
Hľadá sa Mikuláš
Mikulášske 
p reds tave-
nie pre deti 
zamestnan-
cov Železiar-
ní Podbrezo-
vá sa usku-
toční 12. de-
cembra o 14. 
hod. v Dome kultúry ŽP. Príbeh 
o chlapcovi, ktorý sa nevie dočkať 
Mikuláša a preto sa vyberie pohľa-
dať ho, iste upúta deti vo veku od 
štyroch do dvanástich rokov, pre 
ktoré je tento program určený. Zá-
ujemcovia sa môžu prihlásiť do 2. 
decembra na sekretariátoch pre-
vádzkarní a odborných útvarov.
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Využite svoje právo a zúčastnite sa druhého kola volieb predsedu BBSK 28. novembra 2009

Vážení spolupracovníci,
nebýva zvykom, aby som vás 
oslovoval podobným spôso-
bom, ako v predchádzajúcom 
čísle Podbrezovana, dovoľte mi 
preto, aby som sa k tejto téme 
vrátil trochu obšír-
nejšie.
   Tí starší sa dobre 
pamätáte na časy, 
keď na Slovensku 
existovali tri sa-
mosprávne kraje. 
Vtedy bol Stredo-
slovenský kraj za-
raďovaný za Zá-
padoslovenský, v 
mnohom prevy-
šoval životnú úro-
veň Východoslo-
venského kraja.  
Od čias, ako vláda SR rozho-
dla o územno - správnom čle-
není na osem samosprávnych 
krajov, Banská Bystrica akoby 
stratila dych a Banskobystric-
ký samosprávny kraj patrí medzi 
najpomalšie sa rozvíjajúce úze-
mia. Svedčí o tom v porovna-
ní s ostatnými krajmi minimál-
ny počet zahraničných investo-
rov, úroveň škôl, vysoký stupeň 
nezamestnanosti...
   Vy veľmi dobre viete, že ne-
byť toho, že v regióne sú  Že-
leziarne Podbrezová - aj na-
priek tomu, že sme boli núte-
ní znižovať počet zamestnancov 
z dôvodu celosvetovej finančnej 
a hospodárskej krízy - stále ga-
rantom zamestnanosti. Dlhodo-
bo podporujeme školstvo, zdra-
votníctvo, kultúru a všetko, čo 

súvisí so životnou úrovňou re-
giónu.
   Treba mať na zreteli, že sa-
mosprávne kraje majú právo-
moci, ktoré môžu regiónom po-
môcť, ale žiaľ aj ublížiť. Za ostat-

ných osem rokov 
sa nášmu regiónu 
dostalo od Ban-
skej Bystrice mini-
mum pomoci. Ne-
chcem tým pove-
dať, že predtým 
Banská Bystri-
ca oplývala neja-
kou mimoriadnou 
láskou k Horehro-
niu, také správa-
nie, ako sme za-
žili za posledné-
ho predsedu sa-

mosprávneho kraja pána Mur-
gaša, som však nezažil. Mys-
lím si, že v mnohých oblastiach 
nášmu regiónu doslovne ublížil. 
   Aj to je dôv od môjho oveľa 
kritickejšieho pohľadu na kandi-
dátov uchádzajúcich sa v tých-
to voľbách o post predsedu  
BBSK. Som totiž presvedčený, 
že z daní, ktoré odvádzame do 
Bratislavy, by malo  do regiónu 
prichádzať viac peňazí.
   V diskusiách s mnohými ľuď-
mi, takisto z médií vidieť, ako 
reagujú ľudia na voľby a mrzí 
ma, že považujú za zbytočné 
chodiť voliť, pretože aj tak nič 
nezmenia. Nie je to pravda. Po-
vinnosťou každého z nás je zú-
častniť sa volieb a vyberať ta-
kých kandidátov, o ktorých sme 
presvedčení, že si svoj post za-

stanú seriózne. Nemôžeme do 
budúcnosti len závidieť Košiča-
nom, Žilinčanom, Nitranom, či 
Trnavčanom, že si zvolili sta-
rých predsedov. Svedčí to však 
o tom, že sa osvedčili a stara-
li sa o svoje kraje aj v minu-
losti. Výstižne sa vyjadril pred-
seda Košického samospráv-
neho kraja Zdenko Trebu-
la, keď konštatoval, že:... „je-
denásť okresov je ako jeho je-
denásť detí“. Dobre sa to počú-
va. Žiaľ bývalý banskobystric-
ký župan mal „bezdetnú“ rodi-
nu, pretože sa nestaral o niko-
ho mimo seba.
   Každý má demokratické prá-
vo zúčastniť sa volieb a zvoliť si 
svojho kandidáta. Treba si ho 
však vyberať nie podľa výzoru, 
dôležité sú jeho schopnosti pl-
niť svoje poslanie. 
   V druhom kole zostali dva-
ja kandidáti. Ktorýkoľvek z nich 
bude zvolený, bude rozhod-
ne lepší, ako ten predchádza-
júci.  Pán Mikuš však v po-
sledných štyroch rokoch veľ-
mi málo komunikoval s našim 
regiónom a preto Predstaven-
stvo ŽP a.s. zastáva názor, že 
vzhľadom na svoje zázemie, 
postavenie, doterajšie skúse-
nosti, pán Maňka dokáže lep-
šie zúročiť svoje skúsenosti so 
zámerom pozdvihnutia životnej 
úrovne BBSK, donesie do regi-
ónu viac pozitív, investícií i viac 
finančných zdrojov.
   Chcem vás preto požiadať, 
zúčastnite sa volieb a podporte 
Vladimíra Maňku.

Prihovára sa vám Ing. Vladimír Soták,
predseda Predstavenstva ŽP a.s.

Ak vám záleží na regióne,
zúčastnite sa volieb

Dňa 19. novembra 2009 sa usku-
točnila prezentácia k projek-
tu Adaptívne riadenie procesu 
kontinuálneho odlievania oce-
le v podmienkach ŽP a.s., kto-
rého nositeľom je ŽP VVC s.r.o., 
v spolupráci so Strojníckou fa-
kultou Slovenskej technic-
kej univerzity (SjF STÚ) v Bra-
tislave, spoločnosťou ESI gro-
up a vybranými pracovníkmi ŽP 
a.s., prevádzkarne oceliareň. 
V tento deň bolo v administra-
tívnej budove oceliarne zriade-
né aj pracovisko pre výskumní-
kov SjF STU, ktorí tu budú pra-
covať počas trojročného rieše-
nia projektu. 

   Vnímanie procesu vzdelávania v súčasnej dobe pod-
lieha zmenám. Zmeny sú spôsobené meniacimi sa 
podmienkami v ekonomike a na trhoch, rastúcou kon-
kurenciou v oblasti vzdelávania, ale aj stále zvyšujúcou 
sa dostupnosťou informácií a nárastom prieniku mo-
derných technológií do sprostredkovania vedomostí. 

Súčasťou je analyzovanie potrieb vzdelávania; plánovanie a príprava vzdelá-
vacích programov, hodnotenie efektivity, realizácia, prípadne výber dodáva-
teľov. Program konferencie obsahoval tieto témy : 
�  K posilňovaniu kvality ďalšieho vzdelávania v SR v kontexte návrhu záko-
na o celoživotnom vzdelávaní,
�  Príprava manažérov k celostnej spôsobilosti na VŠ a v ďalšom vzdelá-
vaní,
�  Hodnotenie prístupov podnikov v SR k rozvoju zamestnancov,
�  Manažérstvo ľudských zdrojov,
�  Systém školení v praxi,
�  Investície do vzdelávania – sebarealizácia zamestnancov a dosahova-
nie cieľov spoločnosti,
�  Investície do vzdelávania – sebarealizácia zamestnancov a dosahova-
nie cieľov spoločnosti,
�  Vzdelávanie ako nápravné opatrenie pri vzniku nekvality. Ako zabezpe-
čiť jeho efektívnosť?
   Tradične bolo v programe konferencie  zaradené aj  slávnostné vyhláse-
nie výsledkov študentskej súťaže  z oblasti manažérstva kvality. Záver veče-
ra spríjemnil folklórny súbor Stavbár. 
   Cieľom témy:  KVALITA VZDELÁVANIA – VZDELÁVANÍM KU KVALITE  
bolo rozprúdiť komunikáciu medzi účastníkmi a vyzdvihnúť dôležitosť kvali-
ty vzdelávania. My vieme, že systém podnikového vzdelávania je opakujúci 
sa cyklus, ktorý vychádza zo zásad podnikovej politiky vzdelávania  a opie-
ra sa o organizačné a inštitucionálne predpoklady vzdelávania. Hlavným cie-
ľom vzdelávania je pripraviť zamestnancov tak, aby sa zvýšila ich schopnosť 
efektívne dosahovať požadované ciele, prosperita podniku a plnenie cieľov 
podnikovej stratégie.
   V závere môžeme súhlasiť, že  Slovenskej spoločnosti pre kvalitu sa poda-
rilo vytvoriť vhodné prostredie a podmienky na vzájomnú inšpiráciu úspech-
mi iných a pre vlastnú úspešnosť.

Ing. Iveta Dančová,
referát zabezpečovania kvality

Projekt bol odštartovaný
   Profesor  Ing. Dr. Gabriel Hul-
kó, DrSc, riaditeľ Ústavu automa-

tizácie, merania  a aplikovanej in-
formatiky STÚ, nám k projektu po-
vedal:“ Na základe tohto projektu 
sa budú môcť naše výskumy apli-

kovať do praxe. Z nami získaných  
financií sme zabezpečili počítač 
pre náročnejšie simulácie a kúpili 
sme  priemyselnú licenciu pre ten-
to účel. Dislokovali sme do Podbre-
zovej dvoch  zamestnancov, pričom 
do riešenia sú zapojení ďalší traja 
naši pracovníci. V prvej fáze je po-
trebné vypracovať model - rozbeh-
núť procesor a postupne spresňo-
vať numerické výpočty na zákla-
de reálnych podmienok v oceliarni 
tak, aby  výstup z počítača  čo naj-
presnejšie simuloval  prevádzkové 
parametre kontinuálneho odlieva-
nia. Výsledkom by mala byť vyššia 
kvalita výroby, čiže parametre vý-
robkov s vyššou konkurencieschop-
nosťou.“ 

O.K.

XVI. konferencia

Svetový deň kvality

Slovenská spoločnosť pre kvalitu zorganizovala v dňoch  
11. a 12. novembra 2009   tradične najvýznamnejšie pod-
ujatie, XVI. konferenciu Svetového dňa kvality, ktorej nos-
nou témou  bola  KVALITA VZDELÁVANIA – VZDELÁVA-
NÍM KU KVALITE. 



Ukazovatele spokojnosti

KUPÓN

Z  ponúkaných  ukazovateľov   spokojnosti vyberte desať a označte 

ich číslami  od   1 - 10  podľa  poradia  ich  dôležitosti,  ktoré  im  pripi-

sujete. Čísla napíšte na vyznačené bodky.

Najdôležitejšie  ukazovatele  spokojnosti  v  práci  pre  mňa  sú:

...... istota stáleho zamestnania,

...... bezpečnosť prác,

...... hrdosť na prestíž našej akciovej spoločnosti,

...... rast miezd,

...... informovanosť o náplni vlastnej práce,

...... informovanosť o výsledkoch pracoviska,

...... možnosť uplatniť svoje odborné schopnosti,

...... možnosť zvyšovania si kvalifi kácie,

...... kvalita stravovania,

...... dobré medziľudské vzťahy na pracovisku,

...... kvalita vybavovania osobných a pracovných záležitostí v sekretariá-

toch,

...... dobrá úroveň sociálnych zariadení na pracovisku,

...... iné (napíšte) ...............................................................................................................

Z ponúkaných ukazovateľov spokojnosti opäť vyberte desať a označ-

te ich číslami  od   1 - 10 podľa poradia ich dôležitosti. Čísla napíšte na 

vyznačené bodky.

Najdôležitejšie  ukazovatele  spokojnosti  v  mimopracovnom  čase  

pre mňa sú :

...... možnosť  návštevy športových podujatí (futbal, kolky, cyklistika a 

pod.),

...... možnosť  návštevy ponúkaných kultúrnych podujatí,

...... sociálna  starostlivosť o  zamestnancov (rehabilitačné pobyty,

         kúpeľná liečba a pod.),

...... zabezpečenie úrazového poistenia,

...... zabezpečenie dopravy do zamestnania,

...... zdravotná starostlivosť,

...... možnosť dôchodkového pripoistenia,

...... možnosť rekreačného športovania vo voľnom čase,

...... podpora kultúrnych podujatí zo strany  fi rmy,

...... ponuka prázdninových rekreácií pre deti zamestnancov  fi rmy,

...... iné (uveďte aké?) .....................................................................................................

Vyplnený anketový lístok zašlite podnikovou poštou na adresu: ŽP - per-
sonálny odbor,  najneskôr do 10-ich dní od vydania tohto čísla.

   Anketový lístok nepodpisujte. Jedného účastníka ankety vyžrebu-

jeme a odmeníme vecnou cenou. Ak sa chcete zúčastniť žrebovania, 

odstrihnite a vyplňte tento kupón a zašlite podnikovou poštou na 

personálny odbor. 

Meno a priezvisko   ............................................................................................................

Osobné číslo   .......................................................................................................................

Prevádzkareň (odb. útvar)  ..............................................................................................
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naša anketa   naša anketa   naša anketa   naša anketa   naša anketa
Zhováral sa: M. Jančovič

Foto: I. KardhordováČo pre vás znamená advent?

EditoriálEditoriál
   Od prekvapivej októbrovej sneho-
vej posýpky už uplynul nejeden týž-
deň a zima akoby bola ďaleko pred 
nami, veď teploty ani v noci nekle-
sajú pod nulu, o snehu niet ani chý-
ru a Vianoce? Tie sú kdesi v nedo-
hľadne. Ak vám však prezradím, že 
len niekoľko dní nás delí od prvej ad-
ventnej nedele, iste ostanete poriad-
ne zaskočení. Je to snáď o dňoch, 
ktoré sa nám presýpajú pomedzi 
ruky a pri dnešnej hektickej dobe 
si ani nestihneme uvedomiť, že prí-

V Klube dôchodcov v Podbrezovej 
sa konala v dňoch 19. až 22. novem-
bra 5. výstava zaváranín a plodov je-
sene. Bolo sa skutočne na čo poze-
rať. Obdiv návštevníkov si zaslúžili 
nielen samotné vystavované „expo-
náty“, ale vďaka estetickému cíteniu 
organizátorov, výboru ZO Jednoty 
dôchodcov v Podbrezovej, bolo ob-
divuhodné všetko. A návštevníci sa 
pokochali nielen v rozmanitosti a ná-
padoch vystavovateľov, ale získali aj 
nové inšpirácie a recepty.

Za mojej takmer štyridsaťroč-
nej práce v podbrezovských 
železiarňach som sa v uply-
nutých dňoch  po tretí raz zú-
častnil rekondičného poby-
tu, tentoraz v prekrásnom níz-
kotatranskom prostredí. Hoci 
sa Tále nachádzajú v mojom 
rodnom kraji, ani som neveril, 
že sa tu budem mať tak dob-
re. Vynikajúce služby, či už 
strava, ubytovanie, ale hlav-
ne ochota a odbornosť perso-
nálu  wellness centra boli 25. 
októbra až 8. novembra k dis-
pozícii jedenástim rekreantom, 
z toho dvom z Kalinova. Pre-
to chcem poďakovať a som 
presvedčený, že hovorím za 
všetkých účastníkov tohto štr-
násťdňového rekondičného 
pobytu, hlavne vedeniu Že-
leziarní Podbrezová a.s., že 

Jaroslav Pôbiš (Ttd)
   - Advent je obdobie prípravy na via-
nočné sviatky. Dnešný človek je však 
príliš uponáhľaný a mnohí si túto sku-
točnosť ani nestihnú uvedomiť. Ja 
toto obdobie vnímam a myslím, že 
by sa naše tradičné zvyky mali udr-
žiavať aj pre budúce generácie, pre-
tože dnes ich majú v úcte len tí skôr 
narodení.

chod Krista je už skutočne za dvera-
mi. Už sa nemôžeme spoľahnúť ani 
na priazeň počasia, ktoré by nás pri-
vrelo do svojich domovov, aby sme si 
uvedomili pri teple rodinného krbu, že 
život má aj svoju duchovnú stránku. 
Práve o nej je nastávajúce advent-
né obdobie. Realita je však často iná. 
Mesiac pred Vianocami dnes  pred-

stavuje dobu, ktorú využívame na 
nákupy darčekov a atmosféra Via-
noc tak dostáva chaotickú príchuť 
komerčných lákadiel, za vidinou bla-
ha našich najbližších. Aj keď sa nám 
už nepodarí vrátiť do bežného živo-
ta tradície a zvyky našich predkov, 
skúsme sa aspoň na chvíľku zasta-
viť a obzrieť sa späť, či náš zhon 
skutočne stojí za námahu, či drahé 
dary. Možno by stačilo vhodné slo-
vo, pohladenie, či úsmev. 

M.J.

Ani som neveril, že sa budem mať tak dobre...

Z redakčnej pošty
tento pobyt, ktorý sa nedá 
porovnať s predchádzajúci-
mi, zabezpečilo práve v tom-
to zariadení. Za príkladné re-
habilitačné a rekreačné služby 

spoločnosti Tále a.s. a jej per-
sonálu, ktorí nám zabezpeči-
li  všetky podmienky pre vyni-
kajúci relax. 

Pavel Olbrichtovič, Vvr

Výstava plná
nových inšpirácií

Lenka Haviarová (VVC)
   - Je to predvianočný čas, kedy ľu-
dia pália sviečky na adventnom ven-
ci, spievajú koledy, všade je predvia-
nočná nálada. Komerčnosť dnešnej 
doby ma obchádza, pretože naša ro-
dina trávi Vianoce v úplnej pohode, 
bez darčekov. Napečieme si koláčiky 
a sviatky si vychutnáme v pohodovej 
atmosfére. 

Miroslav Majer (Enš)
   - Advent je príprava na vnútornú 
očistu. Aj keď nechodím do kostola, 
pre mňa toto obdobie znamená prípra-
vu na tie najkrajšie sviatky v roku. Voľ-
ný čas venujem svojej rodine, či svo-
jim blízkym, vyvarúvam sa komerčné-
mu ošiaľu, relaxujem a aj svoje telo 
po fyzickej stránke pripravujem na zá-
ver roka.

Vladimír Mikloš  (Miromax)
   - Sú to štyri nedele pred Vianocami. 
Je to obdobie, kedy u nás máme naj-
viac práce, takže na duchovnú strán-
ku veľa času nemám. Zvyšný voľ-
ný čas využijem na dokúpenie darče-
kov pre svojich blízkych. A tradície? Na 
dedinách sa tradície udržiavajú, no vo 
väčších mestách sa adventné zvyky už 
vytrácajú.

Ing. Marek Břízek (Vo)
   - Advent predstavuje predvianoč-
ný čas, ktorým si kresťania pripomína-
jú obdobie pred príchodom Krista. Du-
chovnú prípravu však, v dnešných ča-
soch, vystriedala komerčnosť, hon za 
darčekmi a podstata tohto obdobia 
akosi uniká. Aj keď v rodine, či spoloč-
nosti, by mali byť ľudia k sebe milí po 
celý rok, nielen počas adventu. 

Ilustr. foto: A. Nociarová
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S akým zámerom ste organizovali 
stretnutie?   
   - Myšlienka usporiadania neformál-
neho stretnutia bola od začiatku posta-
vená na tom, že účastníkmi nebudú do-
dávatelia informačných technológií. Po-
zvali sme zástupcov spoločností, ktoré 
sa nám viac – menej podobajú. Teda tí, 
ktorí poskytujú IT služby materskej fir-
me, alebo sú ešte 
stále v jej organi-
začnej štruktúre. 
Bolo to stretnutie 
„podnikových informatík“, starajúcich 
sa o informačné systémy firiem a ich 
blízkych spoločností. Uvedenému sme 
prispôsobili aj náplň konferencie. Z na-
šej strany, na skúsenostiach nadobud-
nutých za dobu fungovania informati-
ky, sme poznatky pretavili do softvé-
rového nástroja na podporu ITSM (IT 
Service Management) procesov, kto-
rý sme nazvali  FIRIS. Okrem už spo-
mínaných podnikových informatík bol 
prítomný aj zástupca Univerzity Mate-
ja Bella, a to na základe spolupráce na 
tvorbe tohto nástroja. Všetci účastníci 
konštatovali, že by chceli obnoviť nefor-
málnu spoluprácu. Treba pripomenúť, 
že nejde o novú myšlienku, v osemde-
siatych rokoch existovala spolupráca 
medzi podnikovými informatikami. Vte-
dy išlo o užívateľov, napr. veľkých sálo-
vých počítačov – mainframes.  V rám-
ci spolupráce si tieto útvary  pomáha-
li, vymieňali skúsenosti  z riešení po-
dobných problémov, čo ich akoby zjed-

Napriek tohtoročnej kríze, ktorá 
vyvolala rad  úsporných opatre-
ní vo všetkých oblastiach činnos-
tí firiem, teda  aj v zmene pracov-
ných režimov, sú predsa len oblas-
ti, v ktorých toto pravidlo nepla-
tí, alebo platí len obmedzene. Ide 
hlavne o údržbárske práce, ktorý-
mi si závody zabezpečujú bezporu-
chový chod výrobných zariadení. 
O tom, ako si v tomto roku počí-
nali zamestnanci centrálnej údržby 
hovoríme s vedúcim prevádzkarne 
Ing. Milanom Podkonickým.
Ako ovplyvnila hospodárska kríza 
vašu tohtoročnú činnosť?
   - Starostlivosť o výrobné  zariadenia 
z nášho pohľadu servis, alebo  údržba 
je vzájomne previazaná s výrobným 
procesom a jedno od druhého nie je 
možné zásadne oddeľovať. Je preto 
prirodzené, že pokiaľ výrobné zaria-
denia nie sú využívané v „štandard-
nom“ prevádzkovom režime, musí 
sa daným podmienkam prispôso-
biť aj činnosť údržby v celej jej štruk-
túre. Pre nás to znamenalo na jednej 
strane viac priestoru na vykonávanie 
opráv, na druhej strane nutnosť raci-
onalizovať všetky nákladové polož-
ky. S danými podmienkami sme sa 
museli vysporiadať od začiatku roka 
vo všetkých výrobných prevádzkar-
ňach. Časový priestor pri zníženej vý-
robe sme napríklad v oceliarni využili  
v druhej polovici roka na opravu žeria-

S Ing. Milanom Podkonickým na aktuálnu tému:

Pred decembrovými opravami
vovej dráhy prekládkového šrotového 
poľa a taktiež  na opravy pružinových 
mechanizmov uchytenia elektród  na 
peci EAF, ako aj na peci LF. Poslednú 
opravu na ramene č. 2 pece LF sme 
ukončili v závere minulého mesiaca. 
Vo valcovni bezšvíkových rúr bolo ťa-
žisko opráv sústredené na dekádne 
opravy. V ťahárni rúr a oblúkrni pre-
biehali len nevyhnutné  bežné opra-
vy. Väčšie opravy - charakteru ge-
nerálnych opráv, v porovnaní s pred-
chádzajúcim rokom poklesli vo finanč-
nom aj položkovom vyjadrení o 60 
percent. V pláne generálnych  opráv 
zostali v prevažnej miere len dôležité 
zariadenia z valcovne bezšvíkových  
rúr, na ktorých je nevyhnutné vykonať 
v závere tohto roka výmenu opotrebo-
vaných alebo poškodených častí.
Na čo ste v novembri sústredili 
svoju  pozornosť?
   - V rámci investičného plánu sme 
v novembri pokračovali s prácami na 
príprave výroby nových dielcov  a na 
úpravách  telies kryštalizátorov a seg-
mentov sekundárneho chladenia  pre 
plánované skúšobné liatie nového for-
mátu kvadrátu 125 milimetrov. Ter-
mín skúšobného liatia je predbežne 

stanovený na  začiatok marca budú-
ceho roka. V tomto mesiaci pripra-
vujeme  na ZPO odskúšanie nového 
systému predohrevu tieniacich trubíc 
priamo inštalovaných na medzipan-
ve. S montážou zariadenia na mieste 
pre predohrev medzipanvy  č.1 sme 
začali v 47. týždni. Pod vedením za-

mestnancov z oddelenia automatizá-
cie technologických procesov sú  roz-
pracované úlohy pre kontinuálne me-
ranie teploty kontinuálne odlievaných 
blokov medzi ťažno-rovnacími stoli-
cami na ZPO a pri vážení kontinuál-
ne odlievaných blokov pred nožni-
cou Lindemann vo valcovni bezšví-

kových rúr. Všetky posledne meno-
vané úlohy sú s termínom realizácie 
do 31. decembra 2009. Z plánova-
ných opráv kladieme dôraz hlavne na 
prípravu strednej opravy vo valcovni 
bezšvíkových rúr. Tento rok sa opra-
va uskutoční v netradičnom termíne, 
t.j. od 24. decembra 2009 do 10. ja-
nuára 2010.
Posledný mesiac bude pre vás ná-
ročný. Ako hodnotíte prípravu na 
realizáciu decembrových opráv?
   - Pre strednú opravu vo valcovni 
bezšvíkových rúr budú rozhodujúce 
opravy dierovacieho lisu, pretlačova-
cej stolice, karuselovej pece a kroko-
vej pece pre ohrev tŕňových tyčí. Prí-
prava celej strednej opravy  prebieha 
bez vážnejších nedostatkov. Dodávky 
dôležitých náhradných dielcov, me-
dzi ktoré určite patrí aj nová ozube-
ná tyč s pastorkami  pre pretlačovaciu 
stolicu, sú termínovo zabezpečené. 
Taktiež dodávky žiaruvzdorných vý-
robkov a žiarobetónových zmesí pre 
opravu nisteje a poškodených čas-
tí karuselovej pece z dcérskej spo-
ločnosti Žiaromat Kalinovo sú plne-
né priebežne. 

(vk)

Montáž termoizolačných boxov na plošine ZPO zamestnancami centrálnej údržby
Foto: archív Tcú

Neformálne stretnutie so zástupcami podnikových informatík

Veríme, že vzájomná spolupráca nás môže posunúť ďalej
V hoteli Stupka na Táľoch sa 12. novembra uskutočnilo neformálne stretnutie k  „ITSM 
a SW podpore riadenia IT služieb v praxi“, ktorého organizátorom bola  ŽP Infromati-
ka, s.r.o.  Zúčastnilo sa ho približne pätnásť pozvaných firiem,  pracujúcich v rovna-
kom režime alebo priamo v materskej spoločnosti, a poskytujúcich svoje služby na zá-
klade outsourcingových zmlúv.  Rokovanie otvoril Ing. Ľudovít Ihring, riaditeľ pre kapi-
tálový rozvoj Železiarní Podbrezová a.s. a priblížil podmienky outsourcingovej zmluvy 
so ŽP Informatika, s.r.o., zhodnotil doterajšie skúsenosti zo vzájomnej spolupráce nie-
len s materskou spoločnosťou, ale aj s celou skupinou ŽP GROUP. „O aplikácii princí-
pov a metód ITIL v systéme riadenia ŽP Informatika“ podrobnejšie informoval Ing. Jozef 
Urban, generálny riaditeľ tejto spoločnosti, ktorého sme sa opýtali:

nocovalo voči veľkému dodávateľovi. 
Často ich pomoc súvisela s úsporami 
a odbornosťou. 
Máte už aj konkrétne predstavy 
o tom, aké by to bolo zoskupenie? 
   - Ako som spomínal, v prvej čas-
ti stretnutia išlo o pokus obnoviť ta-
kého združenie. Jeho názov a náplň 
bude predmetom diskusného fóra, kto-

ré bude od 1. de-
cembra otvore-
né na našej we-
bovej stránke 

www.zpinformatika.sk. Diskusné fórum 
bude neverejné, zúčastniť sa ho budú 
môcť oslovené spoločnosti alebo ďalšie 
–  odporučené fórom. V ňom chceme 
pretaviť naše nápady do  konkrétneho 
návrhu. A či už to bude štruktúra, napr. 
združenia, alebo voľného zoskupe-
nia, alebo sa pričleníme k Spoločnos-
ti pre systémovú integráciu, ako samo-
statný sektor - prípadne odbor, to sme 
nechali na rozhodnutie autorizované-
ho diskusného fóra. Zároveň v ňom ch-
ceme prediskutovať aj náplň  činnosti, 
čo sa dá ponúknuť bezodplatne, v čom 
naopak sa budeme vedieť za rozum-
nú cenu dohodnúť, či už to bude per-
sonálna, technická výpomoc, poraden-
stvo, atď. Hľadať tak naozaj to, čo nás 
spája -  prevádzkovanie informačných 
systémov pre firmy a ich blízke spoloč-
nosti. Osloviť zainteresovaných s uve-
denou myšlienkou a s cieľom dosiah-
nutia vzájomnej pomoci, zvlášť v dobe, 
kedy nie je zvykom, aby si konkurenč-

né spoločnosti pomáhali a kedy si kaž-
dá z nich dá za všetko zaplatiť. Avšak 
dnes už vieme, že nemáme záujem vy-
tlačiť jeden druhého z trhu. 
Čo bolo obsahom druhej časti stret-
nutia?   
   - V čase krízy všetci škrtia náklady 
na informačné technológie,  snažia sa 
ich minimalizovať. Myslím si, že príliš-
né obmedzovanie investícií do IT je 
len vykopávanie jamy, ktorá nás po ro-
koch môže pohltiť. Veď  ak mám priro-
dzenú obmenu 50 počítačov a tento rok 
ich nevymením, o ďalší rok to bude raz 
toľko a na tretí rok zistím, že nehospo-
dárim efektívne, pretože musím inves-
tovať obrovské peniaze do obmeny pri-
rodzene zastaralých počíta-
čov. V outsourcingu sa har-
dvér, softvér a poskytovanie 
iných služieb robí na  báze 
nie predaja, ale nájmu. Na 
tom sme postavili aj dru-
hú časť prezentácie, v kto-
rej sme prezentovali ako sa 
ŽP Informatika, s.r.o,  vyspo-
riadala so šetrením nákladov 
v rámci krízy, ako má nasta-
vené väzby na zákazníkov 
v oblasti outsourcingu, či už 
zmluvné dojednania a v nich 
dohodnuté úrovne služieb a 
predmety výkonov, ale sys-
tém ako poskytované služby 
manažovať, sledovať, vyhod-
nocovať a zlepšovať.  Účast-
níkov sme oboznámili s na-

šim pracovným softvérovým nástrojom 
FIRIS na manažovanie udalostí, ktorý 
pomáha riadiacim článkom – manažé-
rom, sledovať akúkoľvek udalosť, ako 
je na udalosť naviazaná úloha, jej vy-
konanie a taktiež všetky súvisiace do-
kumenty. Manažér má možnosť v jed-
nom prostredí zistiť čo sa stalo s kon-
krétnou nahlásenou udalosťou. Uda-
losťou môže byť požiadavka, porucha, 
havária, nová zmluva atď. Softvér je 
tak univerzálny , že ho môžeme pou-
žívať aj v iných oblastiach – napr. údaje 
vieme nastaviť aj pre právnickú firmu.  
Druhú časť „Demonštračná prezen-
tácia SW podpory riadenia ITSM pro-
cesov – FIRIS“ prezentoval Ing. Ma-
tej Blahút. 
   Celý systém je postavený na norme 
ISO 20000, ktorá podporuje ITSM pro-
cesy s tým, že sme FIRIS postavili na 
praktikách a zásadách ITIL bude pou-
žívateľ pracovať v rámci normy auto-
maticky bez toho, aby si to uvedomil. 
Účastníkom sme ponúkli FIRIS na tes-
tovanie a pokiaľ by prejavili záujem na-
sadiť ho vo vlastných firmách pre ria-
denie alebo manažovanie procesov, 

vieme im systém poskytnúť na testo-
vanie, zabezpečiť školenia, konzultá-
cie. V prvom kroku by to bolo len za ná-
klady a nasledovali by ďalšie licenčné 
podmienky. Predpokladáme, že  pre-
vádzkovatelia informačných technoló-
gií by systém obohatili  o vlastné skú-
senosti a stali by sa akýmisi oponent-
mi systému, čo v konečnom dôsledku 
môže iba prispieť k vylepšeniu FIRIS-u 
a posilneniu jeho životaschopnosti a  
konkurencieschopnosti na trhu.
Potvrdilo rokovanie vaše zámery?
   - V záverečnej diskusii  všetci vyjadrili 
spokojnosť s tým, že je vhodné v tejto myš-
lienke pokračovať. Uvidíme v januári, po 
vyhodnotení diskusného fóra, kto a s aký-
mi pripomienkami sa do neho prihlásil. Je 
možné, že na budúci rok založíme zdru-
ženie poskytovateľov IT práve tohto typu,  
o čom vás budeme včas informovať.
   Myslím si, že stretnutie splnilo svoj 
účel a spoluprácu sme odštartovali. 
Ostáva len veriť, že myšlienka vytvore-
nia združenia, spolupráca a vzájomná 
pomoc sa ujme a bude to na prospech 
všetkých zainteresovaných.

V. Kúkolová

Foto: Mgr. R. Rybovič
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Kde sa v tebe vzal impulz 
stať sa fotografkou? 
   - Detstvo som prežila s ce-
ruzkami a štetcami v rukách. 
Už ako dieťa som vášnivo rada  
maľovala a hodiny výtvarnej 
ma fascinovali. Ako magnet 
ma priťahoval foto ateliér  mo-
jej  sesternice, možnosť privo-
ňať k vývojkám, spoznať množ-
stvo ľudí, hľadať objektívom ich 
krásu, výraz, pochopiť náladu. 
Keď mi otec kúpil môj prvý fo-
toaparát Practica, bolo rozhod-
nuté.
Pamätáš sa na svoj prvý 
úspech? 
   - Prvé úspechy boli víťazstvá 
na amatérskych výtvarných fo-
tosúťažiach, získala som tam 
prvé miesto, i cenu poroty za 
osobitnú tvorbu. 
Iste ich bolo viac, spome-

NOVEMBER – MESIAC FOTOGRAFIE
Už devätnásť rokov spájame november s fotografiou. Potešiť si svoje estetické cítenie 
možno na množstve výstav organizovaných pri tejto príležitosti azda v každom meste. 
   Spomínate si na výstavu Stretnutie, inštalovanú v letných mesiacoch v Brezne? Medzi 
vystavovateľmi boli  tri naše spolupracovníčky, dve redakčné fotografky Podbrezovana a 
nepochybne úspešná mladá fotografka, ktorej je táto činnosť koníčkom. V čase vernisá-
že sme vám sľúbili ich predstavenie a dnes svoj sľub plníme:

ANNA NOCIAROVÁ,
profesionálna fotografka

nieš si na svoje ocenenia? 
   - Za svoj najväčší úspech 
považujem to, ak sa moje fot-
ky páčia ľuďom, pre ktorých ich 
robím. Cez fotky ich dokážem 
potešiť, dojať, vyvolať v nich 
smútok, spomienky, ukázať im, 
čo vo mne je a  čo dokážem.  
Môj príchod do železiarní bol 
pre mňa obrovskou  výzvou. Po 
rokoch môžem konštatovať že  
bez tejto práce by bol môj ži-
vot oveľa chudobnejší. Neskôr 
som prezentovala  svoje foto-
grafie na samostatných výsta-
vách, spoločných výstavách 
fotoklubu doma, i v zahrani-
čí, momentálne sú moje fotky 
súčasťou výstavy 17. novem-
ber v budove pamätníka SNP 
v Banskej Bystrici. Ako člen-
ka Zväzu slovenských fotogra-
fov mám možnosť zúčastňovať 

Čím a kedy ťa oslovila fo-
tografia prvýkrát?
   - Začala som fotiť ako kaž-
dý dovolenkový fotograf – 
hlavne momentky z rodinnej 
dovolenky. Zlom nastal vte-
dy, keď som mala v Talian-
sku na leto požičaný kvalit-
nejší foťák – jednak je Ta-
liansko podľa mňa úžasne 
fotogenická krajina a jednak 
som mala možnosť porovnať 
výsledky kvalitnejšej tech-
niky, aj keď tu platí, že dob-
rý foťák neurobí dobrého fo-
tografa.
Čo fotíš najradšej?
   - Najviac ma baví portrét-
na fotografia, nie však štylizo-
vaná, ale zachytávanie por-
trétov ľudí v ich prirodzenom 
prostredí. Vďačnými objekta-
mi sú starší ľudia, ktorí už majú 
odžité roky vpísané v tvári a 
potom, samozrejme, deti. 
Tvoj doposiaľ najväčší 

Kde sa v tebe vzal impulz 
stať sa fotografkou?
    - Myslím, že každý, kto 
chytí čarovnú skrinku fotoa-
parátu do rúk, urobí prvý sní-
mok a je s ním spokojný, tak 
ho to chytí a pokračuje v tom.
Pamätáš sa na svoj prvý 
úspech?
   - Môj prvý úspech siaha 

IVETA KARDHORDOVÁ,
profesionálna fotografka

ešte do školských lavíc., kde 
som sa cez okresné, krajské 
kolo dostala  až na celoslo-
venskú súťaž mladých foto-
grafov.
Tých úspechov iste bolo 
viac. Spomenieš si na svoje 
ocenenia?
   - Som držiteľkou FIAP  
bronzovej medaily za rok 

sa viacerých prestížnych foto-
grafických salónov v zahrani-
čí, čo ma neustále núti hľadať 
ďalšie motívy, správny výraz, 
kompozíciu, farby a všetko, čo 
svet tvorivej fotografie obnáša. 
Stala som sa autorkou fotogra-

fií viacerých knižných publiká-
cií, dostala som možnosť fo-
tografovať mnohé významné 
udalosti a stretla som pri svo-
jej práci veľa skvelých a jedi-
nečných  ľudí. Osobitne si ce-
ním spoluprácu  na prezentač-
ných materiáloch o Železiar-
ňach Podbrezová.
Tvoje ciele do budúcnosti?  
   - Fotiť a nech to trvá ešte 
poriadne dlho. Taký môj kon-
krétny cieľ je obnoviť činnosť 

fotoklubu v našom regióne. 
Myslím, že je tu veľa ľudí so 
serióznym záujmom o fotogra-
fickú tvorbu. V prípade, že by 
sa nám podarilo stvoriť  takéto 
spoločenstvo, znamenalo by to 
pre mňa a pre všetkých mož-
nosť ďalšieho rastu v odbore a 
samozrejme predstaviť v bu-
dúcnosti ľuďom v našom regi-
óne  veľa krásnych okamihov, 
zachytených objektívom foto-
aparátu.

2008.
Tvoje ciele 
do budúc-
nosti? 
   - Zdoko-
naľovať sa a 
rásť vo svo-
jom odbore. 
A touto ces-

tou sa chcem poďakovať svo-
jej rodine a svojmu zamest-
návateľovi, že mi to umožňu-
jú.                             Ďakujem.

Ing. ALENA SOJKOVÁ, MBA,
mladá talentovaná fotografka

Na výstave Stretnutie prezentovali naše fotografky svoju tvorbu z oblasti športu

úspech?
   - Keďže fotografia je pre 
mňa zatiaľ len koníčkom vo 

voľnom čase, nemám veľ-
ké ambície, poteší ma, keď 
sa zachytené momenty pá-
čia iným. Som však veľmi 
rada, že som sa mohla zú-
častniť spomínanej výsta-

vy v Horehronskom múzeu v 
Brezne, to bola pre mňa veľ-
ká pocta. 
Tvoje ciele do budúcnos-
ti?
   - Fotografovanie nás baví 

oboch aj s manželom, preto 
dúfam, že sa nám raz poda-
rí realizovať vlastnú autorskú 
výstavu – to je však ešte len 
hudba budúcnosti. 

O. KleinováZ tvorby A. Sojkovej
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  Dňa 7. novembra 2009  sme 
si splnili sen, o ktorom sme 
snívali od vzniku Súkrom-
nej strednej školy hutníckej 
ŽP v septembri 2003. Spo-
lu s poslancom parlamen-
tu Slovenskej republiky a  
zmocnencom vlády Sloven-
skej republiky pre mládež a 
šport Dušanom Galisom, po-
slancom európskeho parla-
mentu Vladimírom Maňkom, 
poslancami parlamentu Slo-
venskej republiky Jarosla-
vom Demianom a Janou Laš-
šákovou, členmi Predstaven-

   Nie, nežartujem. Bolo to pres-
ne tak. Pýtate sa,  čo sa stalo a 
z akého dôvodu? Predsa preto, 
lebo tento deň sa niesol v zna-
mení masiek. Triedy medzi se-

Deň masiek
a Hallowenská párty

   Piaty november nebol v našej škole štandardným dňom. 
Jeho originalita spočívala v tom, že Súkromné gymnázium 
ŽP a Súkromnú strednú odbornú školu hutnícku ŽP po 
prvýkrát navštívili: kovboj, zdravotná sestra, karatistka, 
šašo, čert, Pipi dlhá pančucha a veľa iných osobností...
bou súťažili o najväčší počet 
príšeriek a naši učitelia boli takí 
skvelí, že sa k nám pripojili - za 

čo im patrí veľká vďaka.
   Hlavnými organizátormi boli 
členovia Žiackej školskej rady 

- predsedkyňa An-
drea Piliarová, pod-
predsedkyňa Lucia 
Rochovská a Bar-
bora Figľušová, ako 
aj Michal Smoleň 
predseda Žiackej 
školskej rady SSOŠ 
a samozrejme naša 
pani riaditeľka Ing. 
Anna Pavlusová. 
Triedu s najväč-
ším počtom ma-
siek odmena nemi-
nie. Prevezme si ju 
v priestoroch školy  
6. decembra na Mi-
kuláša.
   A to, ešte nie je 

všetko! Halloweenská pár-
ty sa rozbehla v plnom prú-
de o 17. hodine v priestoroch 
Sirius clubu  Brezno. De-
cibely hudby z reprodukto-
rov striedali trefné komentá-
re tria moderátorov: Andrea, 
Lucia a Michal, ktoré nielen-
že povzbudzovalo súťažiacich 
k lepším výkonom a k výhram 
v súťažiach, ale za spontán-
neho aplauzu zvládalo aj vý-
buchy smiechu študentov z 

iných stredných škôl, na-
chádzajúcich sa na teritóriu 
Breznianskeho okresu. 
   Za túto skvelú zábavu ďa-
kujeme vedeniu našej ško-
ly, ktoré nám umožnilo usku-
točniť prvý ročník skvelej zá-
bavy, všetkým žiakom, učiteľ-
skému dozoru a sponzorom. 
Pevne veríme, že sa stretne-
me aj o rok. 

Andrea Piliarová
študentka SG ŽP, a.s.

Radostný deň...
stva a Dozornej rady Železiar-
ní Podbrezová a.s., hosťami, 
zamestnancami a žiakmi sme  
slávnostne otvorili viacúčelo-
vé ihrisko v areáli našich súk-
romných škôl. 
   Výstavbou ihriska s umelou 
trávou sme zabezpečili našim 
žiakom a talentovaným repre-
zentantom kvalitnejšiu tréningo-
vú prípravu. Siedmy november 
teda uzatvoril jednu etapu na-

šej činnosti, v ktorej nám chý-
bal tento typ športoviska,  a zá-
roveň odštartoval športovú prí-
pravu aj na umelej tráve. Využí-
vať ho budú nielen mladí futba-
listi či atléti, ale aj všetci špor-
tuchtiví záujemcovia z radov 
našich žiakov i pedagogických 
pracovníkov.
   Bolo veľa tých čo neverili, že 
sa to podarí. Som veľmi rada, že 
sme neprajníkov sklamali. Naše 

poďakovanie patrí generálnemu 
riaditeľovi Ing. Vladimírovi So-
tákovi,  ktorého zásluhou vznikli  
naše dve školy i nový športový 
stánok, Predstavenstvu a Do-
zornej rade ŽP a.s. za vytvore-
né podmienky pre vzdelávanie 
a šport, Úradu vlády Slovenskej 
republiky za dotáciu na podpo-
ru a rozvoj športu a firmám, kto-
ré sa podieľali na jeho výstavbe.

Ing. Anna Pavlusová,
riaditeľka SSOŠH a SG ŽP

Foto: A. Nociarová

Foto: Ing. I. Štubňa ml.
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Jedálny lístok 30. november – 6. december 2009 Jedálny lístok 7. – 13. december 2009 

Pondelok
Polievka: slovenská hubová, pečivo

Kurací rezeň na hubách, zemiaky, šalát
Sviečková hovädzia pečienka, cestovina

Furmanské halušky
Šalát fazuľový so salámou a chrenom

Zapekaná brokolica s tofu
Pečené buchty tvarohové, kakao

Utorok
Polievka: zeleninová s haluškami, pečivo

Sikulský bravčový rezeň, knedľa
Mexický hovädzí guláš, ryža, šalát

Perkelt z morč. mäsa, špenátové halušky
Mrkvový šalát s marhuľami

Kelový karbonátok, zemiaky, šalát
Palacinky s marhuľov. lekvárom a čokoládou

Streda
Polievka: šurdica, pečivo

Vyprážaný brav. rezeň, zem., kompót
Mor. soté na ázijský spôsob, tarhoňa, šalát

Milánske špagety
Syrové tajomstvo, pečivo

Kuracie stehno na záhradnícky spôsob
Moravský koláč, kakao

Štvrtok
Polievka: kláštorná, pečivo

Sečuánske morčacie prsia, ryža, šalát
Maďarský hovädzí guláš, knedľa

Klužská kapusta
Zemiakový šalát so zelenou fazuľkou

Kur. prsia s brokolicou a mandľami, obloha
Šišky s nutelou

Piatok
Polievka: kuracia s fazuľ. a kukuricou, pečivo

Bravčový rezeň s broskyňou a syrom,
op. zem., šalát

Zbojnícke kuracie stehno, slov. ryža, šalát
Zemiakové placky plnené hlivami

Ryžový šalát s tuniakom
Zapekané sójové papriky, obloha

Višňové halušky s orechmi
Sobota

Polievka: hrášková s hubami, pečivo
Hutnícke bravčové stehno, knedľa

Nedeľa
Polievka: francúzska, pečivo

Hovädzie mäso na korení, ryža, šalát

V zime väčšie taniere aj pri diétach
   Chladné dni neskorej jese-
ne a zimných mesiacov si vyžadu-
jú prispôsobiť daným okolnostiam 
aj stravovanie. Aj napriek tomu, že 
našou snahou je zbaviť organizmus 
prebytočného tuku, v tomto období 
je potrebné plniť taniere dostatočne 
veľkými porciami. 
   Že tak nie je možné, aby ubúdali ki-
logramy? Verte, že je, ale dajte si po-
radiť. Nesmiete však jesť jedlá, ktoré 
nemajú chuť, vyhýbajte sa potravinám 
s obsahom tuku a cukru, ak pripravu-
jete zeleninu, varte ju na pare alebo ju 
namiesto varenia len krátko poduste. 
Prestaňte si myslieť, že zeleninové ša-
láty sa jedávajú len v lete. Naopak, sú 
skvelé počas celého roka a pre orga-
nizmus znamenajú v chladnom počasí 
skutočné výživové  povzbudenie. Jedz-
te pomaly a všetko vychutnávajte. Kaž-
dé sústo riadne požujte. Nepokúšaj-
te sa chudnúť viac ako jeden, dva ki-
logramy telesnej hmotnosti za týždeň. 
Vyhýbajte sa jedlám s obsahom tuku 
a cukru, ako sú koláče, sušienky, pe-
čivo, atď... Prestaňte konzumovať polo-
tovary a rýchle občerstvenie. Sú ťažko 
stráviteľné.
   Tí, ktorí sa snažia schudnúť, čas-
to konzumujú malé porcie nemastných 
a neslaných jedál. Niet divu, že mnohí 
z nich nevydržia. Použite bylinky a ko-

BARAN 21.3.- 20.4.
Jeseň je pre vás obdobím, 
kedy si konečne môžete po 
niekoľkomesačnej práci v záhradke od-
dýchnuť, vy sa však potrebujete hýbať. 
V nasledujúcich mesiacoch sa venujte 
príjemným vychádzkam do prírody.
BÝK 21.4.- 20.5.
Blížia sa Vianoce a vy ste 
nestihli dať do poriadku 
byt, preto teraz špekulu-
jete čo by ste mohli zveľadiť. Najlep-
šie bude, ak  venujete pozornosť sebe 
a nájdete si príjemnejšiu činnosť.
BLÍŽENCI 21.5.- 21.6.
Chceli by ste aj to, aj to 
a čas sa kráti. Musíte si pre-
hodnotiť priority a stanoviť 
čo je pre vás najdôležitej-
šie. Ak sa rozhodnete správne, budete 
mať z toho dobrý pocit a nebudete sa 
cítiť unavený. 
RAK 22.6.- 22.7.
Pochmúrne daždivé dni vo vás vyvo-
lávajú pocit smútku a chy-
tá sa vás depresia. Ne-
poddajte sa jej a snažte 
sa myslieť na pozitívne veci. Aj keď sa 
vám nechce ísť medzi ľudí, donúťte sa 
a uvidíte, že sa budete lepšie cítiť.
LEV 23.7.- 23.8.
Nenabrali ste si toho na 
hlavu viac ako dosť? Alebo 
si chcete dokazovať svo-
ju silu? Nerobte to, všetko s mierou je 
vždy prospešnejšie. Uberte a venujte 
časť zo svojho voľna aj relaxu a príjem-
ným veciam.
PANNA 24.8.- 23.9.
Máte všetko rozškatuľkova-
né a naplánované a ak nie-
čo vyjde z koľaje, už je zle 
Upusťte trochu a nechajte niečo aj na 
náhodu. Uvidíte, že sa vám začne dariť 
vo veciach, ktoré ste už odpísali.
VÁHY 24.9.- 23.10.
Už dnes máte nakúpené 
vianočné darčeky a ak vám 
ešte nejaký chýba, určite to 
dobehnete ešte v tomto mesiaci. O čo 
zaujímavejšie by bolo, keby ste si nie-
čo nechali aj na poslednú chvíľu? Skús-
te a uvidíte, že to bude dobre. 
ŠKORPIÓN 24.10.- 22.11.
Máte pocit, že to otrasné 
pochmúrne obdobie potrvá 
večne a taká je aj vaša nálada. Skúste 
sa zamerať na nejakého koníčka a pre-
stanete vnímať počasie ako najväčší 
balvan, ktorý vám najviac prekáža. 
STRELEC 23.11.- 21.12.
Aj vy už pomaly pomýš-
ľate na Vianoce a aj vaša 
nálada tomu zodpovedá. 
Dovtedy absolvujete pár príjemných 
posedení s priateľmi a tešíte sa aj na 
predvianočné nákupy s rodinou. To sú 
pre vás najkrajšie chvíle .
KOZOROŽEC 22.12.- 20.1.
Koľko ste toho ešte nestih-
li? Máte plnú hlavu problé-
mov  a neviete ako z kolo-
toča von. Netrápte sa a urobte si  har-
monogram. Najprv porobte to  najdôle-
žitejšie a menej podstatné nechajte bo-
kom. Všetko vyrieši čas. 
VODNÁR 21.1.- 20.2.
Často rekapitulujete a vy-
chádza vám, že ste prežili 
skutočne náročné obdobie 
plné stresov a nepríjemností. Vo všet-
ko zlom sa však vždy  nájde niečo dob-
ré a verte, že je to tak aj u vás. Nasle-
duje to dobré.
RYBY 21. 2.- 20.3.
To najlepšie čo vás po-
stihlo, je vaša rodina. V jej 
kruhu dokážete relaxo-
vať a vďaka nej máte vždy 
dobrú náladu a žijete v pohode. Ne-
bude tomu inak ani v nasledujúcich 
dňoch, kedy vás čaká veľa slnečných 
chvíľ.

Chrípkové obdobie sprevádza čas-
tý kašeľ a preto sme načreli do ba-
bičkinej krabičky a vytiahli odtiaľ pár 
osvedčených receptov, ako si zmier-
niť kašeľ po domácky:

� Starodávnym osvedčeným liekom je 
mrkvový sirup, ktorý si pripravíme z pol 
litra čerstvej mrkvovej šťavy a štyroch ly-
žíc medu. Rozpustíme miešaním – neva-
ríme. Sirup užívame päť krát  denne po 
jednej lyžičke.

� Do hrnčeka dáme jednu tretinu  
zohriatej Vincentky (nie viac ako se-
demdesiat stupňov), v teplej rozpus-
tíme kávovú lyžičku medu a dolejeme 
ešte teplým prevareným mliekom. Pi-
jeme ešte teplé.

� V hrnčeku teplého mlieka rozmiešať 
jeden  žĺtok, jednu lyžičku masla a lyžič-
ku medu.

� Ak máte dráždivý kašeľ, rozdrvte 
dvanásť vlašských orechov a škru-
piny namočte do pol litra vody a ne-
chajte postáť štyri hodiny. Potom va-
riť pol hodiny a dolievať, aby vždy 
bolo tekutiny pol litra. Nápoj je možné 
dochutiť medom alebo cukrom a piť 
trikrát denne jeden hrnček.

� Ak je váš kašeľ úporný, nastrúhajte 
a rozotrite chren a zmiešajte ho s me-
dom. Užívajte ráno nalačno, hodinu po 
obede a večer pred spaním po štvrtine 
jednej kávovej lyžičky.

� Veľmi účinným domácim liekom 
proti kašľu je cibuľa presýpaná kryš-
tálovým cukrom. Tento sirup pripra-
víme nakrájaním cibule na kolieska 
a presypaním vrstvami kryštálového 
cukru. Po niekoľkých hodinách sa vy-
tvorí veľmi účinný sirup, ktorý mož-
no piť niekoľkokrát denne a určite pri-
nesie osoh.

� Proti chrípke sa možno chrániť aj  jed-
lom. Vhodný je napríklad šalát z 500 g 
kyslej kapusty, dvoch mrkiev, väčšieho 
jablka, jednej cibule, lyžice nastrúhané-
ho chrenu a jednej kyslej smotany. Stačí 
všetko zmiešať a zaliať smotanou.

� Chren má neuveriteľne posilňujú-
ci účinok na našu obranyschopnosť. 
Obsahuje dostatok dôležitých ži-
vín a má antibiotický účinok. Dokáže 
účinne eliminovať infekcie a je výbor-
ným doplnkom pri liečbe nachladnu-
tia, angíny aj chrípky. Jeho silice roz-
púšťajú usadený sekrét na slizniciach 
dýchacích ciest, ako v nosných duti-
nách, tak v prieduškách i v pľúcach. 
Podobné účinky má cibuľa a cesnak.

� Pri bolestiach v hrdle vyskúšajte ob-
klad z bravčovej masti. Na pruh plátna 
natrieme tenkú vrstvu bravčovej masti, 
na ňu nastrúhame trochu muškátového 
orieška, prikryjeme druhým kusom plát-
na, dáme na krk a obviažeme teplým šá-
lom. Ráno je po bolesti.

Pondelok
Polievka: slov. šajtľava, pečivo

Sedliacka brav. pečienka, červ. kapusta, knedľa
Kuracie soté s ananásom, ryža, šalát

Roľnícke zemiaky, cvikla
Horehronský syrový šalát, pečivo

Zapek. losos so šampiň., šalát z červ.
kapusty s kukuricou

Tvarohový nákyp s višňami
Utorok

Polievka: terchovská, pečivo
Vypráž. mor. rezeň ovčiarsky, zem., šalát

Bravčový perkelt, cestovina
Držky na diabolský spôsob, knedľa

Racio šalát, pečivo
Šéfovský šalát

Šúľance s makom
Streda

Polievka: krupicová so zeleninou, pečivo
Kuracie prsia Andalúzia, ryža, šalát

Sviečková hovädzia pečienka, knedľa
Džuveč z bravčového mäsa, uhorka

Zelotofu, pečivo
Pikantné morčacie mäso, varená brokolica

Koláč kysnutý slivkový, kakao
Štvrtok

Polievka: kapust.s údeným mäsom, pečivo
Vyprážané čevabčiči, zemiaky, šalát

Pečené kur. stehno, zelen. ryža, šalát
Pizza diabolská

Cestovinový šalát s bielou fazuľou
Švajčiarske sójové zemiaky, uhorkový šalát

Ryžový nákyp s ovocím
Piatok

Polievka: brokolicová s fazuľou, pečivo
Plnený bravčový závitok, tarhoňa, šalát

Maďarský hovädzí guláš, knedľa
Vyprážaný karfiol, zem., tatárska omáčka

Hydinový šalát, pečivo
Kelové listy plnené zeleninou, mrkvový šalát

Muffiny s čokoládou
Sobota

Polievka: pórová s krúpami, pečivo
Brav. krkovička na cesnaku, zem., uhorka

Nedeľa
Polievka: šošovicová kyslá, pečivo

Goralská pochúťka, cestovina

Z babičkinej
krabičky

reniny na dochutenie, slanému sa skús-
te vyhnúť, potraviny majú v prirodze-
nom stave dostatok sodíka, ktorý nám 
stačí. Zbytočný prebytok škodí našim 
cievam, váhe a zdraviu vôbec. Vyber-
te si potraviny, ktoré vás uspokoja.
   Používajte tvaroh alebo čerstvý níz-
kotučný syr, tofu namiesto tučného syra 
a masla. Kyslú smotanu nahraďte jo-
gurtom. Vyhýbajte sa párkom, karbo-
nátkam a balenému plátkovému mäsu. 
Namiesto masla vyskúšajte pre ochu-
tenie zeleniny citrónovú šťavu a olivo-
vý olej. Na smaženie používajte pan-
vu bez použitia tuku. Raz za týždeň 
vyskúšajte zmes fazule, hrášku, šošo-
vice a ryže namiesto mäsa. Vyhýbajte 
sa margarínu a hydrogenovaným rast-
linným tukom.
   Aj keď to na prvý pohľad znie ne-
uveriteľne, ale aj my na Slovensku 
máme v zime celú zásobu vitamí-
nov, a to viac a oveľa lacnejších, 
ako z dovezených južných plodov. 
Už len porcia kelu obsahuje dvojnásob-
né množstvo vitamínu C ako pomaranč 
z Južnej Afriky či z Maroka. Čo sa v mi-
nulosti jedlo v chudobných rodinách na 
kopaniciach, dostanete dnes naservíro-
vané aj v prvotriednych reštauráciách. 
Máloktorá zelenina sa dá pripraviť tak 
rôznorodo ako práve kapusta, kel, bro-
kolica či karfiol. Ako aj pre všetky ostat-

né druhy zeleniny, platí iba krátke duse-
nie či varenie. Keď sa šíri po celom oko-
lí vôňa, či lepšie povedané zápach va-
renej kapusty, aj vzácne vitamíny z ka-
pusty sú v dôsledku dlhého vyvárania 
vo vzduchu u susedov.
   Kto ma rád čísla, tak ho uspoko-
jí, že 150 gramov kelu obsahuje 100 
mg vitamínu C, čo je denná dávka 
pre náš organizmus. A 2 mg betaka-
roténu je v 150 gramoch brokolice, kys-
lej kapusty, či kelu. Nájdeme v nich aj 
minerálne látky ako sú draslík, vápnik, 
horčík, dostatok balastných a sekun-
dárnych rastlinných látok tzv. karotenoi-
dov a glykosinolátov, s protirakovinový-
mi účinkami. Práve tie zeleninové hla-
vy, ktoré nám pripomínajú rakovinový 
nádor, obsahujú protirakovinové látky 
(brokolica, karfiol, kel...). V zeleri sa na-
chádza vitamín B6 a tak to ide dookola 
s našou zimnou zásobárňou na vitamí-
ny a ochranné látky.
   Treba vyslovene zdôrazniť, že zim-
ná zelenina je extrémne chudobná 
na kalórie, čo je pre mnohých veľ-
mi dobre vedieť. Takmer 60 percent 
úrody kapusty konzervujeme, či nakla-
dáme a ako kyslá kapusta je veľmi po-
pulárna, v zime nám chutí najlepšie.  
Niekto sa bojí jesť kapustu kvôli zdúva-
niu,  ale trochu rasce a borievok tomu 
ľahko zabráni.



„Tá rana v srdci bolí a zabudnúť nedovolí. Prázdny je 
dom, smútok v ňom, zostala nám 
len bolesť a spomienka v ňom.“
   Dňa 29. novembra 2009  uply-
nie šesť rokov, čo nás navždy 
opustil náš drahý manžel, otec, 
starý a prastarý otec

Vojtech REIS
z Brezna.

S láskou a úctou spomínajú
manželka Mária a dcéry s rodinami

...
   Dňa 29. novembra uplynie de-
sať rokov odvtedy, ako nás opus-
til náš bývalý spolupracovník

Štefan ROHÁČ
z Brezna.

S úctou spomínajú
bývalí spolupracovníci
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Inzertná služba

Spomienky

Blahoželáme 
jubilantom

V decembri si pripomínajú

Vylúštenú tajničku: Každý verí... (T1 – T5) zasielajte do redakcie novín do 4. decembra. Správne znenie druhej časti výrobu:  „Mnohí si myslia, že 
myslia...“, bolo ukryté v tajničke Podbrezovana č. 21, znie: „...hoci v skutočnosti iba usporadúvajú svoje staré predsudky.“ Cenu riaditeľky ŽP Bytos, 
s.r.o., Ing. Věry Bulákovej získava naša dôchodkyňa Anna Kováčiková z Lopeja č. 391, môže si ju prevziať v redakcii novín.

pracovné jubileá

30 - ročné
Katarína JÁNOŠÍKOVÁ

Drahoslava KAPUSTÍKOVÁ
Ivan KRUŽLIC

Marta MARTINEKOVÁ
Jaroslav NEDELJAK

Božena SZÁNTÓOVÁ

25 – ročné
Ján JUROŠ

Eva MIŠUNOVÁ
Alena SOLIAROVÁ

20 - ročné
Milan ADAMČÍK

životné jubileá
Peter GIERTL

Anna KÚDELKOVÁ
Anna KUPCOVÁ
Milan MEDVEĎ
Dušan MELOŠ

Jozef PÍTA
Ing. Mária ĎURIANČÍKOVÁ

Ema KUCBELOVÁ
Ján ŠTULRAJTER
Štefan POTKÁNY

Ďakujem Nadácii Železiarne Podbre-
zová a vedeniu ŽP Informatika, s.r.o, 
za finančnú podporu pri liečbe manžela 
Alexeja Podhajského.

Manželka

Ďakujeme všetkým príbuzným, známym, bývalým 
spolupracovníkom za účasť na 
poslednej rozlúčke s našou milo-
vanou mamou, starou mamou

Zuzana NOSKOVOU
zo Závadky nad Hronom.

Ďakujeme za prejavy sústrasti 
a kvetinové dary, ktorými ste sa 
snažili zmierniť náš hlboký žiaľ. 

Smútiaca rodina
...

 Ďakujeme všetkým príbuzným, priateľom, býva-
lým spolupracovníkom a ostatným, ktorí sa prišli 
rozlúčiť s našim drahým manže-
lom, otcom a synom

Miroslavom AUXTOM
z Hronca.

Ďakujeme za kvetinové dary 
a prejavy sústrasti, ktorými ste sa 
pokúšali zmierniť náš hlboký žiaľ.

Smútiaca rodina 

� do Horehronského múzea v Brezne, 
ktoré spolu s Banskobystrickým samo-
správnym krajom pripravilo výstavu 
„Nežná revolúcia a Brezno“. Verejnos-
ti je sprístupnená v Meštianskom dome 
na Námestí gen. M. R. Štefánika 13,  do 
konca  novembra v čase: pondelok – 
piatok od 8. – 16. hod., v sobotu od 9. 
do 17. hod.,

� do Múzea SNP v Banskej Bystrici na 
výstavu „NOVEMBER 1989 – bod ná-
vratu k demokracii“, na ktorej sú pre-
zentované fotografie z obdobia 1989 až 
1990 a niektoré dobové dokumenty. Vý-
stava je rozdelená na dve časti. V pr-
vej ukazuje vývoj ČSSR pred Novem-
brom 1989 a v druhej časti dobové zá-
bery autorov z Banskej Bystrice (V. Bé-
reš, L. Trnka, V. Rudnický, J. Krošlák, 
ČSTK – Lenhart a ďalší), Podbrezovej 
(A. Nociarová) a Brezna (P. Berčík). Sú-
časťou výstavy je premietanie filmov, 
ako napr. Hanákové Papierové hlavy 
a ďalšie s tematikou,

� do Štátnej opery v Banskej Bystrici 
na predstavenia:
1. decembra  o 17. hodine na rozpráv-
kový večer dvoch najslávnejších diel 
zlatého veku baletu 20. storočia -  Igor 
Stravinskij:  VTÁK OHNIVÁK, PETRUŠ-
KA,
11. decembra o 18,30 hod. na I. pre-
miéru a 12. decembra  o 18,30 hod. na 
II. premiéru komickej opery  podľa pred-
lohy arabskej knihy rozprávok Z tisíc 
a jednej noci: Johann Strauss: INDIGO,
15. decembra o 18,30 hod. na BOHÉ-
MU od Giacoma Pucciniho, 
17. decembra o 18,30 hod. na SIMONA 
BOCCANEGRU od Giuseppe Verdiho,
19. decembra o 18,30 hod. na VIA-
NOČNY KONCERT – Giuseppe Torelli: 
Concerto grosso op. 8 No. 6, g mol, An-
tonio Vivaldi: Flautový koncert op. 10, F 
dur a Jan Jakub Ryba: Česká mše vá-
noční,
28. decembra o 18. hod. a 29. decem-
bra o 18. hod.  na INDIGO od Johan-
na Straussa.

Predám stavebný pozemok v Brezne 
na Potočnej ulici. Kontakt: 0905 511505

...
Predám veľký stavebný pozemok na 
Lúčkach. Kontakt: 0904 023098

Poďakovania Ďakujeme

Pozývame vás
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   Pred začiatkom ročníka 2009/2010 
nastalo v mládežníckych družstvách 
Futbalového oddielu ŽP Šport, a.s., 
niekoľko zmien. Nášmu klubu bolo 
pridelené členstvo v 1. kategórii 
Útvarov talentovanej mládeže (14 
klubov mládeže na Slovensku)
   B – družstvá staršieho a mladšieho 
dorastu postúpili v skupine východ 
- z III. do II. ligy. V rámci reorgani-
zácie súťaže žiackych kategórii, sa 
hrá I. liga v tomto ročníku oddelene, 
t.j. v kategórii starších žiakov U-15 
a U-14, v kategórii mladších žiakov 
v skupine juh U-13 a U-12,  bez evi-
dovania výsledkov a tabuliek.
   Trénerske posty obsadili v mlá-

Mládežnícke družstvá Futbalového oddielu ŽP Šport

Podbrezová po skončení jesennej časti 
dežníckych tímoch: v I. lige staršie-
ho dorastu  MUDr. Ivan Dubíny (asis-
tent Bc. Ján Hroš), v I. lige mlad-
šieho dorastu Jozef Prečuch (Peter 
Medveď), v II. lige staršieho dorastu 
Vladislav Koštiaľ (Roman Gajdošík), 
v I. lige mladšieho dorastu Mgr. To-
máš Kvačkaj (Ivan Jašica), v I. lige 
starších žiakov U-15 Mgr. Ján Leit-
ner (Miroslav Šnírer), v I. lige star-
ších žiakov U-14 Pavel Kajaba, v I. 
lige mladších žiakov U-13 Mgr. Július 
Szőke, v I. lige mladších žiakov U-12 
Mgr. Miroslav Medveď, v prípravke r. 

1999 Mgr. Richard Smékal, r. 2000 
Miroslav Hruška, r. 1999 Dušan Mol-
čan ml., v predprípravke Mgr. Miro-
slav Handlovský, prípravke Podbre-
zová a Valaská Ivan Balco a Milan 
Babčan.

I. liga starší dorast 
Družstvo získalo v oficiálnej jesen-
nej časti 19 bodov (o sedem viac 
ako vlani). V predohrávanom pr-
vom jarnom kole hráči získali v zá-
pase s Duklou B. Bystrica 3 body, 
takže pred odvetami družstvo zimu-
je na 11. mieste s 22. bodmi. Mrzieť 

môžu straty bodov na domácom ih-
risku, kedy hráči podali výborné vý-
kony, no zápasy s Nitrou, Ružom-
berkom a Trnavou sa skončili remí-
zami a prehrou domáci zápas so Se-
nicou. Situácia v tabuľke je nesmier-
ne vyrovnaná, na štvrté miesto strá-
ca náš tím len tri body.

I. liga mladší dorast 
Hráči mladšieho dorastu majú na 
konte iba 11 bodov, a ich postavenie 
v tabuľke (14. miesto) je sklamaním. 
Z víťazstva sa tešili len v troch zápa-
soch - so Stropkovom, Dunajskou 
Stredou a Prešovom. V jarnej časti 
bude jednoznačným cieľom zlepšiť 
výkony tohto tímu.

II. liga starší dorast
Po prvýkrát sa béčko dorastu pred-
stavilo v II. lige, kde nesklamalo. Bo-
dovalo najmä na domácom ihrisku 
a so ziskom 20 bodov zimuje v po-
kojnom strede tabuľky (na 10. mies-

te).
II. liga mladší dorast

B – družstvo mladšieho dorastu malo 
výborný štart do súťaže, keď sa dlho 
umiestňovalo na popredných prieč-
kach. Umiestnenie pred zimou na 
6. mieste je príjemným prekvapením 
s cieľom v jarnej časti toto postave-
nie ešte vylepšiť.

I. liga starší žiaci U-15 
Družstvo podávalo do 6. kola takmer 
stopercentné výkony, až v 7. – 9. 
kole prišli tri prehry v rade (so Ži-
linou, Duklou BB a Martinom). Po 

týchto bodových stratách patrí po 
skončení jesennej časti starším žia-
kom U-15  piate miesto. Výborným 
výsledkom je postup do finálového 
turnaja NIKE Premier Cup, ktorý sa 
uskutoční v apríli 2010.

I. liga starší žiaci U-14 
Hráči tohto družstva skončili s rov-
nakou bilanciou i počtom bodov, ako 
ich o rok starší kluboví spoluhráči. 
V dvoch zápasoch dokonca dokáza-
li zvíťaziť dvojciferným rozdielom (s 
Podlavicami 12 : 0, s Liptovským Mi-
kulášom 11 : 0).

I. liga mladší žiaci U-13  a U-12
Po prvý raz hráči tejto kategórie hra-
li na zmenšenom ihrisku, s menším 
počtom hráčov, ktorí mohli striedať 
hokejovým spôsobom bez obmedze-
nia. Týmto spôsobom sa do hry do-
stali všetci hráči, ktorí dostali rovno-
merný priestor na rozvíjanie svojho 
talentu. Výsledky sa v týchto dvoch 

kategóriách neevidujú.
Prípravky:

V porovnaní s predchádzajúcimi 
dvomi ročníkmi, bola v tomto roku 
tzv. Liga prípraviek zrušená. Kvalita 
zápasov a konfrontácia hráčov tých-
to kategórií tak nedosahovala úro-
veň z predchádzajúcich rokov. Naše 
družstvá štartovali v súťaži Oblast-
ného futbalového zväzu a so súper-
mi zo vzdialenejších krajov Sloven-
ska, resp. zahraničia si mohli zme-
rať sily len na samostatne organizo-
vaných turnajoch.

R. Kupec,
manažér mládežníckeho futbalu

Slovenský pohár v cyklokrose po-
kračoval 14. novembra ďalším kolom 
v Zelenči. Podbrezovským cyklistom 
sa najlepšie darilo v kategórii kadetov, 
v ktorej zvíťazil Ondrej Glajza, Šimon 
Vozár bol tretí, Ivan Schwarcbacher 
piaty a Michal Donoval siedmy. V spo-
ločnej kategórii žien a junioriek Tere-
za Medveďová prešla cieľom  druhá. 
Matej Medveď v spoločnej kategórii 
mužov a U 23 obsadil piatu priečku. 
Najlepšie z našich žiakov si počínal 
Daniel Mihalíček, ktorý skončil piaty.

...
Holé Vrchy v Českej republike boli 
v deň dvadsiateho výročia „Nežnej 
revolúcie “ dejiskom 7. kola Českého 
pohára – TOI TOI CUPu v cyklokrose. 

Maďarský Zalaegerszeg zdolal
Podbrezovú v Lige majstrov

   V prvom kole Ligy majstrov 2010 
vycestovala Podbrezová do maďar-
ského Zalaegerszegu. Podbrezovské 
družstvo, podporované svojimi fanú-
šikmi, cestovalo do Maďarska s oča-
kávaním dobrého výsledku. Očaká-
vania sa však nenaplnili. Po dvoch 
pádoch najlepšieho hráča Podbrezo-
vej Zavarka a jeho následnom zrane-
ní, a slabšom výsledku Čaliča, kto-
rí mali položiť základný kameň úspe-
chu Podbrezovej ako jediný dokázal 
bodovať Jozef Pešta a tak si Pod-
brezová z Maďarska priviezla prehru 
1:7, ktorá nedáva veľa šancí do od-
vetného zápasu a ďalšieho postupu.
   Extraliga mužov v kolkoch bola v zna-
mení predohrávok a dohrávok desiate-
ho kola. A družstvo dohrávalo svoj zá-
pas v nedeľu 22. novembra v Modran-
ke. Rozpačitý začiatok sa niesol v zna-
mení slabého výkonu Milana Tomku. 
Jeho dvojička Ľuboš Figura, nastúpil za 
zraneného Zavarka a podal svoj štan-
dardný výkon. Po tejto dvojici bol stav 
nepriaznivý 0:2 a rozdiel mínus 85 kol-
kov v prospech Modranky. Záverečná 
štvorica však zabrala na plné obrátky 
a otočila zápas v prospech Podbrezo-
vej. Zápas prvého a druhého družstva 
tabuľky tak vyznel jasne v prospech 
Podbrezovej. Toto víťazstvo ozdobil Jo-
van Čalič vytvorením rekordu dráh, kto-

rý má hodnotu 627 bodov. 
   B družstvo dokázalo vyrovnanými vý-
konmi bodovať po druhý raz v tejto se-
zóne na dráhach súpera a pripísalo si 
cenné body z Košíc. Košičania získali 
v tomto stretnutí len pol bodu.
   Ženy v dohrávke deviateho kola jas-
ne zvíťazili na dráhach prvého družstva 
tabuľky vo Veľkom Šariši, keď domácim 
hráčkam dovolili získať len jediný bod. 
Základ úspechu položila Dagmar Kyse-
licová najlepším výkonom zápasu. Vý-
hrou  sa naše kolkárky dostali do čela 
extraligovej tabuľky. V desiatom kole 
jasne na domácich dráhach dominovali 
a pripísali si povinné body s družstvom 
Trenčína. Najlepší výkon podala Kristína 
Diabelková svojim druhým najlepším vý-
konom tejto sezóny, čo bol zároveň naj-
lepší výkon desiateho kola.
   C družstvo nemalo v Rimavskej Sobo-
te žiadnu šancu na úspech a po prehre 
mu patrí 7. priečka.
Priebežné postavenie v tabuľke:
muži „A“ – 1. miesto,  muži „B“ – 5. 
miesto,  muži „C“ – 7. miesto,  ženy – 1. 
miesto

1. kolo Liga majstrov 2010
ZTK Zalaegerszeg – ŽP 7:1 

(3627:3452)
Zostava a body: Vilmoš Zavarko 587, 
Radoslav Foltín 583, Jovan Čalič 589, 
Jozef Pešta 582, Milan Tomka strieda-

ný Tomášom Pašiakom 539, Bystrík Va-
dovič 572.

Extraliga muži 
ŠK Modranka - ŽP A  2:6 (3322:3474)
Zostava a body: Radoslav Foltín 594, 
Tomáš Pašiak 602, Jovan Čalič 627, Jo-
zef Pešta 573, Milan Tomka 530, Ľuboš 
Figura 548.
PKŠ Košice – ŽP B 0,5:7,5 
(3123:3293)
Zostava a body: Ondrej Kyselica 547, 
Bystrík Vadovič 522, Jaroslav Truska 
555, Tomáš Dilský 560, Peter Šibal 550, 
Pavol Jakubec 559.

Extraliga ženy 
ŽP – TKK Trenčín 6:2 (3200:3152)

Zostava a body: Kristína Diabelko-
vá 585, Dominika Skalošová 484, Jana 
Turčanová 562, Edita Hiadlovská 526, 
Dominika Kyselicová 531, Eva Bábelo-
vá 512.

Slavoj Veľký Šariš - ŽP 1:7  
(3158:3250) – dohrávka 9. kola

Zostava a body: Dagmar Kyselico-
vá 563, Dominika Skalošová 540, Jana 
Turčanová 539, Edita Hiadlovská 529, 
Dominika Kyselicová 549, Eva Bábelo-
vá 528.

1. liga muži 
KK Rimavská Sobota - ŽP C 5:3 

(3259:3122)
Zostava a body: Stanislav Vais 488, 
Radoslav Kürty 539, Matej Sršeň 549, 
Tomáš Herich 517, Pavel Paulečko 
striedaný Ľubomírom Niščákom 501, 
Ľuboš Svitek 508.

(kys)

Ilustračné foto z Plzne

Z cyklistických dráh Druhé miesto v ňom obsadila Terezia 
Medveďová v kategórii kadetiek. Z ka-
detov sa najlepšie umiestnil Šimon 
Vozár, ktorý obsadil šiestu priečku. 

...
V nedeľu, 22. novembra pokračoval 
Slovenský pohár ďalším kolom v Tr-
nave, kde sa našim pretekárom da-
rilo. V kategórii kadetov obsadili prvé 
štyri miesta, keď zvíťazil Ondrej Glaj-
za, druhý bol Šimon Vozár, tretí Ivan 
Schwarzbacher a štvrtý Michal Do-
noval. V spoločnej kategórii junio-
riek a žien Tereza Medveďová prišla 
do cieľa druhá. Matej Medveď v spo-
ločnej kategórii mužov a U 23 obsadil 
štvrté miesto. V žiackych kategóriách 
obsadil piate miesto Daniel Mihalíček 
a ôsme Pavol Roháč.

(pm)

Ilustračné foto I. Kardhordovej


