
   Ďakujem Predstaven-
stvu Železiarní Podbre-
zová a.s. za materiálno-
technickú pomoc pri pre-
vencii a likvidácii škôd 
spôsobených prívalovou 
vlnou 20. júla 2011 v Pod-
brezovej - častiach Chva-
timech a Skalica. Zároveň 
ďakujeme ŽP Gastro ser-
vis, s.r.o., za zabezpeče-
nie teplej stravy pre šty-
ridsať evakuovaných ob-
čanov miestnej časti 
Chvatimech.

Mgr. Ladislav Kardhordó, 
starosta obce Podbrezová

Poďakovanie
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Benefity pre
zamestnancov

Prívalové dažde v 
noci z 18. na 19. a z 
19. na 20. júla spô-
sobili zvýšenie hla-
dín potokov a riek 
na Horehroní. Ešte 
ráno 20. júla okolo 
9. hodiny v Lopeji – 
na hrabliach, dosa-
hovala hladina Hro-
na niekoľko centimetrov pod 
dva metre, no v priebehu obe-
da sa stav prudko zmenil. 
O situácii v akciovej spoloč-
nosti Železiarne Podbrezová 
a opatreniach, prijatých po-
vodňovou komisiou, nás in-
formoval Ing. Igor Veverka, 
vedúci oddelenia životného 
prostredia technického od-
boru: 
Môžete nám priblížiť povod-
ňovú situáciu z 20. júla?
   - V noci z 19. na 20. júla 2011 

   Od myšlienky - 
zorganizovať let-
né kempy pre štu-
dujúcu mládež, bol 

už len krôčik k jej realizácii. Odozva na výnimočnú ponuku 
ŽP Informatiky, s.r.o. – získať bezplatne vedomosti a zruč-
nosti v oblasti IT priamo z praxe, plus nejaké to euro na-
vyše, sa stretla so záujmom vysokoškolskej mládeže. Po 
vzniku Súkromného gymnázia ŽP začali kempy prebiehať 
aj v tejto škole. Rozdielnosť znalostí a zručností v progra-
movaní viedla organizátorov k tomu, že vytvorili dva typy 
kempov - pre stredoškolákov v Súkromnom gymnáziu ŽP 
a pre vysokoškolákov priamo v priestoroch svojej spoloč-
nosti. V prvý prázdninový mesiac sme navštívili ich  účast-
níkov.

(Pokračovanie na 4. strane)

(Pokračovanie na 4. strane)

Prívalové dažde zdvihli hladinu Hrona v Podbrezovej

O 14. hod. bol vyhlásený II. stupeň povodňovej aktivity
sa nad celým úze-
mím nášho okresu 
prehnala silná búr-
ka, sprevádzaná vý-
datnými atmosféric-
kými zrážkami a ná-
sledným zvýšeným 
odtokom vody. Prvé 
výrazné zvyšovanie 
vodnej hladiny rieky 

Hron (meranej pri čerpacej a fil-
tračnej stanici energetiky v sta-
rom závode) nastalo 20. júla od 
00.30 hod. z výšky hladiny 0,89 
až do výšky 2,26 metra, čo bolo 
ráno o 6. hodine.
Vlastne už v skorých ranných 
hodinách okolo 02.30 hod., v 
zmysle aktualizovanej smerni-
ce S-399 z roku 2010, nastal 
I. stupeň povodňovej aktivity (I. 
stupeň povodňovej aktivity „na-
stáva – nevyhlasuje sa“ keď je 
výška vodnej hladiny rieky Hron 

nad 2 do 2,50 metra). Následne 
bol zaznamenaný pokles vod-
nej hladiny rieky Hron do výšky 
1,80 metra. Povodňová aktivita 
v našej spoločnosti vyvrcholila 
po odznení doobedných lokál-
nych zrážok, kedy boli v čase od 
11.15 hod. zaznamenané vý-
razné vzostupy vodných hladín 
rieky Hron a jej prítokov – potok 
Bystrianka, potok Hnusno, ako 
aj Čierny Hron.
   O 14. hodine bol vyhláse-
ný II. stupeň povodňovej ak-
tivity (výška vodnej hladiny rie-
ky Hron nad 2,50 do 2,90 metra) 
a následne, na základe stúpa-
júcej tendencie hladiny na vod-
nom toku rieky Hron, bola tech-
nickým riaditeľom Ing. Ľubo-
rom Schwarzbacherom o 15.15 
hod. zvolaná povodňová komi-
sia vo veľkej zasadačke riadi-
teľskej budovy.

   Kulminačná hladina na vod-
nom toku Hron dosiahla v prie-
behu II. stupňa povodňovej ak-
tivity výšku vodného stavu 2,75 
metra o 15.45 hod. Medzi 16.30 
- 17. hod. hladina klesla na 
2,50 metra. Povodňová aktivi-
ta bola ukončená o 21.30 hod., 
kedy výška hladiny klesla pod 2 
metre.
Aké opatrenia prijala povod-
ňová komisia pre II. stupeň 
povodňovej aktivity?
  - Zvolaná povodňová komisia, 
v čase stúpajúcej vodnej hladi-
ny rieky Hron, zhodnotila situá-
ciu na najviac povodňou ohro-
zovaných miestach a rozhodla o 
nasledovných krokoch a tech-
nicko-organizačných opatre-
niach potrebných pre zabezpe-
čenie ochrany stavieb, objektov 
a zariadení akciovej spoločnosti 
Železiarne Podbrezová:

- členmi povodňovej komisie 
bol zabezpečený trvalý monito-
ring a odčerpávanie vôd zo za-
plavených priestorov: čerpacej 
stanice ZPO, káblových elek-
trokanálov ZPO a EOP, plyno-
vej kotolne podnikového múzea, 
ekonomického úseku a vodár-
ne Lopej,
- trvalé monitorovanie hatí, z 
ktorých sa voda odvádza do 
našich malých vodných elek-
trární v Dubovej, Predajnej a na 
Piesku. Na zatápaných ha-
tiach zamestnanci prevádzkar-
ne energetika zabezpečovali 
mimoriadnu manipuláciu a od-
straňovanie, resp. premiestňo-
vanie predmetov a iných mate-
riálov, unášaných vodou,
- v rámci povodňovej pohoto-
vosti boli v objekte hlavnej brá-
ny starého závodu sústredené 

LETNÉ KEMPY

Kempy sa začali v našich súkromných školách.       Foto: A. Nociarová 

Situácia na Hrone na hati v Lopeji.... ... a na Chvatimechu, objektívom Jozefa Vašša

Pozývame vás na prvý domáci zápas 2. ligy 30. júla o 17,30 hod. do Podbrezovej
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Vedúceho prevádzkarne Ing. 
Petra Belku sme sa opýtali na 
súčasnú bilanciu jubilujúcej 
prevádzkarne:
Môžete nám priblížiť 
dnešné možnosti pre-
vádzkarne z hľadiska 
technologického za-
bezpečenia?
   - Na jednotlivých de-
liacich agregátoch je 
možné deliť takmer celý 
sortiment rúr vyrábaných v ŽP 
a.s. Máme k dispozícii päť plno-
automatizovaných deliacich cen-
tier: REIKA, ktoré sú schopné 
deliť a odhraňovať rúry s vonkaj-
ším priemerom od 20 do 90 mi-
limetrov. Delenie je realizované 
upichovaním a následné operá-
cie - ako odhraňovanie, očiste-
nie vnútorného priemeru a kon-
trola dĺžky, sú vykonávané počas 
presunu rúr na priečnom kroko-
vom dopravníku. Ďalej sú to tri 
veľmi podobné deliace centrá – 
dve od firmy SINICO a jedno od 
firmy ADIGE, na ktorých vieme 
deliť a odhraňovať rúry s prieme-
rom do 81 milimetrov. Delenie je 
realizované pílením, odhraňova-
nie, očistenie a kontrola dĺžky je 
uskutočňované pri jednom upnutí 
orezaného dielu v rotačnom pre-
klápači. Najnovším deliacim cen-
trom je píla od firmy ADIGE, kto-
rá je v linke s kefovačkou a práč-
kou, kde je možné spracovať rúry 
s priemerom do 102 milimetrov. 
Okrem spomenutých piatich naj-
viac využívaných deliacich cen-
tier máme strihací automat od 
firmy BREHM, odhraňovacie ag-
regáty ECONOMY, samostat-
nú kefovaciu linku na krátke kusy 
s priemerom do 60 milimetrov 
a dĺžkou 30 – 500 milimetrov  a 
počítačom riadenú ohýbaciu linku 
PEDRAZZOLI, na ktorej je mož-
né ohýbať rúry do priemeru 42 
milimetrov. V samostatnej hale 

Vznikla s cieľom finalizácie výrobkov

Dvadsaťročná druhovýroba
Prvého augusta si pripomenieme dvadsiate výročie 
prevádzkarne hutnícka druhovýroba. Vznikla v ob-
dobí hlbokej recesie hutníctva a strojárstva, v čase, 
keď väčšina podnikov bývalého Československa mala 
problémy so zamestnanosťou a odbytom svojich vý-
robkov. 
   Vtedajšie Železiarne Podbrezová, štátny podnik, otvo-
rili novú prevádzkareň s cieľom finalizácie bezšvíkových 
oceľových rúr všetkých modifikácií. Prevádzkareň začína-
la v priestoroch vtedajšej dielne údržby valcovne profilov, 
s minimálnym technologickým parkom. Prvými výrobkami 
boli delené a lisom tvarované komponenty na výrobu radi-
átorov, delené komponenty na rámy bicyklov a šalovacích 
systémov pre stavbárov. Po troch týždňoch činnosti boli 
expedované prvé tzv. rektifikačné rebríky (delené a zvára-
né rúry malých priemerov) používané na montážnu fixáciu 
prvých montovaných domov touto technológiou, ktoré sto-
ja v lokalite Veľký Krtíš a Modrý Kameň.
    V roku 1992 sa začala výroba delených rúr používa-
ných na nápravy Škodoviek a Volkswagenov, v roku 1994 
sa už v sériovej výrobe vyrábali celé zostavy riadiacej páky 
na osobné automobily, ale aj výroba rúrových komponen-
tov pre výrobu fixačných stojanov k doplnkovej výbave au-
tomobilov. Prevádzkareň bola doplnená o nové zariade-
nia – ohýbačku, strihací stroj.
   O rok pribudla linka na delenie, kefovanie a pranie rúr a 
stroj na zarovnávanie čísel a zrážanie hrán rúrových úpi-
chov. V roku 1994 sa prevádzkareň presťahovala do no-
vých priestorov, začali sa vyrábať komponenty pre výrobu 
mopedov, výfuky na motorové kosačky, ktoré boli násled-
ne dodávané do USA, delené rúry pre automobilový prie-
mysel.

   V roku 1995 získala prevádzkareň certifikát ISO 9002. 
Dňa 19. marca 1998 bola skúšobne vyrobená prvá hyd-
raulická rúra s vnútorným priemerom 100 milimetrov a 
hrúbkou steny 7,5 milimetra. V roku 2000 bolo dané do 
prevádzky deliace a obrábacie centrum REIKA WERK na 
delenie rúr dĺžok 150 – 2 000 milimetrov. O rok pribudlo 
deliace centrum SINICO, zabezpečujúce delenie, rovinný 
rez, zrážanie hrán, meranie krátkych dĺžok rúr od 15 mili-
metrov. V roku 2005 pribudlo nové deliace centrum ADI-
GE na delenie, obrábanie a meranie rúr krátkych dĺžok do 
600 milimetrov.

Vincent Budinský a Dušan Koreň, pracovníci, ktorí stáli pri zrode prevádzkarne v roku 1991, na 
snímke A. Nociarovej pri obsluhe zakružovačky

Deliace centrum REIKA – pohľad na priečny dopravník – opra-
covanie koncov rúr.                                          F: I. Kardhordová

Deliace centrum ADIGE CM 502 (r. v. 2005) obsluhuje Cyril Chmelo.
F: O. Kleinová

Delené rúry

je inštalovaný hlbokovŕtací ag-
regát od firmy LOCH, na výrobu 
rúr pre hydraulické valce, kde sa 

vnútorný priemer opra-
cováva lúpaním a val-
čekovaním.
Koľko rozmerov hyd-
raulických rúr po-
núkate zákazníkom 
dnes?
   - Vyrábame celko-
vo deväť základných ty-

porozmerov s rozsahom vnútor-
ného priemeru od 40 do 110 mi-
limetrov. Celkovo je v ponuke 
30 rozmerov rúr pre hydraulic-
ké valce.
Ktoré výrobky majú najvyšší 
odbyt?
   - Nedá sa to úplne jednoznač-
ne povedať. Pri výrobe delených 
rúr vo väčšine prípadov ide o dl-
hodobejšie projekty a opakovanú 
výrobu pre automobilový priemy-
sel. Momentálne je najviac kapa-
citne vyťažená píla od firmy ADI-
GE, kde prevažne spracovávame 
dielce, ktoré sú súčasťou me-
chanizmu riadenia vo viacerých 
modeloch automobilov.
Ako charakterizujete súčasnú 

situáciu prevádzkarne?
   - Možno povedať, že výkyvy za 
posledné roky kopírovali výrobu v 
automobilovom priemysle. Mo-
mentálne je množstvo zákaziek 
pomerne rovnomerné a stabilné, 
aj keď sme sa v objemoch ešte 
nedostali na predkrízovú úroveň.
Aké sú výhľady do budúcnos-
ti?
   - V porovnaní s rovnakým ob-
dobím minulého roku vyrába-
me zatiaľ objemy o zhruba 20 
percent vyššie a verím, že ten-
to trend bude pokračovať a ob-
chodníkom sa pre delené rúry 
podarí zabezpečiť viac nových 
zákazníkov.

O. Kleinová



Splnil kemp vaše očakávania?
Jaroslav PETRÍK Univerzita 
M. Bela B. Bystrica
   - Určite tento krok neľutu-
jem, prežil som zmysluplné dni. 
Som rád, že ma mama upozor-
nila na letný kemp organizo-
vaný ŽP Informatika s.r.o. Na-
šiel som si ich stránku a prihlá-
sil sa. Oboznámil som sa troš-
ku s praxou, rozšíril si školské 
vedomosti, ale nadobudol aj 
nové, nakoľko v prvom roční-
ku sme nemali programovanie. 

Prenikol som do jeho základov, 
oboznámil sa s prácou s data-
bázou, UML, atď. a samozrej-
me, že dobre padlo trochu si fi-
nančne prilepšiť.
Michal VÉNOS, Vysoké učení 
technické Brno
   - Do kempu som sa prihlá-

   Od 4. do 22. júla v ŽP In-
formatika, s.r.o., sa uskutoč-
nil kemp pre študentov vyso-
kých škôl z Bratislavy, Ban-
skej Bystrice, Ružomber-
ka, Brna a Brezna.
   Ing. Janka Nižníková, pro-
jektantka informačných tech-
nológií a lektorka kempu pre 
študentov vysokých škôl: 
   - Spoločnosť ŽP Informatika 
od mája zverejňovala 
v printových médiách 
a na internete oznam 
o konaní študentského 
kempu 2011, o ktorý 
je z roka na rok väčší 
záujem. Opäť sa po-
tvrdilo, že mladí ľu-
dia sa chcú vzdelá-
vať a chcú na sebe pracovať aj 
v čase prázdnin. Šancu zúčastniť 
sa tohtoročného letného kempu 
dostalo desať mladých študen-
tov. Už tradične - najskôr absol-
vovali prednášky o spoločnos-
ti ŽP Informatika, s.r.o., o spô-
sobe práce, projektovom ria-
dení, technickom zabezpečení. 
Nasledovala séria školení z in-
fraštruktúry PHP jazykov SQL 
a UML. Ani tento rok nechýba-
li vlastné prezentácie pred ka-
merou  a ich vyhodnotenie od-
borníkom z oblasti psychológie. 
Študenti si mohli potom preve-

riť, ako dokážu vedomosti získa-
né na školení uplatniť v praxi. Na 
základe deklarovaných schop-
ností uvedených vo vstupnom 
formulári pri prihláške do kempu 
dostal každý študent individuál-
ne zadanie. Cieľom zadaní bolo 
vytvoriť malé zjednodušené apli-
kácie, ktoré by mohli byť súčas-

ťou väčších projektov.
  Posilou tohtoročného 
kempu bol aj účast-
ník kempu z roku 2008 
Bc. Andrej Ťažký, kto-
rý už vystupoval v úlo-
he školiteľa a ochot-
ne poradil a pomáhal 
účastníkom pri tvo-

rení ich zadaní. Je to výbor-
né, keď môžeme s tými najlep-
šími nadviazať ďalšiu spoluprá-
cu a  posilniť tím pracovníkov ŽP 
Informatiky. To je vlastne aj cie-
ľom uvedenej aktivity – nájsť ši-
kovných, talentovaných mla-
dých ľudí a získať si ich pre ďal-
šiu spoluprácu s našou firmou. 
Verím, že účastníci kempu zís-
kali nové poznatky a skúsenos-
ti, ktoré určite ocenia pri svo-
jom ďalšom štúdiu a tých, kto-
rí sa nedostali do tohtoročné-
ho kempu, radi uvidíme v ďal-
šom ročníku.

sil s predstavou získať nejaké 
skúsenosti z praktickej strán-
ky, nakoľko o rok končím štú-
dium. V škole sa viac venujeme 
teórii a tu som mal  možnosť vi-
dieť, ako to je vo fungujúcej fir-
me. Oboznámil som sa s vývo-
jom aplikácii v ŽP Informatika 

a nakoľko som z Brezna, vyho-
vovala mi aj blízkosť tejto firmy. 
Pavol MAŠKARA, Katolícka 
univerzita Ružomberok
   - O letnom kempe som sa do-
zvedel od kmeňového pracov-
níka tejto firmy, ktorý ma oboz-
námil aj s jeho priebehom. Na 
základe toho som sem už išiel 
s jasnejšími predstavami, ve-
del som, že to bude o databá-
zach a PHP. Moje predpoklady 
sa splnili. Potešilo ma, že všet-
ky zadania sa týkali práve tej-
to oblasti,  nakoľko IT a progra-
movaniu venujem hodne zo 
svojho osobného voľna.

V. Kúkolová
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(Dokonč. zo str. 1)) O 14. hodine bol vyhlásený
II. stupeň povodňovej aktivity

LETNÉ KEMPY
pre stredoškolákov
(Dokonč. zo str. 1))

V Súkromnom gymnáziu ŽP sa 
kemp pre stredoškolákov uskutoč-
nil od 5. do 15. júla, denne od 8. do 
14. hodiny, v triede výpočtovej tech-
niky. V poradí už tretí kurz  mal de-
väť „dobrovoľníkov“, snažiacich sa 
počas prázdninového 
voľna o rozšírenie si ve-
domostí v tejto oblasti.
Ing. Ivana Štubňu, ve-
dúceho kurzu a zároveň 
vyučujúceho výpočtovú 
techniku v SG ŽP,  sme 
požiadali o zhodnotenie: 
   - V ŽP Informatika, s.r.o., 
už podobný kemp organizujú niekoľko 
rokov pre vysokoškolákov. V súlade 
s touto tradíciou sme zabezpečili (Súk-
romné gymnázium ŽP v spolupráci so 
ŽP Informatika, s.r.o. – poznámka re-
dakcie) už tretí ročník letného kempu 

pre informatikov z radov našich žiakov. 
Tohto roku sa prihlásilo deväť  stredo-
školákov, ktorí ukončili prvý ročník a vy-
tvorili sme pre nich III. kurz letnej ško-
ly informatiky. Jeho účastníci za dva 
týždne zvládli učivo, ktoré v škole pre-
zentované nebolo. Bolo pre nich nové 

a verím, že im pomohlo 
rozšíriť zdatnosti z oblasti 
výpočtovej techniky. Pred-
metom výučby boli zákla-
dy programovania HTML a 
PHP tvorba webovej strán-
ky atď., teda oblasť, ktorá 
sa využíva v ŽP Informati-
ka, s.r.o. Časť z prebrané-

ho učiva majú v osnovách vo vyšších 
ročníkoch. V kempe sa stretli študenti 
so záujmom o IT, ktorí sa chcú v tejto 
oblasti neustále zdokonaľovať. Verím, 
že získané vedomosti budú ich devízou 
do praxe, i v ďalšom štúdiu.

pre vysokoškolákov

Martin NIKEL
   - Som spokojný, že som 
sa takto rozhodol. Očakával 
som znalosti z tvorby stránok  
a základom som sa teraz pri-
učil. Určite mi to pomôže aj 
v druhom ročníku pri prebera-
nom učive.

Dávid POPPER
   - Práca s počítačom ma baví 
a chcel som sa v nej zdoko-
naliť, naučiť sa napr. vytvo-
riť web stránku. Som spokoj-
ný,  nakoľko aj programovanie 
bolo súčasťou nášho kempu.    

M. Nikel D. Popper J. Matula T. Dziad Z. Hiadlovská

Splnil kemp vaše očakávania?
Jaroslav MATULA
   - Niečo som už vedel, niečo 
som sa v programovaní na-
učil – v jazyku HTML a PHP. 
Nakoľko oblasť  IT si vyžadu-
je zvládať v prvom rade zá-
klady, neustále ich rozširo-
vať a byť prístupný novým in-
formáciám, som rád, že som 
kurz absolvoval.

Tomáš DZIAD
   - Moje rozhodnutie prihlásiť 
sa do kempu bolo správne – je 
pre mňa prínosom, získal som 
nové vedomosti, ktoré sa mi v 

budúcnosti zídu. Zároveň som 
zmysluplne vyplnil  čas, ktorý 
ma delí od športovej prípravy, 
v auguste štartujeme doraste-
neckú ligu.

Zuzana HIADLOVSKÁ
   - Výpočtová technika ma 
baví, kemp mi pomôže pri 
ďalšom štúdiu. Som spokojná 
s učivom, i vyučujúcim, kto-
rý nám vždy kvalifikovane od-
povedal a pomohol. Nečaka-
la som, že to bude o učení, ale 
som rada, že som sa prihlási-
la a zvládla to.

prenosné vysielačky (pre prí-
pad výpadku mobilných sie-
tí), a k okamžitému použitiu boli 
v priestoroch čerpacej a filtrač-
nej stanice starého závodu pri-
pravené dve elektrocentrály,
- pre výpomoc Obecnému úra-
du Podbrezová sa ihneď zabez-
pečilo stiahnutie vodičov dvoch 
mechanizmov a pre prípad po-
treby našej spoločnosti pohoto-
vosť ďalších vodičov mechaniz-
mov na zabezpečovanie proti-
povodňových prác, 
- za účelom prípadného budo-
vania druhotných ochranných 
povodňových línií, rozhodla za-
bezpečiť naplnenie 200 kusov 
vriec pieskom v priestoroch bý-
valého areálu píly Štiavnička, 
čo sa uskutočnilo ihneď v časo-

vom období od 17. do 20. hod., 
k čomu boli vyčlenení pracovní-
ci prevádzkarní Tcú, Vd, Poo. V 
odbore zásobovania bol na noč-
nú zmenu vyčlenený zamestna-
nec pre prípadný výdaj ďalších 
320 kusov vriec a iného mate-
riálu – lopát, špagátov, dosta-
točného množstva gumových či-
žiem a nepremokavých plášťov...
   Pre sledovanie vývoja po-
vodňovej situácie a ohlasovanie 
zistených skutočností vyplýva-
júcich z povodne bola ustano-
vená v čase povodňovej aktivity 
hliadková služba.
Zvýšené vodné toky neza-
siahli len Podbrezovú, ale aj 

ďalšie obce Horehronia. Mo-
nitorovali ste aj túto oblasť?
   - Povodňová komisia akcio-
vej spoločnosti Železiarne Pod-
brezová bola v telefonickom 
kontakte s Okresnou povodňo-
vou komisiou Brezno. Najvyšší 
III. stupeň povodňovej aktivi-
ty bol vyhlásený v obci Hronec, 
v okolitých obciach bol II. stupeň 
povodňovej aktivity. Ako som už 
spomínal, Železiarne Podbre-
zová a.s. poskytli pomoc aj iným 
obciam – mimo spomínanej 
Podbrezovej aj obci Michalová, 
za čo nám starostovia  týchto 
obcí v nasledujúci deň ďakovali.
Hladina Hrona sa vrátila do 

svojho koryta. Podľa vás, aké 
ponaučenie nám tieto dni pri-
niesli? 
   - Riešenie ochrany pred po-
vodňami je aj v Slovenskej re-
publike aktuálna a veľmi váž-
na problematika. Situácia v Že-
leziarňach Podbrezová a.s. ne-
bola až tak kritická, pretože po 
predchádzajúcich skúsenos-
tiach z minulých povodňových 
situácií (čo bolo najmä v ro-
koch 1999, kedy boli ohrozené 
priestory starej rúrovne a roku 
2002) boli zrealizované účinné 
preventívne opatrenia - v kri-
tickej časti bol navýšený pra-
vostranný breh Hrona, násypom 

trosky a zeminy a následne bolo 
Povodím Hrona realizované od-
stránenie porastov z koryta rie-
ky Hron, pretekajúceho areálom 
starého závodu.
   V našej spoločnosti sme tým-
to krokom mohli navýšiť výšky 
vodnej hladiny rieky Hron, kto-
ré určujú jednotlivé stupne po-
vodňovej aktivity v aktualizova-
nej S-399 „Povodňový plán za-
bezpečovacích prác Železiar-
ní Podbrezová a.s.“, schvále-
ný Obvodným úradom životné-
ho prostredia v Brezne (v po-
vodňovom pláne je v ŽP a.s. 
III. stupeň povodňovej aktivity, 
ktorý charakterizuje najväčšie 
ohrozenie povodňou, vyhláse-
ný pri výške vodnej hladiny rieky 
Hron nad 2,90 metra).   

V. Kúkolová

P. Maškara

Účastníci kempu v ŽP Informatika objektívom I. Kardhordovej

J. Petrík M. Vénos
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    Stará pani, pokiaľ si Rina 
pamätala, nikdy chorá nebola. 
Mala železné zdravie. Pravdou 
je, že sem – tam si dopriala tú 
cigaretku i za pohárik nejakého 
alkoholu, ale snažila sa to vy-
vážiť sústavným pohybom na 
čerstvom vzduchu. K turistike 
viedla aj Rinu, lenže vnučki-
ne štúdium pohltilo všetok voľ-
ný čas, takže spolu po kop-
coch nelozili dobrých šesť ro-
kov. Rine výlety spočiatku veľ-
mi chýbali, ľútostivo utierala 
prach z vibrám. Stará pani ďa-
lej chodievala sama. Netrva-
lo dlho a na svojich potulkách 
prírodou sa zoznámila s rov-
nako zanieteným sedemde-
siatnikom Karolom.
 Takže Rinin plán na sobo-
tu, nedeľu, pondelok bol jed-
noznačný: oddychovať, od-
dychovať, oddychovať. Chy-
ba bola v tom, že sladké chvíle 
nič nerobenia sa akosi v tomto 
dome neudomácnili.
„No čo, aspoň to skúsim,“ po-
vedala si nahlas Rina. „Pustím 
si telku, aj tak neviem, čo vy-
sielajú.“
    Pretože sa jej nechcelo ísť 
do obývačky, zapla si malý 
prenosný televízor v podkrov-
nej izbičke, uvelebila sa na vá-
ľande a o niekoľko minút za-
spala spánkom spravodlivých.
    Slnko svietilo takou intenzi-
tou, akej bolo na tento mesiac 
schopné. Rinu zobudil ukrut-
ný hlad. S potešením zistila, že 
spala plné dve hodiny, čo jej 
potvrdilo, že potrebovala sku-
točne na niekoľko hodín vyp-
núť. Vstala síce trošku malát-
na, no pripisovala to nezvy-
ku hocikedy spať. Pekný deň ju 
vyprovokoval k obedu na prí-
zemnej terase pri zadnom vý-
chode do záhrady.
    Zvony na breznianskej kos-
tolnej veži ohlasovali polud-
nie, keď si Rina niesla na tác-
ke v tanieri restovanú pečienku 
s ryžou. Bolo to jej najobľúbe-
nejšie jedlo, pretože sa rých-
lo spravilo a chutilo jej. Ne-
unúvala sa hneď s odnese-
ním špinavého riadu. Urobila 
si pohodlie nastavením dvoch 
prútených kresiel oproti seba 
a spokojne hľadela do záhra-
dy. Kútikom oka zachytila po-
hyb v susednej záhrade. Mož-
no konečne uvidím nových 
susedov, napadlo jej a zve-
davo sa postavila. Bývajú tu 
od pondelka a zatiaľ nema-
la šťastie zahliadnuť prisťaho-
vaných obyvateľov moderného 
domu. Lenže pravda je taká, 
že Rina chodí z domu zavča-
su ráno, vracia sa neskoro ve-
čer. Ale to si stihla všimnúť, 
že v podkrovnom okienku sa 
svieti dlho do noci.
    Postava, opierajúca sa 
o barle, vykročila k húpacej 
lavičke pár metrov od domu. 
V pol ceste sa barla na mok-
rej tráve vyšmykla a postava 
žuchla na zem. Rina netrpez-
livo čakala, že z domu niekto 
vyjde, pomôže nemohúcemu 
človeku, ktorý sa márne pokú-
šal pozviechať. Dlho nevydr-
žala nečinne sa prizerať. Pre-
liezla poldruha metrový plot 

(Pokračovanie z min. čísla)

ZVONY
Jaroslava Núterová

zo železnej konštruk-
cie a utekala k ležiacej 
postave. Chlapčenská 
tvár, skrivená od bolesti, 
dostala purpurovú farbu 
pri pohľade na dievča.
„Ahoj,“ usmiala sa Rina. „Chyť 
sa ma okolo hrdla, pomôžem 
ti.“ Rýchlo, no jemne ho zdvih-
la. Chlapec mal pravú ruku po 
lakeť, pravú nohu do pol steh-
na v sádrovom obväze. Poda-
la mu barlu.
„Vďaka,“ zašomral so sklone-
nou hlavou. Nemal viac ako 
šestnásť. „Ako si sa sem do-
stala?“
„Preliezla som plot.“
„Mala by si odísť,“ vyrazil prud-
ko zo seba.
„Čo sa ti stalo?“ nereagova-
la na jeho neprívetivosť. „Som 
tvoja suseda, bývam tam,“ 
ukázala rukou na dom, ale 
chlapec sa nedíval. „Si doma 
sám?“
„Máš priveľa otázok.“
„Prepáč, že som ti pomohla,“ 
uškrnula sa.
    Chlapec smutne pozeral, 
ako sa šikovne štverá cez plot, 
berie tácku zo stola a bez ob-
zretia vchádza dnu. Po piatich 
dňoch prvý človek, s ktorým 
som prehovoril a ja ho pošlem 
preč, hútal zlostne. V zele-
ných očiach sa zaiskrilo spra-
vodlivým hnevom. Aj tak ma 
raz bude musieť pustiť do ško-
ly. Nemôže ma naveky väz-
niť! Mám k dispozícii televízor 
s množstvom programov, rôz-
ne videohry, videokazety, po-
čítač – no som celé dni sám! 
Voľačo s tým musím spra-
viť, len nech mi dajú dolu tento 
pancier, zastrájal sa v duchu, 
ale už teraz o sebe začal po-
chybovať. Nie, je príliš na neho 
odkázaný. Nech je tak či onak, 
nemôže mi zakázať komuni-
kovať s ľuďmi! Dobre, stará sa 
o mňa, ale nebude rozhodovať 
o mojom živote.
    Rina tiež rozmýšľa-
la o chlapcovi. Prečo bol taký 
nepriateľský? Sádrový obväz 
svedčil o vážnom úraze. Pre-
čo nechávajú takého pacien-
ta samého? Alebo nebol sám? 
Bál sa, že niekto príde a nájde 
ho v rozhovore s cudzím diev-
čaťom?
    O pol piatej popoludní sa 
Rina na zbláznenie nudila. 
Vzala do ruky španielčinu, po-
tom aj taliančinu, no stále bola 
nespokojná.
„Idem pozrieť do Ďumbiera,“ 
hovorila si a otvorila skriňu so 
šatami. Rina sa často a na-
hlas rozprávala sama so se-
bou. Pomáhalo jej to zvládnuť 
náročné situácie v práci, lep-
šie sa koncentrovala na robo-
tu, čo práve vykonávala, zlep-
šovalo jej to náladu. „Myslím, 
že problémy toho tínedžera ma 
nemusia vonkoncom zaujímať. 
Iste by sa aj sám dokázal po-
staviť na tú zdravú nohu. Ne-
smiem byť taká iniciatívna.“
    Stoly v reštauračnej čas-
ti Ďumbiera boli skoro všetky 
obsadené. Pri jednom z nich 
sedel Andy so svojou krotiteľ-
kou – vlastne manželkou Ka-
rolou.
„Hej, Rina,“ vyskočil bratra-

nec a chytil ju za lakeť, lebo by 
prešla nevšímavo okolo nich. 
„Dobre, že si prišla, potrebuje-
me sa s tebou rozprávať.“
    Rina spýtavo pozrela na 
Karolu. Čo sa to deje s An-
dym? Nikdy taký úctivý nebol 
a zrazu je samá ochota. „Čo 
si dáš, Rina? Dnes platím ja.“ 
V tej chvíli vedela, že dnešnú 
noc strávi v dome sama. 
„Máme pre teba návrh. Dosta-
li sme pozvanie na chatu a náš 
priateľ by bol rád, keby si priš-
la aj ty.“
„Ktorý priateľ?“ opýtala sa po-
dozrievavo.
„Zoznámili sme sa s ním iba 
tento týždeň,“ informoval ju 
nadšene Andy. „Perfektný 
chalan.“
„Ako môžeš o niekom, koho 
poznáš pár dní povedať, že 
je perfektný,“ nechápala Rina 
bratrancovo nadšenie. Naviac 
ju miatlo, že Karola sa tvárila 
celkom pokojne. „Andy, vždy si 
bol vo výbere kamarátov opa-
trný a dnes mi tu chceš naho-
voriť, že pôjdeš na chatu k nie-
komu, koho vôbec nepoznáš? 
Karola, to sa mi snáď iba sní-
va.“
„Upokoj sa, Rina,“ usmiala sa 
mladá žena. „Bol to taký mo-
mentálny nápad. Ten chalan je 
možno zaujímavý, trocha vý-
stredný, robí výborné fotogra-
fie, má dobré nápady...“
„A je slobodný,“ skočil Andy 
potmehúdsky do reči svojej 
polovičke.
„Aha,“ prikývla Rina. „Prajem 
vám dobrú zábavu, ja zosta-
nem doma.“
„Počkaj, Rina,“ zastavila ju 
Karola. „Ja nikdy nedám na 
prvý dojem, to dobre vieš. Ne-
mala by si tak razantne od-
mietať spoločnosť obyčajných 
ľudí. Si zvyknutá pohybovať sa 
v..., no..., vo fajnových kruhoch 
– vari pohŕdaš...“
„Nikým nepohŕdam“ preruši-
la ju Rina so smútkom v hla-
se. „Udivuje ma, že to poču-
jem práve od teba. Ak dob-
re chápem, máte nového za-
mestnanca.“
„Uhádla si.“
„Starká vám povedala, pre-
čo trvá na tom, aby som ne-
bola v dome sama?“ sondova-
la Rina a nespúšťala z manže-
lov zrak. 
„Kvôli tomu prepadu minulý 
mesiac,“ odvetila Karola.
„Takže o včerajšku nevie-
te nič?“
„Nie,“ pomrvil sa znepokojene 
Andy. „Čo sa včera stalo?“
„Dokopy nič. Mňa fakt netre-
ba strážiť ako malé dieťa, ne-
potrebujem pestúnku.“
„Hm.“ Karola zamyslene hľa-
dela na dievča. „Tak von s far-
bou, Rina. Starká by zbytoč-
ne poplach nerobila. Nechceš 
ísť s nami, tak ostaneme s te-
bou doma.“
„Ak vám poviem pravdu, pôj-
dete sami,“ kládla si podmien-
ku. „Nevysvetľujte si to zle, ale 

potrebujem byť chvíľu 
sama, jednoducho vyp-
núť..., nesústrediť sa na 
to, ako sedím, čo hovo-
rím, či je môj úsmev dosť 
úprimný...“

„Rozumiem. Explodovala si?“
„Práve naopak,“ prižmúrila oči 
v obave pred Andyho arogant-
nou alebo ironickou reakciou. 
Bratranec vyvalil oči.
„Pána,“ vydýchol užasnuto. 
„Vyzeráš výborne, ako teda...“
„Som unavená, Andy,“ pous-
miala sa. „Naozaj je to obyčaj-
ná vyčerpanosť. V nemocni-
ci mi robili celkové vyšetrenie, 
som v poriadku. Nič mi nechý-
ba okrem oddychu.“
„V tom prípade tvoju ne-
chuť k akejkoľvek spoločnos-
ti uznávam,“ vyhlásil Andy a 
Rina chcela veriť v jeho úprim-
nosť. „Vždy som hovoril, že 
veľa pracuješ. Keby si mala 
manžela, ten by to určite ne-
dovolil. Musela by si pekne 
čuškať doma.“
„Aj tak budem,“ zasmiala sa. 
„Nastupujem až v utorok.“
„No, to nie je dlhý oddych,“ 
skonštatovala Karola.
    Vonku sa medzitým zotme-
lo a manželia trvali na tom, že 
odprevadia Rinu domov. Andy 
osobne skontroloval bezpeč-
nostné zámky, okná a žar-
tom odporúčal sesternici, aby 
žiadnemu zlému vlkovi neo-
tvárala.
„Ty, počúvaj,“ vrátil sa Andy 
k bráničke. „Keď máš v pon-
delok voľno, mohla by si prísť 
do ateliéru. Dávid videl tvoje 
fotky a chce ti niečo navrhnúť.“
„Porozmýšľam,“ sľúbila Rina 
roztržito.
    Asi so mnou nebude všet-
ko v poriadku, uvažovala o ôs-
mej večer. Sedela v obývačke 
a viečka jej z minúty na minútu 
oťažievali. 
„Dočerta, ako som mohla vy-
držať toľké hodiny bez spán-
ku,“ dala sa do pochodu po 
izbe. „Hádam nebudem cho-
diť spávať so sliepkami? Koho 
by som zavolala? Žiadna ka-
moška so mnou nepočíta, lebo 
nie sú zvyknuté, že mám dáky 
voľný večer. Hm, skúsim...“
    Stíšila zvuk televízora, kde 
si Milan Markovič uťahoval 
nielen zo Slovákov a vzápä-
tí sa strhla na zvuk melodic-
kého zvonca pri dverách. Andy 
s manželkou mali ísť na cha-
tu o siedmej, kto to môže byť? 
Ohlásila sa do mikrofónu.
„Dobrý večer,“ počula chlap-
čenský hlas. „Som Lukáš, ráno 
si mi pomohla v záhrade.“
„Potrebuješ niečo?“
„Mohol by som..., chcem sa ti 
ospravedlniť za...“
„Idem ti otvoriť.“
    Chlapec stál vo dverách 
obývačky a zvedavo nazeral 
dnu. Rina otvorila druhé krídlo 
dverí, aby mohla prejsť popri 
ňom.
„Volám sa Rina Jergelová,“ 
usmiala sa na Lukáša. „Ne-
stoj vo dverách, poď ďalej.“ Ku 
kreslu mu priložila nízku tabu-
retku, kvôli zranenej nohe.
„Máš to tu fajn,“ povedal 
uznanlivo, kladúc barlu k ope-
radlu. „Kde si prišla k takému 

menu? Nie je ani v kalendári.“
„Krstili ma ako Katarínu,“ od-
vetila a položila na stôl slané 
tyčinky. „Ale moja stará mama 
bola zásadne proti tomu, aby 
deti po mne pokrikovali Kata 
– lata, nepáčilo sa jej, keď ma 
niekto oslovoval zdrobnelinami 
Katuška, Katulienka, Katka..., 
čiže Katu vynechala a zostala 
som Rina. Stačí?“
„Vskutku vyčerpávajúca odpo-
veď,“ zasmial sa chlapec. Rine 
neušli krásne biele zuby, jam-
ky na lícach, ani oživené ze-
lené oči.  „Vieš, ráno som bol 
odporný, nehádaj sa so mnou. 
Chvalabohu, v pondelok mi 
dajú dolu túto nemožnú ozdo-
bu, budem sa môcť lepšie po-
hybovať a mať väčšiu nádej, že 
doma nezblbnem. Prosím ťa, 
len nikomu nevrav, že som tu 
bol.“
    Vychŕlil to zo seba jedným 
dychom a úsmev mu zmizol 
z mladej tváre. Zbadal na stole 
Slovensko – taliansky slovník 
a plynulou taliančinou sa Rine 
prihovoril. Odpovedala mu, ale 
musel ju opraviť.
„Odkiaľ vieš tak dobre po ta-
liansky?“ opýtala sa tónom, 
akým sa spytujeme na zajtraj-
šie počasie.
„Viem aj po nemecky,“ neod-
vetil na otázku. „Chcel by som 
sa naučiť po francúzsky.“
„Čo ti v tom bráni?“
„Učím sa podľa televízora, ale 
nemám sa s kým rozprávať.“
„Aké jazyky ešte ovládaš?“ 
Chlapec v Rine prebudil zve-
davosť.
„Spravíme si večer otázok 
a odpovedí?“ pozrel na ňu ne-
isto.
„Keď sa ľudia spoznáva-
jú, chcú nadviazať priateľ-
stvá, zvyčajne sa prvé stretnu-
tia odohrávajú podobným spô-
sobom, tomu sa väčšinou ne-
vyhneš.“
„Veď hej,“ privrel oči, lebo sa 
bál, že by ho mohli prezra-
diť. „Ide o to, či..., neuraz sa, 
prosím ťa... neviem, či budem 
môcť.“ Rozpačito zmĺkol.
„Nemôžem ťa nútiť,“ pokrčila 
plecami. Na chvíľu zavládlo ti-
cho. Rina prepínala z progra-
mu na program, no nič ju ne-
zaujalo a zdá sa, že ani chlap-
ca. Zelené oči totiž upieral na 
dievča.
„Som niekde špinavá alebo mi 
narástlo tretie oko?“ spýtala sa 
potmehúdsky.
„Prepáč,“ očervenel po ko-
rienky vlasov. „Si veľmi pekná. 
Koľko máš rokov?“
„Žien sa na vek nespytujeme, 
mladý muž, to by si mal ve-
dieť.“
„Ja mám šestnásť. A ty?“
„Dvadsaťštyri, slobodná, bez-
detná, rodičia mi zomreli, bý-
vam so starou mamou, spo-
kojný?“
„Prosím ťa, daj mi cigaretu,“ 
požiadal znenazdajky.
„Nedám. Mladistvých vo faj-
čení nepodporujem a ja mám 
zdravotné problémy, takže faj-
čiť sa nebude.“
„Ty máš zdravotné problémy?“ 
zasmial sa pobavene.

(Pokrač. v budúcom čísle)
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Jedálny lístok od 1. do 7. august 2011 Jedálny lístok od 8. do 14. august 2011
Pondelok

Šošovicová s kyslou kapustou, pečivo
Ryžová s karfiolom a hubami, pečivo
Sviečková hovädzia pečienka, knedľa
Morčacie prsia sečuánske, ryža, šalát

Zemiakové placky plnené mäsom
Študentský šalát, pečivo

Ryba so špenátom a syrom
Bryndzovníky

Bageta salámová so šalátom (saláma, uhor. ša-
lát, paprika, paradajky, šalát konz.)

Mliečny balíček
Utorok

Kačacia polievka s cestovinou, pečivo
Zemiakovo - guľášová polievka, pečivo
Vypráž. brav. rezeň, zem. kaša, šalát

Kuracie soté na paprike, cestovina
Tortelíny so šunkou, syrová omáčka

Pikantný šalát šampiňón. so šunkou, pečivo
Pikantné morčacie mäso, varená brokolica 

Buchty na pare s Nutelou, mak. posýpka, kakao
Celozrnná bageta indická (kur. šunka, ster. uhor-

ky, červ. kapusta, syr, maslo, horčica, pikant-
ný dressing)

Pečené kuracie stehno vykostené, pečivo
Streda

Terchovská polievka, pečivo
Rascová polievka s vajcom, pečivo
Mexický hovädzí guľáš, ryža, šalát

Pečené kač. stehno, červená kapusta, knedľa
Furmanské halušky

Švajčiarsky šalát s tofu, pečivo
Kondičkový tanier

Orechové plnené rožky, kakao
Bageta Apetito (šunka, ster. uhorky, kapia, pór, 

čínska kapusta, syr, dressing)
Ovocný balíček

Štvrtok
Kapustová s farebnou paprikou, pečivo

Frankfurtská polievka, pečivo
Brav. rezeň s broskyňou a syr., zem. šalát

Kuracie prsia orientálne, tarhoňa, šalát
Pizza šampiňónová s brokolicou

Taliansky rezancový šalát
Zapekané graham. cestoviny so zeleninou

Lievance s džemom
Bageta s kuracím mäsom (kur. mäso, hláv. šalát, 

kukurica, kapia, pikantný dressing)
Vyprážaný brav. rezeň, pečivo

Piatok
Slovenská hubová polievka, pečivo
Zeleninová s liatym cestom, pečivo
Hamburské brav. stehno, knedľa

Pečené kur. stehno, zeleninová ryža, šalát
Ryba na vidiecky spôsob, zem., šalát
Šalát z červ. repy so syrom, pečivo

Bravčové mäso na kari korení so zeleninou
Moravský koláč, kakao

Celozrnná bageta moravská (morav. mäso, 
uhorka šalát., maslo, horčica, syr, kapia, pikant-

ný dressing)
Mliečny balíček

Sobota
Hŕstková polievka, pečivo

Brav. rezeň s pečeňou, zemiaky, šalát
Kuracie soté na hrášku, slov. ryža, šalát

Nedeľa
Brokolicová polievka dánska, pečivo
Hovädzia pečienka na víne, knedľa

Morčacie prsia plnené Nivou, ryža, šalát

Ráno so spevom vtáctva, 
namiesto budíka vynáša-
nie perín na slniečko, vôňa 
lesa s prísľubom húb, šum 
vody v blízkom potôčiku, 
improvizovaný obed me-
dzi výletmi do okolia, veče-
ry pri ohnisku – aj takúto 
podobu má dovolenka. Náš 
tip na rýchly „chalupársky“ 
obed:

„Rajská panvica“
2 mladé cukety, 4 paradajky, 
300 gramov čerstvého hráš-

Z roka na rok viac našincov cestuje po Európe a mnohí najradšej 
vlastným autom. Zaujímalo nás, čoho je potrebné vyvarovať sa po 
trasách niektorých najnavštevovanejších štátov a koľko by nás stá-
lo porušenie ich pravidiel:

Česko:
Ak prekročíte rýchlosť do 20 km/h, zaplatíte pokutu od 61 do 102 eur, do 
30 km vás bude stáť pokuta od 102 do 205 eur, do 40 km vás to môže 
stáť od 205 do 411 eur. Ak budete jazdiť na červenú zaplatíte pokutu 41 
eur ak porušíte zákaz parkovania, bude to pre vás pokuta od 61 do 102 
eur.  Skúste telefonovať počas jazdy a zaznamená to hliadka, zaplatíte 
od 61 do 102 eur. Ak porušíte zákaz vjazdu, zaplatíte 41 eur, ak bude-
te vyhadzovať z okna odpadky zaplatíte 12 eur. Alkohol za volantom vás 
môže stáť od 1030 eur.

Slovinsko:
Ak prekročíte rýchlosť do 10 km/h, zaplatíte pokutu 100 eur, do 20 km 
vás bude stáť od 80 do 300 eur, do 30 km od 160 do 500 eur a nad 30 
km vás to môže stáť od 500 eur do vzatia vodičského preukazu. Ak bu-
dete jazdiť na červenú, zaplatíte pokutu 250 eur, ak porušíte zákaz par-
kovania, bude to pre vás pokuta od 40 do 180 eur.  Skúste telefonovať 
počas jazdy a zaznamená to hliadka, zaplatíte 120 eur, ak si zabudnete 
zapnúť pás, bude to 120 eur. Ak odmietnete zaplatiť pokutu, policajti vám 
zoberú pas a zhabú auto na dvadsaťštyri hodín. Alkohol za volantom vás 
vyjde od 180 do 1000 eur.

Chorvátsko:
Ak prekročíte rýchlosť do 10 km/h, zaplatíte pokutu 40 eur, do 30 km od  
40 do 67, do 50 km od 67 do 95 eur, nad 50 km od 270 a zákaz šofé-
rovania na šesť mesiacov. Ak budete jazdiť na červenú, zaplatíte pokutu 
135 eur, ak porušíte zákaz parkovania, bude to pre vás pokuta od 30 eur.  
Skúste telefonovať počas jazdy a zaznamená to hliadka, zaplatíte od 67 
eur, ak si zabudnete zapnúť pás, bude to  od 67 eur. U vodičov nad 24 
rokov je povolená hranica alkoholu v krvi 0,05 promile. Alkohol za volan-
tom vás vyjde od 67 do 406 eur.

Maďarsko:
Ak prekročíte rýchlosť do 20 km zaplatíte pokutu od 20 do 113 eur, nad 
20 km/h od 113 do 1130 eur. Ak budete jazdiť na červenú, zaplatíte po-
kutu od 380 eur. Skúste telefonovať počas jazdy a zaznamená to hliad-
ka, zaplatíte 110 eur, ak si zabudnete zapnúť pás, bude to  od 56 do 
150 eur. Ak budete viesť deti bez detskej sedačky, zaplatíte od 56 do 
177 eur. Ak dostanete pokutu, tak vám ako cudzincovi môžu vziať vo-
zidlo až dovtedy, kým ju nezaplatíte. Alkohol za volantom vás vyjde od 
564 do 1130 eur.

Taliansko:
Ak prekročíte rýchlosť do 10 km/h zaplatíte pokutu od 36 do 148 eur, do 
20 km od  155 eur, do 40 km/h od 148 do 640 eur. Ak budete jazdiť na 
červenú, zaplatíte pokutu od 155 eur, ak porušíte zákaz parkovania, bude 
to pre vás pokuta od 35 do 318 eur. Skúste telefonovať počas jazdy a za-
znamená to hliadka, zaplatíte od 155 do 624 eur. Od 22. do 7. hod. ráno 
pri alkohole, prekročení rýchlosti a jazde na červenú platia o tretinu vyš-
šie pokuty. Ak pokutu nezaplatíte celú, musíte zložiť kauciu vo výške min. 
pokuty. Požitie alkoholu vás bude stáť od 542 do 6520 eur.

Rakúsko:
Ak prekročíte rýchlosť do 10 km/h zaplatíte pokutu asi 11 eur, do 20 km/h 
asi 21 eur, do 25 km/h asi 29 eur a nad 30 km/h od 36 do 726 eur podľa 
okolností. Ak budete jazdiť na červenú, zaplatíte pokutu od 36 do 72 eur, 
ak porušíte zákaz parkovania, bude to pre vás pokuta od 58 do 72 eur.  
Skúste telefonovať počas jazdy a zaznamená to hliadka, zaplatíte 50 eur. 
Alkohol za volantom vás vyjde od 300 do 3700 eur. Krajina nemá stano-
vený sadzobník pokút. Jednotlivé spolkové krajiny majú vlastné smerni-
ce. Pokuty za prekročenie rýchlosti na diaľnici sú zjednotené.

Španielsko:
Ak prekročíte rýchlosť do 10 km/h zaplatíte pokutu 40 eur, do 30 km/h od 
40 do 67 eur, do 50 km/h od 67 do 95 eur, nad 50 km/h od 270 eur a zá-
kaz šoférovania do šiestich mesiacov. Ak budete jazdiť na červenú, za-
platíte pokutu od 135 eur, ak porušíte zákaz parkovania, bude to pre vás 
pokuta od 30 eur. Skúste telefonovať počas jazdy a zaznamená to hliad-
ka, zaplatíte od 67 eur. Jazda bez zapnutého pásu 67 eur. Alkohol za vo-
lantom vás vyjde od 67 do 406 eur. U vodičov nad 24 rokov je povolená 
hranica alkoholu v krvi 0,05 promile.

Slovensko:
Ak prekročíte rýchlosť do 10 km/h zaplatíte pokutu 10 eur, do 15 km/h od 
20 do 30 eur. Do 20 km/h od 30 do 50 eur, do 25 km/h od 50 do 70 eur, 
do 30 km/h od 80 do 100 eur. Pri vyššom prekročení sa pokuta môže po-
hybovať okolo 650 eur. Ak budete jazdiť na červenú, zaplatíte pokutu  do 
280 eur, ak porušíte zákaz parkovania, bude to pre vás pokuta 60 eur.  
Skúste telefonovať počas jazdy a zaznamená to hliadka, zaplatíte 60 eur. 
Alkohol za volantom vás vyjde od 150 do 800 eur. Od začiatku roka je 
na Slovensku odstupňované prekročenie rýchlosti po 5 km/h, v minulos-
ti to bolo 10 km/h.

Zdroj: Prieskum HN

Pondelok
Údeninová polievka, pečivo
Pohronská polievka, pečivo

Detvianska nátura, opekané zemiaky, uhorka
Portugalská hovädzia roštenka, tarhoňa, šalát
Kurac. stehno so zeleninou, špenát. rezance

Šopský šalát, pečivo
Rizoto natural so zeleninou
Tvarohový nákyp s višňami

Bageta Gurmán (lahôdkové kare, ster. uhorky, 
vajce, maslo, horčica)

Ovocný balíček
Utorok

Kuracia s fazuľou a kukuricou, pečivo
Hrachová polievka so salámou, pečivo

Sikulský bravčový rezeň, knedľa
Kuracie soté na ázijský spôsob, ryža, šalát

Roľnícke zemiaky, uhorka
Ruský šalát, pečivo

Bravčové mäso dusené s kelom
Pečené buchty s makom, kakao

Bageta s pikantným mäsom (pikantné brav. 
mäso, hláv. šalát, paradajky, paprika, dressing)

Pečené kur. stehno vykostené, pečivo
Streda

Šurdica, pečivo
Paradajková polievka s ryžou, pečivo

Kuracie prsia s horčicou, slov. ryža, šalát
Vypráž. karbonátok, zem. šalát s majonézou

Ravioly so syrom, paradajková omáčka
Sójový šalát s údenou rybou, pečivo

Špaldové halušky s tvarohom, zakysanka
Palacinky s džemom a čokoládou

Celozrnná bageta čínska (šunka, paradaj-
ka, ster. uhorky, čínsky kapusta, mrkva, čínsky 

dressing)
Mliečny balíček

Štvrtok
Polievka fazuľová kyslá, pečivo

Krupicová polievka so zeleninou, pečivo
Poľovnícka hovädzia pečienka, knedľa

Morčacie prsia prírodné, zelen. ryža, šalát
Špenátový prívarok, volské oko, zemiaky

Hydinový šalát, pečivo
Pikantné kur. stehno španielske, zel. obloha

Kysnutný koláč marhuľový, kakao
Bageta šunková so šalátom (šunka, uhorka šal., 

paprika, paradajky, šalát, konz.)
Vyprážaná ryba, pečivo

Piatok
Mrkvová polievka s pórom, pečivo

Goralská polievka, pečivo
Vypráž. treska s brokolicou a syr., zem., šalát
Kur. stehno s kuriatkovou omáčkou, cestovina

Plnená hlávková kapusta, knedľa
Bulharský šalát s brav. mäsom, pečivo

Zapekaná brokolica s Tofu
Šúľance so strúhankou

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

Ovocný balíček
Sobota

Šošovicová polievka so zeleninou, pečivo
Morčacie soté na hubách, ryža, šalát

Hovädzie dusené, kôprov. omáčka, knedľa
Nedeľa

Cesnaková polievka s haluškami, pečivo
Kuracie stehno s kapustou, zemiaky

Brav. rezeň trenčiansky, tarhoňa, šalát

Čoho sa treba vyvarovať...Leto na chalupe
ku, plechovka sterilizovanej 
kukurice, 150 gramov ang-
lickej alebo oravskej preras-
tenej slaninky, 2 až 3 lyžice 
oleja, 4 lyžice vína (môže byť 
aj zeleninový vývar), 1 lyžica 
octu, 1 lyžica cukru, soľ, zvä-
zok pažítky.

Paradajky priečne nakrojí-
me, sparíme vriacou vodou 
a ošúpeme. Na rozohria-
tom oleji v panvici opečieme 
slaninku pokrájanú na ten-
ké plátky, vyberieme a zatiaľ 

odložíme na teplé miesto. Do 
výpeku dáme smažiť cukety, 
najprv však odrežeme kon-
ce a pokrájame aj so šupkou 
na kolieska. Pridáme scede-
nú kukuricu, hrášok, potom 
ošúpané paradajky pokrája-
né na štvrťky a pražíme ďa-
lej. Podlejeme vínom, octom, 
posolíme, pridáme lyžič-
ku cukru a dusíme, až sa te-
kutina vyparí. Doložíme sla-
ninku, prehrejeme a pridáme 
posekanú pažítku. Podáva-
me s chrumkavým chlebom, 
ale môžeme aj so zemiakmi 
či s ryžou.



„Tak, ako tíško žil, tak tíško odišiel. Skromný vo 
svojom živote, ale veľký v láske a dobrote. Tak, 
ako mu z očí žiarila láska a dobrota, tak nám 
bude chýbať do konca života.“
Dňa 7. augusta uplynie desať rokov odvte-

dy, ako nás navždy opustil náš 
milovaný manžel, otec, švagor, 
zať a strýko

Július MICHELČÍK
z Podbrezovej

S láskou a úctou spomínajú 
manželka, syn, dcéra

a ostatná rodina
...

„Roky ubiehajú, ale v našich srdciach zostá-
vaš. Tvoj odchod veľmi bolí všetkých, ktorí ťa 
mali radi a na teba nezabúdajú.“
Dňa 17. júla uplynuli dva roky odvtedy, ako 
nás navždy opustila milovaná mama, dcéra, 
sestra a kolegyňa

Anička NIŠČÁKOVÁ
z Brezna.

S láskou a úctou spomínajú 
deti, mama,

sestra, synovci a bývalí spo-
lupracovníci

zo ŽP Informatika
...

Dňa 30. júla uplynie šestnásť 
rokov čo nás opustil manžel, 

otec a starý otec 
Pavol GIERTL

z Brezna – Rovien.
S láskou spomínajú manželka, 

synovia a dcéra s rodinami
... 

Dňa 7. augusta uplynie šesť rokov odvte-
dy, ako nás navždy opustila 
milovaná manželka, mama 
a stará mama
Helena KARDHORDOVÁ 

z Podbrezovej.
Ďakujeme všetkým, ktorí jej  
spolu s nami venujú tichú 
spomienku.

S láskou a úctou spomínajú manžel,
syn a dcéra s rodinami
...

Dňa 8. augusta uplynie deväť 
rokov odvtedy, čo nás navždy 
opustila naša drahá manželka, 
mama a stará mama

Helena HONKOVÁ
z Podbrezovej.

Kto ste ju poznali, venujte jej 
tichú spomienku.

S láskou a úctou spomína
smútiaca rodina
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Editoriál

   Odbor riadení daní a účtovníctva upozorňuje 
kolegov, ktorí si kúpili slnečné kolektory a vy-
rábajú si elektrickú energiu pre vlastnú spotre-
bu, že majú povinnosť sa zaregistrovať na col-

Ponúkame vám na predaj čiastočne zaria-
dený 4-izbový byt v Podbrezovej. Plocha: 
úžitková 99 m2, 1. podlažie, podlaha: plá-
vajúca, drevená, vybavenie kúpeľne: kla-
sická vaňa, oddelené WC, vybavenie ku-
chyne: kuchynská linka, sporák, kumbálok. 
Kúrenie: centrálne, krb - rozvody po celom 
byte. Súčasťou sú vstavané skrine v spálni, 
v chodbe. Byt je kompletne prerobený, zní-
žené stropy. K bytu sú 2 pivnice. Výhody: ti-
chú prostredie, obchody, škola, škôlka, kú-
palisko. Cena 42 000 eur/celkom. Kontakt: 
0918 542 550

Používanie slnečných kolektorov pre výrobu
elektriny pre vlastnú spotrebu

nom úrade ako daňový dlžník, nakoľko majú 
so slovenskou energetikou podpísanú zmlu-
vu o distribúcii oslobodenej elektriny do siete.
   Ako daňovému dlžníkovi im vzniká povinnosť 
mesačne podávať daňové priznania k spotreb-
nej dani z elektriny a zároveň povinnosť prie-
bežne viesť evidenciu množstva elektriny v 
megawatthodinách podľa požiadavky zákona 
o spotrebnej dani z elektriny, uhlia a zemné-
ho plynu. 
   Táto povinnosť vzniká aj napriek tomu, že vy-
robená elektrina je od potrebnej dane z elek-
triny oslobodená a vyrábajú si ju iba pre vlast-
nú spotrebu a nepodnikajú s ňou.

Ing. Alena Kvačkajová,
Ing. Romana Marhavá,

odbor riadenia daní a účtovníctva

�  ANKETA  �  ANKETA  � 

Pýtala sa: V. Kúkolová             Foto: I Kardhordová

Ako ste spokojný
so službami kúpaliska?

   Teploty nad 30 stupňov Celzia po prvom júlovom týždni nás 
nútili hľadať si osvieženie pri vode. V našom okolí prichádza do 
úvahy jedine  podbrezovské kúpalisko, v ktorom tohto roku za-
čali prevádzku 27. júna, no až teploty pohybujúce sa okolo tri-
dsiatky pomohli naplniť kapacitu na maximum. O pobyt v troch 
bazénoch a horskom areáli kúpaliska bol záujem aj v priebe-
hu pracovného týždňa - 13. júla, kedy bola teplota vody vo 
veľkom bazéne 27 stupňov Celzia a v malom ešte o päť stup-
ňov viac. O prevádzku kúpaliska sa v tomto roku starajú výluč-
ne zamestnanci ŽP Šport, a.s. Stravovacie služby zabezpeču-
jú formou bufetového predaja, kde sú v ponuke aj niektoré vý-
robky dcérskej spoločnosti ŽP Gastro servis, s.r.o. „Pred vami 
odišli hygienici, ktorí konštatovali dodržiavanie hygienických 
predpisov,“ informovala nás riaditeľka ŽP Šport Ing. Soňa Má-
ziková. Na rozdiel od ich bratislavských kolegov, ktorí muse-
li v tento deň uzavrieť detské bazény v troch kúpaliskách, pod-
brezovský malý bazén spĺňal hygienické normy, čo sa organi-
zátorom darí i vďaka často nepopulárnym opatreniam.

Lucia BABNIČOVÁ NEUZEROVÁ, 
Závadka nad Hronom
   - Chodím sem od detstva a vždy 
som bola veľmi spokojná. Voda je 
dobrá, výber v bufete dostatočný. 
Sme tu s dcérkou, keď je pekné po-
časie, každý deň.

Miroslava BROZMANOVÁ,
Polomka
   - Po modernizácii je tu oveľa lepšie, 
s dcérkou sme častými návštevníč-
kami kúpaliska, kde sú čisté bazény, 
voda je dobrá aj v tom detskom. Bu-
fetový predaj by mohol byť širší, naprí-
klad my máme radi kopčekové zmrzli-
ny, tu ponúkajú nanuky.

Veronika HORVÁTHOVÁ, Polomka
   - Prostredie a voda sú super. S ohľa-
dom na to, že v okolí nie je takéto kú-
palisko, nevadí nám ani to dochádzanie. 
Chcela som stráviť s malou sesternicou 
viac času a tu je na to príhodné prostre-
die. Strava je dobrá, trošku mi vadí 
menší výber, napr. k hranolčekom by 
sme chceli tatársku omáčku alebo syr.

Michal TEJGI, Bratislava
   - Je tu pekné prostredie, kúpalis-
ko je obklopené horami, čo sa mne 
osobne páči. Tohto roku som tu s ro-
dičmi už druhý raz. Neďaleko máme 
chatu a sem sa vždy chodíme osviežiť. 
Som spokojný so všetkým čo ja vyu-
žívam, hlavne s bazénom a ponukou 
bufetu.

Michaela LAMPEROVÁ,
Brezno
   - Chodíme sem raz začas, je to ce-
novo dostupné, voda je príjemná a 
dobrá. Trocha mi vadí, že do detského 
bazénu nemôžem ísť s malou dcérkou. 
V bufete je výber aj pre deti dostatoč-
ný, sme spokojní.

Šimonko ŠVANTNER,
Čierny Balog 
   - Dobre. Voda je dobrá, chodím do 
menšieho a už aj do veľkého bazénu. 
Najradšej mám palacinky, tie si cho-
dím kupovať do bufetu. Som tu s ma-
mou už druhý deň a zajtra prídeme 
zase.

„Studený máj, v 
stodole raj,“ veriac 
v túto pranostiku, 
s prianím bohatej 

úrody a plných komôr, sme strpeli chladný 
nielen máj, ale aj nasledujúci mesiac. Naše 
očakávania naplnil júl, kedy v priebehu de-
siatich dní prevládali tropické horúčavy, pri 
ktorých sa teploty šplhali nad tridsať stup-
ňov Celzia. Po nich sa počasie na týždeň 
ustálilo a  na krátky čas nastali ideálne dni 
na pobyt pri vode. Konečne nastalo leto, 
ktorého súčasťou by mali byť aj  mierne, len 
niekoľko minút trvajúce dažde. Tie tohto-
ročné prišli ideálne v noci, no neočakáva-
li sme, že sa zmenia na prívalové, spre-
vádzané nebývalou frekvenciou bleskov. 
Pôda nestíhala vsať všetku vodu, tá rých-
lo stekala do našich potokov a riekami sa 
valila ohromnou silou. Pohroma v podo-
be vodného živlu si aj v tomto roku vybra-
la svoju daň. V niektorých oblastiach nášho 
regiónu, či lokalitách Slovenska, voda  za-
plavila  príbytky občanov, napáchala ne-
malé materiálne škody a premočená pôda 
ďalej hrozí zosuvmi pôdy.
    V posledných rokoch nám chýba mierny 
prechod z jednej klimatickej zmeny do dru-
hej. Naopak, zaznamenávame čoraz čas-
tejšie  extrémne javy, ktoré si  vyžiadali aj 
tie najväčšie obete – ľudské životy. Čas-
to si kladieme otázku – čím nás ešte poča-
sie prekvapí? Odpoveď hľadáme u meteo-
rológov, ktorí august označujú ako upršaný 
mesiac. Napriek nepriaznivým predpove-
diam sa nevzdávame nádeje, že nám leto 
dopraje ešte niekoľko slnečných dní a ve-
ríme, že za nimi nebudeme musieť  ces-
tovať až k moru. Veď nie všetky predpo-
vede vždy vyšli, a tak dúfajme, že si ešte 
aj v auguste  užijeme niekoľko letných dní. 
Veď v tomto roku ich bolo tak málo.

(vk)
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   Štartu, v prvý deň pretekov, sa zúčastnili i naši me-
dailisti z poslednej olympiády - Anastasija Kuzmino-
vá a Pavol Hurajt. Oddiel bežeckého lyžovania a biat-
lonu ŽP Šport, a.s., v národných farbách reprezento-
vali dve pretekárky - v kateg. ženy Vladimíra Točeko-

vá a v kateg. juniorky Jana Pastúchová, vedúcim výpravy a tréne-
rom bol Marian Kazár. Preteky boli zároveň 3. kolom Slovenské-
ho pohára v letnom biatlone s medzinárodnou účasťou, pre kate-
górie dorastu a dospelých.
V sobotňajších rýchlostných pretekoch, pretekári ŽP Šport, a.s., 
obsadili:
IBU CUP: 2. Vladimíra Točeková, 5. Jana Pastúchová.
V nedeľu sa konali stíhacie preteky, umiestnenie:
IBU CUP: 2. Vladimíra Točeková, 6. Jana Pastúchová.
Točeková si vybojovala nomináciu na Otvorené majstrovstvá Eu-
rópy v letnom biatlone v talianskom stredisku Martell, ktoré sa ko-
nali od 21. do 24. júla 2011, kde skončila v rýchlostných pretekoch 
16., v stíhacích pretekoch bola 9. a zmiešaná štafeta, ktorej bola 
členkou, obsadila 5. miesto. Napriek fyzickej nepohode svojimi 
výkonmi v IBU CUP si zabezpečila vo svojej kategórii prvenstvo.
   V 3. kole Slovenský pohára v letnom biatlone v rýchlostných 
pretekoch skončili naši pretekári – v kateg. dorastenci A 16 – 17 
r.: 1. Peter Seifert, 3. Ondrej Kosztolányi, 9. Martin Kupec,  kat. 
dorastenci B 18 - 19 r.: 4. Rudolf Michalovský, juniori 20 - 21 r.: 
8. Jakub Fendek, muži 46 r. a starší: 5. Marian Kazár, dorasten-
ky B 18-19 r. : 4. Katarína Kupcová,  juniorky 20 - 21 r.: 3. Jana 
Pastúchová, ženy 22 - 30 r.: 2. Vladimíra Točeková, ženy 31 r. 
a staršie: 2. Viera Kubacká, 4. Dana Niňajová - Bartalská. 
   V pretekoch s hromadným štartom obsadili v jednotlivých kate-
góriách: dorastenci A 16 - 17 r.: 1 Ondrej Kosztolányi, 2. Martin 
Kupec, 5. Peter Seifert, dorastenci B 18 -19 r.: 4. Rudolf Micha-
lovský, muži 46 r. a starší: 4. Marian Kazár, ženy 31 r. a staršie: 
1. Viera Kubacká, 4. Dana Niňajová - Bartalská. V stíhacich pre-
tekoch boli v kat. juniorky 20 - 21 r.: 3. Jana Pastúchová, ženy 
22 - 30 r.: 1. Vladimíra Točeková.                                            (mk)

Prvý zápas na súperovom ih-
risku má podbrezovské 2. ligo-
vé mužstvo za sebou. „Čo oča-
káva vedenie FO ŽP Šport od 
účinkovania v druhej najvyššej 
futbalovej súťaži?“ opýtali sme 
sa viceprezidenta Ing. Vladimíra 
Sotáka, ml.:
   - Vrátim sa k fantastickej jari 
a výborným výkonom, ktoré nám 
pomohli k postupu 
družstva seniorov do 
2. ligy. Ešte raz by som 
chcel všetkým, ktorí sa 
na tom podieľali - hrá-
čom, trénerom, reali-
začnému tímu, funk-
cionárom, ale aj vy-
nikajúcej diváckej ku-
lise, veď na posledný 
domáci zápas nás pri-
šlo povzbudiť vyše tisíc fanúšikov 
- poďakovať.
   Odštartovali sme prvé kolo je-
sennej časti v novej súťaži, kde sú 
kvalitnejší súperi a my v nej chce-
me pokračovať v nastolenom tem-
pe a výkonoch z jari a ukázať, že 
hráme dobrý futbal. Verím, že za 
uplynulého polroka hráči her-
ne podrástli a získali nové skúse-
nosti, čo by sa malo odraziť pro-
ti kvalitným druholigovým tímom. 
Na hráčov by mali pozitívne vplý-
vať aj menšie zmeny realizované v 
kádri, ako aj naši fanúšikovia. Dú-
fam, že aj na prvý domáci zápas 
30. júla o 17,30 hod. proti Moldave 
nad Bodvou, sa ich zíde na pod-

Náročnosť túry: ľahká, z časti expo-
novaná
Dĺžka túry: 8 km (3 hod.)
Celkové prevýšenie: stúpanie 519 m
Základná trasa: Tisovec – Hradová – 
Okrúhla skala – Tisovec
Opis trasy:
Turistická trasa označená žltou znač-
kou vedie priamo z mesta Tisovec na 
vrchol Hradovej (887 m.n.m.) a odtiaľ 
opačnou stranou kopca späť do mes-
ta. Praveká osada vznikla na hrebeni 
Hradovej, na bezpečnom mieste, kde 
bola plochá lúčka so zdrojom pitnej 
vody. Z tohto miesta  tak prví obyvate-
lia mali pod kontrolou celé údolie s bo-
hatými pastvami, roľami a boli aj chrá-
nený mohutnými bralami a lesmi. 
 Výstup je možný od námestia, pokra-
čujete peši smerom na sever po pe-
šej zóne a potom úzkymi uličkami. Po 
čase opustíte mesto a lesom smeruje-
te ku Kordovým Lúčkam. Po ich pre-
chode sa dostanete na lesné serpen-
tíny, ktoré vás pomaly vedú vyššie a 
vyššie. Začínajú sa objavovať vápen-
cové skaly obrastené machom, okolo 
je hustý les a keďže táto strana kop-
ca je od mesta odvrátená, panuje tu ti-
cho. Po prechode strmým svahom sa 
dostanete na hrebeň. Po ňom prídete 
k zvyškom hradieb Nového hradu, kto-
rý tu kedysi rozostavali, ale nedokonči-
li. Hneď za nimi sa nachádza  Okrúhla 

V. Točeková prvá

V areáli Slovenského zväzu biatlonu v Osrblí sa od 15. 
do 17. júla konalo 2. kolo IBU CUP v letnom biatlone – 
kros v seniorských a juniorských kategóriách.

Tisovec – Hradová
Pohorie: Muránska planina

Tip
pre
vás

skala. Táto prirodzená skalná pevnosť 
má kolmé skalné steny vysoké niekoľ-
ko desiatok metrom. Po nej nasledu-
je najkrajšia časť túry a to prechod vá-
pencovým hrebeňom. Pre uľahčenie 
jeho prechodu sú tam upevnené reťa-
ze, aby ste nespadli do dvadsaťmetro-
vej hĺbky. Tu si vychutnáte výhľad na 
dolinu hornej Rimavy, Klenovský Ve-
por a Nizke Tatry. Po prechode hrebe-
ňom nasleduje krátky zostup lesom a 
po ňom nenápadné stúpanie až na vr-
chol Hradovej. Ešte pred ním sa na-
chádzajú zrúcaniny  Starého hradu,  
ktoré sú zalesnené.  Z vrcholu zostu-
pujete po turistickom chodníku a upra-

venom náučnom chodníku, ktorý vás 
oboznamuje s geológiou, flórou, fau-
nou a históriou vrchu, Muránskej pla-
niny a mesta Tisovec. Oddychové 
miesta spestrujú osadené informačné 
panely a lavičky. Náučný chodník po-
zostáva z deviatich náučných tabúľ. 
Po zostúpení 150 výškových metrov 
sa ocitnete na skalnom výbežku – vy-
hliadke priamo nad mestom Tisovec.  
Po hodine chôdze po serpentínach sa 
dostanete priamo do centra mesta Ti-
sovec. Turista si tu príde na svoje vďa-
ka pekným výhľadom a prechádzke po 
vápencových skalách.

Ing. Peter Mlynarčík+foto

Pred prvým zápasom na domácej pôde
brezovskom štadióne aspoň toľko, 
ako na posledný jarný zápas. 
Môžete konkretizovať zmeny, 
ktoré nastali v kádri?
   - Odišli Stanislav Kišš, 
Eduard Ihradský, Mar-
tin Sedliak, Marián Ferenc, 
Martin Karásek a Andrej 
Podstavek. Hosťovanie skončilo 
Lukášovi Laksikovi, ktorý sa vracia 

do Dukly a po niekoľ-
koročnom pôsobení v 
našich farbách odchá-
dza Peter Turňa. Čo 
nás teší, je skutočnosť, 
že v tíme pokraču-
je Vratislav Greško. Zo 
Spišskej Novej Vsi pre-
stúpil Tomáš Čekov-
ský a v štádiu riešenia 
je Muhamed Aborig z 

Kanady. Posily prišli aj z dorastu v 
trojici nádejných mladých futbalis-
tov – Matej Kochan, Nikola Andrić 
a Erik Gemzický.
Zmenil sa v priebehu hernej 
prestávky aj podbrezovský šta-
dión?
   - Skompletizovali sme sek-
tor hostí a bufet, posunuli strie-
dačky smerom k hlavnej tribúne... 
Pre divákov zostávajú výhody ne-
zmenené, tzn. budú mať bezplat-
ný vstup na zápasy, pripravený je 
bufet na občerstvenie a iné men-
šie zmeny.
Kedy a kde začínajú svoje súťa-
že mládežnícke tímy?
   - V Brezne majú svoj stánok pr-

voligoví dorastenci, ktorí sa v sú-
časnosti pripravujú na prvý zápas 
na domácej pôde proti FC Petr-

žalka 6. augusta. Ihrisko v 
Podbrezovej na Skalici je 
domovským stánkom druž-
stiev dorastu „B“, ktoré hrajú 
v II. lige – východ, prvý zá-

pas je 7. augusta na súperovom 
ihrisku v Trebišove. Štadión vo 
Valaskej je športoviskom pre star-
ších žiakov U-15 a U-14, ktorým 
súťaž začína 13. augusta doma 
proti Žiaru nad Hronom. Družstvá 
mladších žiakov prípraviek trénu-
jú na starom ihrisku v Brezne – pri 
Slovenke a ich súťaže začínajú v 
polovici augusta. 

...
„Na čo ste sústredili pozornosť 
v príprave na jesennú časť no-
vého ročníka?“ sme sa opýta-
li hlavného trénera J. Kentoša:
  - Nakoľko to bolo veľmi krátke 
obdobie zamerali sme sa hlav-
ne na hernú techniku jednotlivca 
a na celkový herný prejav muž-
stva. Od druhej najvyššej futba-
lovej súťaže očakávame, že bude 
mať vyššiu hernú úroveň, chce-
me hrať kombinačne dobrý futbal, 
ktorý nám prinesie úspech a kaž-
dopádne, chceme zohrať dôstojnú 
úlohu v tejto súťaži.
Môžete konkretizovať jednotlivé 
posty hráčov?
   - Kostra tímu zostala nezme-
nená, doplnená bola o odcho-
vancov z dorastu a pribudli dva-

ja noví hráči, od ktorých očakáva-
me, že v ňom vytvoria konkurenč-
né prostredie a budú ho herne po-
súvať dopredu. 
   Konkrétnejšie k sú-
piske ŽP ŠPORT pre 
sezónu 2011/2012 - 
máme dvoch bran-
károv Jozefa Haná-
ka a Petra Palidera, 
obranu v zložení: Mi-
lan Harvilko, Vratislav 
Greško, Ján Nosko, 
Ivan Minčič, Erik Gem-
zický, Nikola Andrić, Gabriel Snit-
ka, v stredovej formácii budú na-
stupovať  Pablo Podio, Lukáš Ko-
žička, Lukáš Betka, Matej Kochan, 
Juraj Pančík, Tomáš Čekovský a v 
útoku  Hector Tubonemi, Vladimir 
Pešić a Michal Cmarko.
Jeseň ste odštartovali v Dubni-
ci. Ste spokojný s premiérou v 

2. lige?
   - Áno, som spokojný. V pr-
vom kole s bývalým extraligistom 

Dubnicou, 23. júla boli 
body rozdelené spra-
vodlivo. Zápas mal 
dva rozdielne polčasy, 
v prvom bol lepší sú-
per, v druhom sa hra 
vyrovnala a príležitos-
ti mali obidve mužstvá. 
Remíza je spravodli-
vá. Milo ma prekvapil 
náš náhradný brankár, 

ktorý v 35. minúte striedal zrane-
ného Hanáka.
Aké je vaše osobné želanie?
   - Môj osobný cieľ – hrať o po-
stup, to znamená o umiestnenie 
na špici tabuľky. Ale hlavne - hrať 
pekný futbal, ktorý pritiahne na 
podbrezovské tribúny čo najviac 
divákov.                                    (vk)


