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Na konferencii
v Číne

o činnosti konštatoval: „...
podnikateľská činnosť spoločnosti bola uskutočňovaná
v súlade so zákonom a stanovami.“
Podpredseda predstavenstva Ing. Marian Kurčík
predniesol návrh individuálnej
a konsolidovanej účtovnej
závierky, ktoré boli zostavené
k 31. decembru 2011 a návrh
rozdelenia výsledku hospodárenia za rok 2011.
Z dôvodu uplynutia volebného obdobia člena dozornej rady Ing. Jána Banasa,
bol z funkcie odvolaný a ako
kandidáta na nové volebné
obdobie ho prítomní opätovne

Po dvadsiatom riadnom valnom zhromaždení

Bol to opäť úspešný rok
Dvadsiate riadne valné
zhromaždenie akciovej
spoločnosti Železiarne
Podbrezová sa konalo 19.
júna 2012 v Dome kultúry ŽP, za účasti akcionárov zastupujúcich 87,92
percenta podielu na vlastníctve základného imania
spoločnosti.
Po otvorení a schválení
orgánov valného zhromaždenia prítomní schválili návrh
predstavenstva na rozšírenie
doteraz používaného obchodného mena spoločnosti
Železiarne Podbrezová a.s.
o skrátenú verziu ŽP a.s.,
ktorá je často používaná
v obchodnom styku. Nasledovalo schvaľovanie zmien
stanov spoločnosti v článku
II. a článku XII.
Predseda predstavenstva
Ing. Vladimír Soták predniesol ročnú správu predstavenstva o podnikateľskej činnosti, stave majetku a finančnom
hospodárení spoločnosti za
rok 2011 a informáciu o podnikateľskom zámere. Okrem
iného povedal: „Predstavenstvo hodnotí veľmi pozitívne
uplynulý rok najmä preto, že
sme splnili stanovené ciele
v obchodnom aj finančnom
pláne aj napriek problémom,
ktoré nastali v marci pri požiari vo valcovni bezšvíkových rúr. Opravu sme zvládli
v krátkom čase a výroba bola
obnovená po osemnástich

dňoch. Celkové tržby z predaja našich výrobkov, tovaru
a služieb, dosiahli v hodnotenom období o 27,4 percenta
viac v porovnaní s predchádzajúcim rokom. Viac ako 90
percent našich výrobkov bolo
dodaných na exportné trhy.
Čistý zisk v roku 2011 dosiahol 14 409 tisíc eur. Vďaka
kvalitnému servisu a krátkym
dodacím lehotám sme si rozšírili okruh odberateľov a udržali významné postavenie
na európskych a svetových
trhoch.“ Z podnikateľského
zámeru na rok 2012 vyplýva,
že „...v materskej spoločnosti
budeme aj naďalej rozvíjať
hutnícku výrobu so zameraním na výrobu ocele, oceľových bezšvíkových rúr a hutnícku druhovýrobu. Cieľom
podnikateľského zámeru je
plné využitie výrobných kapacít, čomu bude prispôsobený
aj spôsob prevádzkovania
technologických zariadení.
Na opravy technologických
zariadení bude vynaložených
27,2 milióna eur. V nasledujúcich dvoch rokoch plánujeme
v troch etapách realizovať
nové odprášenie elektrooceliarne a pripravujeme sa na
rekonštrukciu a modernizáciu
kontinuálneho odlievania ocele a výstavbu nového vákuovacieho zariadenia,“ povedal
predseda predstavenstva.
Predseda Dozornej rady
ŽP Ing. Ján Banas v správe

schválili. Volebné obdobie
skončilo aj členom dozornej
rady, zástupcom zamestnancov a preto už 25. mája sa
uskutočnili voľby týchto členov. Zo zástupcov zamestnancov bol opäť zvolený Ing.
Milan Mutiš a členmi odborovej organizácie zvolený Pavol
Koštiaľ nahradil v dozornej
rade doterajšieho zástupcu
odborovej organizácie Milana
Weissa.
Dvadsiate valné zhromaždenie prebehlo bez akýchkoľvek problémov, diskusií, akcionári schválili ročnú správu
predstavenstva a podnikateľský zámer, správu dozornej
rady, individuálnu účtovnú
závierku a konsolidovanú
účtovnú závierku a návrh
na rozdelenie zisku. Valné
zhromaždenie schválilo pre
rok 2012 audítora na overenie účtovnej závierky, ktorým
bude Deloitte Audit s.r.o. Valné zhromaždenie schválilo
aj vyplatenie dividend v sume 4 eurá na jednu akciu
z účtu nerozdeleného zisku
z predchádzajúcich rokov.
V poslednom bode programu
schválili akcionári „návrh cien
podľa osobitného predpisu“.
Povinnosť vyplýva z novely
zákona, podľa ktorého návrh
na zmenu regulovaných cien
musia ešte pred podaním
regulačnému úradu schváliť
akcionári.
O. Kleinová

vyšlo 29. júna 2012
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Na aktuálnu tému s podpredsedom
predstavenstva a ekonomickým
riaditeľom Ing. Marianom Kurčíkom

V lete v bežnom režime
Polrok je za nami,
aký bol z vášho
pohľadu a čo nás
čaká?
- Rozhodne bol
lepší, ako sme predpokladali pri tvorbe
obchodného a finančného plánu na
uvedené obdobie. Dosiahli sme
nielen prekročenie plánovaných
objemov výroby, ale aj predaja.
V lete síce niektorí naši obchodní
partneri zatvoria sklady kvôli dovolenkám, verím však, že tento
výpadok nahradíme inými trhmi,
hlavne v zámorí, no a v septembri by sme mali pokračovať
v zabehnutých koľajach. Problémový, ako vždy, bude december,
ale na toto obdobie už tradične
plánujeme stredné opravy a inak
to nebude ani v tomto roku.
Verím, že aj na konci druhého
polroka budeme môcť vyjadriť
s dosiahnutými výsledkami len
spokojnosť.
Znamená to, že počas leta

nepripravuje predstavenstvo žiadnu
zmenu v organizácii
práce, resp. redukciu výroby?
- Niet na to žiadny
dôvod. Predstavenstvo ani neuvažuje
o obmedzovaní výroby počas letných mesiacov.
Môžem ešte jednu aktuálnu
otázku? Vláda pripravuje novinky v legislatíve a medzi
inými aj zásadné zmeny v daňových odvodoch. Ako ich
vnímate?
- Predpokladáme, že negatívne
dopadnú na firmy, ako sme my.
Jednak sa podstatne zvýši byrokracia, vyžiada si to softvérové
zásahy a nesporne budú negatívne aj ďalšie finančné dopady.
Nebudeme však predbiehať,
počkáme si na definitívne znenie
navrhovaných zákonov a potom
budeme reagovať, respektíve
prijmeme potrebné opatrenia.
o.k.

Turecko - slovenské fórum
Tretie inovačné a technologické turecko - slovenské fórum, ktoré sa
konalo 19. júna v Istanbule, prilákalo veľký počet tureckých firiem
prejavujúcich záujem o partnerstvo so slovenskými spoločnosťami.
Fórum organizovali Istanbulská priemyselná komora a Generálny
konzulát SR v Istanbule. Z hľadiska rastu HDP predstavuje Turecko
16. najväčšiu ekonomiku na sveta a šiestu najväčšiu v Európe (zdroj
IMF, sep. 2011). Krajina je zaujímavým a perspektívnym obchodným
partnerom pre Železiarne Podbrezová Group. V minulom roku export
ŽP do Turecka predstavoval viac ako 3 800 ton. Veľká časť tohto
objemu smerovala do automobilového priemyslu a výroby hydraulických komponentov. Ing. Marcel Adamčák, PhD. z odboru predaja
a marketingu a Ing. Jiři Berger, vedúci odboru predaja vulkanizačných lisov, TS Plzeň, predstavili na Inovačnom a technologickom fóre skupinu podnikov Železiarne Podbrezová Group.
(ma)
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Oslava pätnástich rokov
Ďalší atraktívny darček pre klientov
Doplnkovú dôchodkovú spoločnosť STABILITA
netreba našim zamestnancom špeciálne predstavovať. Prostredníctvom nej si na svoj budúci
doplnkový dôchodok sporí v ŽP viac ako 3 200
zamestnancov, ktorým na ich účty pravidelne
každý mesiac prispieva aj zamestnávateľ.
Priemerný zamestnávateľský príspevok vo
výške takmer 21 eur mesačne iba potvrdzuje,
že doplnkové sporenie je významnou súčasťou
sociálneho programu, a že vedenie ŽP (ako jeden z akcionárov spoločnosti STABILITA, d.d.s.,
a.s.) má na rozvoji a prosperite tejto spoločnosti
mimoriadny záujem. STABILITA v tomto roku
oslavuje už pätnáste výročie svojho založenia,
a to je v „mladých“ slovenských podmienkach
určite dôvod na príjemnú oslavu a milé prekvapenia. O darčeky naozaj nebude núdza. S tým
prvým prišla spoločnosť už vo februári, kedy
predstavila absolútnu novinku na slovenskom
trhu doplnkového dôchodkového sporenia. Ako
jediná totiž ponúka možnosť – sporiť na jednu
zmluvu súčasne v dvoch fondoch. Každý sporiteľ
má tak možnosť rozložiť riziko a kombinovať svoje úspory tak, aby výsledný efekt tohto sporenia
bol čo najzaujímavejší. Darí sa aj v zhodnocovaní úspor. Účty sporiteľov vzrástli od začiatku roka
o 4,5 percenta a tí klienti, ktorí sa rozhodli časť
svojich úspor presunúť do nového akciového
fondu, získali spolu ešte viac. Významne viac
však môžu získať všetci sporitelia! Spoločnosť
práve v týchto dňoch predstavuje ďalšiu novinku
- vernostný program. Ide o komplexný a ucelený
program pre všetkých verných sporiteľov, ktorí
vďaka nemu môžu získať ďalší hodnotný benefit,
ktorý je úplne nezávislý od vývoja na finančných
trhoch a o ktorého výške rozhoduje klient sám.
VERNOSŤ SA S NAMI VYPLÁCA !
Predstavujeme nový vernostný program
len pre klientov DDS STABILITA.
Vďaka vernostnému programu získavate
za každý rok bonus až do výšky 2 percent
vložených úspor.
Účastníkom vernostného programu sa sporiteľ
stáva automaticky, uzatvorením zmluvy o doplnkovom dôchodkovom sporení. Do programu sú
zaradení všetci sporitelia, ktorí už majú uzatvorenú účastnícku zmluvu so STABILITA, d.d.s.,
a.s., alebo takúto zmluvu uzatvoria v tomto roku.
Zbierajte vernostné body – sami rozhodnite

o výške vernostného bonusu !
Za každé vami zaplatené euro
vám pridelíme body.
Hodnota bodu závisí od počtu doteraz zaplatených príspevkových mesiacov. Celkový
počet príspevkových mesiacov sa hodnotí vždy
k 31. decembru kalendárneho roka a sporiteľ
je na základe tohto počtu zaradený do niektorej
z nasledujúcich kategórii. Súčasne sa spočítajú
všetky príspevky účastníka, ktoré boli v danom
roku (v čase od 1. januára do 31. decembra) pripísané na osobný účet a ich súčet sa vynásobí
bodovou hodnotou, platnou pre dané pásmo.
Príspevkových mesiacov:

Body za
zaplatené euro:

01 – 36

1

37 – 120

1,2

121 – 240

1,5

241 a viac

2

Body sa budú prideľovať raz ročne, vždy
k 31. decembru kalendárneho roka, spätne za
celý kalendárny rok. Prehľad o počte bodov na
vašom vernostnom konte bude zobrazený každoročne na výpise z vášho individuálneho účtu.
PRVÉ BODY VÁM PRIPÍŠEME
K 31. DECEMBRU 2012.
VY ICH VŠAK ZBIERATE UŽ DNES!
Už dnes teda môžete rozhodovať o tom, koľko
bodov získate na svojom vernostnom konte
v tomto roku. Záleží iba na vás, koľko usporíte
v danom roku a ako dlho budete sporiť.
Premieňajte body na peniaze.
Jeden bod - jeden cent ( 0,01€)
Váš vernostný bonus bude prepočítaný na peniaze a vyplatený naraz, v termíne výplaty prvej
dôchodkovej dávky.
Všetky podrobnosti o vernostnom programe
sa dočítate na vašej internetovej stránke:
www.stabilita.sk
Na vaše prípadné otázky radi odpovieme na
infolinke 0800 11 76 76.

*anketa* anketa*anketa*
Aj vo vás júnové horúce počasie vyvolalo pocit,
že najradšej by ste už boli na dovolenke? Darmo,
leto je tu a my začíname cítiť nutnosť vypadnúť
z práce aspoň na niekoľko dní a zabudnúť na bežné
starosti. Mnohí sa vyberú k moru, iní využijú letný
čas na pobyt pri slovenských kúpaliskách, ale volia
aj iné destinácie.

Kde sa chystáte na dovolenku?
Zhovárala sa: O. Kleinová

Foto: I. Kardhordová

Miroslav FAŠKO, SSOŠH ŽP
- Dovolenka to ešte nebude, ja
budem tretiak v súkromnej hutníckej
škole, takže sú to prázdniny. Bola
možnosť brigádovať vo fabrike, tak
som sa prihlásil. Bude to pre mňa
prax, aj si zarobím. To bude v júli
a v auguste? Ešte neviem. Záleží
od toho, koľko zarobím (smiech).
Zuzana KRÁLKOVÁ,
technická knižnica
- Tohto roku sa nechystám do
zahraničia, ale aj na Slovensku
je veľa krásnych miest, kde sa dá
oddychovať. Týždeň dovolenky
pobudnem v Nových Zámkoch
u sesternici a potom možno pôjdem do Dudiniec.
Milan NEZBEDA,
odbor technického dozoru
- Ja prežijem dovolenku ako
správny Slovák, pri robote. Porobím okolo domu, čo mi treba,
zájdem si na huby, na čučoriedky,
brusnice. Pre mňa je pobyt v prírode najlepší relax. Bývam v peknom prostredí, tak čo treba viac?
Jaroslav PÔBIŠ,
odbor technického dozoru
- Tohtoročnú dovolenku sme
spojili s rodinnou udalosťou. Dcéra
ukončila štúdium, takže ideme do
Prahy na promócie a spojili sme
to aj s dovolenkou. Niekoľko dní
tam pobudneme, popozeráme
pamiatky. Na jeseň pôjdeme ešte
na jednu dovolenku do Vysokých
Tatier, kde si urobíme nejaké túry.
Agnieszka FABEROVÁ,
ŽP Bezpečnostné služby
- Ja tohtoročnú dovolenku budem tráviť pekne pri rodičoch. Žijú
v Poľsku, v krásnom prostredí východného Pruska. Mazurské jazerá
sú nádherné a ja tam budem plávať, člnkovať sa a užívať si to, že
som doma.

V štvrtom kole našej čitateľskej súťaže venovanej desiatemu výročiu prvého majstrovského golfového
ihriska Gray Bear na Táľoch správne odpovedali tí, ktorí napísali, že:„odpal Laury Daviesovej pri pokuse
o netradičný rekord v longest drive dolu svahom meral 350 metrov.“ Šťastena sa usmiala na Elenu Kúthovú
z ťahárne rúr, ktorej zablahoželal a cenu odovzdal Ing. Ľuboš Ďurinďák, generálny riaditeľ Tále a.s.
Foto: I. Kardhordová

Milan MAJERÍK, doprava
- O víkendy máme postarané –
na Sihle máme domček a tak tam
chodíme kosiť, hrabať, kálať drevo,
ale aj oddychovať. Na dovolenku
by sme chceli ísť niekde k vode,
asi do Štúrova, ak to vydá čas
a budú financie.
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Na úvod, môžete definovať
kritériá „šité na mieru“ pre
vašu prevádzkareň?
- Centrálna údržba je obslužnou prevádzkarňou, ktorej
hlavnou úlohou okrem výroby
náhradných dielcov, nástrojov, valcov, je aj udržiavanie
technologického zariadenia
výrobných prevádzkarní v prevádzkyschopnom stave po
stránke mechanickej aj elektrickej. Na základe toho boli
nastavené kritéria pre prevádzkové údržby valcovne rúr,
oceliarne a ťahárne rúr. Prvým
je limit všetkých porúch jednotlivých prevádzkarní. Nakoľko pri odstraňovaní
veľkej časti porúch
je potrebná súčinnosť zámočníkov
aj elektrikárov, ďalšími kritériami sú
limit mechanických
a limit elektrických
porúch. Pri práci nesmieme zabudnúť
ešte na poriadok na pracovisku
a posledným, taktiež dôležitým
kritériom, je pracovná úrazovosť.
Ktorý kolektív tohto strediska môžete označiť za najlepší?
- Nakoľko prevádzkarne
valcovňa bezšvíkových rúr,
oceliareň a ťaháreň rúr majú
rozdielne technologické zariadenia, každá z nich má svoj
režim výroby, tak aj limity poruchovosti boli stanovené na
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Súťaž medzi zmenami
Je to bonus a ohodnotenie snáh
Od 1. januára uplynulého roka prebieha v našej spoločnosti súťaž medzi pracovnými zmenami. Zapojení sú do nej pracovníci „R“ kategórie výrobných prevádzkarní
oceliareň, valcovňa bezšvíkových rúr, druhovýroba a ťaháreň rúr a z obslužných prevádzkarní centrálna údržba, doprava, energetika a odbor riadenia kvality. Kritériá súťaže vychádzajú z oblastí: kvalita, výsledky hospodárenia, dodržiavanie bezpečnosti
pri práci a vývoj počtu reklamácií. Na základe týchto okruhov boli v jednotlivých
prevádzkarňach vypracované individuálne súťažné kritériá „šité na mieru“. Mesačné
a štvrťročné hodnotenia sú zverejňované na vývesných tabuliach. Motiváciou pre
súťažiacich je finančná odmena. Zaujímalo nás, ako súťažia v centrálnej údržbe
a preto sme oslovili Ing. Ladislava Bizuba vedúceho ekonomického oddelenia:
každú prevádzkareň samostatne. Nedá sa vyhodnotiť jeden
kolektív za celú centrálnu údržbu. Vyhodnotenie sa robilo
podľa prevádzkarní
a najlepšími pracovníkmi prevádzkovej strojnej údržby
a prevádzkovej elektroúdržby vo valcovni bezšvíkových rúr
bola zmena C, v oceliarni zmena D a v ťahárni rúr zmena C.
Má súťaž vplyv na dosahované výsledky?
- Určite má. Jednotlivé zmeny cítia medzi sebou určitú
zdravú konkurenciu, vedia, že
ich práca je monitorovaná, čo
vedie k ich vyššej zodpovednosti s cieľom mať čo najmenej
výrobných prestojov z titulu
porúch na zariadeniach.
Máte pocit, že sa mení aj
postoj ľudí? Jednak k plne-

niu pracovných povinností
a jednak v medziľudských
vzťahoch?

- Už počas krízového roku
2009 kolektív opustili ľudia,
ktorí sa nie celkom stotožňovali

Výroba chladiacich kanálov v centrálnej údržbe.

so stanovenými cieľmi. V súčasnosti sa snaží celý kolektív
údržby zlepšovať systém práce a prispieť tak k zvyšovaniu
produktivity práce a k plneniu plánovaných výrobných
úloh jednotlivých výrobných
prevádzkarní. Medzizmenovú
súťaž považujeme za bonus
a mimoriadne ohodnotenie
nášho snaženia.
Je niečo, čo by ste chceli organizovať trochu inak,
vylepšiť?
- Vždy je čo zlepšovať, ale
v tomto prípade si myslím, že
rok je krátka doba na posúdenie.
O.Kleinová

Foto archív Tcú

S Ing. Annou Kováčovou, riaditeľkou ZANINONI Slovakia s.r.o.

V plnom nasadení aj počas leta
Vlani bol zavedený systém
plánovanej podpory nakládky tovaru v ŽP a.s. – ako
hodnotíte tento krok po roku
využívania?
- Cieľom zavedenia systému
bolo zosúladiť požiadavky zákazníkov na dodanie tovaru
s možnosťami prevádzkových
kapacít na fyzickú nakládku
na jednotlivých nakladacích
miestach v akciovej spoločnosti Železiarne Podbrezová
a to s ohľadom na čas potrebný pre realizáciu prepravy
do určenej destinácie. Som
presvedčená, že tento cieľ sa
naplnil a podarilo sa nám zastaviť stupňujúce sa problémy
s nakládkou hlavne vo valcovni bezšvíkových rúr a ťahárni rúr, kde sa na kamióny
nakladajú najväčšie objemy
tovaru. Nakládka kamiónov sa
dnes plánuje nielen na jednotlivé dni, ale aj do pracovných
zmien. Skrátili sa čakacie doby dopravcov na nakládku.
Skrátil sa tiež celkový čas pohybu kamiónov v areáli ŽP
a.s., hoci tento faktor je závislý
aj na počte nakladacích miest,
na ktorých musí jeden kamión
nakladať.
Zavedenie systému prinieslo

zároveň určité obmedzenia,
ktoré vychádzajú z kapacitných možností nakládky prevádzkarní a túto skutočnosť
bolo potrebné neraz vysvetliť
zákazníkom. Myslím si, že
zákazníci dosť rýchlo pochopili nevyhnutnosť takéhoto
plánovania nakládky a dnes to
vnímajú ako pozitívny krok. Dopredu sa
posunula vzájomná
komunikácia, výsledkom čoho je ich
spokojnosť s dodaním tovaru v dohodnutých termínoch.
Väčšina zákazníkov, resp. obchodníkov má prístup do systému
a možnosť vidieť, do ktorej
zmeny určitého dňa je naplánovaná nakládka jeho tovaru, evidenčné číslo kamióna.
V deň nakládky vidia čas jeho
príchodu, na ktorom nakladacom mieste sa nachádza,
alebo bol už naložený, i čas
jeho odchodu. Vďaka zamestnancom odboru expedície
a obchodnej administratívy
v ŽP a.s. a samozrejme mojim
kolegom, údaje sú aktualizované počas celého dňa.
V minulom roku bol v ŽP

a.s. zrealizovaný aj proces
centralizácie zákazníckej špecifikácie na nakládku a táto
špecifikácia sa následne doplnila do systému plánovania
kamiónov. Verím, že každý,
kto s týmto systémom pracuje
to považuje za ďalší pozitívny
vplyv na zrýchlenie nakládky.
Naplnili sa vaše
očakávania, ktoré
ste vkladali do nového automatizovaného skladu vo
valcovni bezšvíkových rúr?
- Od dopravcov,
majiteľov kamiónov
a tiež samotných
vodičov máme zatiaľ len pozitívne ohlasy na nakládku
v novom automatizovanom
sklade valcovne bezšvíkových
rúr. O nakládke hovoria ako
o dobrej a rýchlej. Ich hodnotenie je pre nás dôležitou
spätnou väzbou, pretože to
znamená, že je dobrá nielen
fyzická nakládka, ale aj jej
naplánovanie.
Náš záujem sa sústreďuje
najmä na počet naložených
kamiónov, o tonáži hovoríme len pri požiadavkách na
prepravu. Je rozdiel, ak napr.

v jednej zmene potrebujeme
čiastočne naložiť osem kamiónov vo valcovni bezšvíkových
rúr a tie potom dokladajú presné rúry alebo osem plných
kamiónov len valcovaných
rúr. V oboch prípadoch musí
ten kamión vojsť do haly, odplachtovať, naložiť, zaplachtovať, vyjsť z haly. Z pohľadu
času sa dá najviac ovplyvniť
práve nakládka tovaru a od
nového skladu sme skutočne
očakávali, že naložíme viac
kamiónov v jednej zmene.
Prax ukazuje, že nakládka sa
zrýchlila a tým sa očakávania
napĺňajú.
Čím žijete v týchto dňoch?
- Máme pred sebou letné obdobie, pre mnohých zamestnancov čas na letnú dovolenku. V našej spoločnosti je
to čerpanie len vopred naplánovaných a schválených
dovoleniek, pretože každého
chýbajúceho kolegu je potrebné zastúpiť v plnom rozsahu. Vzhľadom na špecifickú
zasielateľskú (špeditérsku)
činnosť nie je možné využiť
napr. brigádnikov. Keď zasielateľ obstaráva prepravu,
sprostredkovateľská činnosť
je len jednou z jeho aktivít.

Zasielateľ musí mať na pamäti
záujmy odosielateľa, dopravcu
i príjemcu tovaru osobité pre
každú jednu prepravu. Musí
mať potrebné vedomosti i skúsenosti a preventívne upozorňovať na prípadné riziko, ku
ktorému by mohlo dôjsť počas
nakládky alebo vykládky tovaru, ako aj počas samotnej prepravy. Práve v letných mesiacoch sú v mnohých krajinách
rôzne obmedzenia, zákazy
jázd v určité dni, hodiny, čo
má vplyv na termín nakládky
i vykládky. Musíme mať na
zreteli, že niektorí zákazníci
(príjemcovia tovaru) budú pracovať v inom ako bežnom pracovnom režime, alebo v určité
dni, resp. týždne nepracujú.
Taktiež u nich sú čerpané dovolenky a je potrebné mať vedomosť a kontakt na toho, kto
ich zastupuje v tejto oblasti.
Štatistika počtu nami obstaraných prepráv za posledné dva
roky ukazuje, že júl a august
boli na úrovni ostatných bežných mesiacov roka. Uvítali by
sme, aby takýto vývoj pokračoval aj v tomto roku a dopyt
po našich službách rástol aj
v budúcnosti.
V. K
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Nové formy vzdelávania v OUI Valaská
OUI Valaská už 25 rokov ponúka komplexné vzdelávanie žiakom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Snahou vedenia školy, ale aj všetkých zamestnancov, je poskytnúť žiakom kvalitné vzdelanie a pomôcť
im plnohodnotne sa integrovať do spoločnosti. Neustále sa snažíme zvyšovať úroveň kvality vzdelávania, preto
sme využili možnosť zapojiť sa do operačného programu „Vzdelávanie“ spolufinancovaného Európskym sociálnym fondom, prioritná os č.1 reforma systému vzdelávania a odbornej prípravy, opatrenie č. 1.1 Premena tradičnej
školy na modernú. Škola získala finančný grant na tvorbu nových foriem vzdelávania. Celá realizácia sa začala v roku
2009 a prebiehala v 2 základných líniách:
a)
b)

odborná príprava pedagogických zamestnancov
tvorba nových učební, nákup učebných pomôcok

Vďaka projektu sme jedna z mála škôl v regióne, ktorá má čiernu a bielu terapeutickú miestnosť SNOEZELEN pre žiakov so špeciálnymi výchovnovzdelávacími potrebami, poruchami učenia. Okrem toho žiaci získali novú PC učebňu, v ktorej sa učia pracovať s PC v nových predmetoch informatická výchova a
informatika. Počas realizácie projektu 38 pedagógov získalo vedomosti a zručnosti v oblasti canisterapie, hipoterapie, muzikoterapie, dramatoterapie,
arte a ergoterapie a terapie hrou. Projektom škola podporí kultúrno-umelecké aktivity žiakov v novom predmete Tvorivé
dielne, kde si žiaci vyskúšajú aj niektoré remeslá našich starých mám.
Získané poznatky sprostredkúvame žiakom cez školský vzdelávací program, v ktorom sú začlenené prvky terapií. Naďalej budeme zodpovedne pristupovať k individuálnym potrebám našich študentov. Budeme sa snažiť vytvárať im
vhodné prostredie pre ich celkový osobnostný rozvoj.

Aplikácia moderných metód vo vyučovacom procese s dôrazom na samostatnú prácu žiaka

Gymnazisti obhajovali projekty

V našom súkromnom gymnáziu sa 4. júna 2012 konali obhajoby ročníkových prác tretiakov. V poradí druhý ročník
bol mimoriadne zaujímavý na nezvyčajné a zaujímavé témy.
Organizácia týchto ročníkových prác je založená na presnom časovom harmonograme. Celý proces začína hneď
na začiatku tretieho ročníka (v septembri - októbri), kedy si
každý tretiak vyberá jednu z mnohých vypísaných tém. Témy
vyhlasujú učitelia konkrétnych predmetov a snažia sa o to,
aby boli zamerané na prax alebo región a aby témy prechádzali viacerými oblasťami života. Celý tretí ročník môžu žiaci
zhromažďovať materiál a podklady pre svoju prácu. Počas
ústnych maturitných skúšok (máj) dokončujú svoje práce
tak, aby každá dodržiavala istú štruktúru, odbornú úroveň
vyjadrovania a formálnu stránku. Odovzdané ročníkové práce, zviazané v hrebeňovej väzbe, každý žiak odovzdá svojmu
konzultantovi, učiteľovi, ktorý tému vypísal. V júni nasleduje
obhajoba prác, ktorú žiak robí pred komisiou. Výsledkom je
známka, vyplývajúca z posúdenia samotnej práce a obhajoby. Samotné obhajoby sú krásnou udalosťou v živote školy,
môže sa na ne prísť pozrieť ktokoľvek, sú totiž verejnosti
prístupné. Žiak takto už počas tretieho ročníka získa mnoho
skúseností v práci s odbornou literatúrou, s písaním odborného textu a s jeho obhajobou. Po zhodnotení druhého
ročníka tohto ročníkového projektu musíme skonštatovať, že
to má pre tretiakov a budúcich maturantov mimoriadne veľký
význam a osobnostný prínos.

D. Kyselicová

A. Vágner

Dominika KYSELICOVÁ, III.
H trieda
- Na projektový týždeň som sa
tešila, pretože sa chystám na
vysokú školu a toto bola pre mňa
najlepšia skúsenosť. Vyskúšala
som si prípravu na tvorbu bakalárskej, resp. diplomovej práce, aj
to, aké je obhajovať svoju prácu.

J. Auxtová

M. Škultéty

Verím, že mi tento projekt pomôže lepšie zvládnuť stres pri
maturitnej skúške.
Andrej VÁGNER, III. H trieda
- Podľa môjho názoru je táto
školská aktivita pre študentov užitočná a som si istý, že skúsenosti, ktoré získali počas tejto práce,
využijú aj v budúcom štúdiu na

vysokých školách. Na obhajobu
svojho vlastného projektu som sa
tešil. Bola to príležitosť porozprávať ostatným, čo som zistil.
Júlia AUXTOVÁ, III. H trieda
- Mám skvelý pocit, že som to
zvládla, čomu by som ešte pred
dvomi týždňami nebola uverila.
Obhajobu som si užila aj napriek
stresu, pretože ma moja téma zaujímala a vedela som o nej veľa.
Z obhajoby ostatných spolužiakov som sa dozvedela mnoho zaujímavých vecí z rôznych oblastí.
Podľa mňa to bola veľmi užitočná
skúsenosť do budúcnosti, najmä

vzhľadom na vysokú školu. Zopakovala by som si to zasa.
Marián ŠKULTÉTY, III. H trieda
- Tvorba projektov a ich následná obhajoba nám do budúcnosti
dáva aspoň čiastočnú predstavu

o tvorbe prác na vysokú školu. Aj
keď požiadavky našich prác neboli ani zďaleka také, s akými sa
stretneme neskôr, uvedomili sme
si časovú náročnosť na tvorbu.

Len zozbierať informácie z rôznych zdrojov zabralo samo osebe
veľa námahy a času. Následné
naštudovanie už ani nehovoriac.
Mnohí, ktorí zanedbali prípravu
a začali pracovať na poslednú
chvíľu na svojich prácach, nemohli ani dosiahnuť dobrú kvalitu
a následnú dobrú známku. Nie
každý však má voľného času
ako ostatní, a je zaťažený o niečo viac. Avšak, ani to nebol taký
veľký problém a všetko sa dalo
zvládnuť na výbornú.
Mgr. Štefan Fedor
Foto: Mgr. Juraj Čief

Motoristi v Rohoznej
Slnečné počasie vytiahlo členov
Motoristického krúžku pri SSOŠH
ŽP a všetkých tých, ktorí majú radi vôňu benzínu na letisko v Rohoznej. Žiaci sa mali možnosť
oboznámiť s technickými parametrami a konštrukciou závodnej
motokáry, štvorkolky a osobného
automobilu. Vedúci autoškoly p.
Dunajský ich oboznámil s prevádzkou a údržbou automobilu
autoškoly KIA Rio. Potom absolvovali inštruktáž o bezpečnosti
jazdy a jazdu na motokáre, štvorkolke na uzatvorenom okruhu a
pomedzi kužele.
Činnosť krúžku je zameraná
na prípravu žiakov, na získanie
vodičského oprávnenia skupiny
A, B. Kým však žiaci dosiahnu
príslušný vek a možnosť získať vodičské oprávnenie, môžu
si ,,pričuchnúť“ k vôni benzínu

aj takýmto spôsobom. Čas od
prvej minúty strávený v kokpite motokáry letel neuveriteľne
rýchlo. Vietor vo vlasoch v sedle
štvorkolky si spieval svoju pesničku spolu s burácaním motora, radosť a šťastné úsmevy sa

ukazovali na tvárach začínajúcich
vodičov.
A „...aby sme si to mohli zopakovať čo najskôr,“ zneli slová
žiakov, ktoré vyjadrovali ich spokojnosť.
Mgr. Jozef Zákalický

PODBREZOVAN 13/2012

STRANA 5

Kováčska konferencia Open Forge Meeting v Číne
V deväťmiliónovom meste
Čeng-čou (ZhengZhou), ležiacom na Žltej rieke v provincii
Che-nan (Henan) sa na konci
mája uskutočnila medzinárodná kováčska konferencia.
Medzi tristo tridsiatimi účastníkmi z trinástich krajín boli
i zamestnanci ŽĎAS, ktorí sa
tam rozhodne nestratili. S veľkým záujmom sa stretla predovšetkým prednáška Jiřího
Filippa, MSc. z odboru obchod
metalurgie o aktuálnom vývoji
ťažkého kováčskeho priemyslu
vo východnej Európe.
Konferencie sa zúčastnila aj veľká časť európskej
a miestnej konkurencie: SMS
Meer, Wepuko-Pahnke (kovacie lisy), Dango&Dienenthal
(DDS), Glama (kovacie manipulátory), Tijanjin Tianduan
Press, Anyang Forging-Press
Machinery Industry, Taiyuan
Heavy Industry, Lanzhou LS
Heavy Machinery (kovacie lisy), Shanxi Chenhui Forging
Equipment (manipulátory veľmi
podobné DDS) atď. Pravidelne
sa ich zúčastňujú aj výrobcovia
ostatných zariadení, využívaných v kováčskom priemysle
– hydrauliky (Rexroth, Oilgear),
ohrievacích pecí, kováčskych
súborov pre radiálne kovanie
(rakúska fy GFM), prístrojového vybavenia a dodávatelia

software a simulačných technológií. Svojich zástupcov
posielajú i čínske technické
univerzity a výskumné ústavy.
A aký vývoj v oblasti kovania možno v najbližšej dobe
očakávať? Pokles záujmu
o jadrovú energetiku po vlaňajšej katastrofe vo Fukušime
významne ovplyvňuje dopyt
po veľmi ťažkých výkovkoch
(puzdra pre primárne okruhy,
hriadele turbín a generátorov)
a tým aj po zodpovedajúcom
strojnom vybavení. Trend
v stavaní stále väčších a väčších kováčskych súborov (lisy
s tvárniacou silou nad 150 MN
a manipulátory nad 600/650
ton) bude aj napriek tomu pokračovať – čoskoro sa dočkáme listu s 210 MN – aj keď asi
nie vo veľkom počte. Mnoho
veľkých závodov teraz svoje
výrobné kapacity využíva len
čiastočne a za cenu veľkých
finančných strát.
Napriek nadmernej výrobnej
kapacite, aj v oblasti stredne
veľkých kovacích súborov (s
lismi 40 – 80 MN) by sa mohli
vyskytnúť zaujímavé príležitosti
pri obmene často zastaraných,
energeticky i materiálovo náročných zariadení s nízkou produktivitou. Mnoho čínskych, hlavne
menších závodov, bude pravdepodobne úplne zrušených.

a
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Pokles takmer určite nepostihne veternú energetiku,
banský a spracovateľský priemysel, včítane ťažby z morského dna. Veľký záujem pre-

ách je jedinečnou príležitosťou
na výmenu najnovších technických i obchodných poznatkov
a na nadviazanie kontaktov medzi odborníkmi z celého sveta.

Časť pojazdného hrebeňa pre ťažnú stolicu je vyrábaný ako náhradný dielec pre ťaháreń rúr Železiarne Podbrezová

trváva o zariadenia pre výrobu
železničných komponentov,
aj o moderné zariadenia pre
zápustkové kovanie.
Hitom tohtoročnej konferencie sa stalo predvedenie
kovacieho súboru s lisom Wepuko-Pahnke 185 MN a 750
tonovým manipulátorom DDS,
inštalovaným vo firme CITIC
Heavy Machinery, Luoyang.
Účasť na podobných akci-

Týchto konferencií sa zúčastňujú aj predstavitelia vyššieho manažmentu veľkých i menších kováční, a tak sú spoločne s veľtrhmi aj skvelou príležitosťou
k propagácii firmy. Špecifickosť
zariadení vyrábaných v ŽĎAS,
a.s., ako investičných celkov,
si vyžaduje aj iné marketingové
postupy ako pri predaji menších
zariadení, napríklad CNC obrábacích strojov. Zabezpečenie

si kovacieho súboru je už strategickým rozhodnutím, ktoré
ovplyvní fungovanie firmy na
desiatky rokov. Základnou (bohužiaľ nie jedinou) podmienkou
úspechu je včas sa dozvedieť
o pripravovanom investičnom
zámere a vzbudiť záujem vrcholového manažmentu. Nasledujúce veľmi tvrdé výberové konanie
s účasťou svetovej (a prípadne
i miestnej) konkurencie sa už
rovnako stalo samozrejmosťou
a počet uvedených investičných
zámerov pritom z roka na rok
klesá. Nie je možné vynechať
jedinú príležitosť na propagáciu firmy a hlavne na získanie
akejkoľvek zákazky, aj keď sa
celkom nezhoduje s posledne
vyrobeným podobným zariadením.
Príjemným zistením bolo,
že čínski účastníci vedia o firme ŽĎAS, a.s. a jej výrobných
programoch nielen v oblasti
voľného kovania. Bezpochyby
je to i odraz našej zvýšenej aktivity v Čínskej ľudovej republike a predovšetkým obchodných úspechov dosiahnutých
v posledných rokoch.
Robert Feranec,
marketing ŽĎAS

Vernosť
sa s nami
vypláca!
www.stabilita.sk

Pilier vášho dôchodku
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Zdravie máš len jedno
Ak nemáte v jedálnom lístku
aspoň trikrát do týždňa ryby,
nekonzumujete hovädzie mäso,
vnútornosti (pečeň), orechy alebo olivový olej a denne nezjete
minimálne 400 gramov zeleniny alebo ovocia, mali by ste
hľadať NIEČO, čo by doplnilo
potrebné látky pre váš organizmus. Ako ochrana pred vražed-

ným ochorením srdca sa využívajú „omega“ mastné kyseliny,
ktoré majú silné protizápalové
účinky, čo je dôležité u viacerých ochorení. V súčasnosti
narastá záujem o úlohu omega
mastných kyselín pri prevencii
cukrovky a niektorých typov
rakoviny. Ľudský organizmus je
schopný vyprodukovať si všetky

Tajomstvo pštrosieho oleja

potrebné mastné kyseliny, s výnimkou dvoch: kyseliny linolovej
a kyseliny alfa-linolénovej, ktoré
by sme mali prijímať v strave,
preto ich voláme “esenciálne
mastné kyseliny”.
Pštrosí olej, známy už niekoľko tisícročí, v starovekom

Jedálny lístok 2. – 8. júl 2012

Jedálny lístok 9. – 15. júl 2012

Pondelok
Polievky: terchovská, pečivo
zemiaková gulášová, pečivo
Hamburské bravčové stehno, knedľa
Znojemský hovädzí guláš, ryža, šalát
Zemiakové placky, zakysanka
Ružový cestovinový šalát s tuniakom
Ohnivé kuracie stehno orientálne, zel. obloha
Šišky s džemom, kakao
Bageta šampiňónová so šunkou
Ovocný balíček
Utorok
Polievky: slovenská hubová, pečivo
pohronská, pečivo
Vypráž. morčací rezeň ovčiarsky,
zemiaky, uhorka
Goralská pochúťka, cestovina
Údené mäso, hrach. kaša, uhorka, chlieb
Šalát z červenej repy so syrom, pečivo
Zapekané zemiaky s pórom
Ryžový nákyp s ovocím
Bageta s kuracím mäsom
Pečená bravčová krkovička, pečivo
Streda
Polievky: zeleninová s rajbaničkou, pečivo
fazuľová so salámou, pečivo
Pečený bôčik s plnkou, kapusta, knedľa
Kurací rezeň na hubách, ryža, šalát
Špenátový prívarok, volské oko, zemiaky
Windsorský šalát, pečivo
Hovädzí guláš so zelenou fazuľkou
Hanácke koláče, kakao
Bageta Gurmán
Mliečny balíček
Štvrtok (sviatok)
Polievka: kapustová s klobásou, pečivo
Brav. rezeň s broskyňou a syrom, zem., šalát
Pečené kuracie stehno, tarohoňa, kompót
Celozrnná bageta syrová
Piatok
Polievky: mexická, pečivo
krupicová so zeleninou, pečivo
Hovädzie dusené, chrenová omáčka, knedľa
Morčac. prsia na hrášku so šampiňónmi,
ryža, šalát
Vypráž. treska plnená brokolicou a syrom,
zem., šalát
Hydinový šalát, pečivo
Pestrá zelenina s volským okom
Šúľance s makom
Bageta moravská
Ovocný balíček
Sobota
Polievka: držková, pečivo
Záhradnícke brav. stehno, slovenská
ryža, šalát
Hovädzí rezeň obaľovaný, zemiaky, uhorka
Bageta s pikantným mäsom
Nedeľa
Polievka: krúpková, pečivo
Kuracie stehno pivárske, kapusta, knedľa
Bravčové mäso na rasci, ryža, cvikla
Bageta Apetito

Pondelok
Polievky: fazuľková kyslá s kôprom, pečivo
rascová s vajcom, pečivo
Detvianska nátura, opekané zem., uhorka
Milánska hovädzia pečienka, cestovina
Ravioly so syrom, paradajková omáčka
Zelotofu, pečivo
Cestoviny s brokolicou a smotanovou omáčkou
Plnené rožky orechové, kakao
Celozrnná bageta syrová
Mliečny balíček
Utorok
Polievky: gulášová, pečivo
karfiolová, pečivo
Pečené morčacie stehno, červ. kapusta, knedľa
Bravčové mäso Chilli con carne, ryža, šalát
Roľnícke zemiaky, uhorka
Pestrý cestovinový šalát
Plnené hovädzie mäso, zeleninová obloha
Zapekané palacinky s tvarohom
Bageta Gurmán
Vyprážaná ryba, pečivo
Streda
Polievky: slepačia, pečivo
frankfurtská, pečivo
Vyprážaný bravčový rezeň, zem. šalát s majonézou
Kuracie prsia na paprike, cestovina
Držky na diabolský spôsob, knedľa
Syrové tajomstvo, pečivo
Kelové listy plnené zeleninou, mrkvový šalát
Škvarkové pagáče
Bageta salámová so šalátom
Ovocný balíček
Štvrtok
Polievky: šošovicová kyslá s kapustou, pečivo
roľnícka, pečivo
Maďarský hovädzí guláš, knedľa
Plnený bravčový závitok, ryža, šalát
Štefanská sekaná pečienka, zem. prívarok, chlieb
Zeleninový šalát s reďkovkou, pečivo
Hubové rizoto, uhorkový šalát
Zem. knedličky tvarohovo-jahodové, mak. posýpka
Bageta Apetito
Pečené kačacie stehno, pečivo
Piatok
Polievky: hŕstková, pečivo
mrkvová s pórom, pečivo
Vyprážané čevapčiči, zemiaky, šalát
Kurac. stehno na smotane s hlivami, cestovina
Zemiakovo-bryndzové pirohy so slaninou
Grécky šalát, pečivo
Zapekaná ryba so šampiň., šalát z červ. kapusty
s kukuricou
Lievance s džemom
Bageta s kuracím mäsom
Mliečny balíček
Sobota
Polievka: údeninová, pečivo
Sikulský bravčový rezeň, knedľa
Kuracie prsia Andalúzia, ryža, šalát
Bageta moravská
Nedeľa
Polievka: zemiak. s hlávkovou kapustou, pečivo
Sviečková hovädzia pečienka, cestovina
Vyprážané morčacie medailón. so šunkou a syrom,
zem., tatárska omáčka
Celozrnná bageta mexická

Egypte a Ríme používali pri liečení zranení, artritídy, kožných
ekzémov a v starostlivosti o
pleť. Dnes ho využívame nielen
v kozmetike, ale aj vo farmácii a v alternatívnej medicíne.
Vo svete, najmä v Austrálii a
v Amerike, sa prisudzujú pštrosiemu oleju niekedy až zázračné účinky pri liečení rôznych
chorôb (skleróza multiplex, Alzheimerova choroba, nádorové
ochorenia, cukrovka a iné).
Pštrosí olej obsahuje “esenciálne mastné kyseliny” a iné, ktoré pozitívne ovplyvňujú krvný
obeh, hladinu cukru a cholesterolu, zažívací a imunitný systém, pokožku, ako aj správnu
činnosť orgánov a pohybového
aparátu. Kyselina linolová sa
v organizme mení na kyseliny
skupiny omega-6, ktoré sú
dôležité pre správnu funkciu
krvného obehu, pozitívne
ovplyvňuje telesný rast, imunitný systém
a zrážanlivosť
krvi v cievach.
Kyselina linolenová podporuje vznik kyselín omega-3,
ktoré sa uplatňujú pri syntéze
prostaglandínov a priaznivo
ovplyvňujú stav cievnej steny
a srdečných tepien, stav pokožky, funkciu slinivky brušnej.
Kyselina stearová má priaznivý
vplyv na zníženie nežiaducich
zlúčenín cholesterolu v krvi.
K úbytku koenzýmu Q-10
v organizme dochádza po
dvadsiatom roku veku tak, že
po štyridsiatke ho máme len
polovicu. Bunky sa stávajú
náchylnejšie na poškodenie,
horšie využívajú energiu na
svoju existenciu a činnosť. Ak
dôjde v organizme k poklesu
koenzýmu Q10 pod potrebnú
úroveň, môže sa to prejaviť
zníženou výkonnosťou, horšou
toleranciou záťaže, zníženou
pracovnou aktivitou, únavou
a zníženou schopnosťou regenerácie. Koenzým Q-10 má
priaznivý vplyv na správnu činnosť srdca a ciev, pri atrofii
dýchacích ciest a tráviaceho
ústrojenstva, pri chronických
hepatitídach (zápaloch pečene), pri degeneratívnych
zmenách kĺbového systému,
redukuje únavový syndróm,
pomáha pri depresiách a posilňuje imunitu. Ak by ste chceli
v potrave prijať 20 mg koenzýmu Q-10, museli by ste zjesť
napríklad pol kila sardiniek,
takmer kilo hovädziny alebo
viac ako kilogram arašidov. Vitamín E je dôležitý antioxidant.
Pri nízkej hladine vitamínu E
v tele sú nedostatočne chránené membrány buniek a DNA od

nebezpečia voľných radikálov.
Medzi dôsledky avitaminózy
môže patriť neplodnosť, dlhšie
hojenie rán, zvýšený rozpad
červených krviniek a zníženie
ich počtu. Vitamín E spomaľuje proces starnutia buniek
a tkanív. Ovplyvňuje tvorbu červených krviniek, zúčastňuje sa
obnovy a rastu svalovej hmoty
a ďalších tkanív. Je dôležitý pre
prevenciu samovoľných potratov, má účinok na plodnosť a
potenciu. Podporuje činnosť
pohlavných žliaz, svalov, nervov a pečene. Ak ste fajčiar,
častejšie si doprajete alkohol,
pracujete v prostredí, kde sú
namáhané oči, ak ste žena
používajúca antikoncepčné
tabletky – vaše telo potrebuje
dostatok betakaroténu.
Betakarotén ako dôležitý antioxidant chráni pred účinkom
voľných radikálov, pôsobí
proti infekčným
chorobám a
nádorom, stimuluje imunitný systém, pomáha urýchľovať hojenie rán
a je vhodnou prevenciou vzniku
kardiovaskulárnych ochorení.
Je dôležitý pre udržanie zdravej
kože, slizníc a oddialenie známok starnutia (vyššia koncentrácia karoténu udržuje mladistvý vzhľad pokožky). Priaznivo
ovplyvňuje ochranu kože pred
UV žiarením, zlepšuje odolnosť
pokožky proti spáleniu a napomáha jej zhnednutiu. Pozitívne
pôsobí pri očných ťažkostiach a
šeroslepote.
Kapsuly s pštrosím olejom
obohatené o vitamíny sa objavili
aj na slovenskom trhu. Ich synergický efekt výnimočne pozitívne pôsobí na kardiovaskulárny systém, stav cievnej steny a
srdcových tepien, zrážanlivosť
krvi v cievach, zníženie nežiaduceho cholesterolu, funkciu
slinivky brušnej a hladinu cukru
v krvi, metabolizmus a imunitný
systém, pečeň, zažívací systém a črevá, pokožku a vlasy,
kĺby a artritídu, oči a prekrvenie
mozgu, ale aj celkovú vitalitu a
odolnosť organizmu.
Zaujímavosťou je, že podiel
na ich výrobe má aj naša dcérska spoločnosť ŽP GASTRO
servis, s.r.o. Pštrosí tuk topia
a porciujú na ďalšie spracovanie. Konečný efekt je vo výživovom doplnku, predstavujúcom
štyri účinné látky v jednej kapsule (omega kyseliny, koenzým
Q10, vitamín E a betakarotén).
V budúcnosti by radi tento výrobok ponúkali záujemcom za
ceny výhodnejšie, ako na bežnom trhu, o tom však keď to
bude aktuálne.
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S dirigentom Pavlom Šianským o tom, čím žije naša dychovka

Tretie CD nahrali v apríli
Banskobystrický samosprávny kraj spolu
s obcou Valaská zorganizovali 41. ročník
Festivalu dychových
hudieb 16. júna 2012
na Námestí 1. mája
vo Valaskej. Predstavili sa Dychové sexteto ZUŠ z Valaskej pod vedením J. Jenču, Detský dychový
orchester ZUŠ v Brezne pod
taktovkou M. Švoňavu, Mostárenkla Brezno s dirigentom M.
Krellom, Turčianske mažoretky
pod vedením M. Kordíkovej,
Dychová hudba Valaská pod
taktovkou J. Jenču, Dychová
hudba z Detvy s dirigentom Ľ.
Vilhančekom, Dychový orchester Brezno s M. Švoňavom,
Dychový orchester Cementár
z Banskej Bystrice pod dirigentskou taktovkou P. Machajdíka
a Dychový orchester Železiarní
Podbrezová s P. Šianským, ktorého sme sa opýtali:
Ako sa vám hralo vo Valaskej?
- Hralo sa nám dobre, až na
veľké teplo. Orchester sa na toto vystúpenie poctivo pripravoval a tak i v týchto podmienkach
sme to dobre zvládli. Postupne
bolo badať únavu hráčov, ktorí,
ako to už býva, hrali vo viacerých dychových hudbách. Celý
festival bol veľmi dobre pripra-

vený a všetky dychové hudby hrali veľmi
dobre. Repertoár hudieb bol pestrý a tak
si mohol každý kto
prišiel, vypočuť to, čo
sa mu páči. V závere
odohrali hudby tradične monstrekoncert,
na ktorom sa zúčastnili dychové hudby z Brezna, Valaskej
a Podbrezovej.
Začína sa obdobie festivalov
a rôznych iných príležitostí na
prezentáciu. Kde sa chystáte
so svojim orchestrom počas
nasledujúcich týždňov?
- Dňa 23. júna naša hudba
vystúpi v Novej Bani na oslave
storočnice futbalového klubu,
30. júna budeme koncertovať
v Prakovciach na festivale dychových hudieb. Počas prázdnin si trochu oddýchneme,
budeme skúšať nové skladby
a účinkovať by sme mali v Podbrezovej na oslavách SNP. Začiatkom septembra budeme
hrať v Banskej Bystrici na Celonárodnej výstave včelárov. Radi
by sme na začiatku školského
roka oslovili školy s tým, že by
sme zahrali koncert pre žiakov
a vybrali prípadných záujemcov o hru na dychové nástroje.
Dorast, ktorý hudba má, sa nie
vždy uchytí a pri hudbe zostane.
Preto je potrebné hľadať nové

V živej, neoficiálnej alebo polooficiálnej komunikácii sa používajú domácke podoby krstných
(rodných) mien. Od slovenských
mužských mien sú to najčastejšie
podoby zakončené na -o, napr. Ladislav – Laco, Pavol/Pavel – Paľo,
František – Fero, Rudolf – Rudo,
Juraj – Juro, Jurino, Ďuro, Lukáš –
Lukino, alebo na spoluhlásku, napr.
Andrej – Ander, Andriš, Andráš,
Bohumil – Bohuš, Ferdinand – Ferdiš, Gabriel – Gabo i Gábriš, i na
samohlásku -a, napr. Štefan – Pišta
popri Števo. Väčšina ženských
domáckych mien je zakončená na
samohlásku -a: Michaela – Miša,
Anna – Hana, Anča, Aňa, Anica,
Dorota – Dora, Dorica, Dorina,
Viktória – Vika, Vikina, Vica, Katarína – Kata, Katina, Katuša, Kača,
Kačena, Kaťa, Zuzana – Zuza,

talenty na postupné dopĺňanie
našej dychovej hudby.
Povráva sa o ďalšom CD.
- CD, v poradí už tretie, sme
nahrali v apríli. Nahrával s nami
Jaroslav Stráňavský, s ktorým
sme spolupracovali už na prvom CD. Sú na ňom zastúpené
skladby od pochodu, polky, valčíka, cez koncertné a tanečné
skladby, až po swingové. Nahrali sme spolu osemnásť skladieb, z ktorých polovica je so
sólistami nášho orchestra. Na
takmer hodinovom CD sa sólo-

Zuzuľa. Popri týchto podobách sa
tak medzi mužskými, ako aj ženskými menami vyskytujú i podoby
so zakončením na -i alebo -y, napr.
Laci, Pali, Feri, Rudi/Rudy, Ďuri,
Luky/Luki, Viki/Viky, Katy/Kati. Ide

Na slovíčko
o cudzie, zvyčajne domácke podoby mužských a ženských mien.
Ich zakončenie býva ovplyvnené
podobou vo východiskovom jazyku. Luky je anglická podoba mena
Lukáš. Laci, Pali, Feri sú maďarské domácke podoby mužských
mien Ladislav, Pavol, František.
Rudi je nemecká domácka podoba
mužského mena Rudolf. Katy je
anglická domácka podoba mena
Katarína a Kati maďarská domácka

vo predvedú Adriana Bundová
na flaute, ale i ako speváčka
v skladbách Hallelujah a Horehronie, ďalej Richard Bunda
a Nikola Luptáková v hre na
klarinet, Matej Krella na trúbku, Marián Medveď na tenor
a Róbert Hlaváčik na krídlovku. Kedy bude CD kompletne
vyrobené, vám teraz neviem
povedať. Návrh na obal CD sme
odovzdali – a tak čakáme na
počítačové spracovanie. Preto
sa celá výroba zdržala.
Vaše ciele?

podoba tohto mena.
Krstné mená zakončené na -i/-y sa
v slovenčine častejšie ako vo funkcii nominatívu používajú vo funkcii
oslovenia – porov. najmä ženské
mená Eva – Evi, Viera – Vieri, Soňa
– Soni, Kaťa/Kata – Kati, Zuza –
Zuzi. Tieto tvary majú oporu v tvare
mami odvodenom od všeobecného
podstatného mena mama, a v tvare
oci odvodenom od domáckej podoby oco utvorenej od všeobecného
mena otec, ktoré sa v slovenčine
používajú vo funkcii oslovenia. Mužské mená zakončené na -i/-y sa
skloňujú podľa vzoru kuli, napr. Feri
– Feriho – Ferimu, Rudi – Rudiho –
Rudimu, ženské mená zakončené
na -i/-y ostávajú nesklonné, napr.
stretla som sa s Viki.
Silvia Duchková
Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV

- Naším spoločným cieľom je
vybudovať nový repertoár, ktorým sa budeme prezentovať na
vystúpeniach. Hľadať mladých
ľudí so záujmom učiť sa hrávať
dychovú hudbu rôznych žánrov.
Radi by sme našli i schopných
spevákov, ktorí vedia interpretovať piesne ľudové, ale aj spevákov pre spev tanečných piesní.
Samozrejme, v neposlednom
rade je naším cieľom budovať
kvalitný orchester so širokým
hudobným záberom.
O. Kleinová

Spomienky
Dňa 18. júna sme si pripomenuli nedožitých šesťdesiat rokov milovaného
manžela, otca a starého otca
Jozefa KUBANČÍKA z Brezna.
S láskou a úctou spomína celá rodina
...
Dňa 6. júla uplynú tri roky odvtedy,
ako nás navždy opustil milovaný
manžel a otec
Elemír KOLLÁR z Brusna.
S láskou a úctou spomína
manželka a syn
...
Dňa 1. júla si pripomenieme štvrté výročie odvtedy, ako nás navždy opustil
milovaný manžel, otec, starý otec
a brat
Ivan SOLIAR z Podbrezovej.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu
spolu s nami tichú spomienku.
Smútiaca rodina
...
„Tak veľmi si sa chcel tešiť, tak veľmi
si chcel žiť, no nebolo lieku pre teba
a srdce prestalo ti biť.“
Dňa 10. júla uplynie desať rokov odvtedy, ako nás navždy opustil milovaný
manžel, otec a starý otec
Ján HREBÍČEK z Brezna.
S láskou a úctou spomínajú manželka a synovia s rodinami

Dňa 15. júna sa na
Golfovom ihrisku na
Táľoch a na Hrade
Ľupča uskutočnil 8.
ročník Dňa obchodných partnerov Železiarní Podbrezová
a.s. Účastníkmi podujatia zameraného
na upevňovanie dobrých vzťahov odboru
predaja a marketingu
a odboru zásobovania so svojimi obchodnými partnermi, boli
zástupcovia tuzemských dodávateľov ■ Predám slnečný pozea odberateľov našej mok v Rohoznej, 11 €/m2,
dohoda. 0907 745 483
spoločnosti.

Inzertná služba

■ Predám 2-izbový byt
v Podbrezovej.
Kontakt: 0904 499 174
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V boji o popredné priečky a postup
nechýbalo podbrezovské mužstvo

PREMIÉRA V DRUHEJ
LIGE NÁM VYŠLA
Ako hodnotí vedenie Futbalového oddielu ŽP Šport výkony jednotlivých tímov v nedávnom ukončenom ročníku sme sa opýtali Ing. Vladimíra Sotáka ml., viceprezidenta klubu:
Začnime najsledovanejším tímom,
ktorému postup do
najvyššej slovenskej súťaže ušiel len
o vlások. Rezonovalo v klube sklamanie?
- Prvý ročník v druhej najvyššej
slovenskej súťaži máme úspešne za sebou. O sklamaní nemôžeme hovoriť, práve naopak.
Do súťaže sme vstupovali ako
nováčik, sami sme nevedeli čo
môžeme čakať od kvality hry
a súperov, a s dosiahnutým
druhým miestom sme spokojní.
V priebehu ročníka 2011/2012
sa ukázalo, že máme na to, aby
sme sa pokúsili aj o postup do
najvyššej súťaže. Druhé miesto
nás zároveň motivuje do nového
ročníka k ešte lepšiemu výkonu
a umiestneniu, čomu už v súčasnosti prispôsobujeme zloženie
kádra a samotnú letnú prípravu.
Prebieha s tímami Corgoňligy
a kvalitnými zahraničnými súpermi – s FC Trenkwalder Admira
Wacker sme prehrali 3:1 (2:1,
gól za ŽP Rusnák), FK Austria
Wien nás porazil rozdielom troch
gólov 4:1 (2:1, gól za ŽP Minčič)
a ŠK Slovan Bratislava sme porazili 1:3 (0:2, gólmi Tubonemiho,

Pančíka a Nikolova).
Váš klub disponuje množstvom mládežníckych tímov,
hrajúcich najvyššie
slovenské súťaže.
Splnila vaše očakávania aj táto kategória hráčov?
- Čo sa týka mládeže, tam vidím
veľký priestor na zlepšovanie,
aby sme obrovský potenciál mladých dokázali lepšie využiť oproti
uplynulým sezónam. Nechcem
tým znehodnotiť prácu trénerov,
manažérov v práci s mládežníckymi družstvami, ale som
presvedčený, že potenciál je
ďaleko väčší v porovnaní s dosiahnutými výsledkami. Starší
dorast U-19 v I. lige skončil na
13. mieste, keď v jesennej časti
získal iba 11 bodov a v jarnej
časti ho čakal boj o záchranu
v najvyššej súťaži. Získal v nej
25 bodov a s bilanciou 7 víťazstiev, 4 remízy a 4 prehry patril
v jarnej časti k najlepším tímom.
Mladší dorast U-17 skončil v konečnej tabuľke na 12. mieste.
Hráči podávali nevyrovnané výkony, víťazstvá boli často striedané so zbytočnými stratami bodov
najmä v domácich zápasoch.
V 2. lige skončili „B“ družstvá

– starších dorastencov na 6.
mieste a mladší dorastencov na
12. mieste. Starší žiaci U-15 si
vybojovali pekné 3. miesto za Žilinou a Duklou B. Bystrica, o rok
mladší žiaci v kategórii U-14
skončili na 5. mieste. Mladší žiaci
a družstvá prípraviek štartovali
v súťažiach stredoslovenského
regiónu, v týchto kategóriách sa
výsledky nevyhodnocujú.
Aké kroky podnikáte pre skvalitnenie mládežníckych družstiev?
- V júni sa uskutočnilo výberové konanie na posty profesionálnych trénerov a koordinátora mládežníckych družstiev.
V novom súťažnom ročníku
bude koordinátorom mládeže
bývalý hráč Podbrezovej, naposledy tréner mužov Dolnej
Ždane Jozef Mores. Po audite
SFZ nám bol pre súťažný ročník 2012/2013 pridelený štatút
Útvaru talentovanej mládeže
1. kategórie. Na základe týchto
zmien očakávame zlepšenie
výsledkov družstiev mládeže,
najmä v kategórii staršieho dorastu. Skvalitnením práce na
tejto úrovni potenciál mládežníckych tímov určite dokážeme
využiť a posunúť sa tak medzi
absolútnu slovenskú špičku.

Príprava na jarnú časť sa uskutočnila po prvýkrát doma na umelom
trávniku na Skalici

Prvý domáci zápas s Liptovským Mikulášom bol ešte v mrazivom
počasí

Vráťme sa k nedávno ukončenému ročníku, ako ho hodnotíte s odstupom času?, opýtali
sme sa trénera mužov Jaroslava Kentoša:
- Celkovo môžeme
túto sezónu hodnotiť
pozitívne. Ako nováčik súťaže sme obsadili druhé miesto,
výkonnosť hráčov
mala stúpajúcu tendenciu a náš herný
prejav sa výrazne zlepšil. Najviac ma mrzí strata bodov v
domácom zápase s Dolným
Kubínom a remíza v Petržalke.V
tejto časti sezóny sa lámal boj o
prvé miesto a ten sme nezvládli.
Čo z toho vyplýva pre nasledujúci ročník?
- Do nasledujúcej sezóny
pôjdeme opäť s cieľom bojovať o najvyššie priečky v
2. lige, verím že výkonnosť
hráčov bude naďalej stúpať
a svojou hrou pritiahneme
viac divákov na náš štadión.
Kde absolvujete letnú prípravu a aký je plán prípravných
zápasov?

- Letnú prípravu
sme začali 13. júna.
Absolvujeme herné
sústredenie v Šamoríne, počas ktorého
budeme hrať prípravné zápasy proti Austrii
Viedeň, Admire Viedeň a Slovanu Bratislava. Po
návrate budeme pokračovať v
príprave v domácich podmienkach a odohráme ďalšie prípravné zápasy s Duklou Banská
Bystrica, Zlatými Moravcami,
Ružomberkom a Ostravou.
Zvolili sme si ťažkých súperov, aby sme sa porovnávali s
lepšími mužstvami, lebo len
také zápasy nám ukážu nedostatky, na odstránení ktorých musíme tvrdo pracovať.
Nastali v kádri nejaké podstatné zmeny?
- Káder mužstva na letné
prípravné obdobie 2012 tvoria
- Hanák, Palider, Snitka, An-

drič, Nosko, Minčič, Trnovec,
Greško, Harvilko, Pančík, Cmarko, Čekovský, Gemzický, Kožička, Kochan, Podio, Tubonemi,
Rusnák. Z dorastu prišli noví
hráči - Katreniak, Smrek, Lukáč,
Gombala a Szőke, z Rimavskej
Soboty Morháč, z Moldavy nad
Bodvou Cmarko, z Dukly Banská Bystrica Kupčík a z Jupie
Podlavice Gábriš. V zápase
so Slovanom Bratislava bol na
skúške srbský útočník Nikolov.
Z tímu odišli Betka a Sedliak.
V. Kúkolová

Najviac gólov (7) padlo do brány Lučenca v domácom zápase 5. mája.
Foto: I. Kardhordová

Slovenský pohár mládeže
Slovenský pohár mládeže v cestnej cyklistike sa uskutočnil 16.
júna v Partizánskom, v ktorom
pretekári Cyklistického klubu ŽP
Šport v jednotlivých kategóriách
obsadili:
▪ starší žiaci: 1. Timotej Ambros,
8. Tomáš Kapajčík, 9. Slavomír

ŽP Informatika s.r.o. pozýva študentov vysokých škôl so
zameraním na informačné technológie na každoročný
študentský kemp informačných technológií. Kemp sa
uskutoční v termíne od 1. augusta 2012 do 21. augusta
2012. Ďalšie pokyny a informácie sú dostupné na adrese:
http:/www.zpinformatika.sk/kemp2012/intro.pdf

Kujan, 11. Daniel Rajčok ,
▪ kadeti: 10. Marcel Havetta, 14.
Pavol Kvietok,
▪ juniori: 10. Šimon Vozár, 13.
Sebastián Čanecký, 16. Ivan
Schwarcbacher,
▪ ženy: 2. Tereza Medveďová.
Seriál Slovenského pohára
mládeže v cestnej cyklistike
pokračoval 17. júna pretekmi
s hromadným štartom v Tužinej,
v ktorom naši cyklisti obsadili v
kategóriách:
▪ starší žiaci: 3. Slavomír Kujan,
8. Daniel Rajčok, 9. Tomáš Kapajčík, 20. Timotej Ambros,
▪ kadeti: 8. Marcel Havetta, 10.
Pavol Kvietok,
▪ z juniorov bol 8. Šimon Vozár.
(pm)
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