
Medzinárodná súťaž v závesnom lietaní
a paraglidingu

o Pohár Podbrezovej 2011,
ako stretnutie medzinárodného klubu veteránov

a
Balónová fiesta

Podbrezová – Brezno – Nízke Tatry 2011
v dňoch 31. augusta až 4. septembra 2011

Pozvánka

Z programu vyberáme:
· 1. septembra o 11. hod. otvorenie 23. ročníka Pohára Podbre-
zovej a o 20. hod. na Námestí M.R. Štefánika predstavenie pi-
lotov balónov s ukážkou statického letu a žrebovaním letenky (pre 
dve osoby) z radov divákov,
·  2.  septembra o 7. hod. spoločný štart balónov v súťaži O cenu 
primátora mesta Brezna. O 16. hod. hod. na letisku Rohozná 
Malý letecký deň, na ktorom sa predstavia piloti balónov,  od 
16. do 19. hod. sa pripoja piloti závesných klzákov a paraglidingu,
·  3. septembra o 7. hod. spoločný štart balónov a od 11. 30 hod. 
do 16. hod. pokračuje súťaž závesného lietania a paraglidingu.

   Letné rekreácie sú pre mnohé deti ne-
odmysliteľnou súčasťou prázdninové-
ho programu. Lokalita Sklených Teplíc, 
v ktorej deti zamestnancov prežili dva 
dvojtýždňové turnusy aj tohto leta, je ob-
ľúbená u nás už pekných pár rokov. Veď 
prví účastníci už dnes sami majú rodiny. 
Dôvodom, prečo sa sem naše deti rady 
vracajú je nepochybne prostredie, ale aj 
tím mladých ľudí pod vedením vedúce-
ho, ktorý sa tejto robote rozumie a do-
káže podnietiť aj tých najuzavretejších. 
   Pri ostatnej návšteve detského tábo-
ra v Repišti sme spomínali aj na začiat-
ky. Toto je tábor, do ktorého prichádza-
jú deti z celého Slovenska a preto nás 
zaujímalo, či sú tie dnešné iné, ako na 
začiatku. Konštatovanie „Veľkého brata“ 

bolo smutné. Deťom z roka na rok ako-
by ubúdali sily a mnohé z nich sa azda 
venujú športovým aktivitám len v tábo-
re. Badať na nich, že počas roka je ich 
najbližším priateľom počítač a najlep-
ším spoločníkom televízor. Niektoré deti, 
najmä z veľkomiest, sú citovo úplne vy-
prahnuté, mnohé majú problém aklima-
tizovať sa a prispôsobiť sa kolektívnemu 
životu. K takýmto deťom pristupujú v tá-
bore individuálne a niekedy trvá dva – tri 
dni, kým problémy preklenú, ožijú a sú 
šťastné, že sú tam. Stáva sa však, že ro-
dičia ich zoberú skôr ako si stihnú zvyk-
núť. Žiaľ, pribúda aj detí, ktoré si do tá-
bora prinášajú lieky, pribúda alergikov. 
Je to alarmujúce a podpisuje sa pod to 
náš životný štýl.  
   Prázdniny sa pomaly končia a kaž-
dý začiatok sa spája s novými pred-
savzatiami. Nepodceňujte skutočnosť, 
že vaše dieťa nejaví záujem o pohybo-
vé aktivity. Fyzická zdatnosť je pre zdra-
vie človeka nevyhnutná a preto sa aj vy 
usilujte o vzbudenie jeho záujmu o po-
hyb a najmä v prírode.         O. Kleinová
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V čom spočíva flexibilita Zákon-
níka práce?
   - Zamestnávateľ môže po preroko-
vaní so zástupcami zamestnancov 

Zoznámte sa so zákonmi

Aktuálne zmeny v Zákonníku práce
   Od 1. septembra nadobúda účinnosť noveli-
zovaný Zákonník práce. O tých najaktuálnejších 
zmenách informuje vedúci personálneho odboru 
JUDr. Radim Kochan:
   Zákonník práce je základný a najpodstatnejší práv-
ny predpis upravujúci vzťahy medzi zamestnancom 
a zamestnávateľom (tzv. pracovnoprávne vzťahy). Od 
1. apríla 2002, kedy nadobudol účinnosť bol niekoľ-

kokrát novelizovaný, pričom najrozsiahlejšia novela tohto právneho 
predpisu nadobudne účinnosť dňa 1. septembra 2011 a upraví práva 
a povinnosti tak zamestnancov, ako aj zamestnávateľov. Je nespor-
né, že aktuálna novela obmedzí niektoré „výhody“ zamestnancov, na 
druhej strane im však pridá viac flexibility v pracovnoprávnych vzťa-
hoch. Diskusiu o tom, či je zmena viac v prospech jedných alebo 
druhých, prenechajme iným. V tomto článku sa budem snažiť priblí-
žiť najpodstatnejšie zmeny upravujúce pracovnoprávne vzťahy tak z 
pohľadu zamestnanca, ako aj z pohľadu zamestnávateľa.

  Po vlaňajších významných 
oslavách Železiarní Pod-
brezová sa rodina firiem ŽP 
GROUP dočkala ďalšieho vý-
ročia - 27. augusta 1951 sa po 
prvýkrát oficiálne otvorili brá-
ny nového závodu v Žďári nad 
Sázavou. Ubehlo už šesťde-
siat rokov, odkedy roztavená 
oceľ vyplnila pieskovú formu 
a vznikol odliatok, ktorý svo-
jim tvarom zvona symbolizoval 
začiatok novej éry priemys-
lu na Českomoravskej Vysoči-
ne. Od tej doby pretieklo rie-
kou Sázavou veľa vody a brá-
nou najväčšieho žďárskeho 
závodu prešlo viac než 25 ti-
síc zamestnancov. Generá-

zaviesť tzv. pružný pracovný čas. 
Obdobné ustanovenie platí aj v sú-
časnom, ešte stále aktuálnom znení 
ZP. Jeho podstatou je možnosť za-

mestnanca voľnejšie disponovať so 
svojim pracovným časom, čo v pra-
xi znamená čiastočne si zvoliť začia-
tok a koniec pracovnej zmeny v tých 
prevádzkach, v ktorých to povaha 
práce pripúšťa. Je však potrebné 
zdôrazniť, že aj v týchto prípadoch 
môže zamestnanec odpracovať ma-
ximálne 12 hodín za deň a v prieme-
re dodržať tzv. ustanovený týždenný 
pracovný čas, ktorý je v ŽP a.s. 37,5 
hod. týždenne.
   Podnikom (a nepochybne aj ich 
zamestnancom), ktoré nečakane 
prídu o zákazky, pomôže aj zave-
denie už známeho flexikonta. Jeho 
podstatou je možnosť zamestnáva-
teľa vyplácať zamestnancovi „pau-
šálne“ mzdu bez ohľadu na to, koľ-
ko hodín zamestnanec pri poklese 

(Pokrač. na 3. str.)

(Pokrač. na 3. str.)

Lúčenie s letom
F: E. Vlčková

Predseda Predstavenstva ŽĎAS, a.s. a generálny riaditeľ ŽP a.s. 
Ing. Vladimír Soták pri úvodnom prejave na terase hotela Svratka

ŽĎAS OSLÁVIL
60 ROKOV

cie otcov a synov. Tí starší bu-
dovali nový závod a zavádzali 
nové technológie, tí mladší po-
tom spoločne s nimi realizova-
li veľké investičné akcie, ktoré 
ŽĎAS preslávili po celom sve-
te. V súčasnosti parí ŽĎAS do 
spoločenstva firiem ŽP GRO-
UP  a vďaka tomu sa mu bez 
veľkých otrasov podarilo pre-
konať i následky nedávnej 
hospodárskej krízy. Naopak, 
má šancu naďalej rozvíjať svo-
ju výrobnú základňu a stavať 
na rozvoji nových technológií 
a zariadení.
   Okrúhle výročie je iste dob-
rým dôvodom k oslave. Hlav-

Pozývame vás na domáci zápas s FK LAFC Lučenec 27. augusta o 16. hod.

Foto: J. Šindelka
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Vanessa VANGOVÁ, Brezno
   - Určite by som šla znova, je 
tu veľká zábava. Páčia sa mi 
najmä vodné hry a športové 
aktivity. Aj dobre varia a naj-
lepšie boli dukátové buchtičky.
Sára SOLIAROVÁ, Brezno
   - Šla by som preto, lebo 
je tu zábava, vždy chodí-
me na kúpalisko, máme vod-
né hry, športové hry, chodíme 
do lesa. Mám tu veľa dobrých 
kamarátov, sú tu aj diskotéky.
Martin BUBELÍNY, Brezno
   - Nerozmýšľal by som ani 
chvíľu. Je tu perfektne, dobrá 
zábava. Páči sa mi tu všetko, 
ale najviac vodné hry.
Kristína BUBELÍNYOVÁ, Va-
laská
   - Určite by som šla. A čo sa 
mi páčilo najviac? Že som si tu 
našla mnoho nových kamará-
tov, zabavila som sa a mala 

   V prvom polroku boli plánova-
né tržby prekročené vo všetkých 
druhoch výrobkov a čo je pote-
šiteľné pre ďalšie obdobie, vý-
razne sa zvýšil predaj šamoto-
vých výrobkov. Plánované trž-
by sa v prvom polroku podarilo 
splniť na 115 percent a dosiah-
li úroveň  4 673 980 eur. Tržby 
z predaja žiarobetónov pred-
stavovali 2 086 160 eur, z pre-

Repište im učarovalo, radi sa tam vrátia
Aj posledné dni druhého turnusu detského tábora v Repišti si 66 našich detí 
užívalo naplno. Všade smiech a dobrá nálada. Od rozlúčky ich delili už len 
dva dni a preto bola na mieste otázka:

som sa výborne.
Ema CHOUTKOVÁ, Brezno
   - Bez váhania. A prečo? Je 
tu zábava, mám veľa nových 
kamarátov, strava bola dobrá, 
niektoré jedlá boli fajné, chutil 
mi rožok s lekvárom, ale naj-
lepšie boli rezne.
Robert SCHMIDT, Brezno
   - Áno lebo je tu zábava, lebo 
tu boli nočné hry, našiel som 
si množstvo kamarátov aj ka-
marátok, veľa sme chodili do 
lesa a varili výborné dukáto-
vé buchtičky, skoro ako ma-
minka.
Simona MAJCHÚTOVÁ, Va-
laská,
   - Keby som mala ísť hneď, 
asi by som nešla, lebo už mi 
je smutno za domovom, ale 
o rok určite. Je tu veľmi dob-
re. Páčili sa mi vedúci, hry čo 
sme robili, kamošiek aj kamo-

šov mám tu veľa. Páčili sa mi 
túry, k dvojkrížu sme kráča-
li dosť dlho a to sa mi páčilo, aj 
nočné túry.
Vyjadrenia opýtaných ho-
voria za všetko. Tento tá-
bor sa opäť vydaril, splnil 
poslanie. Ladislav Moško, 
vedúci tábora, alias „Veľ-
ký brat“ konštatoval: „Túto 
činnosť s deťmi robím už 
vyše dvadsať rokov a na 
základe svojich poznatkov 
musím žiaľ konštatovať, že 
fyzická zdatnosť detí po-
stupne klesá. Je alarmujú-
ce, ako pribúda detí, na kto-
rých vidieť, že voľný čas trá-
via pri počítači, resp. pri te-
levízore a nestretávajú sa 
s kamarátmi. Do nášho tá-
bora chodia deti z celého 
Slovenska a keď porovná-
vam, vaše sú na tom omno-

ho lepšie ako tie z 
veľkomiest. Vidieť, 
že predsa len žijú 
v horskom prostre-
dí a majú toho po-
hybu viac, sú fy-
zicky zdatnejšie. 
O ich vzťahu k prí-
rode svedčí aj prí-
stup k jej ochrane. 
Za aktivity, ktorými prispe-
li k zveľadeniu nášho oko-

lia ďakujem najmä 
deviatim z nich: 
Denisovi Grosso-
vi, Norbertovi Vác-
lavíkovi, Borisovi 
Nátherovi, Erikovi 
Brzkovi, Silvestro-
vi Budajovi, Nine 
Husenicovej, Eme 
Choutkovej a Lucii 

Turňovej.
O. Kleinová+foto

Výsledky hospodárenia za prvý polrok

Nárast predaja šamotu

daja šamotu 2 062 749 eur, 
syntetickej trosky 432 150 eur, 
hmôt 45 976 eur a MgOC stavív 
46 945 eur. Celkový medziroč-
ný nárast dosiahol 763 876 eur.
   Najvýraznejšie bol prekročený 
predaj šamotu – predalo sa 4 309 
t, čo činí nárast o 772t/21 percent 
v tonách a 28 percent v tržbách/ v 
porovnaní s plánovaným preda-
jom.  Plánované objemy predaja 

sa zvýšili hlavne v predaji liaceho 
šamotu – nárast o 400 t, vyso-
kohlinitého liaceho šamotu o 77t 
a predaji kachľového šamotu sa 
zvýšil o 378 t. Zákazková napl-
nenosť v tomto segmente je sta-
bilizovaná,  pre ďalší kvartál sú 
mesačné objemy predpokladané 
až na úrovni 900 t. 
   Predaj žiarobetónových zme-
sí bol prekročený o 258 t a žia-

robetónových monolitov o 9 t. 
Mesačné objemy predaja sú aj 
pre ďalšie obdobie naplnené na 
úroveň cez 300 t. Predaj synte-
tickej trosky bol takmer zhodný 
s plánovaným predajom. Pre-
dalo sa 1 448 t, čo v porovna-
ní s plánom predstavuje mierny 
nárast o 56 t.   
   V priebehu mája bola spus-
tená do skúšobnej prevádz-
ky nová prípravňa a sušiaca tu-
nelová pec pre výrobu magné-
ziovouhlíkatých stavív. V prvom 
polroku sa predalo 57 t uvede-
ných stavív, ale v druhom pol-
roku sa už plánuje s výrobou a 
predajom na úrovni 400t.
   Môžeme konštatovať, že tržby 
sa v prvom polroku, ale hlavne 
od druhého kvartálu stabilizovali 
na úrovni 830 000 eur a tiež pre 
ďalšie obdobie má zákazko-
vá naplnenosť vo všetkých seg-
mentoch stúpajúcu tendenciu.

Plnenie finančného
plánu za I. polrok 2011

     Priaznivá situácia v preda-
ji celého vyrábaného sortimen-
tu v Žiaromate, a.s., sa kladne 
prejavila aj v celom hospodá-
rení spoločnosti. Spoločnosť za 
I. polrok 2011 dosiahla celko-
vé výnosy vo výške 4 897 108 
eur, čo je splnenie plánu na 
110,21 percenta, s prekročením 
453 655 eur.

   Vzhľadom na celkový ná-
rast produkcie, aj plánova-
né náklady boli prekročené o 
344 770 eur a dosiahli hod-
notu 4 613 508 eur, čo v per-
centuálnom vyjadrení je čerpa-
nie na 108,08 percenta. Pod-
statnú časť nákladov, a to 52,78 
percenta predstavuje spotreba 
materiálu – hodnota 2 435 811 
eur a v tejto nákladovej skupine 
je to najmä spotreba surovín – 
hodnota 2 080 082 eur. Druhou 
najväčšou nákladovou skupi-
nou sú osobné náklady – hod-
nota 1 305 305 eur, t.j. 28,29  
percentný podiel na celkových 
nákladoch. Spotreba energií je 
tretia najväčšia nákladová sku-
pina v hodnote 419 724 eur, s 
podielom 9,10 percenta. Tieto 
tri skupiny nákladov jasne do-
minujú a spoločne predstavujú 
90,17 percenta všetkých nákla-
dov spoločnosti.
   Celkovú efektívnosť hospodá-
renia spoločnosti najlepšie vy-
jadruje dosiahnutý hospodársky 
výsledok, zisk vo výške 283 600 
eur, čo je prekročenie plánova-
ných úloh o 108 885 eur.

Ing. Dušan Brečka,
podpredseda predstavenstva

a ekonomický riaditeľ
Ing. Roman Gál,

člen predstavenstva
a obchodný riaditeľ

Vanessa VANGOVÁ Sára SOLIAROVÁ Martin BUBELÍNY Kristína BUBELÍNYOVÁ Ema CHOUTKOVÁ Robert SCHMIDT Simona MAJCHÚTOVÁ

AK BY STE MALI MOŽNOSŤ, ŠLI BY STE DO REPIŠŤA ZNOVA? PREČO?

L. MOŠKO
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ŽĎAS OSLÁVIL 60 ROKOVne, ak je oslávenec v tej naj-
lepšej forme a žije v priateľ-
skej harmónii so svojim regió-
nom, mestom v ktorom pôsobí 
a v neposlednom rade v rodi-
ne ďalších firiem spoločenstva 
ŽP GROUP. Vo štvrtok 18. au-
gusta sa preto zišli obchod-
ní partneri a vedenie akciovej 
spoločnosti ŽĎAS v priesto-
roch firemného hotela v Svrat-
ke. Priateľskú atmosféru stret-
nutia umocnilo príjemné poča-
sie, ktoré akoby chcelo vyna-
hradiť rozpačité leto predchá-
dzajúcich týždňov. Po sláv-
nostných príhovoroch pod-
predsedu Predstavenstva 
a generálneho riaditeľa ŽĎAS 
a.s. Ing. Miroslava Šabar-
ta a predsedu Predstavenstva 
a generálneho riaditeľa ŽP a.s. 
Ing. Vladimíra Sotáka, kto-

(Dokonč. zo str. 1)

Predseda Predstavenstva ŽĎAS, a.s. a generálny riaditeľ ŽP 
a.s. Ing. Vladimír Soták spolu s prezidentom US Steel Davidom 
J. Rintoulom a generálnym riaditeľom Vítkovíc Ing. Jenem Svět-
líkem v rozhovore nad bonmotom pragnostika a bývalého české-
ho premiéra Ing. Miloša Zemana

Predseda Predstavenstva ŽĎAS, a.s. a generálny riaditeľ ŽP 
Podbrezová Ing. Vladimír Soták a generálny riaditeľ Vítkovíc Ing. 
Jan Světlík si vymieňajú podpísanú zmluvu o spolupráci

Golfové ihrisko Svratka bolo 19. augusta dejiskom výročného 
GOLF Cupu ŽĎAS 2011

rí zhodnotili históriu a význam 
ŽĎAS-u, sa rozvinula príjem-
ná a priateľská diskusia. Po-
kračovala sprevádzaná kultúr-
nym programom, ktorý vtipne 
uvádzal operný spevák a só-
lista Jakub Pustina.
   Súčasťou slávnostného ve-
čera bola aj tlačová konferen-
cia, v rámci ktorej došlo k pod-
pisu významnej dohody o spo-
lupráci medzi akciovou spo-
ločnosťou ŽĎAS a akciovou 
spoločnosťou VÍTKOVICE.
   V nasledujúci deň prebehol 
známy tradičný turnaj ŽĎAS 
Golf Cupu. Vzorne priprave-
né ihrisko poskytlo dobré pod-
mienky pre výborné výko-
ny. Bohužiaľ počasie, ako by 
si chcelo vybrať svoju daň za 
predchádzajúci krásny večer,  
prerušilo hru po prvom kole. 
Dosiahnuté výkony aj tak pre-
ukázali pripravenosť účast-
níkov a sú prísľubom do ďal-
šieho ročníka turnaja. Iba or-
ganizátorom pridalo počasie 
vrásky na čele, i keď prechod 
fronty bol rýchly a tak sa tretí 
deň osláv prebudil do krásne-
ho rána. To na žďárskom ná-
mestí otvoril už o deviatej ho-
dine ráno koncert veľkého dy-

chového orchestra Železiar-
ní Podbrezová. Krátko po dva-
nástej hodine, pod vedením 
svojho dirigenta Jozefa Krá-
ľa, otvoril na nádvorí zám-
ku Kinských v Žďári nad Sá-
zavou i hlavný program osláv. 
Zatiaľ čo sa na prvom nádvo-
rí rozliehali rezké tóny dychov-
ky, ďalšie nádvorie patrilo de-
ťom. Počas celého odpoludnia 
ich tu zabávali herci a klau-
ni z miestneho divadelné-
ho spolku. Nakoniec bola de-
ťom rozdelená i veľká, 15 ki-
logramová narodeninová torta, 
ktorú na slávnostnom večeri v 
Svratce odovzdali organizáto-
ri vedeniu firmy.  
   Zámok sa stal i svedkom 
milej a dôstojnej chvíle. Pá-
ter Vladimír Záleský, správ-
ca žďárskej farnosti, požehnal 
zvonkohru s deviatimi zvonmi. 
Stala sa nielen symbolom vý-
ročia otvorenia výroby, ale aj 

hlavným exponátom pre nad-
chádzajúci 53. ročník Medzi-
národného strojárskeho veľtr-
hu v Brne. Bude vystavená v 
spoločnej expozícii ŽP GRO-
UP a svojim hlasom bude lá-
kať návštevníkov k prehliad-
ke ďalších exponátov. Nakoľko 
pri každom krste nesmie chý-
bať krstná, dostala nová zvon-
kohra hneď dve naraz. Stali sa 
nimi predsedkyňa parlamen-
tu Českej republiky Mirosla-
va Němcová a starostka mes-
ta  a senátorka Dagmar Zvěři-

nová. Hlas zvonkohry potom 
sprevádzal celé nasledujú-
ce odpoludnie. Kto vedel za-
hrať aspoň jednoduchú meló-
diu, mohol si ju priamo na klá-
vesoch zvonkohry vyskúšať.
   Program pokračoval v rých-
lom tempe. Viac než tri tisíc-
ky divákov si užívalo koncert 
stále skvelého speváka Me-
kiho (Mira) Žbirku. Po ňom sa 
vo vlastnom recitáli predstavil 
operný spevák Jakub Pustina. 
Napodiv, atmosféra talianskych 
piesní a árií vynikajúce do-
prevádzala slnečné popolud-
nie a pripravila vstup pre finá-
lové vystúpenia. Mladá hviezda 
českej popmusic Tereza Kern-
dlová roztlieskala publikum a 
potom uviedla na scénu svojho 
otca. Spevák Laďa Kerndl patrí 
medzi stálice českého a európ-
skeho swingu a nenechal niko-
ho na pochybách, že stále pat-
rí medzi tých, ktorí vedia publi-
kum strhnúť na svoju stranu.
   Slnko sa už skláňala k zá-
padu, keď sa z areálu zámku 

pomaly rozchádzalo spokojné 
publikum. Chvála a poďako-
vanie za dôstojné oslavy a pri-
pomenutie dobrých výsled-
kov patrili predovšetkým pred-
stavenstvu a vedeniu ŽĎAS, 
a.s. Veríme, že sa dobrá ná-
lada a optimizmus  premietnu 
i do tvorivej atmosféry na pra-
coviskách a v konštrukčných 
kanceláriách, aby sme  tak za 
päť rokov mali dôvod k rovna-
ko radostným oslavám.

Stanislav Ružička, vedúci 
propagácie a ITC ŽĎAS, a.s.Na hlavnom pódiu prehovorili v priebehu sobotňajšieho odpo-

ludnia predstavitelia politického a hospodárskeho života. Gene-
rálny riaditeľ ŽĎAS, a.s., Ing. Miroslav Šabart, predsedkyňa par-
lamentu ČR Miroslava Němcová, starostka mesta a senátorka 
Dagmar Zvěřinová a majiteľ zámku Dr. Radoslav Kinský

Páter Vladimír Záleský slávnostne požehnal zvonkohru vyrobenú v metalurgii ŽĎAS, a.s.

V kultúrnom programe sa predstavili pôvabné tanečnice zo zdru-
ženia Hotch – Potch.                                          Foto: J. Šindelka
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   Za prvý polrok bolo na bezpečnosť a ochranu zdravia 
zamestnancov vynaložených 207 546,11 eura, z toho 
na osobné ochranné pracovné prostriedky 160 899,32 
eura, na mycie, čistiace a dezinfekčné prostriedky 
15 354,82 eura, na ochranné nápoje 23 940,67 eura, 
na kontrolu a revízie prostriedkov osobného zabezpe-
čenia a horizontálnych istiacich systémov pre práce vo 
výškach 7 351,30 eura. Za prácu v sťaženom pracov-
nom prostredí a na rizikových prácach bolo zamest-
nancom vyplatených 542 514,28 eura. 

Z polročného rozboru
bezpečnosti a ochrany zdravia 

pri práci vyberáme:

Pracovná úrazovosť
   Za prvý polrok bolo v akciovej 
spoločnosti Železiarne Podbrezo-
vá registrovaných dvadsaťtri pra-
covných úrazov a vymeškaných 1 
171 kalendárnych dní (pri porov-
naní s rovnakým obdobím pred-
chádzajúceho roka došlo k zvý-
šeniu o šesť pracovných úrazov 
a 661 kalendárnych dní). Úrazy s 
pracovnou neschopnosťou dlh-
šou ako 42 dní, klasifikované ako 
závažné, boli v uvedenom obdo-
bí štyri – v prevádzkarni centrálna 
údržba dva, po jednom boli vo val-
covni bezšvíkových rúr a doprave.
   Z uvedeného vyplýva, že k zvý-
šeniu pracovnej úrazovosti došlo 

v oceliarni, ťahárni rúr, centrálnej 
údržbe a doprave, naopak k po-
klesu vo valcovni bezšvíkových 
rúr a energetike. Najviac pra-
covných úrazov bolo v centrálnej 
údržbe v stredisku prevádzkovej 
strojnej údržby oceliarne, vo val-
covni bezšvíkových rúr v stredis-
ku úpravňa, v ťahárni rúr v stre-
diskách príprave výroby a žíhacích 
pecí a v doprave v stredisku koľa-
jová doprava.
   V oblasti pracovnej úrazovos-
ti žien sme zaznamenali dva pra-
covné úrazy v ťahárni rúr (v po-
rovnaní s minulým rokom došlo k 

zníženiu o jeden pracovný úraz).
   Z dôvodu pracovných úra-
zov bolo vymeškaných 1 171 ka-
lendárnych dní (zvýšenie o 661 
dní), priemerné percento pracov-
nej neschopnosti (PN) bolo 0,19 
(zvýšenie o 0,10), priemerný den-
ný stav PN tvorili šiesti zamest-
nanci (viac o troch) a jeden prípad 
PN bol priemerne liečený 51 dní 
(zvýšenie o 21 dní).
    V ôsmich prípadoch došlo k po-
raneniu prstov hornej končatiny, v 
štyroch ruky vrátane lakťa, dvom 
nohy vrátane kolena a členku, po 
jednom úraze - hlavy, tvárovej 
časti, chrbta, trupu, ruky v zápäs-

tí, bedra a prsta na nohe.
    Medzi zdroje, ktoré sa najčas-
tejšie podpísali pod pracovnú úra-
zovosť, v 47,83 percentách patri-
li materiál, bremená a predme-
ty, v 21,74 percentách pracov-
né, cestné dopravné prostried-
ky, ako zdroje pádov zamestnan-
cov, 17,39 percenta tvorili zdvíha-
dlá a dopravníky, zdvíhacie a do-

pravné pomôcky. Najčastejšou 
príčinou bol nedostatok osobných 
predpokladov na riadny pracovný 
výkon – riziko práce (73,91 per-
centa), používanie nebezpečných 
postupov alebo spôsobov prá-
ce (17,39) a chybný alebo ne-
priaznivý stav zdroja úrazu – nie 
pracoviska (8,70). Najčastejšie 
k úrazom dochádzalo v pracov-
ných procesoch – výroba a spra-
covanie (34,78 percenta), pohyb 
(26,09) a zostavovanie, prípra-
va, inštalácia, montáž, demontáž  
a rozoberanie (17,39). Z pohľa-
du špecifickosti pracovnej činnos-
ti 30,43 percenta predstavova-

la chôdza, beh, stúpanie, klesa-
nie atď., 21,74 percenta upevňo-
vanie, vešanie, zdvíhanie, ukla-
danie na zvislej ploche. Z materi-
álových činiteľov to boli najčastej-
šie – opracovávanie dielcov alebo 
súčiastok, strojové dielce a ná-
stroje (30,43 percenta) a povrchy 
na prízemí – povrch zeme a po-
dlahy (21,74).

Choroby z povolania
   Klinikou pracovného lekárstva a toxikológie Rooseveltovej fa-
kultnej nemocnice nebola za sledované obdobie priznaná choroba 
z povolania. Za posledných päť rokov boli v železiarňach prizna-
né štyri choroby z povolania, z ktorých najčastejšou príčinou bola 
dlhodobá nadmerná jednostranná záťaž (DNJZ) u troch zamest-
nancov (z valcovne rúr, centrálnej údržby a odboru riadenia kva-
lity) a jedna choroba z vibrácií (v ťahárni rúr).  DNJZ predstavuje 
komplex ochorení muskuloskeletárneho systému, ako sú šľachy, 
šľachové puzdra, úpony šliach, menisky a preto stanovenie profe-
sionálnej etiológie je často veľmi zložité. V súčasnosti nie je mož-
né stanoviť preventívne opatrenia na zníženie rizika,  okrem ergo-
nomického usporiadania pracoviska (zosúladenie stroja, človeka 
a nástroja) a dodržiavania stanovených limitov dvíhania bremien).

Odškodnenie, regresy
   Za prvých šesť mesiacov bolo odškodnených dvadsaťtri pracov-
ných úrazov, no z dôvodu porušenia zásad bezpečnosti práce boli 
štyri prípady odškodnené len čiastočne. Odškodnených bolo aj 
osemnásť evidovaných úrazov, pri ktorých zamestnanci boli v le-
kárskom ošetrení, avšak liečenie ich zranenia si nevyžadovalo PN.

   V záujme predchádzania 
vzniku chorôb z povolania boli 
v prvom polroku zabezpečené 
rekondičné pobyty pre vybra-
ný okruh zamestnancov v za-
riadení Tále, a.s., v spolupráci 
s kúpeľmi Brusno, RP sa zú-
častnilo 127 zamestnancov, 
spĺňajúcich podmienky pre po-
skytnutie tohto typu pobytu.

Rekondičné
pobyty

   Zaznamenaných bolo 87 ne-
pracovných úrazov a vymeš-
kaných 4 539 kalendárnych dní 
(zvýšenie o 5 úrazov a 369 vy-
meškaných kalendárnych dní). 
Početnosť na sto zamestnan-
cov predstavovala 2,57 (zní-
ženie o 0,06), priemerné per-
cento PN bolo 0,74, priemer-
ný denný stav PN predstavo-
val 25 zamestnancov (zvýše-
nie o dvoch) a jeden prípad  bol 
priemerne liečený 52 dní (zvý-
šenie o jeden deň).

Nepracovná
úrazovosť    Za prvý polrok bolo vykonaných 

6 472 vyšetrení, hlavne ako súčasť 
preventívnych lekárskych prehlia-
dok, z toho jeden zamestnanec 
bol vyradený z rizika vibrácií, de-
siati nemajú zdravotnú spôsobi-
losť na prácu vo výškach, trinás-
ti na vykonávanie nočnej práce, 
ôsmi na obsluhu a opravu mosto-
vých žeriavov, siedmi na obsluhu 
a viazanie žeriavových bremien. 
V rámci zdravotného dozoru bolo 
zabezpečených 118 vstupných, 
preventívnych a výstupných lekár-
skych prehliadok aj pre zamest-
nancov dcérskych spoločností

Zdravotná
starostlivosť

   Po prehodnotení zdravotných 
rizík, faktorov práce a pracov-
ného prostredia k 30. júnu 2011 
pracovalo v ŽP a.s. v 3. a 4. kate-
górii na 228 rizikových miestach 
1816 zamestnancov, z toho 280 
žien. Z celkového počtu zamest-
nancov to predstavuje 53 percent 
(v porovnaní s rovnakým obdo-
bím minulého roka došlo k zvý-
šenie o 0,8 percenta). V 3. ka-
tegórii rizikových prác praco-
valo 1744 zamestnancov a  72 
v 4. kategórii.  Z celkového poč-
tu  1816 zamestnancov, ich 
v hluku pracovalo 1790 (z toho 
280 žien), vo fyzickej záťaži 312 
(45), v prachu 83, s tepelnou zá-
ťažou 94, s infračerveným žiare-
ním 48 a s vibráciou 51 (z toho 
7 žien). V percentuálnom vyjad-
rení, najviac zamestnancov  pra-
cujúcich v 3. a 4. kategórii rizi-
kových prác  bolo exponovaných 
škodlivinou hluk (75 percent), fy-
zickou záťažou (13), prachom 
(4), tepelnou záťažou (4), infra-
červeným žiarením (2) a vibrá-
ciou (2).   Zamestnanci pracujúci 
na rizikových prácach boli expo-
novaní škodlivinami  rôznej kom-
binácie– jednou škodlivinou bolo 
exponovaných 1354 (z toho 219 
žien), dvomi  361 (z toho 52 žien) 
a tromi 101 zamestnancov. 
   V zmysle platnej legislatívy je 
v železiarňach zabezpečená 
pracovná zdravotná služba vlast-

nými zamestnancami, ktorí vy-
konávajú dohľad nad pracovným 
prostredím a podmienkami, spô-
sobom vykonávania práce z hľa-
diska vplyvu na zdravie zamest-
nancov a dohľad nad zdravím 
zamestnancov, ktorý zahŕňa po-
sudzovanie zdravotnej spôsobi-
losti na prácu, vrátane výkonu le-
kárskych preventívnych prehlia-
dok vo vzťahu k práci. V sledo-
vanom období bolo na rizikových 
pracoviskách so zvýšeným ne-
bezpečenstvom chorôb z povo-
lania a PÚ vykonaných 183 me-
raní priemyslových škodlivín, kto-
ré vykonali zamestnanci odde-
lenia pracovnej zdravotnej služ-
by. Hluk merali 99 krát,  mikroklí-
mu 64 razy. Externou organizá-
ciou  bolo vykonaných 16 meraní 
na prach a 4 na vibrácie. Merania 
boli vykonané vo valcovni bez-
švíkových rúr, ťahárni rúr, druho-
výrobe, centrálnej údržbe, oce-
liarni a doprave. S veľmi jedova-
tými a jedovatými látkami sa ma-
nipuluje v odbore riadenia kvality, 
energetike, ťahárni rúr, centrálnej 
údržbe, druhovýrobe, doprave 
a odbore zásobovania. Vo firme 
evidujeme 14 veľmi jedovatých, 
40 jedovatých a 23 karcinogén-
nych látok. Veľmi jedovaté látky 
sú zo skladov vydávané siedmimi 
zamestnancami, ktorí majú platné 
osvedčenia o odbornej spôsobi-
losti na danú prácu.

   V danom období bolo nahlá-
sených 745 nových prípadov 
PN pre chorobu a úraz, z dô-
vodu ktorých bolo vymeškaných 
28 292 kalendárnych dní (viac o 
119 prípadov PN a o 2 924 ka-
lendárnych dní). Každý novo 
hlásený prípad PN trval v prie-
mere 38 dní (v I. polroku 2010 to 
bolo 40,5 dňa). Denne na pra-
covisku chýbalo pre ochorenie 
a úraz v priemere 156 zamest-
nancov, čo je o 16 viac ako vla-
ni. Priemerné percento PN bolo 
4,61 percenta (vlani 4,5).

Pracovná
neschopnosť

   Z naplánovaných 42 akcií v nákladoch 1 121,2 
tis. eur bolo plnených 27 akcií, z toho 10  (za 
828,8 tis. eur) bolo splnených a sedemnásť ak-
cií (za 877,3 tis. eur) je rozpracovaných. Nad rá-
mec schváleného programu bolo splnených se-
dem akcií v objeme 0,011 tis. eur. Náklady, vyna-
ložené na zlepšenie BOZP a ozdravné opatrenia 
celkovo (bez neplánovaných akcií) predstavova-
li 877,311 tis. eur.

Finančné nákladyProgram zlepšovania BOZP
a ozdravných opatrení

Rizikové práce

PÚ podľa jednotlivých prevádzkarní a odborných útvarov

Pokračovanie v budúcom čísle
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(Pokračovanie z min. čísla)

ZVONY
Jaroslava Núterová

(Pokrač. v budúcom čísle)

Zoznámte sa so zákonmi

Aktuálne zmeny v Zákonníku práce
(a neskôr pri náraste) zákazkovej 
náplne reálne odpracuje. To zna-
mená, že ak zamestnanec neod-
pracoval v danom mesiaci všetky 
pracovné zmeny, dostane rovnakú 
mzdu, avšak je povinný takto za-
meškané hodiny nadpracovať v na-
sledujúcom období – pričom opäť 
dostane mzdu ako obvykle. Práca, 
ktorú takto bude „nadpracúvať“, ne-
bude prácou nadčas (a teda 
zamestnancovi nepatrí ani 
príplatok za prácu nadčas), 
pretože si tak len vlastne 
odpracúva hodiny, za kto-
ré mu už bola poskytnutá 
mzda v predchádzajúcom 
období počas poklesu zákazkovej 
náplne, kedy nepracoval.
   Pozitívnou novinkou pre zamest-
nancov s kratším pracovným ča-
som je aj zavedenie tzv. delené-
ho pracovného miesta, na kto-
rom si zamestnanci (dvaja alebo 
aj viacerí) sami medzi sebou roz-
vrhnú pracovný čas a pracovnú ná-
plň tak, ako to vyhovuje im. Hlav-
ným cieľom vytvorenia tohto in-
štitútu bolo predovšetkým podpo-
riť zamestnávanie tých skupín za-
mestnancov, ktorí popri zamestna-
ní musia vykonávať aj iné činnosti 
(napr. študenti, matky starajúce sa 
o malé deti a pod.).
Ako novela ovplyvní (podstat-
né) náležitosti pracovnej zmlu-
vy?
   - V súčasnosti sa môže zamest-
nanec so zamestnávateľom pri 
uzatváraní pracovnej zmluvy do-
hodnúť na maximálnej dĺžke skú-
šobnej doby v rozsahu 3 mesia-
cov od vzniku pracovného pome-
ru. Skúšobná doba je doba, kto-
rá umožňuje zamestnancovi ove-
riť si, či pracovné podmienky v za-
mestnaní zodpovedajú jeho pred-
stavám. Zároveň dáva možnosť 
zamestnávateľovi posúdiť, či pra-
covné predpoklady a schopnos-
ti zamestnanca zodpovedajú jeho 
požiadavkám. Novelou ZP sa skú-
šobná doba pre väčšinu zamest-
nancov nemení. Zmena sa týka 
len vedúcich zamestnancov, kto-
rým sa predĺži zo súčasných troch 
mesiacov na šesť mesiacov. Pod 
pojmom vedúci zamestnanec sa 
vzhľadom na organizačnú štruktú-
ru ŽP a.s. rozumie nie len vedú-
ci odborného útvaru, ale aj vedúci 
strediska, majster či predák.
   Druhou podstatnou zmenou je 

(Dokonč. zo str. 1) širšie odstupňovanie výpovednej 
doby v závislosti od dĺžky trvania 
pracovného pomeru. Zamestnanec, 
ktorého pracovný pomer trval u toho 
istého zamestnávateľa menej ako 1 
rok, má nárok na výpovednú dobu 
v trvaní 1 mesiac. Na dvojmesačnú 
výpovednú dobu má nárok ten za-
mestnanec, ktorého pracovný po-
mer trval najmenej 1 rok. Zamest-
nanci, s ktorými skončil zamestná-

vateľ pracovný pomer výpo-
veďou z organizačných dô-
vodov, alebo zo zdravotných 
dôvodov na základe lekár-
skeho posudku a súčasne 
ich pracovný pomer trval naj-
menej 5 rokov, majú nárok 

na trojmesačnú výpovednú dobu.
   Zamestnanec má taktiež prá-
vo skončiť pracovný pomer výpo-
veďou, v takomto prípade je výpo-
vedná doba 2 mesiace, ak pracovný 
pomer trval minimálne 1 rok, inak je 
výpovedná doba 1 mesiac.
   Podľa právnej úpravy platnej do 
31. augusta 2011 je základná vý-
mera dovolenky štyri týždne, pri-
čom nárok na päť týždňov dovolen-
ky má zamestnanec, ktorý odpracu-
je najmenej 15 rokov po dovŕšení 
18. roku veku. Zákon však stanovu-
je náhradné doby, ktoré sa na úče-
ly dovolenky započítavajú do pra-
covného pomeru (napr. starostlivosť 
o dieťa vo veku do troch rokov, dok-
torandské štúdium a pod.). Skúma-
nie opodstatnenosti týchto náhrad-
ných dôb, ako aj ich preukazovanie 
boli zbytočnou záťažou tak pre za-
mestnávateľa, ako aj zamestnanca. 
Nová právna úprava preto stanovi-
la, že dovolenka zamestnanca, kto-
rý do konca príslušného kalendár-
neho roka dovŕši 33 rokov veku, je 
automaticky najmenej päť týždňov. 
   Zmena nastala aj v spôsobe čer-
pania materskej a rodičovskej dovo-
lenky. V § 166 bol doplnený nový 
odsek, ktorý umožňuje zamestnan-
covi čerpať (ak sa na takejto mož-
nosti dohodne so zamestnávate-
ľom), rodičovskú dovolenku až do 
dňa, v ktorom dieťa dovŕši päť ro-
kov veku a ak ide o dieťa s dlho-
dobo nepriaznivým zdravotným sta-
vom vyžadujúcim osobitnú starost-
livosť osem rokov veku (pôvodné 
lehoty zneli na 3 až 6 rokov). Tu je 
však potrebné poznamenať, že ani 
po účinnosti novely sa celková dĺž-
ka rodičovskej dovolenky ne-
zmení, tzn. zamestnanec má nárok 
na rodičovskú dovolenku v rozsahu, 

v ktorom sa nečerpala, ale moh-
la čerpať, do dňa, v ktorom dieťa 
dovŕši tri roky veku a ak ide o die-
ťa s dlhodobo nepriaznivým zdra-
votným stavom vyžadujúcim oso-
bitnú starostlivosť do dňa, v kto-
rom dieťa dovŕši šesť rokov veku. 
Takto nevyčerpaná rodičovská do-
volenka sa môže presunúť až do 
dňa, v ktorom dieťa dovŕši päť ro-
kov veku a ak ide o dieťa s dlhodo-
bo nepriaznivým zdravotným sta-
vom vyžadujúcim osobitnú starost-
livosť až do dňa, v ktorom dieťa do-
vŕši osem rokov veku.
Týkajú sa niektoré zmeny aj od-
borárov?
   - Áno, zmeny sa týkajú zástupcov 
zamestnancov vo všeobecnosti, to 
znamená dotkli sa tak odborov, 
ako aj zamestnaneckých rád. Za-
mestnávateľ je povinný uskutoč-
niť voľby do zamestnaneckej rady, 
ak o to požiada aspoň 10 percent 
zamestnancov. Voľby členov za-
mestnaneckej rady sú platné, ak 
sa hlasovaní zúčastní 30 percent 
všetkých zamestnancov (pôvodne 
nadpolovičná väčšina všetkých za-
mestnancov). Zamestnávateľ tiež 
môže požiadať odborovú organizá-
ciu, ktorá u neho chce zastupovať 
všetkých zamestnancov, aby preu-
kázala dostatočnú členskú základ-
ňu. Podľa novely Zákonníka prá-
ce odborová organizácia, ktorá za-
čne pôsobiť u zamestnávateľa a 
chce u neho zastupovať všetkých 
zamestnancov, musí preukázať, že 
najmenej 30 percent zamestnancov 
zamestnávateľa je odborovo organi-
zovaných v tejto odborovej organi-
zácii, ak o to zamestnávateľ požia-
da do 30 dní odo dňa, kedy odboro-
vá organizácia písomne informovala 
zamestnávateľa o začatí svojho pô-
sobenia u zamestnávateľa.“
Ako personalistovi mi nedá na 
záver nespomenúť, že medzi zá-
kladné povinnosti zamestnan-
ca pribudla povinnosť písom-
ne oznamovať zamestnávate-
ľovi bez zbytočného odkladu 
všetky zmeny, ktoré sa týka-
jú pracovného pomeru a súvi-
sia s jeho osobou, najmä zme-
nu jeho mena, priezviska, trva-
lého pobytu alebo prechodné-
ho pobytu, adresy na doručova-
nie písomností, zdravotnej pois-
ťovne, a ak sa so súhlasom za-
mestnanca poukazuje výplata 
na účet v banke, aj zmenu ban-
kového spojenia.

Personálny odbor vyhlasuje výberové konanie do podnikového archívu na miesta:

THP - referent správy registratúry a archívu
R - zamestnanec registratúrneho strediska

Vnútropodnikový
trh práce

Požadované vzdelanie:
- ukončené stredoškolské.
Osobnostné predpoklady a ďalšie požiadavky:
- samostatnosť, zodpovednosť, ochota neustále sa vzdelávať...,
- znalosť PC na užívateľskej úrovni,
- prax v ŽP minimálne dva roky.
Termín zasielania žiadostí: do 2. septembra 2011

Žiadosti zasielajte na adresu strmenova.eva@zelpo.sk, alebo osobne na Pp.

 „Nechutí ti?“ vzhliadol Lu-
káš. „Ešte je trocha polievky od 
včera, ak chceš.“
 „Čoby.“ Dávid vstal. Vnútor-
ný nepokoj mu nedovolil ob-
sedieť pri stole. Chrbtom oto-
čený k bratovi povedal: ,,Mal 
by si začať chodiť do školy 
hneď v apríli. Bude ti to chýbať 
a opakovaním ročníka stra-
tíš rok. Zoženiem ti knihy, kon-
com školského roka by si mo-
hol spraviť skúšky a  nastúpiť 
rovno do tretieho ročníka.“ 
 „A to sa dá?“ potešil sa Lukáš.
 „Skúsim to vybaviť. Počuj, Lu-
káš, mohli by sme dnes ísť do 
kina, nie?“
 „My dvaja?“ vyvalil oči mlad-
ší brat. 
 „No, veď si dávno nikde ne-
bol,“ povedal trošku previni-
lo Dávid a sadol si späť k stolu. 
Lukáš odložil príbor.
 „Máš pravdu,“ riekol. „Aj psa 
treba vyvenčiť, odviazať zavše 
z reťaze, aby nezdivel.“
 „Čo trepeš?“ zamračil sa Dá-
vid.
 „Presne tak si pripadám,“ od-
sekol brat. „Ty si chodíš po 
chatách, do roboty a bohvie 
kade... Prečo ma nevezmeš na 
našu chatu? Prečo nesmiem 
s nikým okrem pozdravu pre-
hovoriť? Prečo nesmiem mať 
priateľov? Prečo...?!“
 „Tak dosť!“ vyskočil Dávid, 
schmatol Lukáša za plecia 
a silno ním potriasol. „Dobre 
vieš, prečo to robím! Mám len 
teba a nedopustím, aby sa ti 
niečo stalo, rozumieš?“
 „Zcvokatiem tu sám!“ skríkol 
mu Lukáš do tváre. „Susedia 
sa pozastavujú...“
 „Čože? Akí susedia?! Ty si 
niekomu niečo...“
 „A keby aj!“ kričal chlapec ne-
kontrolovateľne. „Už to nevy-
držím! Nemôžeš ma tu väzniť 
celé leto! Chcem chodiť medzi 
ľudí, na kúpalisko, do kina, ch-
cem žiť, chápeš?!“
 „Žiješ!“ zreval Dávid. „Môžeš 
byť rád, že žiješ, ty blázon!“
 „Tomu ty hovoríš život?!“
   Bratia stáli bojovne pro-
ti sebe. Bola to ich prvá roztrž-
ka od smrti rodičov. Dávid pri-
vrel oči, s bolesťou v hlase rie-
kol tichšie: „Viem, že je to pre 
teba ťažké, Lukáš, ale ver mi...“
 „Daj mi pokoj,“ prudko oddy-
choval. „Varím, žehlím, periem, 
upratujem – hotová gazdiná je 
zo mňa. A ty si užívaš! Z čiej 
viny? Prečo mám kvôli tebe tr-
pieť, ha?“
   Na toto obvinenie už nemo-
hol Dávid nič namietať. Lu-
káš má pravdu a to môže byť 
rád, že ho priamo neobvinil zo 
smrti rodičov. Hruď mu zvie-
ralo tupou bolesťou, najrad-
šej by vrátil čas o päť mesia-
cov nazad, aby nemusel pre-
žívať trýznivú bolesť nad Luká-
šovým i svojím osudom.
   Dávid bol príliš rozrušený na 
to, aby sadol za volant, tak iba 
nešťastný vybehol von. Bez-
cieľne sa túlal po meste, stretal 
veselých mladých ľudí a mys-

lel na brata. Chcel ho uchrániť, 
chcel, aby vyrastal bez strachu 
a neuvedomoval si, ako mu 
tým ubližuje.
   Stmievalo sa, keď s fľašou 
koňaku vracal domov. V Lu-
kášovej izbe horelo svetlo, no 
Dávid akoby sa bál stretnutia 
s ním. Sadol si na húpaciu la-
vičku a bezmyšlienkovito po-
zeral pred seba. Vtom si vši-
mol akejsi postavy, čo zručne 
preliezla plot od susedov a za-
mierila k domu. Nezakráda-
la sa, ani si nedávala pozor, či 
narobí hluk alebo nie. Bez roz-
pakov zaklopala na dvere, kto-
ré sa vzápätí otvorili.
„Čo sa deje?“ spýtala sa po-
šepky.
„Poď rýchlo dnu,“ vtiahol ju za 
ruku Lukáš a Dávid sa modlil, 
aby nezamkol. Opatrne, poti-
chu sa vopchal za nimi. Hlasy 
prichádzali z kuchyne.
 „Kedy si s ním bola?“ počul 
vyčítavý hlas mladšieho brata. 
„Kedy ťa fotografoval?“
 „Lukáš, daj si povedať,“ vy-
svetľoval trpezlivo ženský hlas 
a Dávid na chodbe stŕpol. „Ne-
mala som šajnu, že je tvoj brat. 
Šla som včera za Andym do 
ateliéru a on tam bol a začal...“
 „Myslel som, že od strachu 
umriem, keď mi dnes ukázal 
tvoje fotky,“ prerušil ju Lukáš 
nahnevane. „Čosi vytušil, lebo 
ma spovedal, či ťa poznám, 
odkiaľ...“
 „Mali by sme mu povedať 
pravdu,“ povedala vážne.
 „Tiež si myslím,“ ozval sa Dá-
vid a vstúpil do kuchyne. Lu-
káš s Rinou si vymenili pohľa-
dy. „Porušil si dohodu, braček, 
to sa nerobí.“
 „Porušil ju vo vlastnom záujme 
aj v tvojom,“ riekla Rina pokoj-
ne. „Nemôžeš od dospievajú-
ceho chlapca chcieť, aby ab-
solútne nekomunikoval s ľuď-
mi. Napadlo ti, kam to môže 
dôjsť, aké následky to na ňom 
zanechá?“
 „Rozumiem,“ pokročil Dávid 
bližšie k dievčaťu a výhraž-
ne jej pozrel do modrých očí. 
„Čiže pokyn na túto vzburu si 
dala ty, čo?“
 „Rinu do toho nezaťahuj,“ brá-
nil dievča Lukáš. Dávidov vý-
zor neveštil nič dobré. 
 „O akej vzbure je tu reč?“ ne-
chápala Rina.
 „Ako dlho preskakuješ plot?“ 
opýtal sa Dávid príkro a ru-
kou zadržal Lukáša, ktorý sa 
o Rinu bál. „Ako dlho sa pota-
jomky navštevujete, ako dlho 
robíte zo mňa idiota, no?“
 „Nikto z teba idiota nerobí!“ 
vzkypel v Rine hnev. „Ak – tak 
si to ty sám. Tvoje nezmyselné 
zákazy sú absurdné. Lukáš je 
geniálne dieťa a ty z neho po-
maly robíš odľuda so zakrpa-
teným mozgom!“
 „Zmizni!“ zasyčal. „Vypadni, 
lebo za seba neručím!“
 „Neopováž sa Lukášovi ublí-
žiť, pretože...“
 „Von!“ zrúkol divo Dávid, led-
va ovládajúc bezmedznú zlosť.
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Zdravie máš len jedno

Jedálny lístok od 29. 8. do 4. 9. 2011 Jedálny lístok od 5. do 11. 9. 2011

Pondelok
Polievky: Furmanská, pečivo

Zeleninová s opraž. vločkami, pečivo
Hovädzí guláš maďarský, cestovina

Mletý rezeň so syrom, zem. šalát s majonézou
Prekladané mäso s kelom

Šalát macedónsky s tofu, pečivo
Morčacie prsia na hrášku, mrkvový šalát

Šúľance s makom
Bageta šampiňónová so šunkou (šunka, šampi-

ňóny, vajcia, syr, čínska kap., kukurica,
dressing)

Ovocný balíček
Utorok

Polievky: Šošovicová kyslá, pečivo
Bulharská, pečivo

Bravčová pečienka sedliacka,
červená kapusta, knedľa

Kuracie prsia s broskyňami, ryža, šalát
Varená brokolica, kôprová omáčka, zemiaky

Windsorský šalát, pečivo
Francúzsky fazuľkový nákyp

Lángoše s kečupom
Bageta s kuracím mäsom (kur. mäso, hláv. ša-

lát, kukurica, kapia, pikantný dressing)
Pečené kuracie stehno vykostené, pečivo

Streda
Polievky: Zeleninová s rajbaničkou, pečivo

Paradajková s ryžou, pečivo
Kuracie soté s čínskou zeleninou, ryža, šalát

Vypráž. brav. rezeň so sezamom,
zem. kaša, uhorka

Kuracie kúsky s fazuľkou, ryža
Šampiňónový šalát s jablkami, pečivo

Zapek. ryba so šamp.,
šalát z červ. kapusty s kukuricou
Plnené rožky tvarohové, kakao

Celozrnná bageta mexická (šunka, mrkva, pa-
rad., ster. uhorky, syr, červ. kapusta, fazuľka, 

kukurica, hrášok, dressing)
Mliečny balíček

Štvrtok
Polievky: Gulášová, pečivo
Rascová s vajcom, pečivo

Morčacie prsia plnené pórom, ryža, šalát
Hovädzie dusené, chren. omáčka, knedľa

Exotická brav. kotleta, opek. zemiaky
Tlačenkový šalát, pečivo
Rezance s tofu a orechmi
Ryžový nákyp s ovocím

Bageta moravská (moravské mäso, uhorka ša-
lát, maslo, horčica, syr, kapia, pikantný dres-

sing)
Vyprážaná ryba, pečivo

Piatok
Polievky: Pórová s krúpami, pečivo

Hovädzia s cestovinou, pečivo
Pečené kuracie stehno, zemiaky, šalát,

Bravčové mäso Chilli con Carne, tarhoňa, šalát
Šošovicový prívarok, volské oko, chlieb
Medový šalát s kuracím mäsom, pečivo

Hubový paprikáš s ovsen. vločkami, ryža, šalát
Višňový koláč kysnutý, kakao

Celozrnná bageta salámová so šalátom (salá-
ma, uhor. šal., paprika, paradajky, šalát konz.)

Ovocný balíček
Sobota

Polievka: Fazuľová so salámou, pečivo
Poľovnícka hovädzia pečienka, knedľa

Morčacie mäso na lesných hríboch, ryža, šalát
Nedeľa

Polievka: Horácka, pečivo
Vyprážaná treska s brokolicou a syr., zem., šalát

Bravčový rezeň na zelenom korení, cestovina

Prečo je pohybová aktivita nutná
Pravidelná primeraná pohybová aktivita je jedna z najjednoduchších ciest k zlepšeniu a 
udržiavaniu vlastného zdravia. Má schopnosť zabrániť vzniku niektorých ochorení, ale-
bo pomáha pri znižovaní problémov napríklad u kardiovaskulárnych chorôb, pri cukrov-
ke, obezite alebo osteoporóze. Pohyb zvyšuje toleranciu na fyzickú záťaž, pomáha redu-
kovať vplyvy stresu, znižuje patologické hodnoty cholesterolu a vysoký krvný tlak. Zni-
žuje riziko vzniku niektorých rakovinových ochorení najmä rakoviny hrubého čreva. Pre-
ventívne pôsobí aj proti skorému nástupu a rýchlemu rozvoju viacerých telesných a du-
ševných porúch. Pravidelné športovanie podporuje zdravý rast a rozvoj detí a mládeže. 
Zvyšuje pocit sebaistoty, dôvery vo vlastné sily a schopnosť niečo dosiahnuť. U dospe-
lých je to zasa návyk, vďaka ktorému sa pohyb stane neodmysliteľnou súčasťou života a 
z ktorého profitujú aj v pokročilom veku. Pohyb znamená extra dávku úžitku pre zdravie, 
pre kvalitu života, pre nezávislosť. Týka sa to všetkých ľudí - tých, ktorí si hovoria „zdra-
ví“, aj tých, ktorí majú zdravotné (telesné alebo duševné) postihnutie.

Čo to znamená, keď hovoríme o pohy-
bovej aktivite?
   Pohybová aktivita je taký pohyb nášho 
tela, ktorý vedie k výdaju energie (odbú-
ravanie kalórií). Jednoducho povedané - 
keď sa hýbeme. Keď rezko kráčame, hrá-
me sa, korčuľujeme, upratujeme, tancu-
jeme, chodíme pešo po schodoch. Vtedy 
vždy robíte niečo pre svoje zdravie.
Ako dlho a ako intenzívne musím cvi-
čiť, aby sa to odrazilo prospešne na 
mojom zdraví?
   Každá pohybová aktivita vo vás vyvolá 
dobrý pocit. Odborníci sa zhodujú, že 30 
minút primeraného cvičenia má preven-
tívny účinok proti rozvoju rôznych chorôb. 
Ak to premeníme na kalórie, je to asi 150 
kalórií denne. Počítanie kalórií je ale dru-
horadé. Prvoradé je, či naozaj dokážete 
cvičeniu venovať denne aspoň pol hodi-
nu. Môžete sa rozhodnúť vystúpiť z auto-
busu o dve - tri zastávky skôr a prejsť sa 
domov pešo. Alebo si dvadsať minút za-
bicyklujete, prípadne tridsať minút zahrá-
te basketbal alebo zatancujete. Ak je aké-
koľvek cvičenie pre vás novinkou v den-
nom režime, začnite pozvoľna, len niekoľ-
kými minútami a postupne zvyšujte až na 
tridsať minút. Nezabudnite, že pol hodina 
je práve to minimum, ktoré na vás bude 
mať blahodarný účinok. Samozrejme, 
čím viac času venujete cvičeniu, tým väč-
ší efekt dosiahnete. Základom však stá-
le ostáva vôľa pustiť sa do toho a potom 
vôľa vydržať.
Je sedavý spôsob života naozaj globál-
nym zdravotným problémom? Netre-
ba sa najmä v chudobných krajinách 
venovať iným dôležitejším veciam?
   Nedostatok telesného pohybu sa vý-
raznou mierou podpisuje na predčasných 
úmrtiach, a najrôznejších telesných a du-
ševných chorobách a poruchách. Pred-
bežné údaje zo štúdií Svetovej zdravot-
níckej organizácie o rizikových faktoroch 
svedčia o tom, že fyzická nečinnosť ale-
bo sedavý spôsob života patria k desia-
tim hlavným príčinám úmrtí a poškodení 
zdravia. 60% - 85% svetovej populácie 
nemá dostatočný pohyb, ktorý je taký po-
trebný pre ich zdravie. Sedavý spôsob ži-
vota zdvojnásobuje riziko vzniku kardio-
vaskulárnych ochorení, cukrovky, obezi-
ty, zvyšuje riziko vzniku rakoviny hrubé-
ho čreva, vysokého krvného tlaku, oste-
oporóze, depresie alebo úzkosti. Rýchle 
rastúce veľkomestá v rozvojových kraji-
nách, preľudnenie, chudoba, kriminalita, 
znečistenie ovzdušia, nedostatok parkov, 
športovísk a bezpečných miest na oddych 
a rekreáciu - to všetko vytvára atmosfé-
ru neistoty a nepokoja, a hlavne obme-
dzuje možnosti pre šport a pestovanie te-
lesnej kultúry. Dokonca aj vidiecke oby-
vateľstvo, ktorému ešte donedávna za-
bezpečoval adekvátnu dávku telesné-
ho pohybu spôsob života, sa dnes utie-
ka k nezdravému spôsobu života pri te-
levíznych obrazovkách. Nízkopríjmové 
a rozvojové krajiny sú v súčasnosti kon-
frontované s veľmi vysokou incidenciou 

neprenosných ochorení - spôsobujú až 
77% všetkých úmrtí. Počet týchto ochore-
ní neustále stúpa, čo má a bude mať mi-
moriadne nepriaznivý dosah na zdravot-
nú starostlivosť, na zdroje, na ekonomi-
ku nielen v danej krajine ale aj v globál-
nom meradle. Mnohé krajiny, ktorým sa 
konečne podarilo nájsť účinné prostried-
ky a metódy proti infekčným chorobám, 
zrazu čelia novej epidémii neinfekčných 
ochorení a sú nútené vynakladať obrov-
ské zdroje na ich kontrolu.
Čo sa dá v tejto veci urobiť?
   Väčšine neinfekčných ochorení sa dá 
predchádzať. Či už individuálne alebo 
celospoločenské aktivity môžu prispie-
vať k ochrane a záchrane ľudských živo-
tov. Pravidelné cvičenie je dôležitý krok 
na ceste ku zdraviu. Dôvod, pre ktorý ľu-
dia nešportujú, však nie vždy väzí len v 
ich slabej vôli alebo lenivosti. Niekedy je 
príčinou nedostatok možností športovať - 
teda dostupnosť vhodných telocviční, ih-
rísk a iných miest, ktoré spĺňajú zdravot-
né aj bezpečnostné kritériá. K tomu pri-
stupuje aj nedostatočná informovanosť a 
vedomosti ľudí o potrebe, význame a uži-
točnosti cvičenia pre zdravý a kvalitný ži-
vot. Keď nie sú zdroje na budovanie špor-
tovísk pre širokú verejnosť, často sa za-
nedbáva aj výchova ku zdravému spô-
sobu života, ku ktorému neodmysliteľ-
ne patrí telesný pohyb. Ak štát deklaru-
je, že podporuje rozvoj telesnej výcho-
vy a športu, musí tak učiniť nielen v ro-
vine politicko-spoločenskej, ale aj v rovi-
ne materiálno-technickej a personálnej. 
Podpora športových aktivít znamená bu-
dovanie rekreačných oblastí, starostlivosť 
o vodu, vzduch, bezpečné a atraktívne tu-
ristické trasy a cyklistické chodníky, o celé 
životné prostredie, v ktorom môže pulzo-
vať čulý športový život. Výchova k pohy-
bovým aktivitám teda nie je záležitosť iba 
sektoru zdravotníctva a jeho pracovníkov, 
je to spoločné úsilie všetkých sektorov 
spoločnosti. Príklady z mnohých krajín 
ukazujú, že realizácia konkrétnych aktivít 
a projektov je najúspešnejšia na miest-
nej, prípadne regionálnej úrovni. Sú to 
často aj malé nenápadné kroky, ako na-
príklad víkendové uzavretie ulíc pre mo-
torové vozidlá pozdĺž riek v letných me-
siacoch, aby tam ľudia mohli behať, alebo 
bezplatné požičiavanie športového nára-
dia na ihriskách.
Čo môžem urobiť ja?
   Rezká chôdza, bicyklovanie, tanec. 
Ponaťahujte sa, strečing má blahodarne 
účinky. Zaparkujte auto a choďte pešo. Aj 
otravné domáce práce si môžete spríjem-
niť, ak si uvedomíte, že okrem toho, že 
budete mať uprataný byt alebo pokose-
nú záhradu, ste odbúrali aj niekoľko pre-
bytočných tukových buniek. Pri sledovaní 
televízie sa dá skákať na švihadle, stepo-
vať, robiť kliky alebo ťahať na stacionár-
nom bicykli. Cieľom je, aby ste vo zvole-
nej činnosti vydržali aspoň tridsať minút.

Zdroj:
Svetová zdravotnícka organizácia

Pondelok (sviatok)
Polievka: Krúpková, pečivo

Bratislavské bravčové stehno, knedľa
Morčací rezeň prírodný, ryža, šalát

Utorok
Polievky: Prešporská, pečivo

Oravská fazuľová, pečivo 
Vyprážaný kurací rezeň parížsky, zem., šalát

Bravčový tokáň, tarhoňa, šalát
Transylvánska zapekaná kapusta

Racio šalát, pečivo
Kuracie prsia s brokolicou, mandľami, zel. 

obloha
Palacinky s tvarohom

Bageta s pikant. mäsom (pik. brav. mäso, 
hláv. šalát, paradajky, paprika, dressing)

Vyprážaný bravčový rezeň, pečivo
Streda

Polievky: Fazuľová kyslá, pečivo
Rascová so zeleninou, pečivo

Pečené kur. stehno, ryža s mex. zeleninou, 
šalát

Plnená paprika, knedľa
Pizza mexická

Grécky šalát, pečivo
Halušky s kyslou kapustou

Dukátové buchtičky s vanil. krémom
Celozrnná bageta šunková so šalátom (šun-

ka, uhorka šal., paprika, paradajky, šalát. 
konz.)

Ovocný balíček
Štvrtok (sviatok)

Polievka:Slepačia s cestovinou, pečivo
Sviečková hovädzia pečienka, cestovina

Hydinové ražničí, zem., šalát 
Piatok

Polievky: Brokolicová s fazuľou, pečivo
Zeleninová s drožďovými haluškami, pečivo
Kačacie stehno na pomarančoch, ryža, šalát

Údené mäso, kapusta, knedľa
Štefánska sekaná pečienka, zem. prívarok, 

chlieb
Ružový cestovinový šalát s tuniakom

Šéfovský šalát
Škoricové osie hniezda, kakao

Bageta syrová (maslo, syr Niva, syr údený, 
vajce, hláv. šalát, kapia)

Mliečny balíček
Sobota

Polievka: Kačacia s cestovinou, pečivo
Hrádocký hovädzí závitok, zem., uhorka

Provensálske kuracie prsia, tarhoňa, šalát
Nedeľa

Polievka: Slovenská Šajtľava, pečivo
Bravčový guláš, knedľa

Morčacie prsia s paprikou a brok., ryža, šalát



„Nebo nepozná vyvolených a my, ľudia, 
sme proti tomu úplne bezmocní.“
Od 2. septembra 1996 prešlo už pätnásť 
rokov, čo nám navždy odišiel vo veku 
tridsaťtri rokov náš milovaný syn, otec, 
bratranec a synovec 

Dušan SAMEK z Podbrezovej.
Len spomienky a bolesť stále zostávajú. 
...

„Len ten kto stratil, koho mal rád, pochopí, čo je bolesť a žiaľ. 
Bez teba už žiť musíme, no v našich srdciach ťa stále no-
síme.“
Dňa 6. septembra uplynú dva roky, ako 
nás navždy opustil milovaný manžel, 
otec a náš spolupracovník 

Stanislav SRNKA z Brezna.
S láskou a úctou spomínajú manželka, 
deti Stanka  a Tomáško, ostatná rodina 

a spolupracovníci z ťahárne rúr
...

„Tak ako tíško žil, tak tíško odišiel. Skrom-
ný vo svojom živote, ale veľký v láske 
a dobrote. Tak ako mu z očí žiarila láska 
a dobrota, tak nám bude chýbať do kon-
ca života.“
Dňa 22. augusta uplynul rok, ako nás na-
vždy opustil náš milovaný manžel, syn, 
švagor a brat

Karol POLÓNY z Osrblia.
S láskou spomína smútiaca rodina

...
„Už ďalší rok prešiel, čas smutných spomienok si nás našiel. 
Otvárajú sa nezrastené rany, ktoré časom zahoja sa samy. 
Rieka života nás nesie ďalej, ostáva nám už len nádej. Že zí-
deme sa možno zas, bude to trvať však nejaký čas...“
Dňa 4. septembra si pripomenieme druhé výročie úmrtia 
nášho milovaného manžela, otca a sta-
rého otca

Vojtecha VAJCÍKA z Brezna.
Kto ste ho poznali, venujte mu spolu 
s nami tichú spomienku.

S láskou a úctou spomínajú manželka, 
deti s partnermi a vnúčik Filipko 

...
Dňa 3. septembra si pripomenieme je-
denásť 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

...
Dňa 29. augusta si pripomenieme piate 
výročie odvtedy, ako sme sa navždy roz-
lúčili s našim milovaným manželom, ot-
com a starým otcom

Jozefom GBÚROM z Podbrezovej.
S láskou spomínajú manželka

a synovia s rodinami
...
Už rok uplynul odvtedy, ako nás navždy 
opustil náš drahý otec a starý otec 

Rajmund WEISENPACHER
z Bystrej.

Kto ste ho poznali, venujte mu spolu 
s nami tichú spomienku

...
Čas plynie, smútok zostáva, rana v srdci 

stále bolí a zabudnúť nedovolí.“
Dňa 28. augusta si pripomenieme desia-
te výročie od úmrtia nášho drahého man-
žela, syna, otca, zaťa, brata, švagra a uja

Ladislava TAKÁČA z Brezna.
Kto ste ho poznali, venujte mu spolu 
s nami tichú spomienku.

... 
Dňa 31. augusta uplynú tri roky odvtedy, 
ako nás náhle opustil milovaný otec, syn, 
brat a švagor

Vladimír ŠVANTNER
z Valaskej.

S láskou spomína celá rodina
...

Dňa 1. septembra uplynie rok odvtedy, 
čo nás navždy opustil náš drahý manžel, 
otec a starý otec

Imrich TRANGOŠ
z Lopeja.

 S láskou a úctou spomínajú manželka
a dcéry s rodinami
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Inzertná služba

Spomienky

Predám 3-izbový kompletne zrekonštruovaný byt v Brezne 
časť Mazorníkovo. V byte je murované jadro, plávajúce po-
dlahy, plastové okná, nová kuchynská linka, rohová vaňa, 
nové sanitárne vybavenie. Súčasťou bytu je pivnica. Vý-
mera 63 m2. Cena 39500 eur. Voľný od októbra 2011. Kon-
takt: 0903 283 294, 3514

   Fotoklub Granus pripravil v spo-
lupráci s Banskobystrickým samo-
správnym krajom, Horehronským 
múzeom v Brezne, ŽP a.s. a HLP 
grafikom, s.r.o., výstavu venova-
nú  prírode, ľuďom a životu v kraji-
ne pri brehoch rieky Hron, ktorú si 
môžete prezrieť v priestoroch Meš-

Život na brehoch Hrona

Ďakujeme všetkým príbuzným, priateľom, bývalým spolu-
pracovníkom, susedom, známym a všetkým ostatným, ktorí 
prišli odprevadiť na poslednej ceste nášho drahého manže-

la, otca, starého otca, brata a strýka
Ondreja BÍREŠA z Jasenia (Kramlišťa)
Ďakujeme za prejavy sústrasti a kvetinové 
dary, ktorými ste sa pokúšali zmierniť náš 
hlboký žiaľ. Za dôstojnú rozlúčku ďakuje-
me aj Dychovej hudbe ŽP.

Manželka, syn a dcéry s rodinami 
...

Ďakujeme rodine, príbuzným, susedom, bývalým spolupra-
covníkom a ostatným, ktorí sa prišli 15. augusta rozlúčiť s 
našou drahou manželkou, mamou, starou a prastarou ma-
mou 

Jolanou FÓGELOVOU z Hronca. 
Ďakujeme všetkým za prejavy sústrasti a 
kvetinové dary. Poďakovanie za dôstojnú 
rozlúčku patrí Dychovej hudbe ŽP a Poh-
rebnej službe Milana Halušku. 

Smútiaca rodina

   Od 25. augusta 2011 sa začína korčuľovať v Aréne 
v Brezne, pre zamestnancov ŽP a ich rodinných príslušní-
kov každý štvrtok od 17.30 do 18.45 hod. Záujemcovia sa 
preukážu zamestnaneckým preukazom a ich rodinní prísluš-
níci preukazom pre rodinného príslušníka, ktorý si môžete 
dať vystaviť v personálnom odbore. Info na tel. čísle 28 18.
   Od 5. do 31. septembra bude krytá plaváreň na Mazorní-
kove z technických príčin zatvorená.

Poďakovanie

Neprehliadnite!!!

tianskeho domu na Námestí gene-
rála M. R. Štefánika 13 v Brezne. 
   Výstava Život na brehoch Hrona bola 

otvorená 12. augusta za prítomnosti 
autorov a členov fotoklubu,  ich priaz-
nivcov a verejnosti. „Odborný tím mal 
neľahkú úlohu, vybrať z množstva za-
slaného materiálu najlepších sto prác a 
zosúladiť ich do dvoch celkov – exte-
riérovej výstavy Premeny mesta a in-
teriérovej, umiestnenej v komorných 
priestoroch meštianskeho domu, na-
zvanej Život na brehu Hrona,“ povedal 
kurátor výstavy Ferdinand Hrablay. S 
dielami autorov, a zároveň členov fo-
toklubu, ktorý nesie historický názov 
tejto rieky, Pavla Maškaru, Petra Hal-
mosa, Dušana Seiferta, Petra Berčí-
ka, Jána Weissa, Martina Masteláka, 
Petra Valenta, Ferdinanda Hrablaya, 
Milana Kováčika, Viktórie Filipkovej, 
Anny Nociarovej, Ivety Kardhordovej, 

Štefana Vozára, Aleny Sojkovej, Mar-
tina Sojku, Jozefa Šlucha a Pavla Va-
lenta sa tak verejnosť môže obozná-
miť pri prechádzke námestím,  alebo do 
18. septembra v priestoroch meštian-
skeho domu Horehronského múzea.

(vk)

Naša dychovka
v ŽĎAS-e

   Dychová hudba Železiarne Podbrezová 28. augusta 
spestrila kultúrny program osláv 60. výročia začatia vý-
roby v ŽĎAS, a.s., v Žďári nad Sázavou. Záležalo nám 
na dôstojnej reprezentácii Železiarní Podbrezová a.s. na 
tomto podujatí a preto sme aj príprave pod vedením diri-
genta Jozefa Kráľa venovali zvýšenú pozornosť. Po účin-
kovaní môžeme konštatovať, že sa nám to aj podarilo, 
čomu nasvedčovala reakcia divákov. Stalo sa nám, že na 
námestí v dopoludňajších hodinách okoloidúci divák pri-
šiel poďakovať, že sme mu veľmi spríjemnili náladu počas 
ťažkého dňa. V odpoludňajších hodinách DH ŽP účinko-
vala na úvod hlavného kultúrneho programu na nádvo-
rí zámku a spríjemňovala náladu početným divákom svo-
jim jeden a pol hodinovým koncertom, so skladbami slo-
venských, českých a svetových autorov. Po našom vy-
stúpení sa v programe predstavil Miro Žbirka a ďalší po-
zvaní umelci.
   O zabezpečenie podmienok a príkladnú pozornosť po-
čas nášho účinkovania ďakujeme Predstavenstvu Žele-
ziarní Podbrezová a.s. a Predstavenstvu akciovej spo-
ločnosti Žďas.

Miroslav Lehoczký, DH ŽP
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   V kolkárni Domu športu ŽP 
Šport, a.s., sa 20. augusta 
uskutočnil 5. ročník medzi-
národného turnaja ŽP CUP 
2011, ktorý bol vyvrcholením 
prípravy na nastávajúcu se-
zónu kolkárov. 
Zúčastnili sa ho:
- dva tímy organizátorov – A a 
B družstvo Kolkárskeho oddie-
lu ŽP Šport (úradujúceho víťa-
za Svetového pohára družstiev 
2010, úradujúceho víťaza Ligy 
majstrov 2010/2011, úradujúce 
majstra Slovenska), 
- SKV Rot Weiss Zerb-

GRAND PRIX OF EUROPE 2011
   Na strelnici ŠIMÁŇ v Predajnej sa 
19. – 21. augusta konali preteky v 
letnom viacboji GRAND PRIX of EU-
ROPE, ale aj 30. ročník Memoriá-
lu hrdinov SNP a majstrovstvá kra-
ja v letnom biatlone, ktorých sa zú-
častnili pretekári zo Slovenska, Čes-
kej republiky, Nemecka, Moldavska 
a Maďarska. Nositeľom súťaže bola 
obec Predajná, ceny odovzdával 
podpredseda samosprávneho vyš-
šieho územného celku Pavol Belko. 
V prvý deň sa uskutočnili rýchlostné 

Juraj Zvarík, člen Golfového klubu Tále, sa 29. júna 
vo Veľkej Lomnici stal majstrom Slovenska na rany 
a 17. augusta  v domácom prostredí Gray Bear na 
Táľoch po pomerne jednoznačných výsledkoch 
majstrom Slovenska na jamky. O jeho úspechoch 
sa dočítate v rozhovore v niektorom z nasledujú-
cich čísel Podbrezovana.

preteky, v ktorých pretekári Oddielu 
bežeckého lyžovania a biatlonu ŽP 
Šport, a.s., obsadili:
- v pretekoch so vzduchových zbraní 
v ktg. muži 51-60 r.: 6. Marian Kazár, 
ktg. ženy do 40 r.: 2. Eva Lehotská, v 
ktg. ženy 41 – 50 r.: 1. Viera Kubacká, 
2. Dana Bartalská-Niňajová. V ktg. 
žiaci 14-15 r.: 5. Marek Brezina, 10. 
Tomáš Longauer, 11. Adrián Harčá-

rik, v ktg. žiačky 14-15 r.: 8. Hana 
Lešťanová, v ktg. žiaci 12-13 r.:  4. 
Dušan Peťko, 9. Martin Gánovský, 
ktg. žiačky 12-13 r.: 2. Karin Kazáro-
vá, 5. Andrea Harčaríková, ktg. žia-
ci 10-11 r.: 5. Viktor Papaj, ktg. žiač-
ky 10-11 r.: 7. Zuzana Longauerová,
- v rýchlostných pretekoch so streľ-
bou z malokalibrovky v ktg. dorasten-
ci 16-17 r.: 2. Peter Seifert, 8. Martin 

Kupec, 9. Ondrej Kozstolányi. V ktg. 
ženy 22-30 r.: 1. Eva Lehotská, v ktg. 
dorastenky 18-19 r.: 1. Katarína Kup-
cová, v ktg. muži 46 r. a starší: 4. Ma-
rian Kazár, v ktg. ženy 31 r. a staršie: 
2. Dana Bartalská-Niňajová.
   V nedeľu sa konali preteky s hro-
madným štartom so streľbou zo 
vzduchových zbraní, v ktorých ob-
sadili: v ktg. muži 51-60 r.: 5. Ma-

rian Kazár, v ktg. ženy 41 – 50 r.: 
1. Dana Bartalská-Niňajová, 2. Vie-
ra Kubacká.  V ktg. žiaci 14-15 r.: 
1. Marek Brezina, 5. Adrián Harčá-
rik, 8. Tomáš Longauer, v ktg. žiač-
ky 14-15 r.: 3. Hana Lešťanová, ktg. 
žiaci 12-13 r.: 3. Martin Gánovský, 
4.  Dušan Peťko, v ktg. žiačky 12-
13 r.: 3. Andrea Harčaríková, v ktg. 
žiaci 10-11 r.: 2. Viktor Papaj, ktg. 
žiačky 10-11 r.: 1. Zuzana Longau-
erová.

(mk) 

ŽP CUP 2011
st (6-násobného majstra Ne-
mecka, víťaz Svetového po-
hára, víťaz Ligy majstrov),
- Szegedi TE (8-násobný 
majster Maďarska, víťaz Sve-
tového pohára a Ligy maj-
strov),
- Makpetrol Skopje (10-ná-
sobný majster Macedónska),
- Borac Banja Luka (3-násob-
ný majster Bosny a Hercego-
viny), 

- Inter Bratislava (slovenský 
vicemajster),
- ôsmy tím tvorili šiesti najlep-
ší hráči z kvalifikácie (ktorej sa 
zúčastnilo 63 hráčov zo Slo-
venska, Čiech a Rakúska). 
   Turnaja sa zúčastnilo celko-
vo 110 hráčov zvučných mien, 
no o tom, že aj v nasledujú-
com ročníku sa budú o najlep-
šie priečky chcieť usilovať naši 
kolkári, nás presvedčili svojimi 

výkonmi. A družstvo s prehľa-
dom zvíťazilo a béčko aj vďa-
ka famóznemu výkonu Tomá-
ša Pašiaka (701 bodov) získa-
lo tretiu priečku. Súpisky druž-
stiev sa len tak hemžili maj-
strami sveta a tak výsledok re-
zervy Podbrezovej je viac ako 
vynikajúci. Béčkari získali cen-
ný skalp nemeckého majstra, 
keď ho v celkovom súčte po-
razili o dva body. Zo začiatku 
výkony podbrezovského áčka  
boli trochu rozpačité, no v zá-
vere opory Čalič a Zavarko ne-
pripustili žiadne pochybnosti o 
ich forme. Ozdobou turnaja bol 
krásny výsledok hráča béčka – 
Tomáša Pašiaka, ktorý ako je-
diný zdolal hranicu 700 bodov 
a vytvoril tak nový rekord tur-
naja s hodnotou 701 bodov. 
Dlhoročný najväčší rival z ma-
ďarského Szegedu obsadil po 
vyrovnaných výkonoch svojich 
hráčov druhú priečku.
Poradie družstiev: 1. ŽP 
Šport A (3772), 2. Szege-
di TE (3690), 3. ŽP Šport B 
(3666), 4. SKV Rot Weiss Zer-
bst (3664), 5. Inter Bratislava 
(3628), 6. KK Makpetrol Skop-
je (3544), 7. výber kvalifikácie 
(3501), 8. Borac Banja Luka 
(3381).
Najlepší jednotlivci: 1. To-
máš Pašiak ŽP Šport B 
(701), 2. Jovan Čalič ŽP 
Šport A (689), 3. Dimitar Di-
mitrovski Makpetrol Skop-
je (660), 4. Vilmoš Zavarko ŽP 

Šport A (660), 5. Ján Jasen-
ský Inter Bratislava (644) a 6. 
Jaroslav Truska Inter Bratisla-
va (638). Ďalší hráči ŽP Šport: 
10. Tomka (626), 11. Vado-
vič (626), 19. Čech (604), 21. 
Šibal (602), 22. Foltín (601), 
24. Figura (599), 28. Kyseli-
ca (595), 39. Dilský (579), 42. 
Kuna (569), 43. Kürty (569).

Názory trénerov: 
Miloš Ponjavič, KO ŽP Šport: 
   - Nie som úplne spokojný 
s výsledkami niektorých hrá-
čov. Väčšinou splnili všetky 
moje pokyny, ale do Svetové-
ho pohára družstiev (Augsburg 
GER v októbri) sa ešte musíme 
zlepšiť. Turnaj sme hrali z pl-
ného tréningu a formu budeme 
ladiť tak, aby bola na vrcho-
le na svetovom šampionáte. 
Som šťastný, že sa nám poda-
rilo zorganizovať najlepší turnaj 
družstiev na svete.
Andreas Förster, SKV Rot 
Weiss Zerbst:
   - Ďakujeme Podbrezovča-
nom za pozvanie na ich tur-
naj. Organizácia bola na sve-
tovej úrovni, ľahko možno po-
rovnať s majstrovstvami sve-
ta. Nám chýbali dvaja kľúčo-
ví hráči a sme len na začiatku 
tréningového procesu. Všetci 
sa už tešíme na súperenie v 
Augsburgu. Príprava v Pod-
brezovej nám odkryla slabé 
miesta.

P. Kühnel

   Čisté konto si nováčik z Podbrezovej udr-
žiaval do 3. kola, po 4.  a 5. kole má za sebou 
dve výhry, dve remízy a jednu prehru.  Prvú 
porážku utrpel v 4. kole  na domácej pôde 
s Mestským futbalovým klubom z Dolného 
Kubína 0:1 (0:1). Napriek snahám a enorm-

Postupujeme do 2. kola Slovenského pohára
nému tlaku v druhom polčase nedokázali do-
máci vyrovnať ani z vyložených gólových prí-
ležitostí, a tak gól Kubínčana Lejku (z 31. mi-
núty) rozhodol o konečnom výsledku zápasu. 
Dolný Kubín si z Podbrezovej odniesol plný 
počet bodov. Dôvodom neúspechu domácich 

bola i nesúrodosť v prvom 
polčase, pod ktorú sa pod-
písala skutočnosť, že im 
v základnej zostave chýba-
li viacerí zranení hráči, ku 
ktorým sa v 19. minúte pri-
dal tvorca hry Pablo Podio. 
   Podbrezovský tím v 5. 
kole hral na súperovom ih-
risku v Bratislave. Vo vzá-
jomnom súboji bol FC Pe-
tržalke 1898 viac než vy-
rovnaným súperom. Do-
máci mali v priebehu pr-
vého polčasu veľkú šancu, 
keď v 12. minúte po spo-
lupráci Kubalu s Klenov-
ským trafil pred odkrytou 

bránkou Petržalčan Schranz hlavou do spoj-
nice bránky. Nasledovala naša šanca v 41. 
minúte, keď Minčičovu hlavičku domáci gól-
man vytesnil nad brvno. V závere prvého 
dejstva dominoval na trávniku podbrezovský 
tím, avšak bez výraznejšieho efektu. V dru-
hom polčase mali hráči Podbrezovej hru pod 
kontrolou a domáci sa dostávali do zakonče-
nia iba sporadicky. Najviac zaváňala gólom 
strela Čekovského z 30 metrov, ktorú domáci 
brankár bravúrne vyrazil. Obe družstvá si po 
bezgólovej remíze pripísali  po jednom bode.
   V utorok odštartovalo podbrezovské Áčko 
na domácej pôde aj prvé kolo Slovenského 
pohára 2011 – 2012 zápasom s druholigo-
vým FK Bodva Moldava nad Bodvou. O po-
stupe do 2. kola, po nerozhodnom výsled-
ku  v riadnom hracom čase (0:0), rozhodo-
vali strely zo značky pokutového kopu 
(za domácich premenili Pančík, Minčič, 
Cmarko – nepremenil Kožička,  z hostí 
bol úspešný Timkovič, nepremenili Sta-
ňo, Frizoni, Zajac).  Konečný výsledok  
3:1 v prospech domácich znamená po-
stup FO ŽP Šport do 2. kola Slovenské-
ho pohára.

(vk)

Členovia A a B družstvo KO ŽP Šport - horný rad zľava: Pavol Kühnel – manažér KO ŽP Šport, a.s., 
Miloš Ponjavić - tréner, Ján Maťašeje - hlavný rozhodca turnaja,  Tomáš Dilský, Radoslav Kürty, Jo-
van Ćalić, Tomáš Pašiak, Vilmoš Zavarko, Peter Šibal. Dolný rad zľava: Ivan Čech, Pavol Bukovec 
- masér, Ľuboš Figura, Milan Tomka, Ondrej Kyselica, Erik Kuna, Bystrík Vadovič


