
   Každoročne opakujúce sa obdobie ekonomic-
kého zhodnotenia predchádzajúceho roka spo-
ločnosti Železiarne Podbrezová a.s. máme za se-
bou. Opäť môžeme s potešením konštatovať, že 
rok 2011 patrí k tým úspešnejším. Za rok 2011 sme 
dosiahli tržby za naše výrobky a služby v hodno-
te 275,5 mil. eur, čo v porovnaní s predchádzajú-
cim rokom je viac o 59 mil. eur. Z porovnania nákla-
dov a výnosov sme vyčíslili výsledok hospodáre-
nia pred zdanením - zisk  16 798 tis. eur, pričom plá-
novaný výsledok bol zisk v hodnote 15 000 tis. eur. 
Podiel zisku vytvoreného v hlavnej (prevádzkovej) 
činnosti predstavuje 13 176 tis. eur. Celkový výsle-
dok hospodárenia po zdanení je zisk 14 409 tis. eur.
   Majetok spoločnosti je krytý na 69 percent vlast-
nými zdrojmi. Z cudzích zdrojov bankové úvery 
kryjú 16 percent majetku. Vernosť zobrazenia fi -
nančnej situácie a výsledku hospodárenia v účtov-
nej závierke za rok 2011, v súlade s Medzinárod-
nými štandardmi fi nančného výkazníctva, potvrdi-
la audítorská spoločnosť Deloitte Audit s.r.o. Bra-
tislava.

Ing. Libor Trnik,
odbor Ei

ekonomicky úspešný
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Štvrté rokovanie EZR ŽP GROUP

Už štvrtýkrát sa stretli členo-
via Európskej zamestnanec-
kej rady ŽP GROUP. Rokova-
nie  sa uskutočnilo 11. apríla 
v zasadačke ŽP. Členom OZ 
KOVO ŽP a.s. a ďalších spo-
ločností ŽP GROUP poskyt-
li zástupcovia zamestnávate-
ľa, Ing. Mária Niklová, člen-
ka Predstavenstva a personál-

na riaditeľka ŽP a.s., Ing. Má-
ria Demianová, vedúca odbo-
ru práce a miezd a JUDr. Ra-
dim Kochan, vedúci personál-
neho odboru ŽP a.s. informá-
cie vyplývajúce z programu. 
Za české spoločnosti sprá-
vu doplnil Ing. Zbyněk Kadlec, 
personálny riaditeľ spoločnosti 
ŽĎAS a.s. Predmetom rokova-

nia bola organizačná štruktúra, 
predpokladaný vývoj výroby 
a zamestnanosti, ale aj stav in-
vestícií. Odznela  správa o ak-
tuálnej ekonomickej a fi nanč-
nej situácii v spoločnostiach 
ŽP GROUP a prednesené boli 
aj plánované ukazovatele čin-
nosti v spoločnostiach pre rok 
2012.                                    ok

Prezident SR Ivan Gašparovič a jeho slovinský partner Danilo Türk navštívili 13. apríla 2012 Banskú Bystricu. Pre-
zident SR Ivan Gašparovič vyjadril potešenie, že prezident Slovinska si za miesto návštevy mimo hlavného mes-
ta vybral práve Banskú Bystricu, ktorá je historickým, kultúrnym a priemyselným centrom stredného Slovenska. 
Podľa prezidenta Banská Bystrica stelesňuje všetko to, čo spája Slovensko so Slovinskom a tým sú krásne hory, 
hrady a zámky, termálne a liečivé pramene a bohatá história a kultúra mesta a jeho okolia. Návšteva pokračova-
la prehliadkou námestia a Matejovho domu. K pamätníku SNP položili obaja prezidenti vence a spoločne si pre-
zreli múzeum SNP. Danilo Türk, prezident Slovinskej republiky, ako rodák z Mariboru sa sám rozhodol pre náv-
števu Banskej Bystrice, pretože podobne ako Maribor aj Banská Bystrica je metropolou svojho regiónu. Na Hra-
de Ľupča, kde prezidenti obedovali, privítal vzácnych hostí aj predseda Predstavenstva ŽP a.s. Vladimír Soták

Ako každoročne od 18. apríla do 18. mája trvá Mesiac kultúr-
neho dedičstva. Aj Hutnícke múzeum ŽP si pri tejto príležitos-
ti pripravilo podujatia pre svojich návštevníkov. Tým najzaují-
mavejším bude už tradičný deviaty ročník Dňa otvorených dve-
rí, na ktorý vás srdečne pozývame – čítajte na siedmej strane. 

F: O. Kleinová

   Golfové ihrisko Gray Bear na Táľoch ožíva a chystá sa 
na množstvo zaujímavých podujatí. Medzi najvýznamnej-
šie patrí ženská svetová golfová túra Ladies European 
Tour. Golfový klub Gray Bear Tále sa po už uskutočnených 
dvoch ročníkoch Ladies European Tour v rokoch 2010 a 
2011 môže pochváliť získaním licencie na organizáciu tej-
to najprestížnejšej svetovej túry pre nadchádzajúce tri roky. 

   Počas sezóny je naplánovaných množstvo ďalších významných 
akcií a vyvrcholením bude 10. výročie existencie prvého osemnás-
ťjamkového golfového ihriska. Pri tejto príležitosti opäť otvárame 
čitateľskú súťaž  a tešíme sa na vaše odpovede (čítajte na dru-
hej strane).                                                                                    ok

Hovorili aj o perspektívach

Rok 2011

Neprehliadnite!
Začína sa čitateľská súťaž

2 – percentá vlaňajšej dane na dobrú vec – čítajte na 6. strane

Foto. Anna Nociarová

Foto. Anna Nociarová
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Pýtala sa: V. Kúkolová             Foto: A. Nociarová

Akú stravu
uprednostňujete?

Jozef TOMENGA, odbor riadenia kvality
   - Desiatky rokov už chodím na teplú stravu a som 
rád, že úroveň stravovania sa z roka na rok zlepšu-
je. S kvalitnou stravy je to ako u dobrých gazdiniek, 
nie vždy všetko vyjde tak, ako by chceli. Pri objed-
návkach sa vyhýbam mastnému mäsu, inak zjem 
všetko. Mojim najobľúbenejším je maďarský guláš 
s knedľou. Teším sa už na novinku – vlastné peči-
vo a držím Gastro-servisu palce, aby im to vyšlo.

Málokto sa môže pochváliť tým,  že si môže ob-
jednať až z ôsmich jedál rôzneho druhu od mäso-
vých a múčnych jedál,  racionálnej a delenej stra-
vy, až po pizze, bagety a ovocné či mliečne balíč-
ky. Zamestnanci našej spoločnosti túto možnosť 
každodenne môžu využívať. Spoločnosť ŽP GA-
SRO servis svoje služby vylepšuje a prináša no-
vinky. Pribudla druhá polievka,  doplnky k teplej 
strave a poslednou novinkou v ponuke tejto stra-
vovacej spoločnosti bude vlastná výroba pečiva 
kornspitzov. V prípade, že si stravníci nevyčerpa-
jú mesačný kredit, môžu ho využiť na odber chla-
denej či mrazenej stravy. Našich spolupracovníkov 
sme sa opýtali:

Iva ŠALINGOVÁ, zásobovanie
   - Zo služieb stravovacej spoločnos-
ti pravidelne využívam ponuku teplej 
stravy a pitného režimu. Vyberám si  
buď šaláty alebo delenú stravu,  a ak 
ma ponuka z tohto typu jedál neoslo-
ví,  tak si objednám prvé alebo druhé 
jedlo z denného menu.

Anton TRNIK, centrálna údržba
   - V práci chodím len na teplú stra-
vu, z ktorej si objednávam štvrté jedlo, 
t.j. rôzne šaláty. Nepreberám si, ale 
najviac mi chutia  windsorský a bul-
harský šalát, ale aj švajčiarsky šalát 
s tofu. Tento druh jedla rád pripravu-
jem doma, kde sa inšpirujem aj recep-
túrou Gastro-servis.

Pavel BARBIERIK, ťaháreň rúr
   - Pravidelne si vyberám teplú stra-
vu, niekedy si dám aj ľahšie jedlá, ša-
láty, ale nepohrdnem ani širokým vý-
berom pizze, chutia mi. Som mäso-
vý typ, takže uprednostňujem tieto je-
dlá. Keď sa niekedy stane, že si limit 
nevyčerpám, vyberiem si aj z ponu-
ky chladenej stravy.

Ján CIPCIAR, centrálna údržba
   - S kvalitou teplej stravy som spokoj-
ný, takže volím tento typ stravovania, 
no stane sa, že pri nevyčerpanom kre-
dite využijem aj ponuku chladených je-
dál. Z denného menu je to hlavne prvé 
alebo druhé jedla podľa prílohy, naj-
radšej mám ryžu a zemiaky. Občas to 
spestrím štvrtým jedlom – šalátmi.

Alena LEVIKOVÁ, odbor riadenia kvality
   - Denná ponuka našej stravovacej spo-
ločnosti je pestrá, z ôsmich jedál si vybe-
rám hlavne delenú stravu, ktorá mi naj-
viac chutí. Uprednostňujem kuracie mäso 
na rôzne spôsoby a k tomu nejakú oblo-
hu. Mesačný kredit nie vždy vyčerpám, 
málokedy si ho však doplním chladenou 
stravou.

Tohtoročná zimná sezóna pria-
la azda všetkým lyžiarskym 
strediskám. Ako hodnotíte tú 
vašu?
    - Tohtoročná zima bola nao-
zaj veľmi pekná. V okolí napadlo 
množstvo snehu a tým boli vy-
tvorené podmienky pre otvorenie 
všetkých zimných stredísk. Množ-
stvo snehu  nepochybne dotvori-
lo celkový dojem prírody, my sme 
však v tomto smere výnimočné 
stredisko. Dokážeme sa pripra-
viť na zimnú sezónu bez toho, 
či napadne sneh alebo nie a na-
šim návštevníkom môžeme zaru-
čiť, že od vianočných sviatkov až 
do polovice marca im ponúkneme 
výborné podmienky na lyžova-
nie. Samozrejme, prírodný sneh 
naše podmienky vylepší, príroda 
je ďaleko krajšia a nám to umož-
ní  otvoriť aj ďalšie aktivity, najmä 
bežeckú dráhu, ktorá sa v tejto 

sezóne mimochodom tešila veľ-
kému záujmu. Keďže sme stre-
disko najmä pre začiatočníkov a 
rodiny s deťmi, počas víkendov 
sme organizovali rôzne podujatia, 
aby sme návštevníkom spestrili 
pobyt na snehu. Ak mám zhodno-
tiť sezónu, môžem len konštato-
vať, aj napriek tomu, že všetky ly-
žiarske strediská v okolí boli otvo-
rené, nám návštevníkov neubu-
dlo, skôr prišli noví a to je dobré 
znamenie. 
Čím žijete dnes?
   - Veľmi sme chceli udržať ly-
žiarske stredisko v prevádz-
ke aj počas veľkonočných sviat-
kov. Extrémne teplá koncom mar-
ca dali snehu zabrať a ani pred-
povede počasia na Veľkú noc ne-
boli veľmi priaznivé (hoci nevy-
šli), preto sme sa rozhodli sezó-
nu pred sviatkami ukončiť. Aj na-
priek tomu sme počas Veľkej noci 
mali dosť návštevníkov, ktorí však 

už poškuľova-
li skôr po dru-
hej strane areá-
lu. Momentálne 
sú ešte pomer-
ne chladné dni 
a tak sa golfo-
vé ihrisko spus-
tiť nedá. Prípra-
vy na otvorenie 
sú však v plnom 
prúde. Jar je pre 
prípravu ihriska 
najdôležitejšia. 
Vyžaduje si to 
množstvo operácií, aby sme do-
siahli, že ihrisko bude počas se-
zóny odolávať silnému náporu 
golfi stov (golfová sezóna bude 
otvorená 21. apríla - pozn. red.).
Súvisia prípravy aj s očakáva-
nými podujatiami?
   - Všetky prípravy  sa robia bez 
ohľadu na to, aké podujatia nás 

čakajú. My sa snaží-
me pre svojich náv-
števníkov vždy pripra-
viť ihrisko na najvyššej 
úrovni.
Prejdime k tým pod-
ujatiam

   - Počas predchádzajúcich 
dvoch rokov sme organizova-
li jedno z najvýznamnejších sve-
tových golfových podujatí  - žen-
skú európsku túru. Aj počas ďal-
ších troch rokov budeme v tom 
pokračovať. V dňoch 8. – 10. júna 
zavítajú k nám najlepšie golfi stky 
z desiatok krajín a my sa musíme 
pripraviť tak, aby sme sa pred-
viedli v čo najlepšom svetle.
Koľko ich očakávate?
   -  Očakávame 126 výkonnost-
ne najlepších európskych hráčok. 
Ako každý rok, budeme mať mož-
nosť rozdať aj desať divokých ka-
riet a my už dnes vieme, že jednu 
pridelíme štvrtej najlepšej ama-
térke vo svetovom rebríčku a aj 
napriek tomu, že pomery v SKGA 
sa vyvíjajú tak, ako sa vyvíjajú, 
rozhodli sme sa kartu prideliť aj 
najlepšej amatérskej hráčke Slo-
venska.
Prezradíte nám ďalšie pripra-

vované akcie?
   - Ťažiskovým podu-
jatím tejto sezóny bude 
naša túra Golfového 
klubu Tále, o ktorej som 
presvedčený, že je jed-
nou z najšportovejších 
a najkvalitnejších túr, 
ktoré sa na Slovensku 
konajú. 
Táto sezóna nie je 
bežná. Poznamenaná 
je totiž významným 
jubileom. Od otvore-
nia golfového ihris-

ka Gray Bear uplynie v augus-
te desať rokov. Chystáte nejaké 
podujatia pri tejto príležitosti? 
   - Naše výročie sa chystá-
me osláviť sériou turnajov, kto-
ré budú trvať týždeň a vyvrcholia 
dňom výročia. V tejto sezóne sa 
chceme intenzívnejšie venovať 
deťom a mládeži. Náš klub síce 
spolupracuje so žiakmi základ-
nej školy a Súkromného gymná-
zia ŽP, chceme však prilákať ďal-
ších záujemcov. Chceli by sme 
prelomiť mýtus, že golf je špor-
tom bohatých. Podmienky, kto-
ré vytvára Golfový klub Tále pre 
svojich mladých členov, študen-
tov a deti, sú skutočne excelent-
né a myslím, že nedosahujú náro-
ky, ktoré kladú na členstvo špor-
ty, ako je tenis, hokej, lyžovanie... 
Deťom pripravíme podujatie, na 
ktorom ich oboznámime s týmto 
športom a verím, že niekoľko ich 
získame a podarí sa nám vycho-
vať také talenty, ako je dnes Zu-
zana Kamasová, či Juraj Zvarík. 
Mladým ľuďom sa bude venovať 
školený tím pod vedením Joze-
fa Sotáka. Podmienky, ktoré pre 
rozvoj talentov ponúka naše gol-
fové ihrisko, sú nesporne najlep-
šie na Slovensku. V tomto roku 
sa pripravujeme aj na výstavbu 
golfovej akadémie 9 - jamkového 
golfového ihriska pri osemnásť-
jamkovom ihrisku Gray Bear, kto-
rá poskytne vynikajúce podmien-
ky nielen pre začiatočníkov, ale aj 
pre výkonnostných golfi stov.

O. Kleinová

Otvárame druhý ročník rubriky, v ktorej získate informácie o tom, čo sa deje v na-
šej dcérskej spoločnosti Tále a.s. Lyžiarska sezóna sa skončila a areál začína ožívať 
golfi stami. Je to už desiata golfová sezóna na Gray Bear a najvýznamnejším tohto-
ročným podujatím bude opäť organizovaná najprestížnejšia ženská svetová golfová 
túra Ladies European Tour (LET). Prvé majstrovské golfové ihrisko na Slovensku sa 
tak turnajom Allianz Ladies Slovak Open už tretíkrát zaradí do kalendára LET spolu 
s takými prestížnymi golfovými podujatiami ako Evian Masters vo Fracúzsku, British 
Open, Australian Ladies Masters alebo Dubai Ladies Masters.

S Ing. Ľubošom Ďurinďákom, generálnym riaditeľom Tále a.s.

Aj o príprave na golfovú sezónu...

Koľká golfová sezóna sa začína na Táľoch?

POZOR – Čitateľská súťaž
o vecné ceny venované spoločnosťou Tále a.s.

Kupón č.1

Odpovede zasielajte do desiatich dní od vydania tohto čísla do redakcie novín, s uvedením 
správnej odpovede:
................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................. 
Meno a priezvisko: .................................................................................................................. 
Útvar: ....................................................................................................

Aktuálne
z Táľov:
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Rok po začatí súťaže medzi zmenami
Foto: I. Kardhordová

   Konferencia Základnej organi-
zácie Odborového zväzu KOVO 
pri Železiarňach Podbrezová 
a.s. sa uskutočnila 11. apríla 
v Bielej medvedici v Bystrej, za 
účasti 78  delegovaných zástup-
cov dielenských výborov. Pozva-
nie prijala členka Predstaven-
stva ŽP a.s. a personálna riadi-
teľka Ing. Mária Niklová, a čle-
novia Európskej zamestnanec-
kej rady ŽP GROUP. 
   Hlavným bodom programu bola 
správa o činnosti ZO za rok 2011, 
ktorú predložil predseda Pavol 
Koštiaľ. Poukázal na skutočnosť, 
že „... bola v minulom roku po-
značená zásahmi predchádzajú-
cej vlády, výrazne ovplyvňujúci-
mi činnosť všetkých odborových 
zväzov na Slovensku. Celá zá-
ťaž bola tak prenesená na oby-
čajných ľudí. Bolo to oveľa po-
hodlnejšie, ako hľadať stimuly, 
či riešenia podporujúce domá-

„Prínos je nesporný, stačí sa pozrieť len na nárast výroby pri zvýšení náročnosti sortimentu a dosiahnutú kvalitu.“
Od 1. januára uplynulého roka prebieha v našej spoločnos-
ti súťaž medzi pracovnými zmenami. Zapojení sú do nej pra-
covníci „R“ kategórie výrobných prevádzkarní oceliareň, val-
covňa bezšvíkových rúr, druhovýroba a ťaháreň rúr a z ob-
služných prevádzkarní centrálna údržba, doprava, energeti-
ka a odbor riadenia kvality. Kritériá súťaže vychádzajú z ob-
lastí: kvalita, výsledky hospodárenia, dodržiavanie bezpeč-
nosti pri práci a vývoj počtu reklamácií. Na základe týchto 
okruhov boli v jednotlivých prevádzkarňach vypracované in-
dividuálne súťažné kritériá „šité na mieru“. Mesačné a štvrť-
ročné hodnotenia sú zverejňované na vývesných tabuliach. 
Motiváciou pre súťažiacich je fi nančná odmena. Zaujímalo 
nás, ako súťaž beží v ťahárni rúr a preto sme oslovili Ing. 
Václava KORTÁNA, špecialistu pre systém kvality:
Na úvod, môžete defi novať kri-
tériá „šité na mieru“ pre vašu 
prevádzkareň?
   - Vzhľadom na charakter výro-
by v našej prevádzkarni, sú pre 
každú dielňu schválené samo-
statné súťažné kritériá. V prie-
mere ich je osem, pričom všet-
ky zohľadňujú špecifi ká jednotli-
vých dielní a predstavujú kvanti-
tatívne, kvalitatívne a disciplinár-

ne charakteristiky výroby. Na po-
rovnanie uvediem dielňu prípravy 
výroby a chemickej úpravy, ktorá 
má stanovené kritériá: hrotovanie 
rúr v tonách, hrotovanie rúr v met-
roch, resp. kusoch, morenie rúr v 
tonách, morenie – počet zväzkov, 
limit vlastnej nekvality, pracovné 
úrazy, udržiavanie poriadku na 
pracovisku, uznané reklamácie a  
dielňu úpravne, ktorá má stano-

vené kritériá: rovnanie 
na hotovo v tonách, 
delenie na hotovo v 
tonách, váženie, pre-
voz do expedície po-
čet zväzkov, limit vlast-
nej nekvality, pracovné 
úrazy, udržiavanie po-
riadku na pracovisku, 
uznané reklamácie.
Ktorý kolektív môže-
te označiť za víťazný?
   - Víťazným kolektívom v pre-
vádzkarni ťaháreň rúr sa za rok 
2011 stala zmena B z dielne ťaž-
ných stolíc výroba 1,  pod vede-
ním majstra pána Romana Lup-
táka,  
Badáte vplyv súťaže na dosa-
hované výsledky?
   - Požiadavky systému riadenia 
kvality nás k zavedeniu obdoby 
medzizmenovej súťaže dovied-
li už v roku 2002, postupným vý-
vojom a implementovaním pribú-
dajúcich požiadaviek sa z nej vy-

profi loval systém, kto-
rý je v súčasnej po-
dobe zavedený už od 
roku 2009, teda štvrtý 
rok. V roku 2011 nám 
do hodnotiacich kritérií 
pribudli pracovné úra-
zy a udržiavanie po-
riadku na pracovisku. 
Medzizmenová súťaž 
prestala byť len záleži-

tosťou prevádzkarne a najlepšie 
kolektívy si štvrťročne prilepšia 
o fi nančnú odmenu.  Prínos me-
dzizmenovej súťaže je nesporný, 
stačí sa  pozrieť len na nárast vý-
roby pri zvýšení náročnosti sorti-
mentu a dosiahnutú kvalitu. 
Máte pocit, že sa mení aj postoj 
ľudí? Jednak k plneniu pracov-
ných povinností, ale aj v rámci 
medziľudských vzťahov?
   - Postoj zamestnancov k pl-
neniu pracovných povinností sa 
postupne mení a stáva sa indi-
vidualistický. Preto je veľmi dôle-

žité zo strany riadiacich pracovní-
kov kolektív motivovať ako celok 
a zapojiť jeho členov do spoluprá-
ce na dosiahnutí určených cieľov. 
Bolo by podľa vás vhodné nie-
čo v tejto súťaži vylepšiť, resp. 
zmeniť?
   - Vzhľadom na rozsah a cha-
rakter údajov potrebných na vy-
hodnocovanie medzizmenovej 
súťaže by bolo vhodné vytvoriť 
softvérový nástroj, ktorý potrebné 
údaje vyselektuje z existujúceho 
podnikového informačného sys-
tému a vyhodnotí ich podľa sta-
novených kritérií. Tým sa obme-
dzí možnosť zlyhania ľudského 
faktora, čo je pri súčastnom spô-
sobe zberu a následnom spraco-
vaní údajov možné a predíde sa 
zbytočným konfl iktom a sklama-
niu. Z pohľadu zvýšenia motivá-
cie zamestnancov by bolo vhod-
né prehodnotiť výšku fi nančnej 
odmeny. 

O.K.

Odborári hodnotili minulý rok

V tomto roku ich čakajú voľby

Foto: A. Nociarová

cich podnikateľov. Ekonomické 
opatrenia spôsobili každému za-
mestnancovi mesačnú stratu 7 
– 10 eur.“ V správe o hospodáre-
ní predseda konkretizoval príjmy 
a výdavky základnej organizácie 
a konštatoval, že v minulom roku 
úmerne korešpondovali s roz-
počtom, nakoľko len o 17 eur pre-
kračovali príjmy. Pri hodnotení pl-
nenie KZ 2011 vyzdvihol skutoč-
nosť, že „...aj napriek zmenám v 
Zákonníku práce a tým zrušeniu 
výhod, ako na strane zamestnan-
cov, tak i zamestnávateľov, roko-
vania na domácej pôde s vede-
ním ŽP a.s. boli korektné a do-
hodnuté boli oveľa lepšie pod-
mienky ako stanovovala platná 
legislatíva. P. Koštiaľ špecifi ko-

val aj pomoc odborovej organizá-
cie svojim členom pri dlhodobej 
pracovnej neschopnosti a v ťaž-
kých životných situáciách. „Uply-
nulo už desať rokov odvtedy, ako 

ZO poskytuje odborárske bezú-
ročné pôžičky. Za uvedené ob-
dobie bolo poskytnutých 10 064 
pôžičiek (718 vlani v roku 2011), 
čo vo fi nančnom vyjadrení pred-

stavuje sumu 6 719 577 eur (694 
820 eur za minulý rok).“ 
   Prví v diskusii vystúpili hostia 
z Čiech. Oboznámili s odborár-
skou činnosťou ZO Žďas, a.s. 
a ZO TS Plzeň a.s. Personálna 
riaditeľka Ing. Mária Niklová in-
formovala o plnení KZ a Progra-
mu Predstavenstva ŽP a.s. za 
uplynulý rok z pohľadu zamest-
návateľa. Odborárov oboznámila 
s aktivitami nad rámec KZ dohod-
nutej na rok 2012, ktoré už boli aj 
zrealizované. V diskusii reagova-
la na otázky odborárov. 
   Po schválení rozpočtu ZO na 
tento rok sa uskutočnila voľ-
ba kandidátov do Dozornej rady 
ŽP, ktorými sa stali Pavol Koštiaľ 
a Ján Cipciar.   
   Končí sa volebné obdobie a tak 
odborárov čakajú v tomto roku aj 
voľby do ZO OZ KOVO na nasle-
dujúce štyri roky.  

 vk



Ako si spomínate 
na svojich prvých 
zverencov? 
   - Pri spomienke na 
moju prvú triedu sa 
nevyhnem nostal-
gii. V pamäti každé-
ho triedneho učiteľa 
sa vždy najviac spo-
mienok uloží na jeho prvú trie-
du. V septembri 1985, s nový-
mi očakávaniami, som nastú-
pila do SOU hutníckeho Pod-
brezová, ako učiteľka odbor-
ných predmetov. Zároveň som 
bola menovaná triednou uči-
teľkou III.A.      
   Začiatok bol nezvyčajný, 
lebo moji zverenci boli ešte za 
odmenu, ako najlepšia trieda, 
na pobyte v Juhoslávii. Škola 
pre nich začala až v druhom 
septembrovom týždni. Myslím, 
že očakávania boli z oboch 
strán. Kto to je? Ako budeme 
spolu vychádzať, atď. 
   S odstupom času konštatu-
jem, že boli to deti s rôznymi 
radosťami i starosťami. Viem, 
že sa nám podarilo vytvoriť 
dobrý kolektív. Z mojej stra-
ny by som ich určite nemeni-
la za žiadnych iných žiakov. 
Mám na nich toľko spomienok, 
že ťažko niečo vybrať. Páči-
lo sa mi, že vedeli vždy niečo 
vymyslieť. Bol s nimi aj kopec 
zábavy, ale na druhej strane, 
vždy patrili medzi najlepších. 
Dosahovali výsledky, s ktorý-
mi sa dalo pochváliť. Na kaž-
dého z nich mám v srdci ulo-
žené množstvo spomienok, 
čo ho trápilo, z čoho sa tešil ... 
Doteraz spomínam, ako som 
raz v piatok mojich štvrtákov 
nechala po škole. Mala som 
výčitky, či to bolo dobré. Po-
rozprávali sme sa však aj o té-
mach, na ktoré inokedy nebol 
čas. Mala som pocit, že sa im 

ani nechcelo ísť do-
mov.
Badáte rozdiel me-
dzi tými študentmi 
a súčasnými?
   - Porovnávanie je 
vždy ťažké. Každá 
doba prináša niečo 
nové – dobré, i me-

nej dobré. Deti však ostávajú 
vždy deťmi a vždy treba k nim 
pristupovať s láskou.
   V súčasnosti mám dojem, že 
všetci sú akosi viac uponáhľa-
ní a na mládež ostáva menej 
času. V rodinách riešia množ-
stvo rôznych problémov. V ško-
lách sa snažia plniť hlavne ve-
domostnú základňu. Môj ná-
zor je, že dnešným deťom čas-
to chýba teplo ľudskej dlane. 
Každý človek by mal využiť po-
núkanú otvorenosť našich detí 
a dať im toľko citu, koľko vlá-
dze. Určite to nebude zbytočná 
námaha, lebo v budúcnosti bu-
deme žať, čo sme zasiali. 
   Stretávate so svojimi pr-
vými maturantmi? Aké je ich 
uplatnenie v živote?
   - Stretávame sa, ale nikdy 
nie v plnom zastúpení, ako 
pred 25 rokmi. Sú to klasické 
stretnutia maturantov v päť-
ročných intervaloch. Mňa stá-
le potešia aj náhodné stretnu-
tia, pri ktorých sa dozviem, ako 
sa im darí. S niektorými sa te-
raz stretávam aj na pôde ško-
ly, ako s rodičmi terajších žia-
kov. Som možno optimistka, 
keď si namýšľam, že aj pre-
to je to tak, že okrem spomie-
nok, súčasná naša škola je to 
najlepšie aj pre deti našich ab-
solventov. Mimochodom ve-
diem si zoznam všetkých ab-
solventov školy od roku 1985.  
Mám informáciu, že 9 z mojich 
prvých zverencov stále pra-
cuje v Železiarňach Podbre-

zová na rôznych pracovných 
pozíciách. Zároveň sa teším 
na avizované ďalšie stretnu-
tie s nimi.
Oslovili sme aj prvých ma-
turantov, dnes „štyridsiatni-
kov“, patriacich do rodiny 
železiarov:
„Keby ste mohli všetko vrá-
tiť späť, akú cestu by ste vo-
lili?“
Eduard PROKOPEC, valcov-
ňa bezšvíkových rúr
   - Určite by som si volil podob-
nú cestu, banujem však, že 
som nedokončil vysokú školu. 
Človek to pochopí až neskôr, 
že ak chce dosiahnuť niečo 
viac, ten diplom je k tomu po-
trebný. S prácou, ktorú vyko-
návam som však spokojný.
Miloš DONOVAL, valcovňa 
bezšvíkových rúr 
   - S dnešnými skúsenosťami 
a vedomosťami asi len to, že 
ma „nelákalo“ pokračovať ďa-

lej v štúdiu a hneď po ukonče-
ní som nastúpil do železiarní. 
A v dnešnej dobe, keď je prob-
lém so zamestnaním, to vní-
mam úplne inak, ako správ-
ny krok. Takže som v podsta-
te spokojný. Robím to, čo som 
sa vyučil. 
Ing. Marián MAKÚCH, ťahá-
reň rúr
   - Veľmi ťažká otázka, nakoľ-
ko odpoveď na to, čo by bolo 
a akou cestou by sa môj súk-
romný a aj pracovný život ube-

ral v prípade, že by som si 
zvolil inú cestu, sa nikdy nedo-
zviem. A je to v podstate správ-
ne, lebo ľudia by nemali ľuto-
vať svoje minulé rozhodnutia, 
ale mali by žiť pre prítomnosť 
a snažiť sa, aby ich budúce 
rozhodnutia boli čo najspráv-
nejšie. A čo sa týka môjho vý-
beru cesty, dnes, s odstupom 
29 rokov, môžem len konšta-
tovať, že rozhodnutie, ktoré 
som urobil v 14 rokoch, a to ísť 
do SOU - hutníckeho v Pod-
brezovej, bolo z mojej strany 
správnym rozhodnutím a vô-
bec ho neľutujem. Nie každý 
má totiž v živote šťastie vyučiť 
sa remeslu, následne ukon-
čiť vysokú školu a zamest-
nať sa v spoločnosti, ktorá má 
okrem minulosti a  prítomnosti 
aj budúcnosť, ku ktorej by som 
chcel svojou prácou prispievať 
aj ja. Takže odpoveď na vašu 
otázku je; ak by som mal mož-

nosť vrátiť všetko späť, zvolil 
by som si rovnakú cestu, ale 
niektoré čiastkové rozhodnutia 
by asi boli iné. 
Rudolf MOLČAN, odbor ria-
denia kvality
   - Ťažko jednoznačne odpo-
vedať, hlavne preto, že nepat-
rím medzi ľudí, ktorí sa poze-
rajú do minulosti a rozmýšľa-
jú, čo urobili správne. Skôr sa 
zamýšľam nad rozhodnutia-
mi, ktoré ovplyvnia budúcnosť. 
A odpoveďou na vašu otázku 

by mohlo byť to, že od skonče-
nia školy, s prestávkou desať 
mesiacov, som bol stále za-
mestnancom Železiarní Pod-
brezová. V súčasnosti pracu-
jem v odbore defektoskopie, 
kde som už  pätnásť rokov. Pr-
vých  deväť rokov som praco-
val v oceliarni, na pozícii, pre 
ktorú som študoval štyri roky, 
na ktoré rád spomínam. 
Dušan KOVÁČIK, druhový-
roba
   - Na vašu otázku nie je také 
jednoduché odpovedať. Teraz 
už viem, čo som prežil a určite 
nebanujem. Vtedy nebolo tých 
príležitostí  až tak veľa ako má 
mládež  teraz.
   Bol som mladý a nevedel, 
čo ma poriadne čaká. Žiadne 
možnosti, či sny o práci ale-
bo štúdiu v zahraničí. Gymná-
zium či priemyslovku som ne-
volil z dôvodu, že som neuva-
žoval o vysokej škole. Videl 
som určité zázemie vo veľkej 
a úspešnej fabrike. A tak som 
sa rozhodol pre Podbrezovú. A 
tak s najväčšou pravdepodob-
nosťou by som inú cestu nevo-
lil. Nebanujem a na školu mám 
viac dobrých ako zlých spo-
mienok. Začínali sme v sta-

rej učňovke a na stavbe novej 
sme sa aj vlastnoručne podie-
ľali v rámci odborného výcvi-
ku. Najlepšie spomienky mám 
na triednu učiteľku p. Čuka-
novú, ale aj na ostatný učiteľ-
ský zbor spomínam v dobrom. 
V triede sme boli dobrý kolek-
tív. S viacerými spolužiakmi sa 
stretávam tu vo fabrike. Dú-
fam, že s tými, čo nepracujú 
v ŽP, sa stretneme v blízkom 
období.

O. Kleinová
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Prví maturanti SOU hutníckeho spomínajú

Svoje rozhodnutie by nemenili
ani po štvrťstoročnej bilancii

Pri príležitosti 74. výročia 
organizovanej výučby Žele-
ziarní Podbrezová si pripo-
míname aj ďalšie výročie. Od 
okamihu, ako prevzali svoje 
vysvedčenia prví maturan-
ti SOU hutníckeho v študij-
nom odbore hutník operátor, 
uplynie v posledný májový 
týždeň 25 rokov.  Všetkých 
devätnásť študentov úspeš-
ne zmaturovalo, medzi naj-
lepších študentov triedy 
patrili Marián Makúch, Ru-
dolf Molčan, Eduard Proko-
pec, Dušan Kováčik a Miloš 
Donoval. Pätnásť absolven-
tov nastúpilo do pracovného 
pomeru v materskej spoloč-
nosti a traja sa rozhodli pre 
štúdium na VŠT - Hutníckej 
fakulte v Košiciach. Bývalej 
triednej učiteľky Ing. Anny 
Čukanovej sme sa po štvrť-
storočí opýtali:

E. PROKOPEC Ing. M. MAKÚCH R. MOLČANM. DONOVAL D. KOVÁČIK
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Jaroslava Núterová
ZVONY

(Pokračovanie z min. čísla)

   Prešiel si rukami po tvári, tuho za-
žmúril oči, snažiac sa o poriadok 
v hlave. Bolo to pre neho veľmi ťažké, 
pretože znovu v duchu prežíval neprí-
jemné chvíle pred rokom v Bratislave.
   Z ničoho nič v ňom skrslo strašné 
podozrenie, ktoré sa bál domyslieť do 
konca.
„Dočerta, len to nie,“ vykĺzlo mu z úst.
„Čo je? Si bledý ako stena,“ povedala 
mladá žena a od strachu sa jej chve-
la spodná pera.
„Karola,“ chytil ju nástojčivo za plecia 
a najmodrejšie oči uprel do vystra-
šených Karoliných. „Myslíš, že tvoj 
manžel je v ateliéri?“
„Hovoril, že bude mimo mesta,“ vy-
riekla ťažko.
„Potrebujem sa dostať do trezoru.“
„Preboha, načo?“
„Myslím, že Rinu chcú použiť ako... 
“ šľahol pohľadom po Lukášovi, kto-
rý stál pri okne a pozeral do susednej 
záhrady. „...modelku,“ dokončil tíško.
„Ako ti to napadlo?“ klesla Karola na 
gauč.
„Neviem,“ založil si ruky na hrudi. 
„Mám taký nepríjemný pocit. Andy sa 
dobrý mesiac správa čudne. Ty máš 
náhradné kľúče, nie?“
„Mám,“ prikývla zamyslene.
„Idú preč,“ hlásil Lukáš od okna. 
„Rina a traja chlapi.“
„Rine teraz nepomôžeme,“ zamračil 
sa Dávid. „Karola, dáš mi tie kľúče?“
„Pravdaže.“
   Detský kočík poskladali, naložili do 
Dávidovho auta a odviezli sa ku Ka-
role. Chvíľu trvalo, kým našla kľú-
če, lebo neboli na obvyklom mieste. 
Andy ich mal v nočnom stolíku.
   Novembrový večer bol ako stvore-
ný na tajnú výpravu. Dávid zaparko-
val auto na parkovisku za obchod-

ným domom a osta-
tok cesty prešiel pešo. 
Bola hmla, mrholilo, 
námestie zívalo prázd-
notou, sem – tam pre-
šlo nejaké auto či au-
tobus.
   Dávid zarazene zo-
stal stáť pri mreži. Zámka bola zvnút-
ra odomknutá, čo značí, že niekto je 
v ateliéri. Zlodeji alebo majiteľ? Ten 
predsa tvrdil, že bude mimo mesta!
   Nečujne stúpal po točitých scho-
doch. Keď vyšiel hore, začul hlasy. 
Zreteľné mužské hlasy, vôbec si ne-
dávali pozor, či ich niekto počuje. Na-
pokon, kto by tu mal čo robiť v ta-
komto čase? Nad dverami do fotoko-
mory, svietilo oznamovacie svetielko, 
že vnútri sa pracuje. Dávid čakal. Žia-
rovka zhasla, von vyšiel Andy.
„O nič nejde, Rina,“ dal sa počuť 
Mariánov netrpezlivý hlas. „Všetko 
bude..., budeš to znázorňovať, chá-
peš?“
„Chápem, ale nedonútiš ma,“ znela ti-
chá odpoveď.
„Uvažuj rozumne,“ pridal sa k pre-
sviedčaniu Andy. „Vieš, koľko sa za-
rába na takýchto fotkách? Tu zverej-
nené nebudú, pôjdu von a podľa toho 
bude aj pláca. Môžeš na tom iba zís-
kať.“
„Mne ako tvojmu manželovi to va-
diť nebude,“ zasmial sa Marián. „Ak 
chceš, môžeme sa potom dohodnúť. 
Druhá žena by sa nedala toľko pre-
hovárať.“
„Tak si hľadajte tú druhú a mne dajte 
pokoj,“ povedala Rina.
„Nie tak zhurta, maličká.“ Bolo po-
čuť hrkotanie stoličky. „Máme na 
teba zmluvu a tú dodržíme. Po dob-
rom či po zlom. Modriny sa dajú za-
maskovať, no myslím si, že ti na sta-
rej mame dosť záleží.“

„Dávame ti posledných päť minút 
na rozmyslenie,“ uzavrel márne pre-
sviedčanie Andy.
   Nastalo ticho. Dávidovi búšilo srd-
ce až kdesi v hrdle, ruky sa mu chve-
li od nepredstaviteľnej zlosti. Podo-
zrenie sa, bohužiaľ, potvrdilo... Opa-
trne nazrel do  miestnosti, kde uvidel 
Rinu. Bola oblečená do bielych hod-
vábnych šiat siahajúcich po zem, kto-
ré rafi novane zahaľovali a zároveň 
naznačovali nádherné krivky jej diev-
čenského tela. Nebolo pochýb, o aké 
fotografi cké umenie tu ide. Majú neja-
kú šancu brániť sa s holými rukami?
   Počkať! Veď s Rinou odchádza-
li okrem Mariána ešte dvaja chlapi! 
Kde sú? Čo ak ma videli? 
   Dávidov predpoklad bol správny. 
Pocítil štuchnutie do ľavej lopatky 
a chrapľavý hlas zakričal. „Máme di-
váka, šéfe!“
  Sácal Dávida pred sebou a Rina 
zdesene vypleštila oči. Andy s Mariá-
nom sa postavili k dievčaťu ako čest-
ná stráž.
„Nó,“ zatiahol Andy posmešne. „Tak-
že sme komplet. Dostavil sa špič-
kový fotograf, vynikajúca modelka 
a prostredie si vytvoríme. Rina do-
stane niečo na povzbudenie, aby to 
malo šmrnc. Môžeme začať.“
„Moment!“ Dávid sa stihol upokojiť 
a mohol reálne uvažovať. „Nikdy ne-
fotografujem ľudí proti ich vôli. Rina 
nesúhlasí a ja...“
„Ale chlapče,“ povedal blahosklonne 
Marián. „Rina je pod mojou kontrolou 

a bude robiť čo jej priká-
žem. Je úplne bezpred-
metné o tom diskuto-
vať. Ako moja manžel-
ka je povinná ma poslú-
chať a koniec koncov 
nič iné jej nezostáva.“
„Nie je ničia manželka,“ 

namietol Dávid.
„Strácame zbytočne čas,“ obrátil sa 
k Rine. „Povedz tomu faganovi, na 
čom sme sa dohodli.“
„Dobre, skúsim ho prehovoriť,“ odve-
tila Rina. Pristúpila tesne k Dávido-
vi, studenými prstami ho chytila za 
ruku a odviedla bližšie k dverám. Tra-
ja muži pokojne pripravovali potreb-
nú scénu.
„Odveď ma odtiaľto, prosím,“ zašep-
kala plačlivo.
„Pokúsim sa. Kde je štvrtý?“
„Sedí dole v aute.“
„Nevadí, s jedným si poradíme. Bu-
deme utekať na parkovisko za ob-
chodný dom. Poďme!“
   Ozlomkrky utekali dolu točitými 
schodmi, lenže kým dobehli k že-
leznej mreži, počuli za sebou vzru-
šený šepot i náhliace sa kroky. Rina 
s Dávidom pokračovali na ulicu. Tam 
ich čakal štvrtý spoločník s namie-
reným revolverom. Dávid siahol do 
bundy a ruku s paralyzátorom zacie-
lil na muža. Sss,... zasyčalo chlapo-
vi do tváre, ten pustil zbraň na zem, 
takže utečenci rýchlo prebehli okolo 
neho. Až potom si Dávid všimol, že 
Rina bosými nohami ťapká po stude-
ných novembrových mlákach, no ne-
bol čas sa nad tým zamýšľať. Vtom 
dievča vykríklo.
   Marián ju stihol schmatnúť za vla-
júci hodváb, šaty sa roztrhli, ale Dá-
vid Rinu mocne potiahol k sebe. Ti-
chá naháňačka netrvala dlho. 
   Na rohu Slovenskej sporiteľne vra-

zili do zabudnutého opilca, ktorý sa 
oboma rukami zakvačil do Dávidovho 
rukáva, čím stratili drahocenné se-
kundy. Jedna Mariánova ruka sa ovi-
nula okolo štíhleho drieku Riny, druhá 
jej zakryla otvorené ústa.
„Čššš, buď ticho,“ tíšil ju. „Si určená 
pre iné publikum, to ocení tvoju krá-
su. Takáto prechádzka ti môže uško-
diť.“
Dávid sa konečne striasol opilca 
a chcel sa vrhnúť na Mariána.
Stoj tam, kde si!“ zavelil Andy. „Zmiz-
ni, kým mám dobrú náladu a viac sa 
mi neukazuj na oči!“
   Na prázdne parkovisko prichádzal 
kamión. Všetci znehybneli, aby ich 
bystré oči vodiča neobjavili. Rina cí-
tila, že Mariánove zovretie nepatr-
ne povolilo, no vzápätí ju stisol ešte 
mocnejšie. Zastonala, krútiac hlavou. 
Očami naplnenými hrôzou merala 
vzdialenosť k mohutnému kamiónu 
a vedela, že ak sa teraz neoslobodí, 
potom sa jej to nepodarí. Odhodlala 
sa k zúfalému pokusu. Mykla hlavou, 
z celej sily sa zahryzla Mariánovi do 
ruky, pričom pocítila sladkú chuť krvi. 
Kolenom ho kopla do rozkroku a roz-
behla sa oproti obrovskému kolosu.
„Rina, nie!“ zvrieskol Dávid a pustil 
sa za ňou.
   Vodič kamiónu prekvapene pozeral 
na bežiacu ženu v bielom, čo sa mu 
rútila priamo pod kolesá a potriasol 
hlavou, či sa mu to nezdá. Hoci rých-
losť bola minimálna, prudko stupil na 
brzdu, obrovský volant zvrtol dopra-
va. S hrešením vyskočil do dažďa.
„Baba bláznivá, nemáš čo robiť?“ roz-
čuľoval sa pri ležiacej postave. Kľu-
kol k nej zároveň s Dávidom a spo-
ločne pomohli dievčaťu vstať. „Vďa-
ka bohu,“ vydýchol si uľahčene vodič. 
„Čo sa vám stalo?“

(Pokrač. v budúcom čísle)
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Jedálny lístok 23. 4. - 29. 4. 2012 Jedálny lístok 30. 4. - 6. 5. 2012

Obchodné meno:
Nadácia Železiarne Podbrezová 
IČO: 37818481
DIČ 2021533228
Právna forma: nadácia
Bankové spojenie:
SLSP a.s. 0301554533/0900
Registrovaná:
v Notárskom centrálnom registri 
pod č. NZ 41418/2011
Sídlo: Kolkáreň 35,
976 81 Podbrezová

Obchodné meno:
Nadácia Miška Sotáka
IČO: 37828738
DIČ: 2021634219
Právna forma: nadácia
Bankové spojenie:
SLSP a.s. 0302306937/0900
Registrovaná:
v Notárskom centrálnom registri 
pod č. NZ 45297/2011
Sídlo: Kukučínova 24,
977 01 Brezno

   Opäť máte možnosť darovať 2 
percentá svojej dane Nadácii Že-
leziarne Podbrezová alebo Nadá-
cii Miška Sotáka. Obidve pomáha-
jú v ťažkých chvíľkach tým, ktorí 
to potrebujú. Nikdy nevieme, kedy 
taká chvíľka postihne aj nás a pre-
to buďme solidárni a spoločne vy-
tvorme prostriedky, ktoré poslú-
žia nielen ako nevyhnutná pomoc, 
ale podporia aj verejnoprospeš-
né projekty v zdravotníctve, škol-
stve, vede a kultúre a zároveň aj 
rozvoj prirodzeného talentu detí 
zo sociálne slabších rodín. O po-
moc môže požiadať každý, kto ju 
potrebuje.
   Ak sa rozhodnete pre podporu 
týchto nadácií, vaše peniaze sa 
dostanú do správnych rúk. Ďaku-
jeme všetkým darcom, ktorí dote-
raz prispeli svojim percentom dane 
a veríme, že sa ich okruh rozšíri.

Ako poukázať
2 percentá dane?

Ak vám vykoná ročné zúčtovanie 
dane zo závislej činnosti zamest-
návateľ, stačí vyplniť a predložiť 
Vyhlásenie o poukázaní 2 percent 
dane z príjmu do 30. apríla 2011 
daňovému úradu v mieste svojho 
trvalého bydliska. Spolu s Vyhlá-
sením doložíte potvrdenie svojho 
zamestnávateľa, že vaša daň, vy-
plývajúca z ročného zúčtovania, 

Pomôžte
bola odvedená daňovému úradu.
V prípade, že si podávate daňo-
vé priznanie samostatne, uvedie-
te ako prijímateľa 2 percent dane 
Nadáciu ŽP alebo Nadáciu Miška 
Sotáka.

Pondelok 
Polievky: krúpková, pečivo
syrová s mrkvou, pečivo

Hovädzia pečienka sviečková, knedľa
Prírodné kuracie prsia, ryža, šalát

Važecká pochúťka, zemiakové placky
Cestovinový šalát s kapiou a salámou

Zapekané grahamové cestoviny so zeleninou
Čučoriedkový koláč, kakao
Celozrnná bageta čínska

Ovocný balíček 
Utorok

Polievky: šošovicová kyslá, pečivo
frankfurtská, pečivo

Jarné kuracie stehno, zemiaky
Portugalská hovädzia roštenka, tarhoňa, šalát

Plnená hlávková kapusta, knedľa
Pikantný syrový šalát, pečivo

Zapekané sójové papriky, zeleninová obloha
Buchty na pare s nutelou,
maková posýpka, kakao
Celozrnná bageta syrová

Pečená bravčová krkovička, pečivo
Streda

Polievky: terchovská, pečivo
rascová s vajcom, pečivo

Pečené kačacie stehno, červená kapusta, 
knedľa

Bravčové mäso na čínsky spôsob, ryža, šalát
Furmanské halušky
Grécky šalát, pečivo

Šéfovský šalát
Žemľovka s tvarohom

Bageta Apetito
Mliečny balíček

Štvrtok
Polievky: hovädzia s pečeňovými haluškami, 

pečivo
fazuľová so salámou, pečivo

Vyprážaný ovčiarsky morčací rezeň,
zemiaky, uhorka

Jelenie ragú s brusnicami, cestovina
Pizza s kuracím mäsom a olivami
Macedónsky šalát s tofu, pečivo

Ohnivé kuracie stehno orientálne,
zeleninová obloha

Zemiakové knedličky slivkové so strúhankou
Bageta salámová so šalátom

Vyprážaný bravčový rezeň, pečivo
Piatok

Polievky: oravská fazuľová, pečivo
zemiaková guľášová, pečivo

Bravčové stehno na smotane, knedľa
Morčacie prsia so syrom  a špenátom,

ryža, šalát
Losos s cestovinami, citrónová omáčka

Windsorský šalát, pečivo
Kelový karbonátok, zemiaky, šalát

Muffi ny s čokoládou, kakao
Bageta s kuracím mäsom

Ovocný balíček
Sobota

Polievka: roľnícka, pečivo
Bravčový rezeň belehradský, opekané zemia-

ky, uhorka
Perkelt z morčacieho mäsa, cestovina

Bageta Gurmán
Nedeľa

Polievka: kyjevské šči, pečivo
Hovädzí poľský rezeň, ryža, šalát

Kuracie pivárske stehno, kapusta, knedľa
Bageta šampiňónová

   Doplnková dôchodková spoločnosť 
STABILITA, ako jediná na trhu, priš-
la vo februári s absolútnou novinkou. 
Každý sporiteľ môže vďaka nej sporiť 
ešte výhodnejšie a nasporiť na svoj 
budúci dôchodok ešte viac. Priemer-
ný čistý ročný výnos, počas dote-
rajšej histórie predstavoval 4,8%. 
Aj keď je toto zhodnotenie vysoko 
nadštandardné a výrazne prevyšuje 

Pondelok
Polievky: hrachová so salámou, pečivo 

karfi olová, pečivo
Vyprážaná údená krkovička v cestíčku,

zemiaková kaša, čalamáda
Kuracie stehno na paprike, cestovina

Bravčové rebierko s brusnicami a hruškou, ryža
Študentský šalát, pečivo

TOP šalát s kuracím mäsom, pečivo
Rezancový nákyp s tvarohom a jahodami

Bageta s pikantným mäsom
Mliečny balíček

Utorok - sviatok
Polievky: zemiaková s hlávkovou kapustou,

pečivo
Hovädzie dusené, paradajková omáčka, knedľa

Kuracie prsia orientálne, ryža, šalát
Bageta moravská

Streda
Polievky: zeleninová s rajbaničkou, pečivo

paradajková s ryžou, pečivo
Hydinové ražniči, zemiaky, šalát
Goralská pochúťka, cestovina

Baraní guľáš, halušky
Syrový šalát so šampiňónmi, pečivo

Pečená ryba s bylinkami, mexická zelenina
Maxi buchta s orechovo – višňovou plnkou,

vanilkový krém
Bageta indická
Ovocný balíček

Štvrtok
Polievky: slovenská hubová, pečivo

francúzska, pečivo
Bravčový segedínsky guľáš, knedľa

Morčacie prsia na hrášku so šampiňónmi,
ryža, šalát

Špenátové listy s hlivami, opekané zemiaky
Ružový cestovinový šalát s tuniakom

Zapekaný baklažán s hydinovým mäsom
a zeleninou

Šúľance s makom
Celozrnná syrová bageta

Pečené kačacie stehno, pečivo
Piatok

Polievky: furmanská, pečivo
krupicová so zeleninou, pečivo 

Vyprážaný bravčový rezeň, zemiakový šalát 
s majonézou

Hovädzí guľáš znojemský, tarhoňa, šalát
Zemiakovo – bryndzové halušky so slaninkou

Brokolicový šalát s kuracím mäsom
a olivami, pečivo

Opekané tofu, hrachová kaša, volské oko, 
uhorka

Zapekané palacinky s tvarohom
Bageta Gurmán
Mliečny balíček

Sobota
Polievka: kapustová s údeným mäsom, pečivo

Bravčový rezeň prírodný, zeleninová ryža, 
kompót

Pečené morčacie stehno, červená kapusta, 
knedľa

Celozrnná bageta mexická
Nedeľa

Polievka: prešporská, pečivo
Kuracia kapsa s brokolicovou plnkou,

zemiaky, šalát
Hovädzie mäso námornícke, slovenská ryža, 

uhorka
Bageta s kuracím mäsom

DDS STABILITA je na trhu už 15 rokov!
Tento rok prichádza s absolútnou novinkou
úspory formou termínovaných vkla-
dov v bankách, mnohí klienti, pre-
dovšetkým v mladšom a strednom 
veku, hľadajú možnosti, ako dosiah-
nuť ešte vyššie zhodnotenie. Samo-
zrejme, zhodnocovanie vo fondoch 
je vždy spojené s istou mierou rizi-
ka. Výška tohto rizika závisí od in-
vestičnej stratégie fondu, v ktorom 
sa úspory klienta zhodnocujú. STA-

BILITA spravovala donedávna jediný 
príspevkový fond, v ktorom si spori-
li všetci jej klienti. Tento „dlhopiso-
vý“ fond pracuje s vyváženou straté-
giou, strednou mierou rizika a tomu 
zodpovedá aj jeho výnosnosť. Ťažko 
však možno očakávať, aby z dlho-
dobého hľadiska boli výnosy v tom-
to fonde ešte lukratívnejšie než do-
teraz. Skôr naopak. Kto má záujem 

zhodnocovať výhodnejšie, mal by in-
vestovať do akciových fondoch. Tie-
to fondy nesú síce so sebou vyššie 
riziko prechodných, či dlhodobejších 
výkyvov, ale pri dlhšom investičnom 
horizonte (minimálne 7 a viac rokov) 
sú schopné sporiteľovi priniesť ove-
ľa vyšší výnos. Od 1. februára otvo-
rila preto STABILITA pre  klientov aj 
úplne nový akciový príspevkový 
fond. Je určený predovšetkým mlad-
ším sporiteľom, ktorí si sporia men-
šie sumy, avšak majú pred sebou 25 
– 30 ročný horizont sporenia, vďaka 
čomu si stihnú, za výdatného prispe-
nia zamestnávateľa a dlhodobého 
zhodnotenia, na svoj budúci dôcho-
dok nasporiť skutočne zaujímavé fi -
nančné zdroje. Priemerný vek sú-
časných sporiteľov je v STABILI-
TE 44,5 roka. Ako teda môže pre-
važná časť súčasných  klientov 
využiť výhody nového fondu? No-
vinka, s ktorou spoločnosť prišla na 
trh, spočíva v tom, že otvára úplne 
nové možnosti investovania práve 
pre týchto klientov. Je celkom logické 
a potvrdzujú to mnohé prieskumy, že 
s narastajúcim vekom sa „odvaha“, 
či chuť „riskovať“ významne znižuje. 
Jednoducho povedané, títo klienti sú 
pri investovaní oveľa opatrnejší ako 
ich mladší kolegovia. Nemožno pre-
to ani očakávať, že by všetky svoje 
doterajšie úspory previedli do nové-
ho fondu. Môžu sa však rozhodnúť, 
že si do akciového fondu prenesú len 
časť týchto úspor. Pritom vôbec nie 
je nutné, aby si kvôli tomu uzatvára-
li novú účastnícku zmluvu. Uzatvo-
rená zmluva ostáva naďalej v plat-
nosti, klientovi stačí podpísať doda-
tok a žiadosť o prevod časti naspo-
reného konta. Je len na ňom, či sa 

rozhodne previesť 50%,30% alebo 
napr. 22%. Percento si klient stanoví 
sám, ľubovoľne podľa vlastného uvá-
ženia a prevod časti konta sa usku-
toční bezplatne. Ide o jednoduchý 
administratívny úkon, prostredníc-
tvom predpísaných tlačív, ktoré nie je 
potrebné ani potvrdzovať zo strany 
zamestnávateľa. Sporiteľ sa pritom 
môže rozhodnúť, či si „iba“ prevedie 
časť konta alebo si bude do budúc-
na deliť aj svoje pravidelné mesačné 
príspevky. Každý klient, ktorý sa roz-
hodne využiť túto príležitosť tak zís-
ka možnosť – sporiť na jednu existu-
júcu zmluvu v dvoch fondoch súčas-
ne, využívať výhody oboch fondoch, 
optimalizovať svoje riziká aj výnosy 
a zároveň si výrazne môže aj znížiť 
výšku poplatku za správu úspor. Po-
platok za správu úspor v novom fonde 
je totiž podstatne nižší ako v dlhopiso-
vom fonde. Pre túto zmenu sa sporite-
lia môžu rozhodnúť kedykoľvek, svo-
je kontá alebo ich zvolenú časť môžu 
bezplatne prevádzať medzi fondami 
neobmedzene. Vytvárajú a riadia si 
tak vlastnú investičnú stratégiu, kto-
rá zodpovedá ich potrebám, ich zá-
ujmom, cieľom, situácii na fi nančnom 
trhu a pod. Ak sa klienti rozhodnú 
využiť túto novinku medzi prvými 
a prevedú si do nového fondu časť 
z doterajších úspor vo výške as-
poň 400 €, budú automaticky zara-
dení  do žrebovania o 15 exkluzív-
nych zájazdov na Olympijské hry 
v Londýne už v júli 2012. Pätnáste 
narodeniny spoločnosti STABILITA 
môžete aj vy oslavovať v Londýne!
Všetky potrebné informácie sú do-
stupné na www.stabilita.sk, poradí-
me a usmerníme vás aj na bezplat-
nej infolinke 0800 11 76 76.



„Len kytičku kvetov z lásky ti na hrob môžeme dať, 
pokojný spánok ti priať, modlitbu tichú 
odriekať a s bolesťou v srdci na teba 
spomínať.“
Dňa 25. apríla si pripomenieme šesť 
rokov odvtedy, čo nás navždy opus-
tila naša drahá mamička, starinká a 
prastarká

Anna ŠUHAJDOVÁ z Lopeja.
S láskou spomínajú dcéra Hanka, vnučky Ivka a Anin-
ka s priateľom Michalom, pravnúčik Miki a ostatná ro-
dina

...
„Čas plynie, smútok zostáva, tá strata v srdci bolieť 

neprestáva.“
Dňa 22. apríla uplynie rok odvtedy, 
ako nás navždy opustil náš drahý 
manžel, otec a starý otec

Rudolf HAVRAN z Podbrezovej.
S úctou a láskou spomínajú manžel-
ka, deti a vnúčatá

...
„Tá rana v srdci bolí a zabudnúť nedovolí. Smutný je 
náš dom, prázdno je v ňom, len cestička k hrobu zo-
stáva von.“

Dňa 23. apríla uplynie pätnásť rokov 
odvtedy, ako nás navždy opustil mi-
lovaný manžel, otec, starý a prasta-
rý otec

Július KAZÁR z Dolnej Lehoty.
S láskou spomínajú manželka, dcéry, 
zaťovia, vnúčatá a pravnúčatá

... 
„Dobrú noc, snívaj večný sen, chceme ti zaželať 
všetci len. Z nášho života ťa vytrhli, život žiť s tebou 
sme viac nemohli. Škoda, mohol si tu ešte byť, naro-
deniny sme mohli spolu osláviť. Tri roky ich sami slá-
vime, na hrob ti kvety a sviečky nosíme.“

S hlbokým žiaľom oznamujeme všetkým príbuzným, zná-
mym a spolupracovníkom, že nás naša vrelo milovaná 

Helena KOVALÍKOVÁ,
rod. Rákociová,

opustila 3. apríla 2012 vo veku 81 rokov. 
Posledná rozlúčka sa konala 5. apríla 
2012 v Krematóriu v Banskej Bystrici. 
Chceme sa poďakovať všetkým, ktorí ju 
vyprevadili na poslednej ceste.  

Smútiaca rodina

Dňa 23. apríla si pripomenieme smut-
né nedožité 60. narodeniny nášho 
milovaného manžela, otca, starého 
otca a príbuzného

Vojtecha VAJCÍKA z Brezna.
S láskou a úctou spomínajú manžel-
ka, deti a vnúčik Filipko

...
„Aj keď si odišiel, nie si medzi nami, 
v našich srdciach žiješ stále s nami.“
Dňa 25. apríla uplynie pätnásť rokov, 
čo nás navždy opustil manžel, otec, 
starý otec, brat a švagor 

Ján RÁSTOČAN z Polomky.
Kto ste ho poznali venuje mu spolu s 
nami tichú spomienku. 
S láskou a úctou spomína manželka, synovia s rodi-
nami, dcéra s rodinou a ostatná rodina

...
„Len kytičku kvetov z lásky ti na hrob môžeme dať, po-
kojný spánok ti priať. Modlitbu tichú odriekať a s bo-
lesťou v srdci na teba spomínať.“
Dňa 28. apríla si pripomenieme pia-
te výročie odvtedy, ako nás navždy 
opustil náš drahý manžel, otec, sta-
rý otec a kolega

Ján KÁN ZLUKY z Brezna.
S láskou a úctou spomíname
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Poďakovanie

Spomienky

DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ HUTNÍCKEHO MÚZEA

Ukazovatele spokojnosti

Kupón
 Anketový lístok nepodpisujte. Jedného účastníka ankety vyžrebujeme a 
odmeníme vecnou cenou. Ak sa chcete zúčastniť žrebovania, odstrihnite 
a vyplňte tento kupón a zašlite podnikovou poštou personálnemu odboru.
Meno, priezvisko: .........................................................................................
Osobné číslo: ...............................................................................................
Prevádzkareň (odborný útvar): ................................................................

Za ochotu, neoceniteľnú pomoc a morálnu pod-
poru pri vybavovaní náročnej operácie a liečby 
ďakujeme generálnemu riaditeľovi Ing. Vladimí-
rovi Sotákovi a vedúcemu odboru predaja a mar-
ketingu Ing. Vladimírovi Sotákovi ml.

Rodina Miloša Majera

   V rámci Mesiaca kultúrneho dedič-
stva sme aj v tomto roku pripravili be-
sedy pre žiakov základných a stred-
ných škôl na témy - hutníctvo žele-
za na Pohroní a história Hradu Ľup-
ča. Vyvrcholením podujatí bude Deň 
otvorených dverí Hutníckeho múzea 
ŽP 12. mája 2012, v priebehu ktorého 
sa návštevníci budú môcť oboznámiť 
so 172-ročnou históriou podbrezov-

ských železiarní, ale aj archeologický-
mi nálezmi z Hrádku, pochádzajúcimi 
z obdobia 600 - 500 rokov p.n.l., do-
kumentujúcimi keltské osídľovanie v 
lokalite Horná Lehota. V prírodnej ex-
pozícii sa môžete oboznámiť s unikát-
nym výrobným zariadením z prvej po-
lovice 20. storočia. 
   Veríme, že vás zaujme aj fotogra-
fi cká výstava „Ľudia v Železiarňach 

Podbrezová včera a dnes,“ ale aj ďal-
šie aktivity, ako napr. prehliadka sta-
rých fi lmových týždenníkov, či trojroz-
merných zbierok z našich depozitárov. 
   Veríme, že nielen  vy, ale aj vaši ro-
dinní príslušníci, priatelia a známi vy-
užijete tak, ako každoročne, možnosť 
oboznámiť sa s históriou najstarších 
železiarní na Slovensku.

(vk)

   Ponúkané ukazovatele spokojnosti zoraďte od 1 do 14  podľa dôležitosti, 
akú im pripisujete a taktiež podľa toho, ktoré najviac ovplyvňujú vašu spo-
kojnosť v zamestnaní. Začnite číslovať od 1 ako najdôležitejšie, až sa do-
stanete po číslo 14, ktorým označíte pre vás najmenej významný ukazova-
teľ. Čísla napíšte na vyznačené bodky.

Najdôležitejšie ukazovatele spokojnosti v práci pre mňa sú:
...... istota stáleho zamestnania
...... možnosť uplatniť svoje odborné schopnosti
...... možnosť zvyšovania si kvalifi kácie
...... zaujímavá náplň práce
...... bezpečnosť na pracovisku
...... hrdosť na prestíž našej akciovej spoločnosti
...... rast miezd
...... vyplatenie ďalších miezd zamestnancom
       (dovolenková a vianočná mzda)
...... informovanosť o náplni vlastnej práce
...... informovanosť o výsledkoch pracoviska
...... kvalita stravovania
...... dobré medziľudské vzťahy na pracovisku
...... dobrá úroveň sociálnych zariadení na pracovisku
...... lepšie technické vybavenie pracoviska
...... iné (napíšte): ........................................................................................
.....................................................................................................................

   Ponúkané ukazovatele spokojnosti opäť zoraďte a označte ich číslami 
od 1 - 15 podľa poradia ich dôležitosti. Čísla napíšte na vyznačené bodky.
Najdôležitejšie ukazovatele spokojnosti v mimopracovnom čase pre 
mňa sú:
...... možnosť návštevy športových podujatí (futbal, kolky, cyklistika a pod.)
...... možnosť návštevy ponúkaných kultúrnych podujatí pre deti
       zamestnancov
...... ponuka prázdninových rekreácií pre deti zamestnancov fi rmy
...... sociálna starostlivosť o zamestnancov (rehabilitačné pobyty,
        kúpeľná liečba a pod.)
...... zabezpečenie úrazového poistenia
...... zabezpečenie dopravy do zamestnania
...... zdravotná starostlivosť
...... odmeny darcom krvi
...... poukážky na nákup liekov
...... odmeny pri významných pracovných a životných jubileách
...... regenerácia síl vo vybraných zariadeniach (sauna, telocvičňa,
       masáže)
...... vyššie odchodné do dôchodku
...... možnosť dôchodkového pripoistenia (doplnkové dôchodkové
       poistenie)
...... možnosť vziať si do prenájmu podnikový byt
...... možnosť čerpať pohonné hmoty na zamestnaneckú palivovú
       platobnú kartu
...... iné (uveďte aké): ................................................................................
....................................................................................................................
...................................................................................................................

Predám záhradnú chatu v Podbre-
zovej - Zuberštín.
Kontakt: 0905 723 211

...
Vezmem do nájmu garáž v Podbre-
zovej. Súrne.
Kontakt: 0902 488 940

...
Predám RD v Podbrezovej.
Kontakt: 0949 811 335

...
Predám šteniatka po rodičoch s PP. 
Matka NO, otec BO, obaja s vyni-
kajúcimi povahovými vlastnosťami, 
predpoklad výrobných strážnych 
psov. Kontakt: 0905 234 548

...
Predám záhradnú chatku pod Bu-
kovinkou - Valaská. Udržiavaná, 
použiteľná ihneď. Cena dohodou. 
Kontakt: 0903 546 081

   V tomto roku sa už po šestnásty raz stretla s po-
rozumením verejnosti zbierka Ligy boja proti rako-

vine nazvaná Deň narcisov. Iniciátorkou tejto dobrej myšlienky je 
Eva Sirocká a uplynulé roky potvrdili, že vyzbierané fi nančné prí-
spevky pomáhajú pri skvalitňovaní života a liečby onkologicky cho-
rých pacientov. 
   V piatok, 13. apríla vyšlo do ulíc 16 273 dobrovoľníkov, medzi ktorý-
mi boli aj študenti  našich súkromných škôl a žltým narcisom ďakova-
li všetkým, ktorí sa zapojili do Dňa narcisov. V novom i starom závo-
de akciovej spoločnosti Železiarne Podbrezová študenti, vedení Mgr. 
Ľudmilou Tichou, vyzbierali  534 eur a od členov pedagogického zbo-
ru a žiakov Súkromnej strednej odbornej školy hutníckej ŽP a Súkrom-
ného gymnázia ŽP sumu 150 eur.
   Tak ako v predchádzajúcich rokoch, výťažok zo zbierky pomôže cie-
lene v dvoch onkologických oddeleniach  v Banskej Bystrici a ambu-
lancii onkológie v Brezne.                                                                (vk)

  Vyplnený anketový lístok zašlite podnikovou poštou na adresu: Perso-

nálny odbor ŽP a.s. - najneskôr do 10 - tich dní od vydania tohto čísla.

...................................................................................................................

Železiarní Podbrezová sa uskutoční 12. mája 2012 od 8. - 13. hodiny

Ďakujem

Inzertná služba
Zbierka pre onkológiu

Deň narcisov

Foto: O. Kleinová
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ŽP Informatika s.r.o. pozýva študentov vysokých škôl so zamera-
ním na informačné technológie na každoročný študentský kemp in-
formačných technológií. Kemp sa uskutoční v termíne od 1. augus-
ta 2012 do 21. augusta 2012. Ďalšie pokyny a informácie sú do-
stupné na adrese: http://www.zpinformatika.sk/kemp2012/intro.pdf

Druholigový tím mužov Futbalového oddielu ŽP Šport, a.s. – horný rad zľava: Lukáš Betka, Juraj Pančík, Pablo Joaguin Podio, Erik Gemzický, Matej Kochan, 
Tomáš Čekovský, Július Szöke, Michal Cmarko, stredný rad zľava: Peter Palider, Ivan Minčič, Lukáš Kožička, Gabriel Snitka, Hector Tubonemi, Jakub Kučera, 
Vladimír Pešič, Nikola Andrić, Ján Nosko, Mohamed Aborig, Jozef Hanák, dolný rad zľava: Milan Harvilko, Dušan Uhrík – vedúci družstva, Jozef Chovanec – 
masér, Jaroslav Kentoš – tréner, Július Kriváň – prezident FO, Marian Kurčík – viceprezident FO, Branislav Benko – asistent trénera, Michal Budovec – športový 
riaditeľ ŽP Šport, a.s., Pavel Purdek – fyzioterapeut, Vratislav Greško.                                                                                   Foto: I. Kardhordová

Góly: 32. Havrilko, 57. Čekovský, 78. Tubonemi. ŽK – Rim. 
Sobota: 57. Morháč, 53. Vargic. Pred 567 divákmi rozhodoval 
Smolák (Žákech, Bednár).
Cez víkend vycestovali naši hráči do Rimavskej Soboty. Dru-
holigový zápas 25. kola nezačal zle. Hneď v úvode mal domáci 
hráč Ďurica veľkú príležitosť, ktorú nevyužil. Po polhodine hry 
podbrezovský tím otvoril skóre a v 32. minúte Havrilkovým gó-
lom viedol 0:1. Aj v druhom polčase boli naši hráči iniciatívnejší. 
Dobrý výkon korunovali ďalšími gólmi Čekovského v 57. minúte 
a v 78. minúte Tubonemiho. Výhra 0:3 potvrdila kvalitu podbre-
zovského tímu, ktorý zdolal domácich rozdielom triedy. 

(mj)

Šesťdesiaty piaty ročník Ná-
rodného behu Devín v Brati-
slave sa uskutočnil 15. aprí-
la 2012 s rekordnou účasťou. 
Vyše šesťtisíc bežcov zdolá-
valo trať dlhú 11 625 m. ŽP In-
formatiku na trati reprezento-
vala Jana Dančíková, ktorá v 
kategórii žien dobehla do cie-
ľa na 92. mieste.

MK

   Štrnásteho apríla sa začala cestná cyklistická sezóna Slovenským po-
három v časovke jednotlivcov. Z pretekárov Cyklistického klubu ŽP Šport, 
a.s., sa najlepšie s traťou popasovali – junior Šimon Vozár, ktorý skončil 
6., kadet Marcel Havetta obsadil 7. miesto, v kategórii starších žiakov bol 
5. Slavomír Kujan a 9. Tomáš Kapajčík.  Pekné druhé miesto si vyjazdila 
v kategórii žien Tereza Medveďová.
   Slovenský pohár pokračoval 15. apríla pretekami s hromadným štartom 
na dvadsaťtri kilometrovom okruhu. Juniori mali pred sebou štyri okruhy. 
V druhom kole SP sa odtrhla štvorčlenná skupina, v ktorej bol aj náš Ši-
mon Vozár, dvaja pretekári IŠŠ Trenčín a jeden reprezentant Maďarska. 
Postupne si títo pretekári vytvorili dvojkilometrový náskok, ktorý udrža-
li až do cieľa. O víťazovi sa rozhodlo až v záverečnom špurte, v ktorom 
Vozár skončil štvrtý. Ďalšie umiestnenie našich cyklistov – kadet Pavol 
Kvietok bol 7., v kateg. starších žiakov skončil 8. Slavomír Kujan a 9. To-
máš Kapajčík, v kateg. žien bola 3. Tereza Medveďová.                   (pm)

21. apríla o 16. hod.
FŠ Podbrezová – Kolkáreň, II. liga ŽP – MFK Dolný Kubín

21.4. o 10. hod.
FŠ Podbrezová – Skalica, I. liga starší žiaci U-15 – MFK Dolný Kubín

21.4. o 12. hod.
FŠ Podbrezová – Skalica, I. liga starší žiaci U-14 – MFK Dolný Kubín

22. 4. o 11. hod.
FŠ Podbrezová – Skalica, II. liga dorast U-18 – FK S. N. Ves

22.4. o 13,15 hod.
FŠ Podbrezová – Skalica, II. liga dorast U-16 – FK S.N.Ves

24. 4. o 16. hod.
FŠ Podbrezová – Kolkáreň, II. liga (dohrávka 20. kola) ŽP – SFM Senec

28.4. o 11. a 13,15 hod.
FŠ Podbrezová – Valaská, I. liga dorastu ŽP – Ružomberok

28.4. o 10. a 12. hod. 
FŠ Brezno (staré ihrisko), I. liga mladší žiaci ŽP – Dolný Kubín

21.4. o 11,30 hod.
DŠ Podbrezová, I. liga muži ŽP C – Fiľakovo A

21.4. o 14. hod.
DŠ Podbrezová, Extraliga mužov ŽP B – Inter Bratislava A

28. – 29. 4. o 10. hod.
DŠ Podbrezová, Majstrovstvá Slovenska jednotlivcov - dorast

LETNÝ KEMP

Prvé dve kolá Slovenského pohára

Národný behFO ŽP – FK Moldava nad Bodvou 2:0 (2:0)
Góly: 16. Tubonemi, 18. Čekovský. ŽK v 15. Pančík, 75. Gemzický, za Moldavu 
v 15. a 42. Ojirogbe (ČK). Pred 910 divákmi rozhodoval Weiss (Borsányi, Hrčka).  
Pred početnou diváckou kulisou a prezidentom Slovenského futbalového zväzu 
Jánom Kováčikom sa domáci predviedli útočnou hrou. Prvú veľkú šancu mali 
v 10. min., keď strelu Gemzického brankár hostí Poláček vyrazil na roh a v 13. 
minúte zneškodnil aj prudkú Pančíkovu strelu. Prvý gól nášho tímu prišiel v 16. 
minúte, po hlavičke Tubonemiho. O dve minúty unikol Snitka, ktorý spätnou pri-
hrávkou našiel nabiehajúceho Čekovského a ten prízemnou strelou k tyči zvý-
šil na 2:0.  Hostia si prvú šancu vytvorili v 32. minúte,  ale De Azevedo Dyjan 
Carlos dlho váhal so zakončením pred našou bránkou.  V 42. minúte fauloval 
Ojirogbe prenikajúceho Čekovského a po druhej žltej nasledovala červená kar-
ta. V druhom polčase strely Pančíka, Tubonemiho a Rusnáka neskončili v sie-
ti hostí a stav zostal nezmenený.                                                                     (rk)

MŠK R. Sobota – ŽP 0:3 (0:1)


