
ní s predpokladom 
máme zabezpečený 
aj na kalibrované 
rúry, 1 075 ton. Dru-
hovýroba, tak ako 
v septembri, októbri, 
aj v novembri má 
zabezpečených 90 
ton objednávok.
Máme tu čochvíľa 
posledný mesiac 
v roku. Aký bude z hľadiska  
predaja našich výrobkov?
   - December je už tradične po-
znamenaný dlhšími dovolenkami 
skladníkov a odberateľských firiem 
a tak očakávame, že ani tentokrát  
to nebude inak. Na druhej stra-
ne, aj my sme postavili plán na 
bezšvíkové rúry na úroveň 6 500 
ton, z dôvodu plánovanej opravy 
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Voľby do orgánov samosprávnych krajov sa uskutočnia v sobotu, 14. novembra 2009

Pán riaditeľ, ako sa javí novem-
ber z pohľadu zabezpečenia 
odbytu pre jednotlivé prevádz-
karne?
   - Pre valcovňu bezšvíkových rúr 
bolo podľa odhadu na november 
predpokladaných pred dvomi – tro-
mi týždňami zabezpečenie odbytu 
na zhruba 9 000 ton valcovaných 
bezšvíkových rúr, dnes možno 
konštatovať, že potvrdených máme 
9 100 ton. Pre ťaháreň rúr sme od-
hadovali 2 000 – 2 100 ton, potvr-
dených máme 2 348 ton presných 
rúr. Odhad sme prekročili aj v za-
bezpečení odbytu pre kontinuálne 
odlievané oceľové bloky, nepred-
pokladali sme, že získame ďalšie 
objednávky, a tak máme dnes po-
tvrdených pre oceliareň 4 080 ton. 
   Čo sa týka menších prevádzkar-
ní, nepodarilo sa nám zabezpečiť 
dostatok zákaziek pre zvárané 
rúry veľkých priemerov, kde sme 
plánovali predať 100 ton a podarilo 
sa nám zabezpečiť odbyt na 68 ton 
rúr. Naopak, na rúrové navarovacie 
oblúky, kde sme odhadovali 150 
ton,  máme potvrdených 234 ton 
zákaziek. Väčší objem v porovna-

vo valcovni bezšví-
kových rúr. Dnes 
máme odhad 6 650 
ton, čo znamená, 
že by sme mali plán 
naplniť. Keďže opra-
va by mala byť rea-
lizovaná na prelome 
decembra a janu-
ára, aj prvý mesiac 
budúceho roka 

bude prevádzkareň štartovať s plá-
novaným objemom výroby 6 500 
ton valcovaných rúr na predaj.  
   Na odbyt presných rúr sa tiež 
podpíšu v decembri dôvody, kto-
ré som spomenul už v úvode, 
preto odhadujeme nižší objem, 
1 600 ton.
Ťažko je dnes hovoriť o predpo-
kladoch v predaji kontinuálne od-

lievaných oceľových blokov. Z mo-
mentálneho pohľadu odhadujeme 
zhruba 500 ton, verím však, že tak, 
ako v tomto mesiaci, aj v decembri 
ešte nejaké zákazky pribudnú.
   Druhovýrobu máme naplnenú aj 
na december na 90 ton. V decem-
bri odhadujeme predaj zhruba 85 
ton kalibrovaných rúr.
   Situácia na konci roka je roz-
hodne zložitejšia, ako v pred-
chádzajúcich troch mesiacoch. 
Niektorí odberatelia  dovolenkujú 
a výrobu odstavujú aj na štyri 
týždne. A preto aj štart do no-
vého roka bude komplikovanejší. 
Predpokladám však, že odhado-
vané objemy výroby na december 
naplníme a čo sa týka januára, 
všetky obchodné spoločnosti, 
i v priamom predaji intenzívne 

pracujú na zabezpečení zákaziek 
a veľa závisí od toho, či sa nám 
podarí dohodnúť sa  s odberateľmi 
ešte do  vianočných sviatkov. 
Nedávno ste sa zúčastnili za-
sadnutia európskych výrobcov 
(ESTA) presných aj valcova-
ných rúr. Aká je situácia v Eu-
rópe?
   - Jednoznačne môžem konšta-
tovať, že všetci výrobcovia sú na 
tom podobne ako my. Vo výrobe 
presných rúr zaznamenávajú 50, 
niektorí  až 80 percentný pokles 
výroby. Z hľadiska výroby valco-
vaných rúr mám dojem, že sme 
na tom lepšie ako mnohí iní vý-
robcovia a myslím si, že svoje 
urobilo to, že sme v auguste 
nezastavili výrobu tak, ako iní. 
Zákazníci u nás zostali.
Je čas príprav na tvorbu plánov 
na budúci rok?
   - My už obchodný plán pripra-
vujeme, prognózy je dnes veľmi 
ťažké definovať, verím však, že 
v objemoch, aké sa nám podarilo 
zabezpečovať zhruba od augusta 
tohto roku, zotrváme aj v počas 
budúceho roka.           O.K.

   Návšteva pokračovala stretnutím s Pred-
stavenstvom Železiarní Podbrezová.  Na-
koľko Vladimír Maňka sa uchádza o post 
predsedu Banskobystrického samospráv-
neho kraja (BBSK), predmetom diskusií 
bola aj otázka budúcej spolupráce v prípade 
jeho úspechu vo voľbách. Predseda pred-
stavenstva a generálny riaditeľ Vladimír 
Soták vyjadril osobnú podporu Vladi-
mírovi Maňkovi.  Opýtali sme sa, čo ho 

S Ing. Júliusom Kriváňom, obchodným riaditeľom

Proces budovania športovísk pre naše stredné školy bol zavŕšený

Diskutovali aj o budúcnosti regiónu
V sobotu, 7. novembra 2009 v popoludňajších hodinách, bolo v areáli súkromných 
škôl Železiarní Podbrezová slávnostné strihanie pásky a otvorenie multifunkčného 
ihriska  za prítomnosti  poslanca NR SR a splnomocnenca vlády pre mládež a šport 
Dušana Galisa a poslanca Európskeho parlamentu Vladimíra Maňku. Viacúčelové 
ihrisko s umelým povrchom bolo vybudované združením finančných prostriedkov 
vlády SR a ŽP a.s. Odovzdaním  ihriska do užívania bol zavŕšený proces budovania 
podmienok pre prípravu mladých športovcov v Podbrezovej.

viedlo k tomuto rozhodnutiu:
   - Región Horehronie je z hľadiska hos-
podárskej podpory dlhodobo zanedbávaný 
nielen BBSK, ale aj vládou SR.  Patrí me-
dzi regióny s najvyššou mierou nezamest-
nanosti a prišlo sem minimum investorov, 
nie je tu vybudovaná infraštruktúra... Zo 
strany vedenia ŽP je doterajšia spolupráca 
s BBSK hodnotená ako veľmi zlá. Dôvod, 
prečo som sa rozhodol osobne podporiť 

Vladimíra Maňku, je 
jednoduchý. Počas 
jeho funkčného obdo-
bia primátora, mesto 
Zvolen zaznamenalo 
úspešný rozvoj. Ako 
europoslanec má bo-
haté skúsenosti. Som 
presvedčený, že bude 
lepšie komunikovať 
nielen s predstaviteľmi 
nášho, ale i ďalších re-
giónov v rámci BBSK.

Prosím všetkých vo-
ličov, aby sa volieb zú-

častnili a vybrali si z kandidátov toho,  o kom 
sú presvedčení, že je najlepší. Ak ja môžem 
niekoho odporúčať, tak je to Vladimír Maňka.
Kandidáta na poslanca BBSK Vladimíra 
Maňku sme sa opýtali, čo ponúka svo-
jim voličom:
   - Sľubujem, že sa budem správať férovo k 
všetkým regiónom.  Ak sa v minulosti stáva-
lo, že niektoré regióny boli uprednostňova-
né, to nemienim v žiadnom prípade. Viem, 
že najväčšia bieda je na severe a juhu 
nášho kraja.  Práve preto potrebujeme tam 
smerovať najviac financií z európskych aj 
z iných zdrojov. Tak, ako urobila Európska 
únia, že nás slabých vzala, aby nás posil-

nila, musí urobiť aj BBSK. Najväčšia sila 
je v Banskej Bystrici a vo Zvolene, v kraji 
sú obrovské regionálne rozdiely. Sme vi-
diecky región a ja chcem, aby financie šli 
tam, kde sú potrebné. V časoch, keď som 
bol primátorom Zvolena, mesto sa stalo 
najlepším v ekonomike. Mali sme transpa-
rentné vzťahy, komunikovali sme s každým. 
Nehádali sme sa, ťahali za jeden povraz 
a diskutovali sme s podnikateľmi a špičko-
vými ľuďmi z univerzít. Zapojili sme ich do 
celého procesu. Iba tak sa totiž dá múdre 
myšlienky  dostať na stôl a povedať si ako 
ich zrealizovať. 

O.K.

Pásku prestrihli: zľava predseda Predstavenstva ŽP a.s. V. Soták, poslanec NR SR D. Galis a 
poslanec EP V. Maňka.          Foto: A. Nociarová

S kandidátom na predsedu BBSK v diskusii o budúcnosti nášho regiónu.
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Zoznámte sa
so zákonmi

Zhovárala sa: O. Kleinová
Foto: A. NociarováMinuli ste už poukážky na nákup liečiv?

Zlatica KOJNOKOVÁ, Tcú
   -  Aj manžel pracuje v železiar-
ňach, takže sme mali štyri poukáž-
ky, a tak sme si kúpili vitamíny aj 
drahšie šampóny.  Takáto pozor-
nosť určite každého poteší.

Jozef VOJTKO, Tcú
   - Ja som zároveň držiteľ strie-
bornej Janského plakety, dostal 
som poukážok viac a použil som 
ich na nákup potrebných vecí, 
najmä pre deti.

Jarmila PENIAKOVÁ, Tcú
   - Ja som poukážky na nákup 
liekov darovala dcére. Keďže 
začala chorľavieť a vitamíny sú 
drahé, padlo jej vhod, kúpiť ich za 
poukážky.

Milan Auxt, Vhd
   -  Neminul som ich hneď. Použil 
som ich na dvakrát. Raz som si 
doplatil za lieky a druhýkrát som 
kúpil vitamíny.

Jozef MIKLOŠKO, Vhd
   - Myslím, že to každému  dob-
re padlo. Ja som si kúpil za jednu 
poukážku vitamíny a druhú som  
použil na nákup čajov.

Vážení kolegovia,
v médiách prebieha búrka ohľadom ročnej odpočítateľnej položky na 

daňovníka,  tzv. nezdaniteľné minimum na daňovníka, ktorú si ako zamest-
nanci uplatňujeme pri počítaní našej mzdy. Všetci vieme, že raz ročne nám 
zamestnávateľ vykoná ročné zúčtovanie mzdy, prípadne raz ročne podá-
me daňové priznanie k dani z príjmov.

Pri hrubom ročnom príjme nižšom ako 15 387,12€ by sme si za celý rok 
2009 mohli uplatniť  ako nezdaniteľné minimum na daňovníka maximálne 
sumu 3 435,27€  

(19,2 x životné minimum 178,92€). Národná rada SR schválila s účin-
nosťou od 1. marca 2009 tzv. krízovú novelu zákona o dani z príjmov, s 
možnosťou uplatniť si pre celý rok 2009 nezdaniteľné minimum novú sumu 
tohto minima, a to 4 025,70€  (22,5 x životné minimum 178,92€). 

Rovnakým spôsobom bol v marcovej novele zákona schválený výpočet 
nezdaniteľnej čiastky pre rok 2010, avšak už zo zvýšeného životného mini-
ma, ktoré bude platiť k 1. januáru 2010, teda 4 166,78€  (22,5 x životné mi-
nimum 185,19€). Keďže daň z príjmov vybratá od daňovníkov predstavuje 
časť zdroja fi nancovania rozpočtov miest a obcí, primátori a starostovia 
obcí protestovali proti tejto klauzule v zákone o daniach z príjmov, pretože 
zvýšenie nezdaniteľnej časti zákonite zníži daň zamestnanca odvedenú 
do štátneho rozpočtu a teda zníži aj príjem samospráv, ktorý získajú pre-
rozdelením tejto dane. Dňa 22. októbra 2009 Národná rada SR schválila 
novelu zákona o dani z príjmov, kde okrem iného určila, že na výpočet 
nezdaniteľného minima pre rok 2010 bude použité životné minimum platné 
v roku 2009 k 1. januáru 2009, a to 178,92€.

Čo to znamená v praxi vysvetlím najjednoduchšie v tabuľke:
Rok 2009

Bolo by podľa zákona pred 
novelou v marci pre rok 2009 

Je podľa zákona po novele v 
marci pre rok 2009 

Ročné zníženie základu 
dane pre zamestnanca

Živ. minimum (€) 178,92 178,92  

 koeficient 19,2 22,5  

Nezdan. minimum (€) 3435,27 4025,7 590,43

Rok 2010
Malo byť pred novelou v ok-

tóbri pre rok 2010
Bude po novele v októbri 

pre rok 2010
Ročné zníženie základu 
dane pre zamestnanca

Živ. minimum (€) 185,19 178,92  

 koeficient 22,5 22,5  

Nezdan. minimum (€)  4 166,78  4 025,7 -141,08

Pre reálne zhodnotenie situácie a pre predloženie všetkých súvislostí však treba dodať, 
že keby nebola schválená novela zákona o dani z príjmov v marci 2009, tak by nezdani-
teľné minimum vyzeralo nasledovne:

 
Bolo by pre rok 2009 keby 

zákon nebol vôbec
novelizovaný 

Bolo by pre rok 2010 keby 
zákon nebol vôbec

novelizovaný 

Reálne bude pre rok 
2010 po novele

v októbri 

Živ. min. 
k 1.1. daného roka (€) 178,92 185,19 178,92

 koeficient 19,2 19,2 22,5

Nezdaniteľné minimum (€)  3 435,27 3 555,65  4 025,70 

Úsudok si urobí každý sám.
Ing. Alena Kvačkajová, odbor riadenia daní a účtovníctva

Od väčšiny mužských osobných 
mien (krstných a priezvisk) sa tvo-
ria privlastňovacie prídavné mená 
podľa vzoru otcov, napr. Štefanov 
– Štefanov otec, Martin – Martino-
va dizertácia, Július – Júliusovo 
vystúpenie, Kriško – Kriškovi rodá-
ci, Sedláček – Sedláčkove návrhy, 
Zvara – Zvarove knihy. Od priez-
visk, ktoré majú formu prídavného 
mena, nemožno utvoriť privlastňo-
vacie prídavné mená podľa vzoru 
otcov, ale privlastňovací vzťah 
vyjadrujeme tvarom genitívu priez-
viska, napr. Čierny – Čierneho 
matka, Jablonecký – Jablonecké-
ho hostia, Medňanský – Medňan-
ského obrazy. Takto je to aj s iný-
mi slovanskými priezviskami, ktoré 
majú v danom jazyku koncovky 
prídavných mien, a to s ruskými, 
poľskými, bulharskými či srbskými 
priezviskami, napr. Dostojevskij 
– Dostojevského román, Tolstoj 
– Tolstého postavy, Kaczyňsky 
– Kaszyňského prejav, Rakov-
ski – Rakovského autobiografia 

a pod. Rovnako sa postupuje pri 
osobných menách zakončených 
na y, i,e,é, ktoré sa skloňujú pod-
ľa vzoru kuli: Škultéty - Škultétyho 
rodisko, Andre – Andreho žena, 
René – Reného úsmev. Vzťahové 
prídavné mená sa od osobných 
mien tvoria príponou – ský -ovský, 
napr. Ján – jánasky, Homér – ho-
mérsky, Štúr- štúrovský, Dzurinda 
– dzurindovský. Takéto prídavné 
mená možno utvoriť aj od priez-
visk, ktoré majú formu prídavného 
mena, napr. Jesenský – jesenkov-
ský, Dostojevskij – dostojevskov-
ský, ale bežnejšie sa vo funkcii 
vzťahového prídavného mena 
uplatňuje genitív priezviska, napr. 
Dostojevského štýl, písať v Je-
senského duchu a pod. Vzťahové 
prídavné mená s príponou – ovský 
možno tvoriť aj od osobných mien, 
ktoré sa skloňujú podľa vzoru kuli, 
napr. Verdi - verdiovský, René – 
renéovský a pod.

Silvia Duchková, 
Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV

V trinástej komnate V dcérskej spoločnosti ŽP 
ŠPORT bola v rámci úsporných 
opatrení prijatá nová organi-
začná štruktúra a  1. novembra 
2009 bola do funkcie riaditeľky 
akciovej spoločnosti menova-
ná Ing. Soňa MÁZIKOVÁ, ktorú 
sme požiadali o rozhovor:
Pani riaditeľka, prezradíte nám 
na úvod niečo o sebe? 
   - V Železiarňach Podbrezová 
pracujem od 1. septembra 2001. 
Predtým som krátko pôsobila 
v NsP v Brezne, a tam som prišla 
po sedemnástich rokoch zo Stro-
jární Piesok. Som ekonómka a tak 
som vždy zastávala posty súvisia-
ce s ekonomikou. V Železiarňach 
Podbrezová som nastúpila do 
ekonomického úseku do oddele-
nia metodiky účtovníctva, kde som 
sa starala o hmotný majetok firmy 
a neskôr mi pribudlo účtovníctvo 
vybraných dcérskych spoločností.
Ekonomika – šport, sú to síce 
dva rozličné pojmy, veľmi úzko 
však súvisia a obzvlášť  nevy-
hnutnosť ich prepojenia umoc-
ňuje súčasná turbulentná doba. 
Nastúpili ste do veľmi náročnej 

Predstavujeme vám

pozície a iste to nebude jed-
noduché. Aké sú vaše pocity 
z prvých kontaktov s novým 
pracoviskom?
   - Je to ťažké, všetko je nové, 
budem sa musieť preorientovať. 
Doteraz to bola práca s číslami 
a teraz, v rámci úsporného režimu, 
budem musieť zvládať kumulova-
nú prácu s ľuďmi, ale aj s číslami. 
Beriem to ako svoju novú príleži-

tosť, ktorú chcem využiť a zároveň 
je to pre mňa výzva.
Hovoriť o vašich predstavách 
do budúcnosti je iste ešte veľ-
mi predčasné.
   - Asi áno. Som tu len niekoľko 
dní a najprv sa musím so svojou 
novou prácou oboznámiť, až tak 
môžeme hovoriť o tom, čo bude. 
Želáme úspešný štart

O. Kleinová

Foto: A. Nociarová



Od nášho rozhovoru s profesorom 
Ing. Ľudovítom Parilákom, CSc., riadi-
teľom ŽP VVC, s. r. o., pri príležitosti 
prvého výročia spoločnosti, uplynulo 
už niekoľko týždňov a keďže sme ho-
vorili  o dlhodobých smeroch vývoja 
s cieľom dosiahnutia maximálnej so-
fistikácie výroby a technologických po-
stupov, požiadali sme ho o rozhovor na 
aktuálnu tému: 

Pán profesor, ako ste pokročili v prí-
pravách na realizáciu výskumnej úlohy 
v spolupráci so Strojníckou fakultou 
Slovenskej technickej univerzity (SjF 
STÚ) v Bratislave?

 - Upresním, že ide o projekt Adaptívne riadenie procesu 
kontiodlievania v ŽP a.s. a týka sa riešenia otázky modelovania 
a simulácie procesov kontinuálneho odlievania ocele v pod-
mienkach  Železiarní Podbrezová. Zmluva o spolupráci  so SjF 
STÚ bola podpísaná a  od 1. novembra 2009 sme začali na 
projekte pracovať. Nositeľom úlohy je  ŽP VVC s.r.o., priamo 
nadväzujúca na projekt, ktorého riešiteľom je  SjF STÚ Bratisla-
va. Medzi riešiteľov neodmysliteľne patria pracovníci prevádz-
karne oceliareň a podieľa  sa na ňom aj  spoločnosť ESI Group.

V uplynulom roku ste začali s prípravami na implementáciu software DEFORM 3D 
pre modelovanie a simuláciu procesov tvárnenia. Prezradíte, ako postupujete v rea-
lizácii tohto projektu?

   - Dňa 28. októbra 2009 sa uskutočnil pracovný seminár, ktorého sa zúčastnil aj Ing. 
Vladimír Zvarík, výrobný riaditeľ a zástupcovia prevádzkarní valcovne bezšvíkových rúr a ťa-
hárne rúr. Predmetom seminára bola pripravenosť na riešenie tejto úlohy. V úvode som pre-
zentoval naše predstavy o tom, čo je potrebné v celom výrobnom cykle od karuselovej pece, 
redukovne, až po finálny výrobok v podobe presne ťahanej rúry v ťahárni rúr, urobiť.

Nakoľko sme získali licenciu na softvér DEFORM 3D a podporné programy, v rámci semi-
nára pracovník ŽP VVC s.r.o. Ing. Roman Ďurčík  prezentoval štruktúru a požiadavky softvéru 
vo vzťahu k parametrom výrobného procesu a uviedol aj prvé príklady modelovania teplot-
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Ing. Miroslava Domovca, 
CSc., vedúceho prevádzkar-
ne oceliareň sme sa v tejto 
súvislosti opýtali:
  V čom vidíte prínos opä-
tovného začlenenia stredis-
ka do vašej prevádzkarne?
 - Výhod je nepochybne viac, 
ale zámer zvýšiť fl exibilitu pri 
manipulácii s oceľovým odpa-
dom považujem nepochybne 
za kľúčový.
Môžete byť konkrétnejší?
 - Týka sa to jednak tvorby 
zásob – blíži sa zima a to je 
obdobie, kedy je problematic-
kejšie oceľový šrot vykupovať, 
preto sú zásoby nevyhnutné. 
Budeme môcť byť fl exibilnejší 
pri triedení oceľového odpa-
du do kategórií vyplývajúcich 
z požiadaviek výroby (šrot 
vhodný na štandardné využi-
tie, strihaný šrot  s nižším ná-
rokom na obsah farebných ko-
vov a výberový, využívaný len 
na výrobu špeciálnych ocelí).
  Pozitívom bude aj postup-

S Ing. Miroslavom Domovcom, CSc., vedúcim prevádzkarne oceliareň

V manipulácii s oceľovým šrotom budeme flexibilnejší

né rušenie doposiaľ použí-
vaných náhradných skládok, 
ktoré nielen že neboli vždy 
najbezpečnejšie, ale neboli 
„prínosom“ ani z estetického 
hľadiska. A nepochybne zís-
kame aj na homogenizačnom 
šrotovom poli, kde sa v tejto 
súvislosti vytvorí viac priesto-
ru na ukladanie oceľového 
odpadu do sektorov, a tým sa 
zvýši kontrola kvality. 
Došlo v poslaní strediska 
k zásadným zmenám?
 - Stredisko šrotové pole 
Piesok si zachovalo pôvod-
né poslanie (pred precho-
dom do dcérskej spoločnos-
ti). Okrem skládky a distribú-
cie oceľového odpadu bude 
poslaním strediska úprava 
oceľového šrotu strihaním 
a pálením, stredisko bude 
zabezpečovať činnosť aj 
v oblasti troskového hos-
podárstva a výrobe a distri-
búcie umelého kameniva. 
Výkup oceľového šrotu a fa-
rebných kovov zostáva tiež 
súčasťou jeho činnosti.
A z hľadiska personálneho 
obsadenia?

com prejsť do stavu mater-
skej spoločnosti. Túto mož-
nosť využilo dvadsaťsedem 
pracovníkov v robotníckych 
profesiách a traja technic-
ko - hospodárski pracovníci. 
Novým vedúcim strediska sa 
stal Ing. Ivan Demian.
Uvažujete o nejakých zme-

nách v najbližšom období?
 - Čas ukáže, ale už dnes 
vieme, že by sme nechce-
li prepĺňať priestory skládky 
oceľového šrotu a chceli by 
sme kapacitu reálnej skládky 
napĺňať maximálne do množ-
stva 10 tisíc ton. 

Zhovárala sa O. Kleinová

O projektoch v rámci výskumu

Efekt by mal prísť do dvoch – troch rokov
ných polí, stavu napätí a deformácií pri kalibrovaní, resp. pri dierovaní.   
Prezentácia jasne deklarovala možnosti využitia softvéru pre popis ter-
micko – deformačných procesov pri valcovaní za tepla s cieľom zvyšova-
nia životnosti a spoľahlivosti agregátov a zvyšovanie kvality výroby.

Nasledovala rozsiahla diskusia, v ktorej Ing. Vladimír Zvarík a zástup-
covia výrobného úseku predniesli svoje návrhy na konkrétne úlohy, ktoré 
je potrebné v rámci výskumu riešiť. Uvedené úlohy budú formulované na 
rok 2010 s výhľadom na najbližšie tri roky.

V prvej etape výskumu  sa zameriame predovšetkým na zabezpečenie 
všetkých vstupných parametrov – reálnych prevádzkových ukazovateľov, 
ktoré softvér 3D  DEPORM vyžaduje. Osemdesiat percent výskumnej ka-
pacity budeme venovať valcovaniu za tepla tak, aby výsledkom riešenia 
úlohy bolo modelovanie 
teplotno - deformačných 
a napäťových pomerov 

v objeme vývalku, a to v každom technologic-
kom uzle od karuselovej pece až po redukovňu.

Časť riešení bude venovaná vybraným 
problémom plastickej deformácie  za studena, 
pri ťahaní presných rúr, hlavne na definova-
nie plastických, resp. deformačných tokov vo 
vzťahu ku kvalite výrobku. 

Záverom môžem konštatovať, že  ŽP VVC 
s.r.o., v spolupráci s prevádzkarňami ocelia-
reň, valcovňa bezšvíkových rúr a ťaháreň rúr 
vytvorili  základné predpoklady pre modelova-
nie a simuláciu celého výrobno - technologic-
kého cyklu v podmienkach ŽP a.s. Ďakujem 
vedeniu ŽP a.s., za podporu a vytváranie pod-
mienok pre naplnenie tohto cieľa.

Predpokladám, že v priebehu dvoch – 
troch rokov dosiahnuté výsledky zásadným 
spôsobom ovplyvnia ekonomicko – technolo-
gické a kvalitatívne ukazovatele výroby.

O. Kleinová 

Simulácia technologického 
procesu dierovania na die-
rovacom lise

Simulácia technologického procesu kalibrova-
nia klátika medzi valcami kalibrovacieho dua

Šrotové pole Piesok, ktoré bolo od mája roku 2005 pričle-
nené v rámci ŽP GROUP do ŽP EKO QELET, a.s., bolo na 
základe rozhodnutia Predstavenstva ŽP a.s., organizačne 
včlenené späť do materskej spoločnosti. Od 1. októbra 
2009 tvorí súčasť prevádzkarne oceliareň, ako stredisko 
šrotové pole Piesok.

 - Železiarne Podbrezová 
umožnili všetkým zamestnan-

Foto: A. Nociarová
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Našim spolupracovníkom ste 
päť rokov, kde ste predtým pra-
covali?
   - Po absolvovaní Stredného od-
borného učilišťa baníckeho v Ban-
skej Štiavnici som sa zamestnal 
v Dinas-e Banská Belá, krátko som 
brigádoval aj v Metalexe v Brezne 
a potom som bol prijatý do žele-
ziarní, kde pracujem na hobľovačke 
v prípravni plechov druhovýroby.
Z ankety vyplynulo, že sa stravu-
jete v jedálni ŽP Gastro servisu, 
s.r.o. Nakoľko ste pracovali aj 
v iných spoločnostiach môžete 
porovnať  kvalitu stravovacích 
služieb?
   - Vždy, keď zamestnávateľ vy-
tvoril podmienky na stravovanie 
v závode som volil túto možnosť. 
Tak tomu bolo na prvom pracovisku 
v Belej, kde v závodnej jedálni robi-
la kuchárku mama, takže táto stra-
va sa podobala domácej. Kantína 
v Dinas-e  bola menšia a určite sa 
vybavením, prostredím a rozmani-
tosťou služieb nepribližovala jedálni 
ŽP Gastro servise, s.r.o., v ktorej sa 
stravujem od začiatku.  

Zo života našich dcérskych spoločností

S Ing. Věrou Bulákovou, riaditeľkou ŽP BYTOS, s.r.o.

ROZŠÍRILI SME SPRÁVU 
O ĎALŠIE BYTY

Minulý rok bol pre vašu spoloč-
nosť úspešný. Plynulo ste zvlá-
dli duálne zobrazovanie, ako aj 
prechod na euromenu a ukončili 
ste ho so ziskom. Ako sa vám 
darilo zabezpečovať hospodá-
renie za prvých desať mesiacov 
tohto roka?
 - Naša spoločnosť, 
ako ste už spome-
nuli, zvládla prechod 
na euromenu veľmi 
úspešne. Všetky 
softvérové produkty 
boli riešené spo-
ločnosťou v jeden 
a pol ročnom pred-
stihu a spolu so 
zaškolením našich 
pracovníkov, sa 
nám podarilo zvládnuť prechod na 
novú menu v jednotlivých progra-
moch a aj v podsystémoch plynulo 
a úspešne. V hospodárení za pr-
vých desať mesiacov tohto roku, 
vzhľadom na rozšírenie našej 
správcovskej činnosti, sme do-
siahli zisk, predznamenávajúci, že 
pôjde o  jeden z najviac úspešných 
rokov v  existencii spoločnosti. 
Ovplyvnila to skutočnosť, že naša 
spoločnosť od 1. januára prevza-
la správu ďalších bytov v Brezne 
a rozšírila ju aj o správu  Bytového 
domu Piesok 303, Strojárenská 22 
. Túto činnosť zabezpečuje desať 
zamestnancov ŽP Bytos, s.r.o., 
z ktorých sedem sa venuje správe 
bytových domov v osobnom vlast-
níctve a v nájomnom vzťahu, a tri 
pracovníčky spravujú ubytovacie 

zariadenia (na Kolkárni 25-30 v 
Podbrezovej a ubytovacie zariade-
nie Strojárenská 22 Piesok.
Zaznamenali ste aj vy dôsledky 
krízy?
 - Našu činnosť hospodárska krí-
za podstatne neovplyvnila, o čom 
svedčí aj dosiahnutý výsledok 

hospodárenia za 
prvých desať mesia-
cov. Práve naopak, 
tak ako som už spo-
menula, v tomto roku 
sme rozsah našich 
služieb nielen zacho-
vali,  ale aj rozšírili. 
  Z hľadiska vykazo-
vania nedoplatkov, 
spojených s úhradou 
služieb a opráv, však 

môžem konštatovať, že došlo k ná-
rastu nedoplatkov zo strany maji-
teľov bytov. V konečnom dôsledku 
však musím podotknúť, že v oblasti 
nedoplatkov za byty  v osobnom 
vlastníctve prijímame - ako správ-
covská spoločnosť, kroky v súlade 
s platnou legislatívou. 
Využívame inštitút 
verejnej dražby, kde 
na základe rozhod-
nutia nadpolovičnej 
väčšiny vlastníkov 
bytového domu sa nám  ju vo 
väčšine prípadov podarí schváliť. 
Uvedený byt potom s pomocou 
dražobnej spoločnosti,  v priebehu 
mesiaca -  dvoch, aj predáme. Dl-
horočného neplatiča vymení nový 
majiteľ, ktorý si plní mesačné platby 
tak, ako sú stanovené zálohovým 

predpisom. Horší problém nám 
nastáva práve v oblasti nájomných 
bytov. Vzhľadom k  obdobiu, kedy 
Železiarne Podbrezová museli 
v dvoch etapách riešiť organizač-
nými zmenami znižovanie stavu 
pracovníkov sa tento moment 
prejavil aj v oblasti nájomných by-
tov. V zmysle platných nájomných 
zmlúv nám musia nájomníci, v deň 
ukončenia pracovného pomeru 
v ŽP,  byt vrátiť. Zaznamenali sme 
aj prípady, že poniektorí nájomné 
byty nevracajú, samozrejme – na 
základnom nájomnom a službách 
s tým spojených začínajú narastať 
nedoplatky. V takýchto prípadoch 
musíme v spolupráci s právnym od-
borom  pristúpiť k právnym krokom, 
aby uvedená pohľadávka bola čo 
najrýchlejším spôsobom vyriešená. 
Musím však konštatovať, že  zá-
mery – smerujúce k urýchlenému 
vybaveniu pohľadávok sa zatiaľ ne-
uskutočňujú podľa mojich predstáv, 
pretože svoju postupnosť  pri jej 
vybavovaní majú súdy i exekútori. 

A tak nastáva pato-
vá situácia, v ktorej 
správca nemôže ta-
kýchto nájomníkov 
vysťahovať, musí 
postupovať v zmysle 

platných predpisov  a počkať na 
súdom schválené exekučné vypra-
tanie bytu. 
   Konkrétne, v tomto roku sme 
mali jednu dražbu jednoizbového 
bytu na Štiavničke a pripravova-
né boli aj ďalšie,  avšak neplatiaci 
majitelia bytov sa po určitých na-

šich krokoch  spamätali a splnili si 
svoje záväzky. Práve spomínané 
prípady presvedčili ostatných maji-
teľov bytov v jednotlivých bytových 
domoch, že situácia je závažná a  
neplatiči sa nemôžu donekoneč-
na schovávať za ich solidárnosť 
a humanitu. V konečnom dôsledku 
neplatiči poškodzujú bytový dom 
ako komplex, pretože za služby 
a opravy musia byť úhrady usku-
točnené v stanovených termínoch. 
Ten, kto to ignoruje, žije na dlh 
ostatných (tam, kde majú majitelia 
vlastné spoločenstvo, vedia o čom 
hovorím). V ŽP Bytos, s.r.o.,  tieto 
záväzky na seba preberá správca, 
ktorý ich hradí z vlastných zdrojov 
v reálnom čase. 
   Do konca roka chceme vyrie-
šiť ďalšie tri prípady s dlhom na 
službách. Dvom z neplatičov sme 
predĺžili termín vysporiadania po-
hľadávky do 10. a 30. novembra 
a v jednom prípade pripravujeme 
dražbu bytu, na základe schvále-
nia nadpolovičnej väčšiny vlastní-
kov v danom bytovom dome. 
Príspevkom Železiarní Podbre-
zová a.s. k stabilizácii  zamest-
nancov bolo odovzdanie kom-
plexu s tridsiatimi štyrmi nájom-
nými bytmi v Piesku. Z pohľadu 
správcu, môžete zhodnotiť jeho 
ročnú prevádzku?
   - K 1. septembru 2008 odovzdali 
železiarne do užívania bytový dom 
Strojárenská 20-22 Piesok,  ide o 
zrekonštruovaný starý internát Stro-
jární Piesok. Tento objekt v sebe 
združuje kombináciu nájomných 
bytov a ubytovacieho zariadenia. Aj 
v súčasnosti sú nájomné byty pride-
ľované zamestnancom železiarní 
po splnení určitých kritérií a záujem 
o ich pridelenie neklesá. 
   Tak, ako každá novostavba, aj 
táto mala zo začiatku menšie prob-
lémy s vykurovaním a dodávkou 
teplej úžitkovej vody, ktoré však 
boli  v spolupráci s prevádzkarňou 
energetika odstránené. Ročná pre-
vádzka tohto zariadenia tak mohla 
prebehnúť bez problémov.  
   V závere chcem dodať, že hoci 
Zákon SNR č. 182 umožnil pô-
vodným nájomcom bytov na Slo-
vensku  ich odkúpenie, nevyriešil 

Páči sa mi rozmanitosť menu
Len jeden mohol byť víťazom žrebovania našej ankety o kvalite 
stravovania, v ktorej bolo v hre desať mrazených jedál ŽP Gastro 
servisu, s.r.o.  Zo šesťdesiatich ôsmich  neanonymných účastníkov 
ankety výhra pripadla Petrovi Dobákovi, z druhovýroby, ktorého 
sme sa opýtali:

však bytovú otázku pre všetky 
kategórie obyvateľov. Týka sa to 
hlavne mladej generácie, pre ktorú 
ceny bytov presahujú ich fi nančné 
možnosti a nájomné byty v týchto 
prípadoch majú svoje opodstatne-
nie. Železiarne Podbrezová pre-
zieravo pochopili nutnosť – nielen 
podpory školstva pri budovaní si 
zamestnaneckého potenciálu, ale 
aj nutnosť stabilizácie zamestnan-
cov prostredníctvom aj nadštan-
dardných nájomných bytov.
Aktuálnou otázkou týchto dní je 
vykurovacia sezóna, ako ste do 
nej vstúpili?
   - Dodávateľ má stanovené vyku-
rovacie obdobie od 1. septembra 
do 31. mája budúceho roka. Teplo 
začne dodávať, podľa Vyhlášky 
MH SR č. 152/2005 ak vonkajšia 
priemerná denná teplota vzduchu 
vo vykurovacom období klesne 
počas dvoch za sebou nasledujú-
cich dní pod 13 stupňov C a podľa 
predpovede vývoja počasia ne-
možno očakávať zvýšenie von-
kajšej  priemernej dennej teploty 
v nasledujúcom dni na túto hodno-
tu a ak vonkajšia priemerná denná 
teplota, ktorá tvorí štvrtinu súčtu 
vonkajších teplôt meraných o 7., 
14. a 21. hod. v tieni – s vylúče-
ním vplyvu sálania okolitých stien 
bytových domov, pričom teplota 
meraná o 21. hod. sa započítava 
dvakrát, nie je vyššia ako 13 stup-
ňov Celzia.  
   V tomto roku,  vzhľadom na 
veľmi priaznivé poveternostné 
podmienky,  sme začali s vykuro-
vaním koncom októbra. Je to veľmi 
priaznivý vývoj tejto nákladovo naj-
vyššej položky. Predpokladáme, 
že tohtoročné vyúčtovanie TÚV 
a UK by mohlo priniesť preplatky, 
aj keď máme pred sebou ešte dva 
vykurovacie mesiace. 
   ŽP Bytos, s.r.o., je okrem toho 
správcom  dvoch tepelných zdro-
jov – domovej kotolne TDH Valas-
ká a plynovej kotolne v bytovom 
dome Švermova 27-28 Brezno, 
ktoré prešli pred zimným obdobím 
revíziami a tlakovými skúškami, 
tak ako nám to stanovuje platná 
legislatíva. 

V. Kúkolová 

Čo vám najviac chutí?
  - Z polievok mám najradšej tie, 
ktoré sú pripravené na kyslo, 
z hlavných jedál vyprážaný syr 
alebo jedlá so strukovinovými prí-
varkami. Samozrejme vždy si dám 
aj vyprážaný rezeň. Mám rád rôzne 
jedlá, či už je v nich kuracie mäso 
alebo ryby, no objednávam si aj 
sladké múčne, či cestovinové jedlá. 
Páči sa mi rozmanitosť denného 
menu, v ktorom si zo šiestich jedál 

vždy niečo vyberiem. 
Čo vás viedlo k zapojeniu sa do 
ankety?
   - Musím priznať, že ma nahovorili 
moji kamaráti z pracoviska a spolu 
sme poslali súťažné lístky, ale ani 
som nedúfal, že výhercom budem 
práve ja.
  Prezradíme vám ešte perličku, 
ktorú sme sa pri odovzdávaní ceny 
dozvedeli. Traja kamaráti sa ešte 
pred zapojením do ankety dohodli, 
že sa o cenu podelia. Pán Dobák 
slovo dodržal a tak veríme, že sor-
timent mrazených jedál bol podľa 
jeho predstáv a že si pochutili aj 
jeho kamaráti.                  vk + foto

Ilustračné foto: A. Nociarová



Situácia v Žiaromate Kalinovo je oveľa lepšia

Ako pokračujete v prípravách na za-
vedenie nového výrobku?
   - V predchádzajúcich článkoch som 
avizoval prípravy na výrobu magnézio-
vo-uhlíkatých stavív. Túto akciu, vzhľa-
dom na technickú aj fi nančnú nároč-
nosť, máme rozdelenú do  troch etáp: 
- zabudovanie 630 t lisu,
- stavba prípravne Mg-C stavív,
 - sušiareň Mg-C stavív.

  V tomto mesiaci odovzdáme do skú-
šobnej prevádzky lis a do konca roka 
2009 vyrobíme prvú skúšobnú dodáv-
ku Mg-C stavív pre troskovú čiaru pa-
niev.
Ako vidíte perspektívy na najbližšie 
obdobie?
  - Neočakávame veľké odchýlky v pre-
daji v porovnaní s druhým polrokom 
2009. Určite budú odchýlky v sorti-
mente šamotových stavív, ale celkový 
objem šamotu v priebehu roku 2010 
bude okolo 750-800 t/mesiac. Vzhľa-

dom na pretrvávajúcu krí-
zu v hutníctve objem pre-
daja žiarobetónov ostane 
v roku  2010 na úrovni  
druhého polroka 2009. V 
súčasnom  období sme v 
príprave vykonávacieho 
plánu na rok 2010, preto 
je ešte predčasné hovoriť 
o konečných číslach. Vý-

chodiská sú však optimistické.
O.K.
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   Možno sa vám podarí nájsť v starých rodinných albumoch zábery zo života svojich predkov, ktoré po-
núknu aj nám ostatným zaujímavé informácie z histórie. Spoločnými silami môžeme obohatiť dokumenty 
o našej histórii aj takouto formou.
   Podmienky súťaže sú síce podobné, ako v predchádzajúcich rokoch, nepredpokladáme však množstvo 
fotografi í v elektronickej podobe. Nemusíte sa obávať, že prídete o vzácnu fotografi u. My si ju prekopíru-
jeme a originál je váš. V tomto prípade počet fotografi í neobmedzujeme. Uvítame popis k fotografi ám a ak 
bude foto zaujímavá a vy ju neviete identifi kovať, možno prostredníctvom Podbrezovana získame aj bliž-
šie informácie. Niekoľko týždňov máte na to, aby ste prehrabali staré rodinné albumy a stali sa účastník-
mi nesporne veľmi zaujímavej súťaže. Jej vyvrcholením bude lákavá cena, ktorú venuje Ing. Jozef Urban, 
generálny riaditeľ ŽP Informatika, s.r.o.
   Fotografi e môžete priniesť do redakcie osobne, prípadne doručiť vnútropodnikovou poštou. Ak môžete 
použiť elektronickú formu, naša adresa je: noviny@zelpo.sk, s uvedeným majiteľa fotografi e, pracoviska 
a telefónneho čísla. Uvítame fotografi e aj od našich najvďačnejších čitateľov, tých skôr narodených. 

   -  S potešením dnes môžeme konštato-
vať, že situácia je oveľa lepšia. Po hlbo-
kom prepade predaja v prvom polroku sa 
predaj zvyšoval postupne až na súčas-
ných zhruba 80 percent objemov z minu-
lého roka. Súbor opatrení na zmiernenie 

Východiská sú optimistické

dopadov krízy z konca minulého roka 
sme dopracovali o ďalšie nevyhnutné 
opatrenia na zachovanie chodu výroby. 
Pracovný týždeň bol skrátený na 27,5 
hod. dohodou individuálne s každým 
zamestnancom a museli sme na Úrad 

práce nahlásiť hromadné 
prepúšťanie. V dvoch vl-
nách  spolu  52 zamestnan-
cov. Vzhľadom na zvyšujú-
ci  predaj našich výrobkov  
hromadné prepúšťanie sa 
nebude realizované v ce-
lom rozsahu. Stavy sa zní-
žia o 27 zamestnancov. Od 
júna je situácia stabilizova-
ná, predávame výrobky za zhruba 550 - 
590 tis. eur, čo zabezpečuje tvorbu zisku. 

Dôsledkom globálnej krízy sa nevyhla ani spoločnosť ŽP GROUP 
–  Žiaromat, a.s. Kalinovo. Prepad predaja si v prvom polroku vy-
žiadal súbor opatrení, medzi ktoré patrilo aj skrátenie pracovné-
ho času. Aká je dnešná situácia? O jej priblíženie sme požiadali 
generálneho riaditeľa spoločnosti Ing. Ľubomíra Kupca:
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Jedálny lístok 16. – 22. november 2009 Jedálny lístok 23. – 29. november 2009 

BARAN 
21.3.- 20.4.
Vianoce sa blížia a vy 
sa začínate intenzívne zaoberať 
nákupom darčekov. Pre vás bude 
však najkrajším darčekom, ak pre-
hodnotíte vzťahy a oprášite staré 
lásky.
BÝK 
21.4.- 20.5.
Dlhé večery sú tu a vy už máte 
prečítané všetky knihy v domácej 
knižnici. Čo by ste povedali na 
zmenu? Vyberte sa do divadla, 
či do kina, čaká tam na vás niečo 
pekné.
BLÍŽENCI 
21.5.- 21.6.
Čo je pre iných zábavka, vás oby-
čajne nudí. Skúste sa upriamiť vo 
väčšej miere na športové aktivity. 
Aj v tomto období je ich v ponuke 
dostatok a vás určite rozptýlia.
RAK 
22.6.- 22.7.
Máte pocit, že ste ani 
ryba ani rak? Nuž nie je to naji-
deálnejšie obdobie, ale uvedomte 
si, že druhí majú väčšie problémy 
a sú šťastní. Vyberte si aj vy to 
dobré.
LEV 
23.7.- 23.8.
Pobyt v prírode je pre vás najide-
álnejším relaxom a neodrádza vás 
ani chladnejšie počasie. Stiahnite 
so sebou aj partnera, uvidíte, že sa 
mu nálada vylepší.
PANNA 
24.8.- 23.9.
Donekonečna čakať na rozpráv-
kového princa či princeznú iste 
nie je ideálne riešenie. Nechajte 
život plynúť a tešte sa z maličkostí. 
Všetko sa vyrieši.
VÁHY 
24.9.- 23.10.
Pomaly, ale iste si začínate uvedo-
movať svoju zložitú finančnú situá-
ciu, a to sa blížia Vianoce. Nič sa 
však nedeje. Darčeky budú skrom-
nejšie, o to vzácnejšie.
ŠKORPIÓN 
24.10.- 22.11.
Chýba vám nezvyčajný ruch let-
ných dní? Nič sa nedá robiť. Dni sú 
kratšie a vy sa musíte preoriento-
vať na nový režim. Hľadajte aktivi-
ty, ktoré vám prinesú viac osohu.
STRELEC 
23.11.- 21.12.
Zdravý životný štýl, 
ktorý ste nahodili v posledných 
dňoch, vám nepochybne prospie-
va a uvidíte, že onedlho sa pre vás 
stane samozrejmosťou. Vydržať!
KOZOROŽEC 
22.12.- 20.1.
Stále dookola robíte 
to isté a ten stereotyp je pre vás 
nesmierne unavujúci. Nič sa nedá 
robiť, musíte si nájsť novú životnú 
filozofiu a stiahnuť so sebou aj 
partnera. 
VODNÁR 
21.1.- 20.2.
Objavili ste v sebe nie-
čo, čo bolo pre vás doposiaľ tabu. 
Vašou prioritou sa stáva rodina 
a začínate vidieť zmysel v dobrých 
medziľudských vzťahoch. Držte sa 
tohto poznania.
RYBY 
21. 2.- 20.3.
Nepokúšajte osud. To, 
že vám doposiaľ všetko hladko 
prešlo, nemusí trvať večne a vy 
môžete mať veľké problémy. Uber-
te preto a majte menej nárokov na 
život.

Pondelok
Polievka:  roľnícka, pečivo

Pečená klobása so šarišskou kapustou, 
zemiaky

Poľský hovädzí rezeň, slovenská ryža, šalát
Tortelíny so šunkou, syrová omáčka

Bulharský šalát s bravčovým mäsom, pečivo
Zapekané zemiaky s pórom

Hanácke koláče, kakao
Utorok (sviatok)

Polievka: zeleninová s rajbaničkou, pečivo
Sviečková hovädzia pečienka, cestovina

Streda
Polievka: boršč s mäsom, pečivo

Bravčové mäso Chilli con Carne, ryža, šalát
Vyprážané kuracie stehno, zem. kaša, šalát

Plnená hlávková kapusta, knedľa
Bretónsky šalát, pečivo

Kurací rezeň na hubách, karfi ol s brokolicou
Sladký cestovinový nákyp

Štvrtok
Polievka: slepačia s cestovinou, pečivo

Maďarský hovädzí guláš, knedľa
Mor. prsia s paprikou a brokolicou, 

tarohoňa, šalát
Losos na hubách so syrom, opekané zemiaky
Pikantný šalát šampiňónový so šunkou, pečivo

Špaldové halušky s tvarohom, zakysanka
Buchty na pare s lekvárom, makov. posýpka

Piatok
Polievka: držková, pečivo

Domáca zabíjačka, zemiaky, cvikla s chrenom
Kuracie stehno na smotane s hlivami, 

cestovina
Fliačky s kapustou

Pórovo – hráškový šalát, pečivo
Dus. hovädzie mäso na vinohradnícky 

spôsob, obloha
Škvarkové pagáče

Sobota
Polievka: zeleninová so šunkou, pečivo

Hovädzie dusené, kôprová omáčka, knedľa
Nedeľa

Polievka: zemiak. s hláv. kapustou, pečivo
Údené mäso, zemiakový šalát

Pondelok
Polievka: fazuľková kyslá, pečivo

Sviečková hovädzia pečienka, knedľa
Kuracie soté s kešu orieškami, ryža, šalát

Zem. knedličky s údeným mäsom, kapusta
Šalát zo surovej zeleniny s jogurtom, pečivo
Zap. grahamové cestoviny s karfi olom a tofu
Dukátové buchtičky s vanilkovým krémom

Utorok
Polievka: stupavská zabíjačková, pečivo

Maďarský hovädzí guláš, cestovina
Vypráž. morčacie medailónky so šunkou a sy-

rom, zemiaky, tatárska omáčka
Zapečená mäsová ryža

Jablkovo-zelerový šalát s ananásom, pečivo
Zem. haruľa s olivami, paradajková omáčka

Lievance s džemom
Streda

Polievka: frankfurtská, pečivo
Plnená paprika, knedľa

Pečené kur. stehno, ryža s mexickou zel., šalát
Karfi olový mozoček so syrom, zemiaky

Rančerský šalát, pečivo
Rybie fi lé so zelenou fazuľkou

Čučoriedkový koláč, kakao
Štvrtok

Polievka: mrkvová s pórom, pečivo
Morčacie soté na zelen., slovenská ryža, šalát

Parmský bravčový rezeň, zemiaky, šalát
Pizza mexická

Cestovinový šalát s brokolicou
Plnené hovädzie mäso, zeleninová obloha

Zem. knedličky slivkové, mak. posýpka
Piatok

Polievka: hŕstková, pečivo
Peč. kačacie stehno, červen. kapusta, knedľa

Brav. mäso na čínsky spôsob, ryža, šalát
Ravioly so syrom, paradajková omáčka

Grécky šalát, pečivo
Údené mäso, dusená kyslá kapusta

Orechový závin, kakao 
Sobota

Polievka: zemiaková gulášová, pečivo
Detvianska nátura, opekané zem., uhorka

Nedeľa
Polievka: mexická, pečivo

Rýnska hovädzia roštenka, cestovina

Čo je to chrípka?
Chrípka je infekčné ochorenie spôsobené 
vírusom, ktorý sa šíri z človeka na človeka 
pri kašľaní, kýchaní a rozprávaní. Človek 
môže šíriť chrípku ešte predtým, než sa 
sám cíti byť chorým. 
Aké sú príznaky chrípky?
Horúčka najmenej 38 stupňov Celzia a viac, 
bolesť hlavy, svalov a celého tela, bolesť hr-
dla, suchý kašeľ, nádcha, únava a sťažené 
dýchanie. 
Ako sa chrípka lieči?
Potrebné je ostať doma, neprenášať vírus 
na iných. Oddychovať, piť veľa tekutín, uží-
vať lieky tlmiace príznaky chrípky /proti tep-
lote, kašľu/,  vyhýbať sa užívaniu alkoholu  
a fajčeniu.
Ako sa pred ochorením chrániť?
Konzumovať stravu bohatú na vitamíny, 
otužovať sa, pohybovať na čerstvom vzdu-
chu, obliekať sa primerane počasiu. V čase 
epidémie sa vyhýbať pobytu v nevetraných 
priestoroch  a obmedzovať návštevu spolo-
čenských podujatí.
Najlepšou cestou ako sa chrípke vyhnúť, je 
dať sa zaočkovať každý rok pred chrípko-
vou sezónou.
Je očkovanie bezpečné?
Keďže chrípkový vírus mení každý rok svoj 

charakter sú pre každú sezónu pripravené 
nové očkovacie látky. Vo vakcíne nie je celý 
vírus, ale len jeho časti a preto vakcína ne-
môže spôsobiť chrípkové ochorenie. 
Kedy sa treba dať zaočkovať? 
Na vytvorenie protilátok sú potrebné dva 
týždne a tak je potrebné dať sa zaočkovať 
včas. Najvhodnejším obdobím na očkova-
nie je október a november. 
Očkovacia láka proti chrípke je plne hrade-
ná zo zdravotného poistenia.
Komplikácie chrípky
Organizmus oslabený chrípkou ľahko pod-
lieha tzv. sekundárnym infekciám bakteriál-
neho pôvodu. Patria k nim: zápal pľúc, zápal 
priedušiek, zápal stredného ucha, centrálne-
ho nervového systému. Komplikácie sa čas-
tejšie vyskytujú u veľmi malých detí, u šesť-
desiatpäť a viac ročných a osôb s chronický-
mi chorobami dýchacieho, srdcovo-cievne-
ho, imunitného systému u diabetikov a pod. 
Častým pôvodcom komplikácii je strepto-
coccus pneumoniae (pneumokok). Súčasne 
s vakcínou proti chrípke, alebo počas celého 
roka je možné podať vakcínu proti pneumo-
kokovým infekciám. Ochranný účinok vakcí-
ny nastupuje štrnásť dní po podaní. 

Mgr. Katarína Francisciová
RÚVZ Banská Bystrica

Chrípka - stále aktuálny problém

Doktorka Lynn Griegorová 
odporúča proti chrípke se-
dem jedál:
1. Slepačia polievka – v 
tento prírodný penicilín 
verili už naše prababičky. 
Liečivé vlastnosti slepačej 
polievky však nie sú len po-
verou. Pomôže odblokovať 
upchatý nos a krk, je mier-
na na žalúdok a dodá veľa 
energie. Jej liečivé účinky 
umocní zelenina, cibuľa 
a cesnak.
2. Čaj - je potrebné prijímať 
veľa tekutín. Sladené ná-
poje s bublinkami a kávu je 
lepšie nahradiť vodou ale-
bo neprisladenými džúsmi. 
V boji proti nachladnutiu sa 
osvedčil čaj z kamiliek, či 
mäty.
3. Citrusové plody - sú 
dôležité lebo obsahujú veľa 
prírodného vitamínu C. Naj-
lepšie je začať ráno pohá-
rom pomarančovej šťavy.
4. Základný „protichrípkový“ 
vitamín C sa nachádza aj 
v zemiakoch, zelenej pap-
rike, jahodách, kiwi či ana-
náse.
5. Pikantné korenené je-
dlá - na upchatý nos a bo-
ľavé dutiny pomáha ces-
nak, chren, chilli papričky 
a štipľavé omáčky. Stačí ich 
pridať do jedla viac než zvy-
čajne a výsledok sa čosko-
ro ukáže. Ak vás však bolí 
žalúdok, na pikantné jedlá 
zabudnite.
6. Cesnak - za typickou 
chuťou cesnaku je látka ali-
in, ktorá dokázateľne uvoľ-
ňuje zahlienenie krku.
7. Zázvor - mnoho ľudí verí, 
že výborným spojencom 
v boji proti kašľu a teplote 
je zázvor. Je možné jesť ho 
čerstvý, nastrúhaný v jedle. 
Starý recept odporúča pri-
praviť z neho čaj: do šálky 
dajte dve polievkové lyžice 
nastrúhaného zázvoru a za-
lejte horúcou vodou. Ne-
chajte postáť 5 - 10 minúť 
a oslaďte medom.
A čo napomáha chrípke?
Každodenná konzumácia 
tučných či sladkých jedál a 
väčšieho množstva kofeínu. 
To všetko oslabuje organiz-
mus a zvyšuje riziko, že 
sa človek nakazí. Imunitný 
systém udržujú v dobrej 
kondícii celozrnné výrobky, 
ovocie, zelenina a proteíny 
s nízkym obsahom tuku. 
V boji proti chrípke však po-
máhajú aj rozumné stravo-
vacie návyky.



   Svetová organizácia UNESCO vyhlási-
la 10. november za Svetový deň vedy pre 
mier a rozvoj, 17. november za Medziná-
rodný deň tolerancie, 20. november za 
Svetový deň detí a 21. november za Deň 
fi lozofi e. V tomto mesiaci si pripomenieme 
20. Deň spriemyselnenia Afriky, 21. Sveto-
vý deň televízie, 25. Medzinárodný deň eli-
minácie násilia voči ženám a 29. Medziná-
rodný deň solidarity s ľuďmi Palestíny.

Poďakovanie
Ďakujeme všetkým príbuzným, priate-
ľom, bývalým spolupracovníkom, zná-
mym a ostatným, ktorí sa prišli rozlúčiť 
s našim drahým manželom, otcom 
a starým otcom

Augustínom PATÚŠOM 
z Hornej Lehoty.

Smútiaca rodina
„Aj slnko zapadá 
ústupom do noci, 
kto raz púť dokonal, 
nieto viac pomoci...“
Ďakujeme príbuz-
ným, priateľom a 
známym, ktorí prišli 
odprevadiť na poslednej ceste nášho 
drahého manžela, otca, starého otca, 
brata a švagra 
Jozefa – Jána MIKLOŠKA z Valaskej.
Ďakujeme za prejavy sústrasti a kveti-
nové dary. Za dôstojnú rozlúčku ďaku-
jeme Dychovej hudbe ŽP.

Smútiaca rodina 

   Tituly vyplývajúce z funkcie používame 
iba na pracovisku a pri úradnom ofi ciálnom 
styku. Vždy hovoríme o pánu riaditeľovi, 
pani vedúcej, pánu predsedovi a pod. Ak 
má riaditeľ podniku akademický titul, mali 
by sme ho v priamom styku titulovať skôr 
týmto akademickým titulom. 
Ak však o ňom hovoríme 
s pracovníkmi iného podniku, 
resp. ak rokujeme s nimi v jeho mene, bu-
deme ho nazývať  riaditeľom. Keby sme 
totiž povedali „...doktor Smutný sa domnie-
va...“, nemuselo by byť našim partnerom 
jasné, či ide o stanovisko riaditeľa. Oslo-
vovať titulom vyplývajúcim z funkcie bu-
deme len vtedy, ak ide o titul významnejší 

(riaditeľ, námestník, predseda atď.). Tituly, 
označujúce bežné pracovné zaradenie 
(pani sekretárka, pán skladník) nepoužíva-
me. V súkromnom styku tituly vyplývajúce 
z funkcie nepoužívame. Pri ofi ciálnych prí-
ležitostiach sa uvádzajú čestné, prípadne 

udelené tituly. Významných 
umelcov oslovujeme majstre 
(bez priezviska), umelkyne 

pani a pripojíme priezvisko, lebo oslovenie 
majsterka sa obvykle používa len v športe. 
V rozhovore čestné a udelené tituly nepo-
užívame, nehovoríme teda majstre laureát, 
pani zaslúžilá umelkyňa, atď. Tieto tituly 
však uvádzame v ofi ciálnom písomnom 
styku v adrese.

Autor:
PK

jodid 
draselný 
(chem.)

Internet 
banking

Spojené 
arabské 
emiráty

obnos, 
čiastka, súhrn 

číselných 
položiek

podoprieť, 
dať podporu

EČV 
Prešova

Anesteticko 
resuscitačné 
oddelenie

Katarína 
(dom.)

žltý jarný kvet
Okresné 
veliteľstvo

naparuj
citoslovce 

radosti

farebný oblúk 
vznikajúci 
v daždi

bozk, 
bozkať 

po anglicky

opačná
strana predložka

hodváb, 
lesklá látka kanón

T1

úkryt vojaka, 
strelca

šéf emirátu
snop, 

viazanica
kút

bez slov
pracoval na 
krosnách

poker 
po česky

osobné 
zámeno

portlandský
slinok

cudzokrajný 
dravý vták

osobné 
zámeno

poľ.usadlosť, 
farma T2 T3

krík
sušienka obilnina

obdobia, 
doby

hrdina 
(bás.)

časť chotára
druh 

papagája

frajer Fatimy
púštne zviera účastník

franc. 
spisovateľ

Imrich (dom.)

predložka 
(nad)

druh 
papagája

zriedkavý 
(angl.)

skúška, 
experiment

hlavná tepna

Pomôcky: 
ALAP, ALIT, 
RAĽA, SIAM

hromada
cit. čľupnutia diera v zemi krik, rev

poutieraj ochotne zastavenie

predložka 
(3. p)

láska po 
taliansky

ružové víno
pokolenie aha

otrava kúdoľ

Obecná 
telovýchovná 

jednota

slovko úcty 
v str. Ázii

torta 
po česky

ródium 
(chem.) 

ruský súhlas EČV Krupiny Pascal (skr.)

T4 listnatý strom

Verdiho 
opera

starší názov 
Thajska

časť apadany
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Vylúštenú tajničku: Mnohí si myslia, že myslia, hoci v skutočnosti (T1 – T4) zasielajte do redakcie novín do  20. novembra.
Správne znenie druhej časti výroku: „Odvaha je...“, bolo ukryté v tajničke Podbrezovana č. 20,  znie: „...ako vták. Protivietor ju dvíha stále 
vyššie.“ Cenu riaditeľky ŽP Bytos, s.r.o., Ing. Věry Bulákovej získava Oľga Kupcová z ťahárne rúr, môže si ju prevziať v redakcii novín. 

Spomienky
Dňa 3. novembra uplynulo  
desať  rokov  odvtedy, čo 
nás navždy opustil náš dra-
hý manžel, otec a syn

Ing. Roman
WEISENPACHER

S láskou spomína smútia-
ca rodina

...
„Mamička, odišla si bez 
rozlúčky tíško a navždy, 
v srdciach i smútok, na duši 
jazvy. Nič nenahradí tvoj 
zvonivý smiech, chýbaš 
nám denne osem dlhých 
liet. Chýba nám tvoj hlas, 
nežné pohladenie, spomienka na teba nikdy 
nevybledne. Tam v raji nebeskom pokoj večný 
máš, si našim anjelom, na zemi strážiš nás.“
Dňa 24. novembra 2009 si pripomenieme 
smutné ôsme výročie nečakaného úmrtia  na-
šej milovanej maminky, svokry, starej a pras-
tarej mamy

Kataríny STEINSDORFEROVEJ, 
rod. Szarvasovej.

S láskou a vďakou spomínajú deti Svetozár, 
Tatiana, Katarína, Miroslav, Alica a Ivan s ro-
dinami, dvanásť vnúčat a sedem pravnúčat

Pozývame vás
14. novembra do Telgártu na kraj-
skú súťaž prehliadok spevákov, 
muzikantov, speváckych skupín 
a ľudových muzík „FESTIVAL HU-
DOBNÉHO FOLKLÓRU“.

...
14. novembra o 17. hod. do Mest-
ského domu kultúry v Brezne na 
deviaty ročník celoslovenského 
festivalu heligonkárov „Podstave-
kova heligónka“.

...
14. novembra o 20. hod. do Bom-
bura klubu na koncert banskobys-
trickej alternatívnej kapely „100 
MÚCH“.

...
15. novembra o 19,30 hod. do kina 
Mostár na hraný dokument „BRA-
TISLAVAFILM“.

...
19. – 21. novembra na námestie 
v Brezne na tradičný,  521. ON-
DREJSKÝ JARMOK.

...
21. novembra o 20. hod. do Bom-
bura klubu na koncert ružomber-
skej kapely a hudobníkov zo Žene-
vy „SVEPES, DOWNLESS“.

...
20. – 22. novembra do Čierneho 
Balogu na „KATARÍNSKE DNI“. 
V programe komplex podujatí ľu-
dovej kultúry v Čiernom Balogu 
a Závadke nad Hronom.

...
21. – 22. novembra o 19,30 hod. 
do kina Mostár na mysteriózny 
thriller USA „ŠTVRTÉ PROROC-
TVO“.

...
23. novembra do Mestského domu 
kultúry v Brezne o 19. hod. na kon-
cert populárnej českej speváčky 
„LENKA FILIPOVÁ SO SKUPI-
NOU“.

...
28. novembra o 20. hod. do Bom-
bura klubu na koncert českej kape-
ly „SPORTO“.

...
28. – 29. novembra o 19,30 hod. 
na americkú komédiu „VŠADE 
DOBRE, PREČO BYŤ DOMA?“
Bližšie informácie v Turisticko-in-
formačnej kancelárii na Námestí 
gen. M. R. Štefánika 3, Brezno, tel. 
611 4221, alebo e-mail: 
tik@brezno.sk 

Blahoželáme 
jubilantom

V novembri si pripomínajú

PoďakovaniePoďakovanie
Ďakujeme Nadácii Miška Sotáka za fi -
nančný príspevok pre nášho zdravotne 
postihnutého syna Michala Kuracinu.

Rodina Kuracinová

ETIKAETIKA

Inzertná služba
� Predám kompletnú PC zostavu. Kontakt: 0907 
085 052
� Dám do prenájmu garáž v Podbrezovej. Kon-
takt: 0903 558 882

pracovné jubileá
40 - ročné

Ján WEISENBACHER
30 - ročné

Viera FAŠKOVÁ 
Peter KOŠÍK

Katarína TRANGOŠOVÁ
20 - ročné 

Eva BERAXOVÁ
Miloš HEVEŠI

životné jubileá
Marián LEITNER 

Milan LONGAUER
Eva BOHÁČIKOVÁ 
Vojtech BOHÁČIK 
Marta MURÍNOVÁ 
Ing. Peter PEŤKO 

Ľubica VETRÁKOVÁ

NOVEMBER
   Podbrezovské železiarne si 11. novembra 
pripomenú dvadsaťpäť rokov odvtedy, ako 
sa začalo s demontážou starého vertikálne-
ho zariadenia plynulého odlievania ocele, 
na ktorom sa odlievali kontinuálne odlieva-
né bloky od roku 1962.  V novembri 1999 
bola v ťahárni rúr inštalovaná  automatická 
linka  na odstraňovanie otrepov rúr kefova-
ním, slúžiaca pre dĺžky rúr do desať metrov 
a v ťahárni rúr  bola inštalovaná linka na 
spracovanie výmenníkových rúr. Išlo o  po-
kračovanie technologického toku linky na 
odstraňovanie otrepov rúr kefovaním. Lin-
ka na spracovanie výmenníkových rúr bola 
inštalovaná do prvej haly vtedajšej ťahárne 
rúr  2.                (vk)



 V deviatom kole Extraligy 
mužov v kolkoch si naše 
A družstvo mužov opäť na 
svoje konto pripísalo ďalšiu 
výhru - víťazstvom 7:1 na dráhach 
Sládkovičova. Základ úspechu položil 
vedúci hráč extraligy Vilmoš Zavarko, 
ktorý dokázal zvíťaziť nad najlepším 
domácim hráčom Halašim rozdielom 
107 bodov a získal prvý bod pre Pod-
brezovú, pričom za rekordom kolkárne 
zaostal len tri kolky. Jeho výkon síce 
nepodporil Tomáš Pašiak, ktorý svoj 
duel prehral, no v druhej dvojici bo-
dovali Jozef Pešta aj Milan Tomka 
a o osude zápasu bolo rozhodnuté. 
V závere ešte upravili stav zápasu 
Jovan Čalič a Radoslav Foltín. A druž-
stvo v tejto sezóne ešte neokúsilo po-
cit porážky a vedie extraligovú tabuľku 
bez straty bodu.
  B družstvo predviedlo opäť nevýraz-
ný výkon a vo Veľkom Šariši ľahko 
prehralo. Dobrú hru predviedli tradične 
Bystrík Vadovič (608) a  Peter Šibal 
(604), ktorý dosiahol prvú šesťstovku 
na súperových dráhach. 
  Ženské družstvo v tejto sezóne pr-
výkrát prehralo.Na domácich dráhach 
boli nad ich sily Vrútky, ktoré s patrič-
nou dávkou šťastia zvíťazili o 20 bo-
dov. Prehra posunula Podbrezovú na 
druhé miesto extraligovej tabuľky.
  C družstvo zvíťazilo na domácich drá-
hach nad Žarnovicou, ktorá je jedným 
z ašpirantom na postup do najvyššej 
súťaže. Najlepší výkon podal Pavol 
Paulečko (600), keď v závere zápasu 
s potrebnou dávkou šťastia strhol ví-
ťazstvo na stranu Podbrezovej.
  A družstvo dorastencov si pripísalo 
povinné víťazstvo vo Vrútkach, no 
v šprinte Mihok so Svitekom prehrali 
v sudden victori so svojimi súperka-
mi. Títo dvaja hráči v zápase dosiahli 
najlepšie dva výsledky z hosťujúcich 
hráčov v tomto ročníku dorasteneckej 
ligy.  B družstvo dorastu v Sučanoch 
predviedlo dobrú hru a Radovan Balco 
vytvoril nový dorastenecký rekord dráh 
3. – 4. výkonom 301 bodov. Zároveň 
si zlepšil svoj osobný rekord výkonom 
566 bodov. No napriek tomu v Suča-
noch tím nedokázal bodovať. Domáce 

družstvo predviedlo najlepší 
výkon v tomto ročníku a bez 
problémov zvíťazilo.
Priebežné postavenie v ta-

buľke:  muži „A“ – 1. miesto, muži „B“ 
– 6. miesto, muži „C“ – 6. miesto, ženy 
– 2. miesto, dorast „A“ – 5. miesto, do-
rast „B“ – 10. miesto

Extraliga muži 
Slavoj Sládkovičovo - ŽP Šport 
Podbrezová „A“ 1:7 (3178:3423)
Zostava a body: Vilmoš Zavarko 
620, Radoslav Foltín 537, Tomáš Pa-
šiak 527, Jovan Čalič 587, Jozef Pešta 
589, Milan Tomka 563. 
Slavoj Veľký Šariš - ŽP Šport Pod-
brezová „B“ 6:2 (3562:3492)
Zostava a body: Bystrík Vadovič 608, 
Jaroslav Truska 573, Tomáš Dilský 
579, Peter Šibal 604, Pavol Jakubec 
573, Ondrej Kyselica 555.

Extraliga ženy 
ŽP Šport Podbrezová – Lokomotíva 
Vrútky 2:6 (3225:3245)
Zostava a body: Eva Bábelová 553, 
Edita Hiadlovská 553, Jana Turčanová 
568, Dominika Skálošová 488, Kristína 
Diabelková 552, Dominika Kyselicová 
striedaná Dagmar Kyselicovou 511.

1. liga muži 
ŽP Šport Podbrezová „C“ – Tatran 
Žarnovica 6:2 (3363:3360)
Zostava a body: Stanislav Vais 573, 
Radoslav Kűrty 556, Matej Sršeň 598, 
Tomáš Herich 509, Ľuboš Figura 527, 
Pavel Paulečko 600.

Dorastenecká liga 
Lokomotíva Vrútky - ŽP Šport Pod-
brezová „A“  2:2 
Zostava a body: Michal Svitek 543, 
Marek Mihok 536, Kristína Diabel-
ková 502, Dominika Kyselicová 465. 
Disciplína šprint: Anna Ďurčeková – 
Marek Mihok 2:1, Martina Ďurčeková 
– Michal Svitek 2:1
Tatran Sučany - ŽP Šport Podbre-
zová „B“ 3:1 (1600:1486)
Zostava a body: Radovan Balco 
566, Tomáš Dziad 510, Michal Dilský 
505, Jaroslav Romančík 480. Disciplí-
na šprint: Ján Vyletel – Tomáš Dziad 
2:0, Martin Bránik – Radovan Balco 
1:2.

(kys)

Podbrezová – Vranov 3:0 (2:0)
Góly: 7., 31. Tubonemi, 63. Sedliak. ŽK: M. Horváth, R. 
Chomistek, Podio, Blaško – Komár. Pred stopäťdesiat 
divákmi rozhodoval Ježík.
V poslednom jesennom zápase sa domáci s chuťou pustili 
do súpera z druhej priečky 2. ligovej tabuľky, čoho dôkazom bol gól, 
ktorý vsietili v 7. minúte Tubenémim. Svoj tlak korunovali v 31. minúte 
opäť týmto strelcom. Hostia hrozili ojedinelými útokmi, avšak Hanák bol 
vždy na správnom mieste. Druhý polčas bol obdobný ako prvý s tým 
rozdielom, že domáci v útoku už nehrali tak agresívne a pred našim 
brankárom sa častejšie objavovali hostia. Napokon predsa len potvrdili 
kvalitu domáci, tretím gómom Sedliaka v 63. minúte. Skrehnutí divá-
ci videli, na dobre upravenom teréne, zaujímavý zápas dobrej úrovne, 
v ktorom zaslúžene zvíťazili domáci.              (JD)

Nasadenie dvojíc do 1. kola Ligy majstrov v kolkoch:
- muži: Victoria Bamberg (Ger) – Primátor Náchod (Cze), Rot - Weis 
Zerbst (Ger) – Konstruktor Maribor (Slo), Gabonatrans Szeged (Hun) 
– Tatran Sučany (Svk), KK Beograd (Srb) – Fugger Sterzing (Ita), 
TK Zalaegerszeg (Hun) – ŽP Šport Podbrezová (Svk), Bergfalken 
Koblach (Aut) - KK Nis (SRB),  BSK St.Pölten (Aut) – Konikom Osijek 
(Cro), KK Zadar (Cro) – CS Cluj (Rom).
- ženy: Victoria Bamberg (Ger) – voľný žreb,  Lanteks Celje (Slo) – 
voľný žreb, Elektromures Romgas Targu Mures (Rom) – voľný žreb,  
KK Pionir Subotica (Srb) – voľný žreb, KK Junakovič Apatin (Srb) – 
Polonia 1912 Leszno, Kefeltreff Schlaining (Aut) – Gas Metan Medias 
(Rom), BBSV Wien (AUT) – KK Kromneříš (Cze), Kozara Gradiška 
(Bih) – Köszolg Kunfahérto (Hun).             (kys)
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*futbal *futbal *futbal V testoch uspeli
   V Bobrovci sa 7. novembra 
uskutočnil 26. ročník behu do 
vrchu „Choď ako môžeš“. Štart 
pretekov bol v kameňolome, 
v nadmorskej výške 820 m a cieľ 
na chate Čevenec (v 1420 m.
n.m.). Na trati dlhej 3 700 metrov, 
s prevýšením 600 metrov, bežali 
pretekári i po fľakoch snehu, 
ktorý tu napadal v októbri. Pre-
teky boli poslednou previerkou 
- kondičným testom, pretekárov 
pred nasledujúcou zimnou se-
zónou. Členovia Oddielu be-
žeckého lyžovania a biatlonu 
ŽP Šport, a.s., obsadili v jed-
notlivých kategóriách – junio-
ri a juniorky (r. 1990 – 1994): 
10. Ondrej Švantner, 11. Jerguš 
Lapin, 15. Martin Kupec, 1. Jana 
Pastúchová, 3. Andrea Hôrčíko-
vá, muži A do 40 rokov: 6. Pe-
ter Ridzoň, ženy nad 35 rokov: 
5. Viera Kubacká, žiaci a žiačky 
(narodení v r. 1994 a skôr): 6. 
Miloš Janík, 7. Tomáš Longauer, 
5. Lucia Janíková, 8. Kristína 
Janíková, 9. Karin Kazárová 
a 10. Zuzana Longauerová.

(mk)

Áčko naďalej bez prehry

   Cyklisti zo ŽP Šport,  a.s.,  Pod-
brezová si 18. októbra zmerali 
sily v medzinárodnej konkurencii 
na pretekoch Svetového pohára 
2. kategórie v cyklokrose v Plzni. 
Pre mládežnícke kategórie to 
boli piate preteky  Českého po-
hára - TOI TOI CUP. Najlepšie 
sa darilo Tereze Medveďovej, 
ktorá medzi kadetkami skonči-
la druhá. Ondrej Glajza obsadil 
medzi kadetmi desiate miesto, 
Šimon Vozár skončil trinásty, Mi-
chal Donoval dvadsiaty a Ivan 
Schvarcbacher dvadsiaty deviaty. 
   V Hlinsku sa 28. októbra konali 
šieste preteky Českého pohára v 

Cyklisti si zmerali sily
cyklokrose - TOI TOI CUP. Opäť 
sa najlepšie darilo Tereze Med-
veďovej, ktorá si medzi kadetkami 
vybojovala víťazstvo. Kadetom sa 
tiež darilo. Ondrej Glajza prišiel do 

cieľa štvrtý, Šimon Vozár dvanás-
ty, Ivan Schvarzbacher dvadsiaty. 
Matej Medveď v spoločnej kate-
górii Elite a U23 obsadil dvadsiate 
siedme miesto.            P. Medveď 

sa stretneme so Zalaegerszegóm
V Lige majstrov 

  NBC zverejnila vyžrebovanie 
Ligy majstrov v kolkoch pre 
ročník 2009/2010. Slovenskí 
zástupcovia v tejto súťaži -  ŽP 
Šport, a.s., Podbrezová a Tatran 
Prefa Sučany sa v prvom kole 
stretnú s družstvami z Maďar-
ska. Podbrezovej žreb pridelil 
víťaza Európskeho pohára KK 
Zalaegerszeg, mladé maďar-
ské družstvo, ktoré už  v Lige 
majstrov dokázalo zvíťaziť a to 
v roku 2007. Sučany sa v prvom 
kole stretnú s maďarským maj-
strom Gabonatrans Szeged, kto-
rý v minulom ročníku Ligy maj-
strov obsadil bronzovú priečku.
   Prvé kolo súťaže je napláno-
vané na 21. novembra 2009 so 
spoločným začiatkom všetkých 

zápasov o 13. hodine. Odvetné 
stretnutia sú na programe 5. 
decembra 2009. Podbrezová 
cestuje na prvý zápas k svojmu 
súperovi do Zalaegerszégu.

Podbrezovskí cyklisti tretí
Celoštátna extraliga v cestnej cyklistike mládeže bola v 
roku 2009 vypísaná pre kategórie mladších a starších žia-
kov, kadetov a juniorov. Body do hodnotenia sa dali získať 
vo vybraných cestných pretekoch, kritériách, časovkách a 

časovkách do vrchu  v priebehu celej sezóny.  Bodovo boli ohodnotené 
aj umiestnenia slovenských pretekárov na najväčších medzinárodných 
podujatiach. Do celkového hodnotenia klubov sa započítavali bodové 
zisky troch najlepších pretekárov v jednotlivých kategóriách. A práve v 
tomto hodnotení vďaka vyrovnaným výborným výsledkom žiakov, kade-
tov a juniorov Cyklistický spolok Velosprint Žilina zvíťazil so ziskom 2 453 
bodov pred MŠK Žiar nad Hronom (1 817 bodov) a Cyklistickým klubom 
ŽP Šport,a.s., Podbrezová (1 142 bodov).               CSŽ

T. Medveďová na stupni víťazov v Hlinsku....

... a v Plzni


