
Na prahu nového školského roka

Za roky existencie zdravotnej poisťovne hutníckych firiem, ktorej zriaďovateľom bol aj náš
zamestnávateľ, a v ktorej našla potrebné služby po oživení systému pluralitných zdravotných
poisťovní na Slovensku väčšina našich zamestnancov a ich rodinných príslušníkov, mali všetci
pocit, že im firma garantuje aj zdravotnú starostlivosť.

Po zmene legislatívy je situácia iná. Poistenci sú nútení prehodnocovať a porovnávať služby
jednotlivých zdravotných poisťovní. Zdravých sa to ani tak netýka, ale ak človek raz ochorie
a ocitne sa v ťažkej životnej situácii, ktorej riešenie závisí od možností poskytovaných
zdravotnou poisťovňou, nepochybne ocení, že raz do roka môže jej služby prehodnotiť
a rozhodnúť sa, či v nej zotrvá alebo si vyberie inú.

Tá možnosť sa blíži. Do 30. septembra máte právo vyplniť prihlášku do zdravotnej poisťovne,
pre ktorú ste sa rozhodli. Vybrať si možno len jednu zdravotnú poisťovňu a jej poistencom sa
stanete od 1. januára nasledujúceho roka. V prípade, že prestúpite do inej poisťovne, vašou
povinnosťou bude do ôsmeho januára oznámiť túto skutočnosť aj svojmu zamestnávateľovi.

Zamestnávateľ vytvorí podmienky pre urýchlenie vybavovania formalít na prepoistenie −
formou stránkových dní. Obrátiť sa budete môcť taktiež na svoje mzdové účtovníčky, ktoré
podľa dohodnutého harmonogramu budú k dispozícii v jednotlivých útvaroch. O priebehu
a možnostiach vás budeme informovať prostredníctvom rozhlasu.

 Rozhodnúť sa môžete do 30. septembra
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S Ing. Annou Pavlusovou, riaditeľkou našich súkromných škôl

Od septembra už Súkromná stredná odborná škola hutnícka ŽP a.s.
Prázdniny ubehli a opäť je tu nový školský rok. Tohtoročný je pre nás tak trochu
významnejší. Súkromné stredné odborné učilište hutnícke ŽP si pripomína svoje
piate výročie a v čase svojho jubilea bude škola premenovaná. Prečo? Na to
sme sa opýtali riaditeľky našich súkromných škôl Ing. Anny Pavlusovej v úvode
rozhovoru:

(Dokončenie na 3. str.)

   − Podľa paragrafu 161/17
Zákona č. 245/2008 o výcho−
ve a vzdelávaní (školského
zákona) a o zmene a doplne−
ní niektorých zákonov sa
stredné odborné učilište stá−
va od 1. septembra 2008
strednou školou, na ktorú pre−
chádzajú všetky práva a po−
vinnosti z pracovnoprávnych
vzťahov, majetkovoprávnych
a iných právnych vzťahov.
Zriaďovateľ školy schválil
nový názov, s platnosťou od
uvedeného dátumu sa mení
SSOUH ŽP na Súkromnú
strednú odbornú školu hutníc−
ku Železiarní Podbrezová
a.s., v skratke SSOUHŽP a.s.
Pani riaditeľka, nový škol−
ský zákon prináša aj ďalšie
zmeny, vyžadujúce si nároč−
né prípravy zo strany peda−
gógov. Ako zvládate ich rea−
lizáciu počas prázdnin?
   − Keďže úlohy, ktoré na nás
nový školský zákon kladie sú
dlhodobé, museli sme si prácu
rozdeliť na etapy. Prvou je
príprava Školského vzdeláva−
cieho programu (ďalej ŠkVP),
ktorý musí byť pripravený a
schválený 28. augusta 2008
pre prvé ročníky odborov, kto−
ré pripravujeme v našej škole,
a to podľa Štátnych vzdelá−
vacích programov, ktoré sú
záväzné pre jednotlivé odbory
štúdia. Rozdelené sú pre sku−
piny: 22 hutníctvo − hutník
operátor, 23, 24 strojárstvo a

ostatná kovospracujúca výro−
ba − mechanik strojov a zaria−
dení, 26 elektrotechnika − me−
chanik elektronik. Pre skupi−
ny trojročných učebných od−
borov − 24 strojárstvo a ostat−
ná kovospracujúca výroba −
obrábač kovov.
  ŠkVP vypracovávame po
analýze výsledkov, ktoré sme
dosiahli v uplynulých škol−
ských rokoch, na základe
poznatkov zo spolupráce s
prevádzkarňami  Železiarní
Podbrezová tak, aby sme do
dokumentácie zapracovali
potreby praxe podľa jednot−
livých profesií.
Opäť si pripomínate jubi−
leum. Tentokrát je to päť ro−
kov učilišťa v súkromných
rukách. Ako hodnotíte toto
obdobie? Čo sa vám poda−
rilo z predsavzatí, prijíma−
ných pri zrode súkromného
učilišťa dosiahnuť, resp. čím
sa môžete  pochváliť?

   − V minulom roku sme si pri−
pomenuli 70. výročie organi−
zovanej výučby v Podbrezo−
vej. Kúsok tejto histórie tvorí
aj SSOUH ŽP a.s., ktoré
otvorilo svoje brány 1. sep−
tembra 2003. Pri vzniku školy
sme si stanovili úlohy, ktoré
chceme našou prácou zabez−
pečovať. Jej poslaním je prí−
prava mladých kvalifikovaných
ľudí na budúce povolanie.
Úlohou je vychovať žiakov s
vlastným názorom, s aktívnym
prístupom k životu, priprave−
ných pracovať v ŽP. Učebný
proces pozostáva z teoretic−
kého, praktického vyučovania
a z výchovy mimo vyučova−
nia. Dôraz kladieme na vyu−
žívanie progresívnych techno−
lógií v priemysle, kultivovaný
prejav a na ovládanie spolo−
čenského správania  sa v
osobnom i pracovnom styku.
Naším cieľom je vytvoriť školu,
kde sa žiakom poskytuje
priestor nielen na vzdelanie,
ale aj na užitočné trávenie
voľného času možnosťami
športovej a krúžkovej činnosti.
Za päť rokov sme vytvorili so−
lídne základy pre činnosť
SSOŠ  ŽP a.s., ktorá bude
pokračovateľkou všetkého
dobrého, čo sa nám podarilo
za  päť rokov našej činnosti
vybudovať. Za materiálne za−
bezpečenie našich škôl patrí
vďaka nášmu zriaďovateľovi.
Žiaci  sa pripravujú v moder−

ných  interiéroch,  počítačo−
vých učebniach, multimediál−
nych učebniach, v novej  od−
bornej učebni pre programo−
vanie CNC strojov. V interná−
te i v škole  sú vymenené
okná, v triedach  je nový ná−
bytok, prešli sme na moder−
né keramické tabule, čím
sme odstránili
p r a š n o s ť .
Škola je vyba−
vená interne−
tom. Práve dokončujeme se−
dem tried, ktoré budú slúžiť
potrebám  SSOŠH, sú to od−
borné i  k lasické učebne,
prerobené máme šatne pre
odbornú výchovu i pre diev−
čatá so SGŽP, dokončujeme
zborovňu pre  pedagogic−
kých pracovníkov. S rastúcim
počtom žiakov  nám pribud−
ne v novom  školskom roku
desať nových kolegov. Za
prvých päť rokov absolvovalo
našu školu štyristoosemnásť
žiakov trojročných a štvor−
ročných odborov. Po ukon−
čení štúdia sa umiestnil i v
ŽP a.s., odišli študovať na
vysoké školy, niektorí šli  pra−
covať do zahraničia, no sú z

nich aj profesionálni hráči
futbalu, keďže v našich ško−
lách máme športové triedy s
týmto zameraním. Ich uplat−
nenie v živote je  jedným z
hlavných výsledkov našej
práce.  Veľmi kladne môžem
hodnotiť spoluprácu s perso−
nálnym odborom materskej

firmy, kde po−
stupne vytvára−
me lepší systém
s p o l u p r á c e ,

ktorý  bude účinnejší pri za−
bezpečovaní pracovníkov pre
potreby ŽP a.s. Dobrú spolu−
prácu máme s prevádzkarňa−
mi ŽP a.s., v ktorých zabez−
pečujeme  odborný výcvik
žiakov. Neustále, s pribúda−
júcimi úlohami ho dolaďuje−
me, vyhodnocujeme a vylep−
šujeme. V novom školskom
roku otvárame prvý ročník
päťročného štúdia v profesii
mechanik mechatronik. O za−
radenie tohto odboru do vý−
učby sme požiadali na zákla−
de požiadaviek ŽP a.s. Pre
budúcnosť chceme, aby naša
škola bola školou tvorivou,
školou, v ktorej nie formálne,

Ilustračné foto: A. Nociarová
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Žrebujeme v každom čísle
3. Otázka: Čo je rozhodujúce pre výšku dôchod−
ku z pohľadu jednotlivca?

Kupón č. 2

Odpoveď: ......................................................

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

Útvar: ..............................................................

Kontakt: ..........................................................

O službách na podbrezovskom kúpalisku

Čo bude pre Slovensko
znamenať strata vlastnej
menovej politiky?
 Menová politika je jedným z
nástrojov hospodárskej po−
litiky na stabilizáciu ekono−
miky. Vzhľadom na vysokú
otvorenosť slovenskej eko−
nomiky a celkovú globalizá−
ciu svetového hospo−
dárstva, účinnosť ná−
rodnej menovej poli−
tiky klesá. Menová
politika je ovplyvňo−
vaná regionálnymi
vplyvmi ako aj samot−
nou menovou politikou
ECB. Zahraničný obchod SR
v rozhodujúcej miere pre−
bieha so súčasnými a budú−
cimi krajinami eurozóny, pri−
čom prijatie eura bude ešte
stimulovať rast zahraničného
obchodu s týmto regiónom.
Táto skutočnosť podporuje
hlbšiu integráciu slovenské−
ho hospodárstva do európ−
skeho priestoru. Čím vyšší
stupeň integrácie s trhmi
týchto krajín dosiahneme,
tým vhodnejšia bude meno−
vá politika ECB aj pre Slo−
vensko. Začlenením sa Slo−
venska do eurozóny bude
naša ekonomika súčasne
chránená aj voči niektorým
externým šokom, súvisiacim
s existenciou plávajúceho
kurzu.
Ako sa budú zaokrúhľo−
vať dôchodkové dávky?
 Pre zaokrúhľovanie peňaž−
ných čiastok platia všeobec−
né pravidlá. Zaokrúhľuje sa
s presnosťou na dve desa−
tinné miesta, na eurocenty,
podľa matematických pravi−
diel. V prípade dôchodko−
vých dávok a sociálnych
dávok sa však urobí výnim−
ka a zaokrúhľovať sa bude vždy
smerom nahor − v prospech ob−
čana. Podľa druhu dávky sa
bude zaokrúhľovať na naj−

Č o  v á s  z a u j í m a

František BABNIČ
Závadka nad Hronom
 − Sme tu s vnúčatami. S poskyto−
vanými službami sme spokojní, ale
chýba nám tu nejaký novinový stá−
nok, zmrzlina pre deti, či ihrisko,
kde by sa vyšantili aj deti. Vstupné
je dobré, sme dôchodcovia, platí−
me 35 korún a za deti 30 korún.
Nie je to veľa.

V každom z nasledujúcich čísel novín nájdete súťaž−
nú otázku, na ktorú pošlete svoju odpoveď do desia−
tich dní od vydania toho čísla. Po každom kole bude
víťaz odmenený vecnou cenou a na záver,
v decembri, vyžrebovanému riešiteľovi všetkých kôl
venuje hlavnú cenu Ing. Marian Kurčík, podpredseda
Predstavenstva a ekonomický riaditeľ ŽP a.s.
V druhom kole boli úspešní tí riešitelia, ktorí odpo−
vedali, že sa hologram v euromene vyskytuje v dvoch
vyhotoveniach. Šťastie sa usmialo na Ladislava
Gurského z Td, ktorému cenu venoval Jozef
Krella, riaditeľ ŽP GASTRO servis, s. r. o.

bližší vyšší eurocent alebo
na 10 centov.
Kedy dôjde k vyrovnaniu
dôchodkov s Európskou
úniou?
 Výhody, ktoré euro prinesie
v podobe vyššieho ekono−
mického rastu a zrýchlenia
ekonomickej konvergencie

k vyspelým krajinám,
sa budú premietať aj
do rýchlejšieho rastu
miezd a následne aj
dôchodkov, sociálnych
dávok a pod. Proces vy−
rovnávania ich úrovne
so starými členskými

krajinami EÚ však bude dl−
hodobý, pravdepodobne nie−
koľko desaťročí.
Nedôjde kvôli zavedeniu
eura k zníženiu hodnoty
dôchodkov na Sloven−
sku?
 Samotné zavedenie eura
nebude znižovať ani zvyšo−
vať hodnotu dávok sociálne−
ho poistenia, ktoré zahŕňa−
jú dávky dôchodkového po−
istenia ako napr. starobný
dôchodok, predčasný sta−
robný dôchodok, invalidný
dôchodok, vdovský dôcho−
dok, vdovecký dôchodok,
sirotský dôchodok, úrazové
dávky, dávku garančného
poistenia, dávku v neza−
mestnanosti a pod. Po za−
vedení eura sa budú sumy
dávok stanovené v sloven−
ských korunách považovať
za sumy dávok v eurách,
prepočítané konverzným
kurzom, ktorý je stanovený
Radou EÚ od júla 2008. Zá−
kladným nástrojom na vy−
rovnávanie reálnej hodnoty
dôchodkových dávok a jej
zlaďovanie, predovšetkým s
vývojom inflácie v národnom
hospodárstve, zostane va−
lorizácia.
 Dôjde v súvislosti so za−
vedením eura aj k rastu

miezd, sociálnych dávok
a dôchodkov?
 Čo sa týka miezd − zavede−
nie eura by malo pozitívne
vplývať na hospodársky rast
slovenskej ekonomiky, čo
sa premietne aj v rýchlejšom
raste životnej úrovne obyva−
teľstva a to hlavne vďaka
nárastu mzdových príjmov.
Dodatočný príspevok eura k
rastu miezd odhaduje štúdia
skupiny autorov z NBS v
priemere na 0,7 percentuál−
neho bodu ročne, po dobu
až 20 rokov. Okrem toho by
mal rast ekonomiky viesť aj
k nárastu celkovej zamest−
nanosti, čo tiež zvýši pra−
covné príjmy domácností.
 Čo sa týka dôchodkov − pri
zachovaní súčasného valo−
rizačného mechanizmu po−
rastie vďaka euru aj táto
zložka príjmov. Už priznané
dôchodky vzrastú každo−
ročne reálne o polovicu reál−
neho nárastu miezd. Novým
dôchodcom prispeje euro k
vyšším dôchodkom prostred−
níctvom vyššieho rastu miezd,
ktorý zohráva hlavnú úlohu pri
určení dôchodkovej hodnoty,
ktorá je základom pre výpo−
čet nových dôchodkov.
Sociálne a iné príjmy

 Pri súčasnej legislatíve by
euro nemalo nijako výrazne
ovplyvniť sociálne prí jmy,
keďže tie sú v princípe zvy−
šované iba indexom rastu
cien, alebo sú voľne určo−
vané rozhodnutiami vlády.
Vláda v minulosti zvykla
dávky zvyšovať podľa mie−
ry inflácie. Teda aj v prípa−
de, že po zavedení eura
môžeme počítať s mierne
vyššou infláciou, tá neo−
vplyvní reálnu výšku tých−
to príjmov.
Bude výška dôchodkov
po zavedení eura porov−
nateľná s dôchodkami v
iných krajinách?
 Výška dôchodkových dá−
vok ostane aj po zavedení
eura v každej krajine odliš−

Deniska ĎURICOVÁ
Brezno
   − Mne sa tu veľmi páči, je tu
pekné prostredie. Chodím do ma−
lého aj do veľkého bazénu, ešte nie
som taká dobrá plavkyňa. Voda je
dobrá v obidvoch bazénoch. Škoda,
že tu nie je tobogán alebo šmýkačky
pre deti,  ale inak sa nám tu páči a
chodím sem rada.

Miloš BOŽÍK
Poprad
   − My sme s kúpaliskom aj služba−
mi spokojní. Možno by sa zišli neja−
ké šmýkačky, preliezačky či hojdačky
pre deti, čo sa týka služieb, hygieny,
je to všetko, ako má byť. Do bufetu
nechodíme, máme stravu so sebou,
tieto služby neviem posúdiť, ale inak
všetko dobré.

Jana BOŽÍKOVÁ
Pop rad
   − Sme tu  s deckami v tábore
v Bystrej a na podbrezovské kú−
palisko sa chodíme kúpať, preto−
že je to tu pekné a hlavne čisté.
Čo sa týka cien, myslím, že sú v
pohode. V Poprade máme veľa
atrakcií, ale aj toto je super. Ur−
čite prídeme aj na budúci rok.

Alex F IL IP
Podbrezová
   − Ja som na kúpalisku spokoj−
ný. Voda síce až tak teplá nie je,
ale je čistá a to je dôležité. Mne
tu veru nechýba nič, všetko je ako
má byť. A vstupné? Rodičia pra−
cujú v železiarňach, takže s kar−
tičkou mám lístok za 20 korún a
to je myslím si výhodné.

ná. Dôvodom nie je zavede−
nie eura, ale vývoj iných
faktorov, ktoré majú vplyv
na výšku dôchodkov. Pre
ďalší vývoj úrovne dôchod−
kov na Slovensku bude aj
naďalej kľúčové tempo hos−
podárskeho rastu a rast
miezd v ekonomike. Z po−
hľadu jednotlivca bude pre
výšku jeho dôchodku rozho−
dujúca dĺžka obdobia soci−
álneho poistenia a výška
vymeriavacích základov, z
ktorých bolo platené poist−
né do dôchodkového systé−
mu. Všetky tieto faktory sú
totiž zohľadnené v dôchod−
kovom vzorci, ktorým sú ur−
čované sumy dôchodkov
zo systému sociálneho po−
istenia.
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Druhý polrok bude náročný
S Ing. Václavom Smazalom, generálnym riaditeľom TS Plzeň, a.s.
Ako sa vám dari−
lo zabezpečovať
polročné výsled−
ky hospodárenia?
   − Prvý polrok
2008 sa niesol v
našej spoločnosti v
znamení dokončova−
nia niekoľkých vý−
znamných projektov.
Predovšetkým išlo o
dodávku a sprevádz−
kovanie troch vulkanizačných lisov
HMVL 75“ pre jedného z popred−
ných svetových výrobcov pneuma−
tík, americkú firmu Goodyear. Lisy
boli dodané do závodu Luxem−
burg Tire v Luxemburgu. Spre−
vádzkovanie uvedených zariadení
bolo úspešne dokončené a pod−
ľa posledných informácií, lisy pra−
cujú k plnej spokojnosti zákazní−
ka. Ďalšou zákazkou, ktorú spo−
meniem, bola rekonštrukcia a
oprava lisu CTQ 250, pre egypt−
ského zákazníka a bola zabezpe−
čovaná v spolupráci s akciovou
spoločnosťou ŽĎAS. Aj pri tejto
akcii sa nám podarilo zariadenie
úspešne sprevádzkovať a odo−
vzdať konečnému zákazníkovi.
So značnými problémami bola
dokončená výroba a expedícia
zhromažďovacích múld pre pro−
jekt „Oskolsk“, ktorý zabezpečova−
la spoločnosť ŽĎAS. Problémy
boli spôsobené hlavne sklzom
externe zabezpečovaných subdo−

dávok. V odbore
cukrovary sa realizo−
vali menšie zákazky
náhradných dielcov
pre iránskeho zákaz−
níka. Pokračovali
sme v montáži zaria−
dení komplikované−
ho projektu výstavby
trstinových cukrova−
rov č. 6 a 7, v irán−
skej provincii Khu−

zestan.
   Vo výrobných prevádzkarňach
firmy sme práce koncentrovali pre−
dovšetkým na zabezpečenie záka−
ziek,  týkajúcich sa modernizácie
kovacích lisov 120 MN pre Vítko−
vice Heavy Machinery, modernizá−
ciu valcovacích tratí pre poľského

zákazníka WMN Gliwice a dodávky
kovacích lisov CKV 60/80 MN pre
juhokórejského zákazníka. Vo vý−

robe sme zabezpečovali rad men−
ších zákaziek, napr. pre U.S.Steel
Košice, Věrchnuju Saldu z Ruska,
SMS Demag AG, Michelin Polska,
BHS a SUDCCO Irán.
   Medzi najvýznamnejšie nové
zákazky, získané v prvom polroku
tohto roka patrí nový pohon lisu
CKV 2650 AG pre Pilsen Steel,
modernizácia lisu CJB 1000 pre
fínsku firmu Minerit a rekonštrukcia
výtlačných lisov CKT 3000 pre poľ−
ského zákazníka GK KETY.
   V priebehu prvého polroka sme
intenzívne rokovali o dvoch, pre
TS zásadných projektoch pre na−
sledujúce obdobie – t.j. dodávku
rozsiahlej modernizácie kovacie−
ho lisu CKW 105 MN pre Pilsen
Steel a dodávku modernizácie val−
covacej trate kvarta pre Arcelor

Mittal. Rokovania sú v závereč−
ných fázach a šance na získanie
minimálne jednej z nich  sú pre
TS veľmi reálne. Objem týchto zá−
kaziek je takmer 800 miliónov čes−
kých korún.
   Druhá polovica roka bude pre
TS veľmi náročná. Musíme do−
končiť, vyexpedovať a uviesť do
prevádzky u zákazníka niekoľko
termínovo a technicky náročných
zákaziek. Patria k nim zákazky v
oblasti kovacích lisov pre Vítko−
vice Heavy Machinery a Pilsen
Steel, v oblasti výtlačných lisov
pre GK KETY v Poľsku a v ob−
lasti valcovacích zariadení pre
poľského zákazníka WMN Gliwi−
ce. V Iráne by sme mali skončiť
montáž a odovzdať do prevádz−
ky cukrovar č. 6.               (vk)

Na prahu nového školského roka(Dokončenie z 1. str.)

ale skutočne dominujú žiaci
a ich záujmy, ich schopnos−
ti ,  naplnenie ich túžob po
ovládnutí čohosi nového.
Školou, v ktorej vládne vzá−
jomná úcta a porozumenie
medzi pedagogickými pracov−
níkmi a žiakmi. Podstata no−
vého spočíva v záujme,
ochote, snahe a úsilí peda−
gogických pracovníkov byť
tvoriví a inovatívni. Za nad−
štandardné materiálne vyba−
venie našich škôl patrí vďa−
ka Predstavenstvu ŽP a.s.,
najmä jeho predsedovi, Ing.
Vladimírovi Sotákovi.
S novým školským rokom
otvárate už tretí ročník súk−
romného gymnázia. Priblíži−
te nám, čo nové čaká v škol−
skom roku 2008/09 gymna−
zistov?
  − Nový školský rok, tak ako
v súkromnej strednej škole, je
zameraný na tvorbu ŠkVP
pre  gymnázium − telesná vý−
chova − informatika. Súkrom−
né gymnázium ŽP a.s. zača−
lo svoju činnosť 1. septembra
2006, ako škola pre aktívnych
športovcov, ktorí majú ambície
zvládnuť gymnaziálny študijný
program súčasne s absolvo−
vaním športovej prípravy.
Vznikla tak príležitosť pre mla−
dé športové talenty získať
vzdelanie poskytované gym−
náziom a súčasne rozvíjať
svoj talent a nadanie v oblas−

ti športu. Kmeňovými športmi
sú futbal, atletika, golf, biat−
lon, snoubord, volejbal (diev−
čatá).
   Keďže jednou z najdôleži−
tejších úloh súčasnosti je
zvládnutie informačných tech−
nológií a schopnosť rýchlej
adaptácie v nových ekono−
mických podmienkach, roz−
hodli sme sa poskytnúť príle−
žitosť aj pre absolventov zá−
kladných škôl, ktorí chcú roz−
víjať svoje schopnosti a zruč−
nosti v práci s počítačom. V
tomto školskom roku otvára−
me nový študijný odbor gym−
názia so zameraním na infor−
matiku.
   Škola poskytuje vynikajúce
materiálno − technické pod−
mienky k štúdiu i k využívaniu
voľného času. Gymnázium
sídli v areáli školy na prvom
poschodí, kde sú kmeňové
učebne pre každú triedu. K
dispozícii má štyri počítačové
učebne, z toho dve multime−
diálne, vybavené najmoder−
nejšou technikou, odborné
učebne fyziky, chémie a bio−
lógie, klubovňu, školskú kniž−
nicu, učebne na delenú výuč−
bu, kabinety, atď.
    Využitie informačných tech−
nológií je možné vo všetkých
učebniach vďaka inštalácii po−
čítačovej siete v celej budo−
ve školy, čo rozširuje možnosti

pre vnútornú komunikáciu i
komunikáciu s rodičmi. Prie−
bežné výsledky hodnotenia, i
dochádzku do školy, si môžu
žiaci a ich rodičia kedykoľvek
pozrieť v internetovej žiackej
knižke. Dáva to možnosť pre
nový spôsob prezentácie
školy, jej výsledkov, vyhľadá−
vanie informácií a nové formy
práce pri výučbe. Vo výučbe,
i v domácej príprave, sú vyu−
žívané výukové portály, pre−
dovšetkým vlastné, čo zlepšu−
je dostupnosť informácií pre
žiakov, ktorí sú pri svojej špor−
tovej výkonnosti veľmi často
mimo školy.
   Škola disponuje nielen zá−

kladnými učebnými pomôcka−
mi (obrazové materiály, trojroz−
merné pomôcky), ale má k
dispozícii aj modernejšie tech−
nické vybavenie − interaktívne
tabule, dataprojektory, digitál−
ne fotoaparáty, videokamery
a pod.
   Športová príprava je reali−
zovaná vo vynovenej telocvič−
ni, posilňovni, ale aj v zaria−
deniach športových klubov
Železiarní Podbrezová a.s.
Žiaci športových tried trénujú
dvojfázovo, majú zabezpeče−
nú rehabilitáciu − bazén, sau−
nu, masáže, príspevok na let−
né a zimné sústredenia a
športovú výstroj. Dopravu na

športoviská zabezpečujú
športové kluby.
   V areáli  je školská jedáleň,
bufet a automaty na nápoje.
V priestoroch šatní má každý
žiak svoju skrinku. Žiaci cho−
dia v rovnošatách. Každoroč−
ne dostanú bezplatne sako,
dvoje nohavíc, kravatu, sveter
a tričko s logom SGŽP, tak
ako aj žiaci SSOUH ŽP a.s.,
ktorí majú zabezpečený aj
pracovný odev.
   Veľmi dobré podmienky na
ubytovanie majú naši žiaci v
školskom  internáte pri SSOŠH
ŽP a.s., ktorý tvorí súčasť
školy. Ubytovanie je v jedno
a dvoj posteľových izbách v
bunkovom systéme (dve izby
majú vlastné WC a sprchu).
  Veľkú pozornosť venujeme
skvalitneniu prostredia školy.
Dôraz kladieme na estetickú
úroveň úprav interiéru. Počas
štúdia môžu žiaci získať vodič−
ské oprávnenie typu B, keďže
ku škole patrí aj autoškola.
    Učitelia v našej škole roz−
víjajú osobnostné predpokla−
dy každého žiaka, chcú ich
naučiť učiť sa a získané ve−
domosti využívať v reálnom
živote. Vládne tu klíma nároč−
nosti, kde učitelia svojimi po−
stojmi trvalo dávajú najavo,
že od žiakov vyžadujú dobré
výkony a sú presvedčení, že
žiaci „majú na to“, aby ich
dosiahli.

Zhovárala sa O. Kleinová

Zo života našich dcérskych spoločnostíZo života našich dcérskych spoločností

Z rekonštrukcie objektívom A. Nociarovej
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Z polročného rozboru
bezpečnosti

a ochrany zdravia
vyberáme:

   Klinikou pracovného lekárstva a
toxikológie Rooseveltovej fakult−
nej nemocnice v Banskej Bystri−
ci nebola v prvom polroku priznaná
choroba z povolania. Za posled−
ných päť rokov bolo priznaných
päť chorôb z povolania: z dôvo−
du dlhodobej nadmernej jed−
nostrannej záťaže (DNJZ) vo val−
covni bezšvíkových rúr a v ťahár−
ni rúr – výroba 2, vibrácie v oce−
liarni a boreliózy v energetike.

  Po prehodnotení zdravotných ri−
zík, faktorov práce a pracovného
prostredia,  v prvom polroku pra−
covalo v akciovej spoločnosti v tre−
tej a štvrtej kategórii na 210 ri−
zikových miestach 1 872 zamest−
nancov, z toho 341 žien. Z celko−
vého počtu zamestnancov to
predstavovalo 49,9 percenta. V
porovnaní s rovnakým obdobím
predchádzajúceho roka došlo k
zvýšeniu o 0,1 percenta. V tre−
tej kategórii rizikových prác pra−
covalo 1 755 zamestnancov a v
štvrtej 117.
   Najviac zamestnancov bolo ex−
ponovaných škodlivinou hluk (74
percent), fyzickou záťažou (13,4),
prachom (4,7), tepelnou záťažou
(3,7), infračerveným žiarením (1,8)
a vibráciami (2,5). Zamestnanci,
pracujúci na rizikových prácach,

boli exponovaní škodlivinami rôz−
nej kombinácie. Jednou škodlivi−
nou bolo exponovaných 1 350 za−
mestnancov (z toho 257 žien),
dvomi 426 (83 žien) a tromi škod−
livinami 96.
   V sledovanom období  zamest−
nanci oddelenia pracovnej zdra−
votnej služby vykonali kvalitatívne
a kvantitatívne hodnotenia zdra−
votných rizík, za účelom zníženia
expozície zamestnancov fyzikálny−
mi, chemickými, biologickými a

inými faktormi práce a pracovného
prostredia na úroveň limitov. Pre
profesie exponované škodlivinou
hluk boli vypracované prevádzkové
poriadky v doprave a oceliarni,
kde bolo prehodnotených 84 pro−
fesií.  Zamestnanci tohto odde−
lenia, ako aj externé organizácie,
vykonali na  rizikových pracovis−
kách celkovo  372 meraní priemy−
selných škodlivín, z toho na hluk
132 meraní, na teplotu, relatív−
nu vlhkosť vzduchu a prúdenie
vzduchu  9 a 231 meraní osvet−
lenia v oceliarni, ťahárni rúr, do−
prave a valcovni bezšvíkových rúr.

   Nárok na rekondično − ozdravné pobyty na rok 2008 má prizna−
né 135 zamestnancov z 38 profesií. V prvom polroku sa rekondič−
no − ozdravného pobytu zúčastnilo 45 zamestnancov.

   Zamestnanci pracovnej zdravotnej služby dohliadajú na zdra−
vie zamestnancov v súvislosti so zameraním na sledovanie a hod−
notenie zdravotného stavu a zdravotnej spôsobilosti na prácu. V
tejto súvislosti bolo v sledovanom období vykonaných 7 025 le−
kárskych prehliadok u 2 824 zamestnancov v nasledovnom čle−
nen í :
− preventívnych rizikových prehliadok sa zúčastnilo 1 320, z toho

periodických 1 041, vstupných 122, prestupných 65 a výstupných 92,
− vstupných prehliadok vo vzťahu k práci 47,
− výstupných prehliadok vo vzťahu k práci 44,
− ostatných prehliadok vo vzťahu k práci 5 614.

   V prvom polroku bolo v akciovej spoločnosti 958 novonahlásených
prípadov pracovnej neschopnosti pre chorobu a úraz, pre ktoré bolo
vymeškaných 29 308 kalendárnych dní. V porovnaní s prvým polro−
kom 2007 došlo k zvýšeniu o 41 prípadov práceneschopných, s vy−
meškaním o 2 850 kalendárnych dní naviac.
   Každý novonahlásený prípad PN trval priemerne 30,6 dňa (minulý
rok 29 dní). Denne na pracovisku chýbalo pre ochorenie a úraz v
priemere 161 zamestnancov, čo je o 15 viac ako vlani. Percento PN
bolo 4,28  (v minulom roku 3,86) a vyjadruje podiel kalendárnych
dní pracovnej neschopnosti na celkovom kalendárnom fonde v sle−
dovanom období.
   Najvyššiu PN mal v sledovanom období personálny odbor (12,49
percenta) a prevádzkareň ťaháreň rúr (6,14). Dôvodom vysokej PN
v personálnom odbore je, že do tohto útvaru patrí stredisko dopln−
kových prác a činností.
   Podľa mesiacov bola najvyššia PN v januári a februári, najnižšia
v máji.
   Z dôvodu choroby z povolania boli za sledované obdobie PN aj
títo zamestnanci. Z celkového počtu PN  boli pre chorobu z povo−
lania novonahlásené štyri prípady, so 153 vymeškanými dňami.

   Kontrolu stavu bezpečnosti práce a ochrany životného prostredia
vykonávajú príslušni riadiaci a odborní zamestnanci. V prvom polroku
bolo vykonaných 9 720 kontrol, pri ktorých bolo zistených 2 602 ne−
dostatkov, z toho neodstránených v termíne bolo 17.
   V rámci kontroly bezpečnosti práce a ochrany životného prostre−
dia bolo vykonaných 316 kontrol na požitie alkoholických nápojov,
pričom bolo kontrolovaných 2 798 zamestnancov. Z uvedeného počtu
bola v troch prípadoch pozitívna skúška nad povolenú normu, čo bolo
považované za porušenie pracovnej disciplíny zvlášť hrubým spôso−
bom.
   Odborom bezpečnosti a hygieny práce bolo vykonaných 12 kon−
trol vo výrobných a nevýrobných prevádzkarňach a odborných útva−
roch, z ktorých vzišlo 34 (v súčasnej dobe už splnených) nápravných
opatrení.
   V dňoch 18. a 19. februára bol spoločnosťou SGS Slovakia, s.r.o.,
vykonaný dozorový audit SRBP podľa Bsi OHSAS 18001:1999.  Bola
preukázaná funkčnosť v udržiavaní a zlepšovaní tohto systému a cer−
tifikát SRBP KS03/0003OH bol úspešne obhájený.
   V súlade s programom interných auditov bolo v prvom polroku vy−
konaných jedenásť interných auditov, z ktorých bolo uložených 45 od−
porúčaní k zlepšeniu SRBB v jednotlivých prevádzkarňach a odbor−
ných útvaroch.
   Vzhľadom na vydanie novej normy Bsi OHSAS 18000:2007, bolo
firmou SGS Slovakia, s.r.o., vykonané aktualizačné školenie pre po−
verených zamestnancov a interných audítorov.
   V železiarňach je vymenovaných 89 zástupcov zamestnancov, ktorí
vykonávajú kontrolu stavu BOZP. Odboru bezpečnosti a hygieny z
nich v prvom polroku doručili 417 hlásení.
   Zo strany Inšpektorátu práce bola vykonaná jedna previerka, ako
súčasť koordinovaného dozoru – podľa zákona č. 261/2002 Z.z. –
o prevencii závažných priemyselných havárií.
   Dve previerky boli vykonané v rámci štátneho zdravotného dozo−
ru, v prevádzkarňach energetika, ťaháreň rúr a odbore riadenia kvality,
zamerané na dodržiavanie pracovných podmienok zamestnancov ri−
zikových prác a prác s veľmi jedovatými látkami.

  Program na tento rok obsahuje 37 akcií v celkovej hodnote 56,156
mil. korún. V prvom polroku bolo plnených 16 akcií (10 splnených,
6 rozpracovaných). Nad rámec plánu bola realizovaná akcia v od−
bore zásobovanie „ochranné mriežky − sklad olejov“, v hodnote 60
tis. korún.

   V pláne krátkodobých cieľov a ozdrav−
ných opatrení sú zahrnuté osobné
ochranné pracovné prostriedky, mycie,
čistiace a dezinfekčné prostriedky, ako
i ochranné nápoje. V prvom polroku bolo
na bezpečnosť a ochranu zdravia zamest−
nancov vynaložených 8 555 604 korún z

   Činnosť PPO bola zameraná na zabezpečovanie pohotovosti
a akcieschopnosti určených síl a prostriedkov ochrany, preve−
renie zdravotnej spôsobilosti nových členov, na základné a
opakovacie školenia, ako aj absolvovanie zácviku zboru (ab−
solvovalo ich 151 členov). V dýchacej zóne ovzdušia pracov−
ného prostredia boli vykonávané merania úniku škodlivých plynov.
Priebežné merania úniku oxidu uhoľnatého − najmä v okolí ply−
nových zariadení, boli sledované osobnými detektormi CO v
prevádzkarňach oceliareň, ťaháreň rúr, valcovňa bezšvíkových
rúr, hutnícka druhovýroba, energetika a centrálna údržba − v
stredisku nástrojáreň. V rámci  protiplynovej prevencie boli cen−
trálnou protiplynovou stanicou zabezpečované analýzy ovzdušia
s preverovaním nevýbušnosti prostredia multidetektorom ply−
nov Oldham, typ MX 21, najmä pred výkonom prác v uzav−
retých priestoroch alebo pod úrovňou okolitého terénu.

Finančné náklady
toho na OOPP 7 026 693, kontrolu a
revízie prostriedkov osobného zabezpe−
čenia pre práce vo výškach 101 038, my−
cie, čistiace a dezinfekčné prostriedky 775
649 a ochranné nápoje 652 224 korún.
Za prácu v sťaženom pracovnom prostredí
a na rizikových prácach bolo zamestnan−
com vyplatených 15 937 435 korún.

Protiplynová ochrana

Rekondičné pobyty

Program zlepšovania BOZP
a ozdravných opatrení

Kontrolná činnosť

Pracovná neschopnosť

Choroby
z povolania

Rizikové
práce

Zdravotná starostlivosť
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Matej Demian
   − Skončil som prvý ročník
štúdia na Technickej univer−
zite v Košiciach a cez prázd−
niny som sa rozhodol pre
túto ponuku. Moje očakáva−
nia sa v podstate splnili, na−
učil som sa čo bolo treba,
hlavne logickejšie myslieť pri
programovaní. Pri prezentácii
vlastných projektov nás nahra−
li na videokameru a potom sme
spoločne preberali nedostat−
ky, ktorých sme sa dopustili,
hlavne v komunikácii. A či by
som prišiel aj na budúci rok?
Možno, áno.

Peter Daniš
   − Som po prvom, viac − menej,
neabsolvovanom ročníku na
Technickej univerzite v Koši−
ciach. Na to, že som veľmi ne−
programoval, myslím si, že teraz
budem schopnejší niečo spraviť
aj sám. Kemp mi v tom pomohol.
Mali sme aj samostatné zada−
nia, je to ťažšie, avšak s pomo−
cou vedúcich a  kolektívu to ide.
Najviac sa mi páči kolektív. Naše
bežné dni sú viac pracovné,
každý robí na určitom zadaní.
Plány na budúci rok si ešte ne−
robím, takže neviem, ako to bude
vychádzať.

Tomáš Ostranský
   − Som študentom fakulty infor−
matiky Masarykovej univerzity v
Brne, ukončenej druhým roční−
kom. V tomto roku robím baka−
lársku prácu a končím bakalár−
sky študijný program. Na to, že
to bol prvý pokus zo strany žele−
ziarní, myslím si, že ho zvládli na
dobrej úrovni. Najviac na mňa za−
pôsobil prístup ľudí zo ŽP Infor−
matika, ktorí nám vytvorili dosta−
tok priestoru na sebarealizáciu. Ak
nebudem na budúci rok  v zahra−
ničí, bude to jedna z letných mož−
ností odborného rastu, hoci bude
oveľa náročnejšie sa sem dostať.

Andrej Ťažký
   − Som študentom Sloven−
skej technickej univerzity v
Bratislave, fakulty elektrotech−
niky a informatiky. Kemp hod−
notím pozitívne, splnil moje
očakávania,  i keď táto forma
prípravy a zároveň brigády, je
mojou prvou skúsenosťou. Do
budúceho roka je ešte ďale−
ko, ale ak nebudem mimo Slo−
venska,  zopakoval by som si
ju, prečo nie. Samostatné pro−
jektové zadania sú primerané
našim schopnostiam, máme
dobrých vedúcich, ktorí nám
pomáhajú a radia.

Bc. Janka Ďurkovičová
   − Skončila som Univerzitu Cy−
rila a Metoda v Trnave a bu−
dem pokračovať v štúdiu na
materiálovo − technologickej fa−
kulte. Tak ako ostatní, ani ja
som nevedela do čoho idem.
Prišla som s tým, že to skúsim.
Školenia boli dobré a myslím si,
že to stálo za to. Pri porovna−
ní so školou, je to iné, nedá sa
to porovnávať s celodennou
prácou. Zadania, ktoré sme
dostali sú náročné, k ich rieše−
niu pristupujeme však kolektív−
ne a s pomocou lektorov. Pri−
šla by som aj na budúci rok.

Projekt dlhodobej
spolupráce sa osvedčil

LETNÝ KEMP V ŽP INFORMATIKA

   − Špeciálnym
útvarom ŽP Infor−
matika, s.r.o.,  je
odbor vzdeláva−
nia so zameraním
na prípravu mla−
dých potenciál−
nych zamestnan−
cov spoločnosti.
Svoju činnosť ria−
dia Projektom dl−
hodobej spoluprá−
ce so súkromný−

mi školami ŽP a.s. a vysoký−
mi školami. Projekt stojí na
štyroch pilieroch: základné
prevádzkovanie IS formou
outsourcingu, E − learning −
metodológia moderného
vzdelávania, zapojenie sa do
projektu Sieťových akadémií
a podpora vzdelávania v mo−
derných vývojových techno−
lógiách. Cieľom štvrtého pi−
liera je  zvládnuť vývojové
nástroje, ktoré sa používajú
v našej spoločnosti a umož−
ňujú študentom po skončení
školy rýchlejšie zapojenie sa
do praxe, tzn. stať sa za−
mestnancami našej spoloč−
nosti. Projekt v časovom
období predstavuje osem
rokov. Začína sa nástupom
do prvého ročníka SG ŽP,
pokračuje zvládnutím moder−
ných vývojových nástrojov,
absolvovaním CISCO sieťo−
vej akadémie, využívaním E−

   O letnej praxi, organizovanej v rámci Projektu dlhodobej spo−
lupráce so súkromnými školami ŽP a.s. a vysokými školami,
sme sa zhovárali s Ing. Jozefom Urbanom, generálnym riadi−
teľom ŽP Informatika, s.r.o.:

learningu a za−
pojením sa do
praxe na kon−
krétnych projek−
toch. Podporuje
študenta počas
prvého a druhé−
ho stupňa vyso−
k o š k o l s k é h o
štúdia – pomoc
pri seminárnych,
bakalárskych a
d i p l o m o v ý c h

prácach, a končí možnosťou
uzatvorenia pracovného po−
meru v našej spoločnosti. Vo
fáze prechodu na vysoko−
školské štúdium organizuje−
me letnú prax, ktorú sme
nazvali kempom zameraným
na využitie nadobudnutých
teoretických vedomostí. Dru−
há letná prax bude pre vyso−
koškolákov, od ktorých bu−
deme očakávať zvládnutie
vývojového nástroja, ako aj
samostatnú prácu a jej pre−
zentáciu. Výhodou pre nás
bude, že počas praxe lepšie
spoznáme študentov, čo
nám umožní vybrať si tých
najvhodnejších, ktorí budú
môcť u nás už počas štúdia
pracovať na polovičný úvä−
zok na konkrétnych projek−
toch. Tento druh spolupráce
bude obojstranne výhodný a
pre nás bude prínosom pri
riešení nedostatku projekto−

vých kapacít. Na druhej stra−
ne nás to zaväzuje k poskyt−
nutiu odbornej pomoci pri prí−
pravách seminárnych, baka−
lárskych, aj diplomových
prác študentov. Po konkrét−
nom definovaní zamerania
uvedených prác spolupracu−
jeme aj s danou vysokou
školou. Ide o konkrétne pro−
jekty, použiteľné pre ŽP Infor−
matiku, ale aj doplnenie a
rozšírenie (up grade) ŽP a.s.
   V tejto oblasti sme už do−
siahli prvé výsledky, zamest−
nali sme dvoch absolventov
vysokej školy UMB B. Bystri−
ca, ktorí u nás pracovali na
polovičný úväzok od januára
2008. Jeden z nich sa už pri−
pravuje na doktorát a to za
finančnej podpory našej spo−
ločnosti. S cieľom získania a
pritiahnutia mladých ľudí do
nášho kolektívu poskytujeme
štipendiá a iné výhody na štú−

dium popri zamest−
naní aj iným záujem−
com o štúdium.
  Tohtoročná mesač−
ná prax, ktorú sme
realizovali po pr−
výkrát a nazvali ju
„kempom“, splnila
svoje poslanie. Uká−
zalo sa, že bola
obojstranne výhodnou. O
každom z praxujúcich štu−
dentov sme viedli podrobnú
evidenciu, urobili vstupné
testy osobnostného štýlu,
prezentácie vlastných prác...
Priebeh kempu  bol rozdele−
ný do niekoľkých etáp, kto−
ré účastníci hravo zvládli.
Vôbec sme nepočítali s tým,
že zhruba polovica z nich
prejaví záujem o ďalšiu spo−
luprácu. Aj napriek tomu, že
nultý ročník kempu nebol me−
dializovaný, záujem bol veľ−
ký. Ak bude odozva aj v pr−

„Naplnil kemp vaše očakávania? Zopakovali by ste si ho aj v budúcom roku?“

Stranu pripravila:
 V. Kúkolová + foto

vom ročníku rovna−
ká, urobíme výbe−
rové konanie, aby
sa k nám dostali
len tí najlepší. Túto
formu získavania
mladých ľudí pova−
žujem za najprija−
teľnejšiu. Študenti
si nielen zarobili, ale

podieľali sa aj na výrobe kon−
krétneho softvéru, napr.
aplikácii pre evidenciu vozi−
diel, pre evidenciu návštev,
požičiavanie kľúčov...  Išlo
síce o drobné aplikácie,
ušetrili však čas kmeňovým
zamestnancom. Na druhej
strane, keby študenti mali
záujem o podobný kemp
prostredníctvom špeciálne−
ho študentského inštitútu, stá−
lo by ich to nemalé finančné
náklady.
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Jedálny lístok 25. – 31. august 2008

DIEVČA
S MOTORKOU

Jaroslava Núterová

Román na pokračovanie

Jedálny lístok  1. – 7. september 2008

XXXIX.
„Máš právo neveriť mi, ale je to tak.
Je mu lepšie?“
 Bez slova pokrútila hlavou a pobra−
la sa ďalej. „Počkaj,“ chytil ju za ruku.
„Prosím ťa, odpusť mi. Úprimne sa ti
ospravedlňujem.“
„Neviem, či si taký drzý alebo odváž−
ny,“ odvrkla. „Daj mi pokoj.“
 Viac si ho nevšímala. Nastúpila do
autobusu a celú cestu do Bystrice uva−
žovala, čo to malo znamenať. Azda je
taký naivný, že cíti príležitosť znovu ju
získať? Ako sa jej mohol, po všetkých
tých príkoriach, ukázať na oči? Nemá
ani štipku charakteru!
 Z bystrického nástupišťa si objedala
taxík, aby sa rýchlejšie dopravila do
nemocnice. Rozladene vošla do Mi−
chalovej izby a pri pohľade na Dali−
bora Pruknera sa jej veru nálada ne−
zlepšila. Pozdravili sa.
„Zdalo sa mi, že máličko pohol prs−
tami ľavej ruky,“ oznámil jej polohlas−
ne.
„Naozaj?“ Natešene chytila nežne Mi−
chalove prsty do svojich malých dla−
ní, uprela oči na obviazanú tvár. „Mi−
chal, ak ma počuješ, daj mi vedieť.“
Napäto čakali. Nič. Ani najmenší ná−
znak pohybu. Aneta zosmutnela. O
pár sekúnd pocítila v dlaniach nepa−
trné chvenie, tak prosbu zopakovala.
Áno, Michalove bezvládne prsty sa
predsa len pohli. Nebol to pohyb ako
taký, no bolo v ňom kúštiček života. „Ko−
nečne,“ zašepkala so slzami v očiach.
Z Michalovej hrude sa vydralo slabé
zastonanie a opäť nastalo ticho. Pri−
šla zdravotná sestra a Aneta jej radost−
ne zvestovala novinu.
„Viem,“ usmiala sa mladá sestrička.
„Už ráno sa o to pokúšal. Vracia sa,
Aneta. Pomaly, ale isto sa vracia.“
„Emil s tebou neprišiel?“ opýtal sa Da−
libor, keď sestra odišla.
„Nie. Pokazilo sa auto, cestovala som
autobusom.“
„Kam pôjdeš teraz?“
„Akože kam?“ pozrela na neho roz−
tržito.
„Nemôžeš tu nocovať,“ upozornil ju
jemne. Dotkol sa Anetinho pleca a ne−
vedomky ho zovrel. „Poznám toto vy−
sedávanie. Si si istá, že to zvládneš?“
„Samozrejme, že to zvládnem,“ odve−
tila dôrazne. Nevdojak sa pod Dali−
borovou rukou zachvela. „Nestaraj sa.“
„Si vyčerpaná,“ povedal zamyslene.
„To cestovanie a stres dlho nevydr−
žíš. Mala by si si oddýchnuť.“
„Čo táraš?“ ohradila sa prudko a vsta−
la zo stoličky. „Nie som unavená, iba...“
Hlas jej zlyhal, odvrátila hlavu od Mi−
chala.
„Poď so mnou, Aneta,“ vzal ju okolo
pliec. Vyplašene k nemu vzhliadla a
on sa usmial. „Neboj sa, nežiadam,
aby si ho opustila.“
„To sa nestane,“ povedala energicky.
„Fajn,“ prikývol pokojne.
„Chcem ti ponúknuť niečo iné. Počkám
na chodbe.“
 Aneta sa sklonila k Michalovi. Poboz−
kala ho na bradu, pretože to bol je−
diný kúsok jeho tváre, ktorý nebol po−
krytý obväzom. „Prídem zajtra, láska
moja,“ zašepkala, hladkajúc mu bez−
vládnu ruku.
 Kráčala s Daliborom von z nemocnice
do neprívetivého počasia. Padal sneh
s dažďom, vytváral na cestách špinavú
kašu. Pri aute zaváhala.
„Nie som si istá, či by som s tebou
mala ísť,“ vyhlásila.
„Dôveruj mi, Aneta. Neublížim ti, len
ti chcem pomôcť.“
„Prečo?“
„To je otázka,“ zasmial sa nasilu a
hneď zvážnel. „Nasadni už, mokne−
me.“

 Dalibor sa musel vyhnúť priamej
odpovedi. Vedel, že keby povedal
pravdu, že keby sa priznal k láske,
ktorú k nej cíti, nikdy by nedovolila,
aby jej pomáhal. A on strašne túžil,
aby bola šťastná, hoci s iným mu−
žom. S jeho najlepším priateľom.
Toto dievča patrilo k malej hŕstke
ľudí, ktorí vyhovovali Daliborovým kri−
tériám napriek tomu, že malo chyby.
Možno akurát preto. Zunovali sa mu
ženy, ktoré dokazovali svoju stoper−
centnosť, snažili sa ho upútať nieke−
dy až trápnou suverenitou. Anetina
jednoduchosť, spontánnosť i tvrdo−
hlavosť ho bolestne priťahovala.
Navyše je krásna. Bez mejkapu,
umelo vytvorenej krásy, úplne priro−
dzene. Lenže neexistuje pre neho.
Prečo je život taký zamotaný?
 Prinútil sa odpútať od citu, ktorý mu
spaľoval dušu. Po troch mesiacoch si
uvedomil, že útek je zbytočný a zba−
belo sa vrátil. Musel ju vidieť, počuť,
presvedčiť sa, že je šťastná, získať as−
poň jej priateľstvo.
 Telefonoval s Emilom Vágnerom a
dozvedel sa, v akom bezútešnom sta−
ve sa Aneta nachádza. Odo dňa ne−
hody nielenže nemala skicár v ruke,
ju prestávalo zaujímať všetko naoko−
lo. Prácu v kaderníctve robila z povin−
nosti a doma sedela nečinne pri
okne. Rozprávala o Michalovi, na žiad−
nu inú tému sa nedala nahovoriť. Emil
vyčerpal všetky možnosti, aby ju donútil
niečomu sa venovať. Počúval, ako cho−
dí v noci po dome, a keď jej dohová−
ral, urazene odišla do Michalovho
bytu.
 Aneta sa nespokojne mrvila na se−
dadle. Hodiny na prístrojovej doske
zablikali šestnásť nula nula. Stmieva−
lo sa.
„Povieš mi, kam ideme?“ opýtala sa
podráždene. „Pripadám si ako obeť
únosu.“
„Nemáš prečo,“ uškrnul sa. „Chcem,
aby si bola šťastná.“
„Ale čo!“ vyprskla sarkasticky. „To si
dnes už druhý. Čo vás do môjho
šťastia! Odmalička som ho poznala
tak žalostne málo. Som zvyknutá na
nešťastie.“
„Nie si,“ oponoval mierne. „A čo
šťastie s Michalom?“
„Toho sa nedotýkaj,“ otočila sa k
nemu výhražne. „To patrí mne a...“
„Tak naň nezabúdaj,“ prerušil ju.
„Chceš, aby sa stala z teba ľudská
troska? Chceš prísť o rozum, kým sa
Michal uzdraví? Nedovolím ti to, Ane−
ta.“
 Prekvapene vydýchla a sťažka pre−
glgla. „Vyzerám tak?“
„Zatiaľ nie, ale veľa ti k tomu nechý−
ba.“
„Dočerta, to je hádam moja vec,“ za−
mrmlala dotknuto.
„Nie je!“
„Je!.“
„Nie je! Verím, že tvoja nečinnosť je
len dočasná. Si silná osobnosť, ktorá
sa tak ľahko nevzdáva a bojuje. Vieš
sa presadiť.“
„Prestaň s tými vzletnými rečičkami,“
zahriakla ho znechutene s čudným
pocitom.
 Opatrne viedol auto zvolenskými ulič−
kami, až zastali pred neznámou osvet−
lenou vilou. Vypol motor a pod neó−
novým svetlom uprel zrak na dievči−
nu vedľa seba. „Uvidíme, či sú to vzlet−
né rečičky. Teraz pôjdeme dnu a ja na
chvíľu odídem. Stretneš tam aj zná−
mych, tak sa nemusíš báť.“
 To, čo uvidela Aneta Korestová v pr−
vej miestnosti, jej doslova vyrazilo
dych. Vyvaľovala oči na pestrú pa−
letu nekonvenčne odetých ľudí, hluč−
ne sa zabávajúcich každý podľa
svojho vkusu. Dalibor zmizol ako
para nad hrncom, takže jej nezostá−
valo nič iné, len sa pohnúť ďalej.
Nikto si ju nevšímal a ona pri pre−
hliadke videla všeličo.

(Pokračovanie v budúcom čísle)

Pondelok 25. 8.
Polievka: pórová s krúpami, pečivo

Detvianska nátura, opek. zemiaky, uhorka
Kur. rezeň s bazalkou a tymiánom, slov. ryža, šalát

Rizoto s bravč. mäsa, uhorkový šalát
Karfiolový šalát, pečivo

Hubový paprikáš, paradajk. šalát
Žemľovka s tvarohom

Utorok 26. 8.
Polievka: boršč s mäsom, pečivo
Burgundská hov. pečienka, knedľa

Záhradnícke bravč. stehno, ryža, šalát
Zemiakové placky plnené mäsom

Fazuľ. šalát so salámou a chrenom, pečivo
Kondičkový tanier

Orechový závin, kakao
Streda 27. 8.

Polievka: sedliacka, pečivo
Kuracie stehno na paprike, cestovina

Ml. rezeň so syrom, zemiaky, tat. omáčka
Prekladané mäso s kelom

Šalát racio, pečivo
Pórový nákyp, paradajkový šalát
Domáce rožky s lekvárom, kakao

Štvrtok 28. 8.
Polievka: mexická, pečivo

Bravčový segedínsky guláš, knedľa
Portugalská hov. roštenka, zelenin. ryža, šalát

Rybie krokety, zemiak. kaša, šalát
Hydinový šalát, pečivo

Cestoviny s brokolicou a smotan. omáčkou
Buchty na pare s nug., mak. posýp., kakao

Piatok(sviatok) 29. 8.
Polievka: zeleninová s haluškami, pečivo

Vypráž. bravč. rezeň, zemiak. šalát s majon.
Kur. soté s kešu orieškami, tarhoňa, šalát

Sobota 30. 8.
Polievka: držková, pečivo

Maďarský hov. guláš, cestovina
Morč. prsia s paprikou a brokol., ryža, šalát

Nedeľa 31. 8.
Polievka: kelová so zemiakmi, pečivo

Bravč. zbojn. krkovička, zemiaky, cvikla s chrenom
Kurací rezeň Curry, slov. ryža, šalát

Pondelok (sviatok) 1. 9.
Polievka: prešporská, pečivo

Pečené kur. stehno, červ. kapusta, knedľa
Hovädzie mäso na korení, ryža, šalát

Utorok 2. 9.
Polievka: fazuľková kyslá, pečivo

Parmský bravč. rezeň, zemiaky, šalát
Poľovnícka hov. pečienka, cestovina

Horehronské špagety
Pikantný syrový šalát, pečivo

Zapek. baklažán s hydin. mäsom a zeleninou
Čučoriedkové zemiak. knedličky, strúhanka

Streda 3. 9.
Polievka: pohronská, pečivo

Kuracie stehno s olivami, ryža, šalát
Plnená paprika, knedľa

Tofu na kantónsky spôsob, zemiaky, šalát
Cestovinový šalát so špenátom

Kur. prsia s brokol. a mandľami, obloha
Šišky s nutelou, kakao

Štvrtok 4. 9.
Polievka: goralská, pečivo
Bravčový guláš, cestovina

Vyprážaný syr, zemiaky, tat. omáčka
Pizza s údeným mäsom
Šalát s cícerom, pečivo

Zapekané sójové papriky, obloha
Langoše s kečupom

Piatok 5. 9.
Polievka: frankfurtská, pečivo

Bratislavské bravč. stehno, knedľa
Kur. soté s čínskou zeleninou, ryža, šalát

Zemiak. knedličky plnené úd. mäsom, kapusta
Letný šalát, pečivo

Hov. dus. so zelen. fazuľkou a baby mrkvou
Palacinky s tvarohom a čokoládou

Sobota 6. 9.
Polievka: krúpková, pečivo

Kur. rezeň na hubách, zemiaky, šalát
Bravč. mäso na zel. korení, cestovina

Nedeľa 7. 9.
Polievka: zelenin. s liatym cestom, pečivo

Údené mäso, kapusta, knedľa
Morč. prsia plnené pórom, ryža, šalát

Tradícia a stabilita (VšZP je najväčšia, naj−
staršia a finančne stabilná poisťovňa).

Odborné skúsenosti (široká sieť cca 11 tis.)
zmluvných partnerov − poskytovateľov
zdravotnej starostlivosti, zmluvy so špičko−
vými zariadeniami zdravotnej starostlivosti,
zabezpečovanie špecializovanej liečby aj v
zahraničí, ak ju nedokážu zabezpečiť zdra−
votnícke zariadenia na Slovensku.

Dostupnosť (83 pracovísk po celom Sloven−
sku) Zamestnanci VšZP vám pomôžu s
vypĺňaním tlačív, odborne odpovedia na
všetky otázky, poradia pri plnení povinností
vyplývajúcich zo zákona. Rozsiahla sieť re−
víznych lekárov zaručí ochranu práv a zá−
ujmov pacienta.

Desať dôvodov prečo
byť poistencom VšZP

Efektívnosť (vďaka nízkym nákladom na
prevádzku), ostatné prostriedky sa využí−
vajú výlučne na úhradu zdravotnej starost−
livosti a prevencie. Cieľom VšZP nie je tvor−
ba zisku, ale prioritne zabezpečenie zdra−
votnej starostlivosti pre svojich poistencov.

Finančne náročná liečba (VšZP zabezpe−
čuje strategické liečivá, kolagulačné faktory
pre hemofilikov, rastový hormón pre deti s
poruchami rastu, pacientom s ťažkými a
chronickými ochoreniami dýchacích ciest
zabezpečuje prístroje na domácu liečbu,
uhrádza aj tú najnáročnejšiu zdravotnú sta−
rostlivosť – cca pol miliardy korún vynakladá
na unikátne zdravotné výkony a operácie

– napr. transplantácie kostnej drene, obličiek,
pečene, rohoviek, operácie srdca, náročné
diagnostické vyšetrenia onkologických pa−
cientov, v prípade potreby aj v zahraničí; pre
nepočujúcich zabezpečuje kochleárne im−
plantáty, skracuje čakacie lehoty na operač−
né výkony.

Poradenstvo (prostredníctvom e−mailovej
poradne infolinka@vszp.sk či Call centra s
telefónnym číslom 0850 003 003, na pravi−
delne aktualizovanej webovej stránke uve−
rejňuje informácie, ktoré sú pre poistencov
dôležité).

Vyhodnocovanie kvality poskytovateľov
zdravotnej starostlivosti.

Elektronické služby (možnosť splniť si po−
vinnosti vyplývajúce zo zákona prostredníc−
tvom internetového portálu, elektronická
podateľňa, možnosť nahliadnuť do osobné−
ho účtu poistenca).

Moderný informačný systém (umožňuje vy−
baviť poistenca na ktoromkoľvek pracovis−
ku kdekoľvek na Slovensku).

Starostlivosť o poistencov − zľavy a výho−
dy (prostredníctvom preventívnych progra−
mov, zliav pri pobytoch v kúpeľoch, na ho−
rách, na športoviskách, či pri cestách do za−
hraničia. Na uplatnenie týchto zliav stačí
predložiť preukaz poistenca).
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170. výročie dychovej hudby
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Tret ie  t is ícročie
   S rokom 2000 sa podbrezovská
dychovka rozlúčila vianočným kon−
certom, na ktorom si pripomenuli
desiate výročie vzniku mažoretko−
vej skupiny. V druhej časti kon−
certu odzneli slávnostné sklad−
by a koledy − O sole mio a Go−
unodova Ave Maria v podaní
sól istu banskobystr ickej  opery
Štefana Babjaka. K nevšedné−
mu diváckemu zážitku prispela
aj  ďalšia skladba − Ave Marie,
tento raz Schumannovej, v po−
daní speváčky Adriany Ľuptáko−
vej a  Tichá noc so speváčkou
Zuzanou Giertlovou, ktorá ukon−
čila sekciu vianočných kolied.
   Po vydarenom prázdninovom

koncerte v záhrade prezidentské−
ho paláca v Bratislave v roku 2001
sa dychovka zúčastnila prestížneho
nemeckého festivalu „41. EURO
– Musiktage“, s množstvom fes−
tivalových vystúpení a súťažou 35
orchestrov v rôznych kategóriách.
Náš orchester na túto príležitosť
naštudoval klasickú skladbu Anto−
nína Dvořáka „Slovanský tanec č.
16“. Nakoľko Nemci dokonale
poznajú Dvořáka, bol to odvážny
krok, ktorý orchestru vyšiel a pri−
niesol absolútny úspech kapelní−
kovi Pavlovi Šianskemu. Zvíťazil
v súťaži dirigentov vo všetkých ka−
tegóriách. Druhé miesto Dycho−
vého orchestra Železiarní Podbre−

nila 8. − 9. júna v Dome kultúry
ŽP a.s., viedol kapelník Pavel
Šianský. A práve na tomto poste
nastala v júli druhá zmena, keď
dirigentskú taktovku prevzal Pa−
vol Machajdík.

(vk)

Otázka: Kto v júli 2002 vystriedal Pavla Šianského na
poste kapelníka?
(Odpovede posielajte do redakcie do desiatich dní od vydania
tohto čísla.)
Správna odpoveď 13. kola: Premiéru v Trenčíne mala
skladba P. Šianského – Poštársky tanec.

zová v kategórii veľkých dychových
orchestrov, a zároveň tretie
miesto, v absolútnom poradí, zna−
menali pre naše amatérske teleso
veľký úspech.
   V letnom období roka 2002 za−
znamenala podbrezovská hudba
dve významné zmeny. Prvou bolo
vydanie prvého CD. Kompaktný
disk so šestnástimi skladbami  re−
pertoára Dychovej hudby Žele−
ziarní Podbrezová bol vydaný v
júli. Nahrávku, ktorá sa uskutoč−

augustovým

Kapelníkovi Pavlovi Šianskému (vpravo) gratuluje syn skladateľa Ka−
rola Pádivého – Jaroslav.

PRACOVNÉ JUBILEÁ
Miroslav BELO, Zdena BUČKOVÁ, Viera BÚDOVÁ, Lýdia
CENCEROVÁ, Jozef ĎURČÍK, Ing. Peter FÁBIK, Renáta
FENCLOVÁ, Ing. Branislav GIERTL, Ing. Ján GIERTL, Mi−
roslav GOCELIAK, Ján GREKČO, Ing. Jozef HAŠAN, Radek
HUŇA, Ing. Ivan JAKUBEC, Eva KOVÁČOVÁ, Michaela
KRAJČIOVÁ, Mária KUPCOVÁ, Jaroslav KUREK, Milan
LENK, Peter LONGAUER, Ing. Marián MATUŠEK, Walter
MITTERPACH, Ing. Anton MOJŽIŠ, Viera MOLNÁROVÁ,
Jozef ODORČÁK, Ing. Gabriela PEŤKOVÁ, Pavol PILJAR,
Eva RAPŠOVÁ, Alena RIDZOŇOVÁ, Ing. František SCHŐ−
BER, Dezider STUDENÝ, Peter TRNAVSKÝ, Ing. Libor
TRNIK, Ing. Miroslav VOJTAS

životné jubileá
Janka BELKOVÁ, Ján DURAJ, Anna ĎURČÍKOVÁ, Kveto−
slava HVOLKOVÁ,  Peter CHRAMEC, Anna JANOŠTIAKO−
VÁ, Ľudovít KOLAJ, Ladislav KUPEC, Ing. Marián KURČÍK,
Anton KUZMA, Peter MACUĽA, Milan MEDVEĎ, František
MUCO, Jarmila OLŠIAKOVÁ, Jaroslav PAUČO, Milan SVIN−
ČIAK, Mária ŠAUROVÁ, Emil ŠŤAVINA, Anna TRNIKOVÁ,
Ján VETRÁK, Milan VLČEK

   Dňa 31. júla 2008 sme sa zú−
častni l i  zájazdu na termálnom
kúpalisku vo Vrbove pri Popra−
de. Počasie nám tentoraz prialo
a všetci účastníci sme sa dob−
re cítili v príjemnom prostredí kú−
paliska. Autobus nám sponzor−
sky poskytli Železiarne Podbre−
zová a.s. Je to prejav úcty k star−
ším ľuďom, z ktorých mnohí od−
chádzal i  do dôchodku práve z
podbrezovských železiarní.  Vý−
bor ZO Jednoty dôchodcov  vy−

Dôchodcovia z Valaskej ďakujú
slovuje úpr imné poďakovanie
generálnemu riaditeľovi ŽP a.s.
Ing. Vladimírovi  Sotákovi  a
Predstavenstvu ŽP a.s. za spon−
zorský dar. Poďakovanie patrí aj
pani Roberte  Kupcovej zo sek−
retariátu Nadácie, za jej  veľkú
ochotu pri r iešení zmien termí−
nov zájazdu, p. Fodorovi, vedú−
cemu dopravy, a v neposlednom
rade aj vodičovi L. Koscovi, za
príjemnú a spoľahlivú cestu.

Výbor ZO JDS vo Valaskej.

Jazykové
okienko

  Pamätáte sa ešte na čas, keď
sa na kancelárskych stoloch začali
objavovať prvé počítače, keď sme
si všetci hovorili, že „doba papie−
rová“ sa skončila a budeme mať
viac miesta, ušetríme financie, pa−
pier, lesy ...? Zdá sa však, že opak
je pravdou. Korešpondencia sa
rozšírila a zjednodušila. Nepotre−
bujeme kopírovacie stroje, listové
obálky ani známky. Stačí jedno
klipnutie a účastníci seminára zno−
va obdržia písomné materiály,
obdržali sme všetky nevyhnutné in−
formácie, pozvánku sme obdržali
načas, obdržali sme sťažnosť na
porušenie zákona.
 V ústnych i písomných prejavoch
sa často stretávame s nespisov−
ným slovesom obdržať, ktoré sa
neochvejne drží predovšetkým v
písomných dokumentoch z oblasti
úradného styku a veľmi obľúbeným
sa stalo aj na rozličných zasadnu−
tiach, schôdzach a poradách. V
snahe dodať primeranú vážnosť a
dôstojnosť oficiálnemu prejavu ho
mnohí z nás neopodstatnene
uprednostňujú namiesto spisov−
ných výrazov: dostať a prijať.
Správne je teda: účastníci semi−
nára dostanú písomné materiály,
dostali sme všetky nevyhnutné in−
formácie, pozvánku dostali načas,
prijali sme sťažnosť na porušenie
zákona. Rovnako treba opraviť aj
vetu z novinového článku, v kto−
rom sme sa dočítali, že za obdr−
žané góly brankár nemôže, pretože
mu nepomohli obrancovia. Keďže
brankár góly neobdržal, ale ich
dostal (inkasoval), veta mala správ−
ne znieť takto: za inkasované góly
brankár nemôže, pretože mu ne−
pomohli obrancovia.
 Používanie nespisovných výrazov
a krkolomných vetných spojení pri
písomnom styku nám na vážnos−
ti nepridá. Okrem toho, že prejav
sa môže stať nezrozumiteľným, v
moderných dorozumievacích
prostriedkoch, a pri rýchlosti, akou
žijeme, pôsobí akosi staromódne.

O. Molčanová

Predám sporák na pevné palivo
(pravý komín) ako nový, veľmi dob−
rá rúra na pečenie. Cena dohodou.
Kontakt:  0907802669.

„Tak tíško ako žila, tak tíško nás opustila. Skrom−
ná vo svojom živote, ale veľká v láske a dobrote.
Tak ako jej z očí žiarila láska a dobrota, tak nám
bude chýbať do konca života“.
Dňa 29. augusta uplynie prvý smutný rok odvtedy,
čo nás opustila naša milovaná

Marta DANIŠOVÁ z Osrblia.
S láskou a úctou spomína smútiaca rodina. Kto ste ju poznali, ve−
nujte jej tichú spomienku.

. . .
„Hoci si odišiel a niet Ťa medzi nami, v našich srd−
ciach ostaneš stále s nami.“
Dňa 29. augusta uplynú dva roky odvtedy, ako nás
navždy opustil náš milovaný manžel, otec a starý otec

Jozef GBÚR z Podbrezovej.
S úctou a láskou spomína manželka a synovia s rodinami.

. . .
Dňa 23. augusta si pripomenieme 15. výročie od úmr−
tia nášho drahého manžela, otca a starého otca

Františka MÚKU z Podbrezovej.
S láskou spomínajú manželka, dcéra s rodinou a
nevesta s rodinou.

. . .
Ťažko je, preťažko, tých päť  rokov v žiali, keď Ty drahý
ocko, už nie si medzi nami. Smutný je dom, prázd−
no je v ňom, len cestička k hrobu zostala v ňom.
Dňa 29. augusta si pripomenieme 5. výročie úmr−
tia nášho manžela, otca, starého otca a pradeda
Juraja FAČKA z Podbrezovej.

Kto ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku.
. . .

„Je ťažké podať ruku osudu, pri kríži položiť kvet a
zapáliť sviečku, nad hrobom bezmocne stáť a s vetrom
sa rozprávať. Žijeme  život bez neho ale predsa s
ním. Chýba nám, ale v srdci každého z nás je miesto,
v ktorom iba pre neho je priestor“.
Dňa 28. augusta si pripomenieme štvrté výročie
úmrtia milovaného manžela, otca a starého otca

Jaroslava DANIELIČA z Hornej Lehoty.
S láskou a úctou spomína manželka Naďa, synovia Jaroslav a Ma−
rián, dcéra Danka, vnuci Jarko, Filipko, Ferko.

. . .
Dotĺklo dobré srdce, zhasli oči, stíchol i Tvoj hlas. Odišiel
si náhle bez rozlúčky a Tvoja smrť veľmi bolí všetkých
nás, spomienky na Teba zostanú navždy v nás“.
Dňa 31. augusta uplynú dva roky odvtedy, čo nás
navždy opustil náš drahý manžel, otec, starý otec,

brat a švagor
Vladimír VESEL z Podbrezovej.

S láskou a úctou spomínajú manželka Mária, syn Vladimír, dcéry
Martinka a Monika s rodinami, vnúčatá Patrik, Peťka, Sabinka, Šimon−
ko, Viktória a ostatná rodina.
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� šport v skratke � šport v skratke �

Pohár Podbrezovej 2008, medzinárodná súťaž v závesnom lietaní

Víťazmi tímov sa opäť stali piloti ŽP Šport, a.s. Podbrezová
    V dňoch 2. − 10. augusta 2008 sa Podbrezová stala dejiskom
medzinárodnej súťaže v závesnom lietaní, ktorá už dvadsiaty
druhý rok píše históriu letu na rogalách v našom regióne a
svojím významom tak desaťročia pozitívne reprezentuje
Horehronie a Železiarne Podbrezová a.s., vo svete spätom so
závesným lietaním.

   Podujatie bolo, ako každoroč−
ne, zaradené do športového ka−
lendára  medzinárodnej  letec−
kej federácie. Súčasne sa usku−
točni lo  a j  f iná le Majst rovst iev
Slovenska 2008. Do súťaže sa
pr ih lási lo t r idsaťšesť  p i lotov z
Poľska, Maďarska, Čiech a Slo−
venska.
    Boli dni, počas ktorých poduja−

     Náš zamestnanec Pavol Faško sa 17. augusta pred−
stavil v Ružomberku v 33. ročníku populárneho cestného
behu, kde štartoval v B kategórii, spolu s približne tridsiatimi

bežcami. Cieľovou páskou prebehol ako druhý.

tie sprevádzalo krásne slnečné po−
časie s charakteristickými termicky
vynikajúcimi podmienkami, ale aj dni
so zatiahnutou oblohou a dažďom.
Súťažiacim sa podarilo odlietať tri
kvalitné súťažné disciplíny. Víťazom
Pohára Podbrezovej sa stalo druž−
stvo ŽP Šport, a.s. Podbrezová v
zložení: Juraj Sladký, Ferdinand
Nizner, Peter Gašparovič, Ivan

Plučinský, Eduard Dropko a
Bohumír Kolesár, druhý sa
umiestnil tím Bohemia  − Česká
republika a tretí skončil tím Valašsko
− Česká republika. Súťaž jednotliv−
cov vyhral český pilot Jaroslav Mašek

Majstrovstvá Európy
v letnom biatlone

     V dňoch 16. − 17. augusta sa uskutočnili Majstrov−
stvá Európy v letnom biatlone v bulharskom stredisku
Bansko. Na programe bol cros a  rýchlostné preteky.

Súťažiaci, ktorí sa v rýchlostných pretekoch vo svojich kategóriách
umiestnili do 30. priečky, postúpili do pretekov s hromadným štartom.
Svoje sily si na záver zmerali v zmiešaných štafetách.
     ŽP Šport, a.s., reprezentovali traja pretekári, vedúcim slovenskej
výpravy bol Marián Kazár. V rýchlostných pretekoch skončila juniorka
Jana Pastúchová na 14. mieste, v  kategórii juniorov bol Peter Ka−
zár 15. a Peter Ridzoň 25., čím všetci splnili podmienku účasti na pre−
tekoch s hromadným štartom. Jana Pastúchová musela pre zdravot−
né problémy v poslednom kole odstúpiť, Peter Kazár skončil na 18.
a Peter Ridzoň na 25. mieste. V zmiešaných štafetách, v ktorých
v prvých dvoch úsekoch štartovali juniorky a v druhých juniori, slovenská
štafeta v zložení Michaela Schönová z Brezna, Jana Pastúchová, Norbert
Gröne z Osrblia a Peter Kazár, obsadila 6. miesto.                 MK

Faško skončil druhý

a z rúk minuloročného víťaza Pet−
ra Čejku prebral vzácnu trofej, pu−
tovný pohár Podbrezovej, ktorý si
už dvadsaťdva rokov podávajú naj−
lepší piloti Európy. Druhý skon−
čil náš Ferdinand Nizner  a na
treťom mieste skončil ďalší z
úspešnej šestice pilotov ŽP
Šport a.s., Juraj Sladký, ktorý
sa zároveň stal majstrom Slo−

venska 2008. Druhý skončil Anton
Pavelka z piešťanského klubu Pa−
uma a na treťom mieste skončil pilot
ŽP Šport, a.s., Ferdinand Nizner.
   Slávnostný okamih vyhodno−
tenia umocnila prítomnosť Ing.
Vladimíra Sotáka, generálneho
riaditeľa ŽP a.s., ktorý prišiel
zablahoželať víťazom. Medzi

hosťami bola Ing. Elena Grego−
rová, riaditeľka NAPANT− u
Banská Bystrica, Ing. Soňa
Portelekyová, riaditeľka PD
Podkonice, Ing. Anton Liška,
generálny sekretár Slovenské−
ho národného aeroklubu a zá−
stupcovia sponzorov.

A. Nociarová + foto


