
Pozývame fanúšikov mládežníckeho futbalu,
rodičov a priateľov žiakov základných škôl na

f i n á l o v ý   t u r n a j 

ktorý sa uskutoční 30. mája o 14. hodine
na futbalovom štadióne v Brezne.
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Šestnásteho mája vás pozývame na Deň otvorených dverí Hutníckeho múzea ŽP, v čase od 9. do 12. hodiny.

   Blíži sa šiesty 
jún 2009 a my už 
druhýkrát dosta-
neme možnosť 
vybrať  s i  svo-
jich zástupcov do 
Európskeho par-
lamentu. V júni 
2004 svoju šancu 
využilo len 16,9 
percenta Slovákov a zvolili štr-
násť europoslancov.
   Európsky parlament je je-
dinou inštitúciou Európskej 
únie volenou priamo občan-
mi. Spočiatku členovia Eu-

Na aktuálnu
tému:

   -  Predstavenstvo ŽP a.s. 
bolo vo februári nútené prijať 
rozhodnutie o zastavení vý-
roby presných a navarova-
cích oblúkov v Tažírnach trub 
Svinov. Dôvodom, prečo sme 
tak museli urobiť po trinástich 
rokoch výroby, bol nedosta-
tok zákaziek.  S väčšinou za-
mestnancov bol rozviazaný 
pracovný pomer k 31. mar-
cu 2009, časť sa podieľala 
na prácach spojených s prí-
pravou na zatvorenie fabri-
ky. Technologické zariade-
nia boli zakonzervované tak, 
aby bola možnosť obnove-
nia výroby v prípade opätov-
ného oživenia trhu. V areá-
li spoločnosti bude zriadený 
sklad hutníckeho materiá-
lu pre maloodberateľov z re-
giónu Moravy a Poľska a zo-
stane v ňom pracovať desať 
zamestnancov. Paradoxom 
je, že v čase kúpy tejto spo-
ločnosti sme zachraňova-
li zamestnanosť na severnej 
Morave a dnes musíme dú-

fať, že presun 
zákaziek do 
Podbrezovej 
môže prispieť 
k  ud r žan iu 
zames tna-
nosti v ťahár-
ni rúr mater-
skej spoloč-
nosti.  
   V apríli do-
šlo k ďalšie-
mu nepopulárnemu rozhod-
nutiu zo strany predstaven-
stva. Od 1. júna 2009 bude 
zrušená výroba v spoločnosti 
ŽP PRAKO, s.r.o. Prakovce. 
Táto spoločnosť počas ostat-
ných dvoch rokov vykazova-
la vysoké straty z hospodá-
renia a nepodarilo sa ich za-
staviť ani rozbehom revita-
lizačného procesu a prijatím 
racionalizačných a techno-
logických opatrení zamera-
ných na skvalitňovanie vý-
roby a riadenia spoločnosti. 
V období hospodárskej krízy 
sa závodu na výrobu kova-

ných prírub a zápust-
kových výkovkov pre 
strojárstvo, energetiku 
a automobilový prie-
mysel nedarilo zís-
kať zákazky na svoju 
produkciu na domá-
com, ani na zahranič-
nom trhu. Pred štyrmi 
rokmi, keď sme priva-
tizovanú spoločnosť 
Prako – Príruby pre-

berali do ŽP GROUP, sme 
okrem očakávania synergic-
kých efektov v rámci skupiny, 
nepochybne prispeli aj k udr-
žaniu zamestnanosti v kra-
ji, kde je pracovných príleži-
tostí veľmi málo. Zložitá si-
tuácia spôsobená finančnou 
a hospodárskou krízou nás 
dnes prinútila k definitívne-
mu zastaveniu výroby v ŽP 
PRAKO. 
   Naše rozhodnutie je koneč-
né a areál, vrátane technolo-
gického zariadenia, bude po-
núknutý na predaj.

(ok)

Ilustračné foto P. Halmos

európske voľby sa uskutočnia 6. júna 2009

Komplikovaná situácia na trhu, spôsobená finančnou a hos-
podárskou krízou, poznamenala aj spoločnosti  ŽP GROUP, čo 
si vyžiadalo zásadné rozhodnutia zo strany Predstavenstva ŽP 
a.s. O bližšie informácie sme požiadali Ing. Ľudovíta Ihringa, 
člena predstavenstva a riaditeľa pre kapitálový rozvoj:

rópskeho parla-
mentu neboli vo-
lení priamo ob-
čanmi, ale pred-
stavovali veľvy-
slancov národ-
ných parlamen-
tov jednotlivých 
členských krajín. 
Postupným roz-

širovaním únie sa zvyšoval po-
čet poslancov a vznikla potre-
ba dôslednejšej kontroly čin-
ností inštitúcií Európskej únie. 
Občania takisto chceli vyjad-
riť svoj názor na dianie, rieše-

ním preto bolo zavedenie pria-
mych volieb, ktoré sa konajú 
od roku 1979 pravidelne kaž-
dých päť rokov. Všetci obča-
nia Európskej únie majú prá-
vo voliť a kandidovať bez ohľa-
du na to, v ktorej krajine Európ-
skej únie žijú.     
   Európsky parlament je vý-
znamný aktér pri prijímaní roz-
hodnutí  Európskej únie. Jeho 
význam sa neustále zvyšu-
je. Kým na začiatku bol len po-
radným orgánom, dnes schva-
ľuje zákony na európskej úrov-
ni, nadobúdajúce platnosť vo 
všetkých členských štátoch. 
V Európskom parlamente je 
dvadsať stálych parlamentných 
výborov, ktoré sa špecializu-
jú pre jednotlivé oblasti. Okrem 
stálych môže parlament zriadiť 
aj dočasné a vyšetrovacie vý-
bory. Európsky parlament tvo-
ria zástupcovia všetkých člen-
ských krajín, ktoré sa vyznaču-
jú nielen kultúrnou a historickou 
rozmanitosťou, ale aj jazykovou 
odlišnosťou. V Európskom par-
lamente sa hovorí dvadsiatimi 
tromi jazykmi. Vstupom Slo-
venska do Európskej únie zís-

kali občania k slovenskému aj 
európske občianstvo, čím zís-
kali právo svojou účasťou vo 
voľbách rozhodnúť, kto ovplyv-
ní budúcnosť takmer päťsto mi-
liónov občanov Európskej únie 
a smerovanie dvadsiatich sied-
mich členských krajín.
   Voliť budeme trinástich zá-

stupcov zo Slovenska, ktorí 
budú mať najbližších päť rokov 
vplyv na budúce smerovanie 
únie. Je preto dôležité, aby tam 
boli ľudia, ktorým dôverujeme 
a stotožňujeme sa s ich názor-
mi. Jedinečnou príležitosťou je 
naša účasť vo voľbách.

(REIC BB)

Ilustračné foto: A. Nociarová
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Čo pre vás znamená rodina? Opýtala sa: O. Kleinová
Foto: V. Kúkolová

Ukazovatele spokojnosti

KuPón

   Dňa 30.apríla v rámci projektu KOM-
PARO si žiaci tretieho ročníka Súkrom-
ného gymnázia  ŽP vyskúšali maturity 
na „nečisto“. Testy zo slovenského jazy-
ka a literatúry, anglického jazyka a ma-
tematiky písalo v tento deň viac ako ti-
síc štyristo budúcoročných maturan-
tov na celom Slovensku. Testy pripra-
vila spoločnosť Exam testing a upravi-
la ich formu tak, aby sa čo najpresnej-
šie zhodovali s externými maturitnými 
testmi. Účasť tretiakov na testovaní sa 
tak stala vhodným tréningom, či „gene-
rálkou“ na „ostré“ maturitné testy, kto-
ré žiakov čakajú v budúcom školskom 
roku a možnosťou porovnať výsledky 
našej školy s inými školami.
   Výsledky testov poslúžia učiteľom k 
uvedomeniu si slabých a rizikových 

stránok v pripravenosti ich žiakov a 
žiakom poskytnú dostatok podkladov 
k tomu, aby predišli riziku neúspechu 
pri „ostrej“ maturite. Termín podania 
prihlášok na maturitné skúšky pre  te-

Každý verí, že človek môže
zmúdrieť bez toho,
aby si to všimol.

Z  ponúkaných  ukazovateľov   spokojnosti vyberte desať a označte ich 
číslami  od   1 - 10  podľa  poradia  ich  dôležitosti,  ktoré  im  pripisujete. 
Čísla napíšte na vyznačené bodky.

Najdôležitejšie  ukazovatele  spokojnosti  v  práci  pre  mňa  sú:
...... istota stáleho zamestnania,
...... bezpečnosť prác ,
...... hrdosť na prestíž našej akciovej spoločnosti,
...... rast miezd,
...... informovanosť o náplni vlastnej práce,
...... informovanosť o výsledkoch pracoviska,
...... možnosť uplatniť svoje odborné schopnosti,
...... možnosť zvyšovania si kvalifikácie,
...... kvalita stravovania,
...... dobré medziľudské vzťahy na pracovisku,
...... kvalita vybavovania osobných a pracovných záležitostí v sekretariátoch,
...... dobrá úroveň sociálnych zariadení na pracovisku,
...... iné... (napíšte) ...............................................................................................................

Z ponúkaných ukazovateľov spokojnosti opäť vyberte desať a označ-
te ich číslami  od   1 - 10 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,

...... sociálna  starostlivosť o  zamestnancov (rehabilitačné pobyty,
         kúpeľná liečba a pod.),
...... zabezpečenie  úrazového  poistenia,
...... zabezpečenie  dopravy  do  zamestnania,
...... zdravotná starostlivosť,
...... možnosť  dôchodkového  pripoistenia,
...... možnosť  rekreačného  športovania  vo  voľnom  čase,
...... podpora  kultúrnych  podujatí  zo  strany  firmy,
...... ponuka  prázdninových  rekreácií  pre  deti  zamestnancov  firmy,
...... iné (uveďte aké?) .....................................................................................................
  
Vyplnený anketový lístok zašlite podnikovou poštou na adresu: ŽP - perso-
nálny odbor,  najneskôr do 10-ich dní od vydania tohto čísla.

V roku 1993 Valné zhromaždenie OSN rozhodlo, že 15. máj bude každoročne  Medzinárodným dňom rodiny. 
Oslavuje sa od roku 1994. Cieľom vyhlásenia Dňa rodiny je zlepšenie účinnosti inštitúcií v jednotlivých štá-
toch pri riešení závažných problémov v rodinách a zvýšenie všeobecného záujmu a povedomia verejnosti o 
problematiku rodiny.                                                                                                                                                        Ilustračné foto I. Kardhordová

Mária ŠŤASTNÁ, Štiavnička
   - Rodina, to sú deti, manžel, súro-
denci a keď chcem rozšíriť obzor, 
tak aj dobrí priatelia. Rodinný krb si 
tohto času zakladáme na Filipove, 
kde prerábame dom a s tým sú spo-
jené naše radosti i starosti. K šťastiu 
rodiny patrí predovšetkým potreb-
né porozumenie, zdravie blízkych a 
zamestnanosť.

   Anketový lístok nepodpisujte. Jedného účastníka ankety vyžrebuje-
me a odmeníme vecnou cenou. Ak sa chcete zúčastniť žrebovania, od-
strihnite a vyplňte tento kupón a zašlite podnikovou poštou na perso-
nálny odbor. Výhercovi venuje cenu Ing. Anna Kováčová, riaditeľka Za-
ninoni Slovakia, s.r.o.

Meno a priezvisko   .............................................................................................................
Osobné číslo   .......................................................................................................................
Prevádzkareň (odb. útvar)  ............................................ ..................................................

zrnko odvahy

Jaroslav KUČERA, Jasenie
   - Mám veľkú rodinu, deti, päť vnúčat. 
Rodina je pre mňa všetkým. Všetci mi 
aj robia radosť. Spoločne slávime na-
rodeniny, meniny, prežívame za jed-
ným stolom sviatky. Prídu aj smut-
nejšie dni, ale aj s trápením sa podelí-
me, ľahšie sa zdoláva, ak sa s ním via-
cerí podelíme.

Tibor KALISKÝ, Podbrezová
   - Čo pre mňa znamená rodina? Všet-
ko. Bez rodiny si neviem svoj život 
veru ani predstaviť. V rodinnom kru-
hu prežívame spoločne chvíle radosti 
i starostí. Rodina je pre mňa zázemím, 
oporou, životnou istotou. Samozrej-
me, vyžaduje si to  vzájomné porozu-
menie a spolupatričnosť.

Oľga ŽITNÁ, Brezno
   - Rodina pre mňa znamená radosť, 
istotu, spokojnosť. Manžel pracuje v 
železiarňach a máme tri dcéry, z toho 
dve sú v zahraničí. Mojím najväčším 
potešením je  prvá vnučka, a nielen 
mojím. To je radosť celej našej rodiny. 
Rodina je pre mňa vlastne všetkým a 
ja robím všetko pre to, aby u nás vlá-
dla pohoda.

Martina MÚTŇANOVÁ, Valaská
   - Zatiaľ vlastnú rodinu nemám, ale 
tá v ktorej som vyrástla a v ktorej ži-
jem je pre mňa všetkým. Je to moja is-
tota, opora v ťažších chvíľach. Dôle-
žitá je rodinná pohoda, pre ktorú sa 
vždy radi domov všetci vraciame. Ak 
budem mať raz vlastnú rodinu, určite 
sa budem snažiť o vytvorenie podob-
nej atmosféry. 

Maturity na „nečisto“
rajších tretiakov je 15. september 2009. 
Vedenie školy verí, že maturity na ne-
čisto donútia aj posledných spiacich 
žiakov, aby sa zobudili.
   Projekt KOMPARO je realizovaný bez 

finančných prostriedkov štátu. Ďaku-
jeme preto Rade rodičov SGŽP, kto-
rá uhradila všetky náklady spojené s 
testovaním.

PaedDr. Katarína Zingorová 
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   - Centrálna údržba zabezpečila prvo-
májovú revíziu v oceliarni, valcovni bez-
švíkových rúr, ťahárni rúr a vo všetkých 
rozvodniach a transformátorových sta-
niciach, ktoré elektroúdržba udržiava.

   Ďalej zabezpečila prvomájovú revíziu 
v dcérskych spoločnostiach, kde bola 
táto činnosť objednaná, ako napr.  Gas-
troservis a Informatike. Opravy zariade-
ní vykonali elektroúdržbári na základe 

fyzických kontrol a termovíznych mera-
ní, ktoré boli vykonané v apríli. Opravy, 
čistiace práce a merania na vn a nn za-
riadení zabezpečilo celkovo stodvad-
saťdva zamestnancov elektroúdržby.

Pravidelnú ročnú kontrolu a údržbu elektrických zariadení a ostatnej elektrickej inštalácie majú za sebou 

deväťhodinový časový plán revízie dodržali 
   Tak ako každý rok,  aj počas tohto prvého mája sa 
uskutočnili v Železiarňach Podbrezová a.s. revízie elek-
trických rozvodov a zariadení, na ktorých sa podieľa-
lo stotri zamestnancov prevádzkarne energetika, stod-
vadsaťdva z centrálnej údržby a  dvanásť zamestnancov 
dcérskej spoločnosti ŽP Informatika, s.r.o. V čase od 6. 
do 15. hod. bol vo všetkých prevádzkarňach a útvaroch 
spoločnosti vypnutý elektrický prúd a počas odstávky 
bola obmedzená výroba tepla, odstavený bol prívod tla-
kového vzduchu, kyslíka a acetylénu.

dokonalejšie
technológie

Na energetickom poli určite ne-
chýbajú nápady, ktoré sú pri-
pravené upozorniť na zázraky. 
Uskladnenie CO2 , použitie vodí-
ka, fotovoltaické technológie, de-
centralizácia výroby, nové kon-
cepty jadrovej syntézy malej škály 
a bez odpadov, ide len o niekoľ-
ko dokonalých technológií, ktoré 
sú schopné výrazným spôsobom 
ovplyvniť vývoj energetických sie-
tí v najbližšej budúcnosti. Najväč-
šie novinky budú však pochádzať 
z bio a nano technológií. Príkla-
dom je prípad umelej fotosynté-

Kontrola vnútorného elektrického zariadenia: 22 kV rozvodňa 
vstupnej rozvodne starého závodu

„Aký bol priebeh revízie a k akým výsledkom ste dospeli“, 
opýtali sme sa kompetentných:

   -V akciovej spoločnosti Železiarne 
Podbrezová je väčšina elektrických 
zariadení a ostatnej elektrickej inšta-
lácie trvale pod napätím počas celé-
ho roka. Aj tieto zariadenia je potrebné 
skontrolovať a vykonať na nich nevy-
hnutnú údržbu. Zrealizovať sa to dá len 
v stave bez napätia a preto je potreb-
né nájsť vhodný termín, kedy je možné 
uvedené zariadenia vypnúť. Pravidel-
nú kontrolu a údržbu je potrebné vy-
konať v intervale aspoň jedenkrát za 
rok. Aj v tomto roku bolo naplánované 
vykonať spomínané údržbárske prá-
ce 1. mája.
   Časový plán a rozsah prác bol dopre-
du stanovený. Bola dohodnutá súčin-
nosť s dodávateľom elektrickej ener-
gie pri vypínaní a opätovnom zapína-
ní zariadení.
   V našej prevádzkarni sme vypraco-
vali materiál -  „Manipulácia a časo-
vý plán pre kontrolu, údržbu a revíziu 
elektrického zariadenia v prevádzkar-

   - Počas odstávky elektrického prúdu 
sa pracovníci našej spoločnosti veno-
vali tradičným a každoročne sa opaku-
júcim činnostiam.
   Ešte pred samotným vypnutím na-
pájania bolo potrebné zabezpečiť ria-
dené vypnutie väčšiny zariadení v obi-
dvoch strediskách v novom i starom 
závode, ako aj hlavných sieťových uz-
lov dátovej siete. Chod informačného 
systému zabezpečuje okolo dvadsať-
päť serverov. Aby pri nábehu všetky 
systémy nabehli správne, vyžaduje si 
ich vypnutie správnu postupnosť a na-
časovanie jednotlivých krokov pri vypí-

naní a zapínaní.
   Počas odstávky pracovníci ŽP Infor-
matika, s.r.o., skontrolovali a upravili 
káblové rozvody vo výpočtových stre-
diskách. Práce boli o to náročnejšie, 
že niektoré elektrické obvody muse-
li zostať napájané zo zdrojov nepretr-
žitého napájania, čo kládlo na pracov-
níkov zvýšené nároky na pozornosť 
a dodržiavanie bezpečnosti a ochra-
ny zdravia pri práci. Výpadok systé-
mov sme využili na profylaktiku a up 
grade firmware serverov a sieťových 
prvkov, ktoré počas bežnej prevádz-
ky nie je možné urobiť, pretože bežia 

v režime dvadsiatich štyroch hodín 
denne sedem dní v týždni.
   Pri pripojení nasledovalo riadené za-
pnutie jednotlivých systémov. Tento 
rok bolo bez väčších problémov a ne-
zaznamenali sme ani vážnejšie poru-
chy na hardware.
   Po uskutočnenej revízii môžeme 
konštatovať, že všetky plánované 
úlohy boli splnené. Poďakovanie pat-
rí všetkým zúčastneným pracovníkom 
našej spoločnosti za nadštandardný 
prístup k plneniu plánovaných úloh 
počas odstávky.

(vk)

Kontrola vonkajšieho elektrického zariadenia: transformátory vstupnej rozvodne starého 
závodu.                                                                                                                            Foto: archív energetiky

Ing. Jozef ČERŇAN, vedúci prevádzkarne energetika

ni energetika ŽP a.s. na 1. máj 2009“, 
ktorý detailne riešil postup pracovných 
činností, ako je čistenie zariadení, ich 
kontrolu, meranie elektrickej pevnosti 
atď. Zamerali sme sa i na odstránenie 
nedostatkov zistených predchádzajú-
cim termovíznym meraním. Výsledky 
termovíznej diagnostiky sme takto vyu-
žili na adresný údržbársky zásah, kto-
rým sme predišli prípadnej budúcej po-
ruche zariadenia. Nedostatky zistené 
počas kontroly boli ihneď odstránené.
   V rámci revízie boli skontrolované 
zariadenia vstupných rozvodní staré-
ho a nového závodu, podružné vn roz-
vodne a trafostanice,  a príslušné dis-
tribučné siete káblových vn rozvodov. 
Vykonanými meraniami bol potvrdený 
dobrý stav kontrolovaných zariadení.
   Na základe uvedených výsledkov 
boli práce ukončené a postupne boli 
zapínané jednotlivé zariadenia. Do-
dávka elektrickej energie bola obno-
vená v plnom rozsahu o 15. hodine.

   Zároveň boli v priebehu revízie vyko-
nané aj práce na neelektrických zaria-
deniach.  Patrili k nim tlakové skúšky 
v hlavnej regulačnej stanici zemného 
plynu, tlakové skúšky v acetylénovej 

stanici, bola vysadená odbočka DN 50 
na tlakovom vzduchu. Vykonaná bola 
kontrola a údržba vysokotlakového 
rozdeľovača v teplárni nového závodu.
   Vykonaním kontroly technologic-

kých zariadení elektrických aj neelek-
trických, je vytvorený predpoklad pre 
ďalšiu bezporuchovú prevádzku ener-
getických zariadení a spoľahlivú do-
dávku energií.

Ing. Pavel VALENT, vedúci strediska elektroúdržby

Ing. Roman KOhúTIK, vedúci odboru technickej podpory ŽP Informatika, s.r.o.: 

Prečítali sme za vás
zy – CO2 , voda a slnečná enegia, 
ktoré sú vďaka fotoelektrokata-
lytickým systémom založeným 
na nanoštruktúrach oxidu titánu 
alebo geneticky modifikovaných 
mikroogranizmoch premenené na 
uhľovodíky. Takýmto spôsobom 
budeme môcť získať umelé rastli-
ny, ktoré budú schopné produko-
vať palivo priamo v našich záhra-
dách a na terasách. Ide o zázrak? 
Nie, jednoducho sú to dokonalej-
šie technológie. 

(Enel)
eÚ: veternou

energiou proti kríze
V minulom roku bol inštalovaný 

výkon veternej energie v Európe 
najvyšší spomedzi všetkých 
ostatných foriem energie (pri-
bližne 40 percent z celkového 
množstva). Za päť rokov vzrás-
tol počet zamestnancov Starého 
kontinentu v tomto sektore o 125 
percent a podľa predpovedí po-
skytne tento sektor v roku 2020 
prácu približne 330 000 Európa-
nom aj vďaka podpisu smernice 
o obnoviteľných zdrojoch, ktorá 
nariaďuje EÚ zvýšiť množstvo 
vyrobenej čistej energie o 20 
percent. Udávať krok budú pre-
dovšetkým mestá ako Bremer-
haven v Nemecku a Nakskov 
v Dánsku a kraje, akým je Na-
varra v Španielsku.

(Enel)
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   Apríl je tradične pre našu správcovskú 
spoločnosť, ktorá spravuje 1 145 bytov 
v osobnom vlastníctve fyzických osôb 
a 72 nájomných bytov vo vlastníctve ŽP 
a.s., mesiacom spracovania vyúčtova-
nia služieb za rok 2008.
   V súvislosti s prechodom na novú 
menu od 1. januára 2009, sme prvýkrát 
spracovávali výsledky vyúčtovania slu-
žieb v novom informačnom systéme QI 
66,5 od firmy Compeko. Uvedený sys-
tém je súčasťou komplexného systému 
správy priestorov, ktorý sme začali vyu-
žívať v roku 2008.
   Po prekonaní prekážok, ktoré sme 
museli od januára až do apríla vyrie-
šiť, môžeme po zdarnom ukončení cel-
kových prác súvisiacich s vyúčtovaním 
služieb skonštatovať, že uvedený sys-
tém nám umožňuje variabilné spra-
covanie ročného vyúčtovania služieb 
v súlade s platnými predpismi. Jeho 
výhodou je jednoduché spracovanie, 
rýchla orientácia, umožňuje komplex-
né výstupy ako je nákladový list bytové-
ho domu, ktorý obsahuje všetky nákla-
dy týkajúce sa toho ktorého domu. Na-
šou snahou bolo predložiť klientom zá-
verečný doklad, pre všetkých prehľad-
ný a ľahko čitateľný.
   Našim cieľom je a bude spokojný 
klient. Veríme, že uvedený výsledný 
dokument, ktorý všetci naši klienti ob-
držali do konca apríla, spĺňa kritériá 
i toho najnáročnejšieho užívateľa bytu.

Ako dopadlo vyúčtovanie nákladov 
za služby za rok 2008?
   Musím konštatovať, že vzhľadom na 
veľmi pohnutý rok 2008, kedy, vzhľa-
dom na dopad vývoja ceny ropy na 
svetových trhoch a kurzu dolára (vý-
voj predchádzajúcich deviatich mesia-
cov) naši dodávatelia tepelnej energie:
-  Dalkia, a.s. menila v roku 2008 ceny 
päťkrát, ŽP a.s. menili v roku 2008 ceny 
trikrát a na základe Usmernenia ÚRSO 
z 10. februára 2009 k usporiadaniu ná-
kladov na dodávku tepla a ohrevu vody 
za rok 2008 pre dodávateľov tepla, vý-
sledky trinástich faktúr po komplex-
nom zúčtovaní nepresiahli zálohy na 
tepelnú energiu v jednotlivých byto-
vých domoch.
   Vo väčšine domácností zaznamená-
vame preplatky na službách. Ojedinele 
sa vyskytujú nedoplatky v tých domác-
nostiach, kde i pri analyzovaní spot-
reby pri osobnom kontakte, sa situá-
cia opakuje ako po iné roky. V priebe-
hu roka „šafária“ s energiami (prípad-
ne ich nedosledujú) a pri obdržaní vý-
sledkov obrátia svoj hnev voči správco-
vi. Pri obdržaní každej takejto reklamá-
cie správca dôsledne prešetrí predo-
všetkým správnosť odpisu, podpis uží-
vateľa. Stal sa i taký prípad, že dotyč-

S Ing. Věrou Bulákovou,
riaditeľkou

ŽP BYTOS, s.r.o.

Úlohou správcu je predkladať vlastníkom návrhy,
ako dosiahnuť úspory v bytovom dome

ný klient sa vyhrážal, že má vysoký ne-
doplatok na SV a TÚV a pri konfrontácii 
so zodpovedným pracovníkom za od-
pis spotreby vyšlo najavo, že uvedené-
mu pracovníkovi bol znemožnený vstup 
do bytu a samotný užívateľ zapísal svoj 
stav na bytovom vodomere a zároveň 
sa podpísal. Pri následnej kontrole na 
základe predloženej reklamácie sa zis-
tilo, že opomenul pri zápise desatinnú 
čiarku. V tomto prípade išlo o veľmi vy-
soký rozdiel, ktorý si spôsobil svojou 
nedôverou samotný užívateľ. Je to po-
naučenie i pre budúcnosť.
   Svojim klientom zdôrazňujeme, aby si 
vždy pred podpisom údajov prekontro-
lovali  stav na príslušných meradlách. 
Tieto údaje sú pre účtovateľa základ-
ňou pre ďalší rozpad nákladov.

   Metodiku rozpočítania jednotlivých 
služieb je možné dohodnúť na základe 
Zákona 182/1993 Z.z. v platnom znení  
a následne zakomponovať do Zmluvy 
o výkone správy. V roku 2008 sme vo 
všetkých bytových domoch schvaľova-
li nové Zmluvy o výkone správy, ktoré 
boli spracované v súlade s poslednou 
novelou Zákona 182/1993 Z.z. Súčas-
ťou zmluvy je i Príloha.

Schválený spôsob rozúčtovania 
služieb:
- spotreba studenej vody pitnej pod-
ľa bytových vodomerov v bytoch, krát  

rozdielový koeficient (fakturačný me-
rač:  m3 nameranej v domácnosti) - me-
raná dodávka a nemeraná dodávka 
podľa osobomesiacov,
- spotreba elektrickej energie v spo-
ločných priestoroch  - podľa osobo-
mesiacov,
- spotreba elektrickej výťahovej ener-
gie – podľa osobomesiacov od druhé-
ho nadzemného podlažia,
upratovanie na byty,
- poistné na spoluvlastnícky podiel,
- dažďová voda na spoluvlastnícky 
podiel,
- SV na ohrev podľa spotreby name-
ranej na bytových vodomeroch (TÚV) 
krát rozdielový koeficient = rozdiel me-
dzi fakturovanou spotrebou a súčtom 
spotreby nameranej v jednotlivých do-
mácnostiach,
- ohrev vody v súlade s Vyhláškou 
630/2005 Z.z.,
- teplo v súlade s Vyhláškou 630/2005 
Z.z. Spôsob rozpočítania nákladov na 
teplo na vykurovanie a prípravu teplej 
vody je určený Zákonom č. 657/2004 
Z.z. o tepelnej energetike v znení Zá-
kona 99/2007 Z.z. a vyhláškou ÚRSO 
č. 630/2005 Z.z.
Ohrev teplej vody
   Celkové náklady na prípravu teplej 
vody za dom sú rozdelené na základnú 
a spotrebnú zložku. Základná zložka je 
vo výške 10 percent z celkových nákla-
dov na prípravu teplej vody a rozdeľu-
je sa rovnakým dielom na všetky byty, 
bez ohľadu na ich spotrebu. Spotrebná 
zložka je vo výške 90 percent z celko-
vých nákladov na prípravu teplej vody 
a rozdeľuje sa pomerom podľa spotre-
by nameranej v jednotlivých bytoch ko-
nečných spotrebiteľov.

Teplo na vykurovanie
   Teplo na vykurovanie sa meria na 
päte domu určeným meradlom. 

Náklady na dodané teplo na vykuro-
vanie sa rozpočítajú:
- v prípade, ak v bytovom dome nie sú 
pomerové merače tepla podľa pomeru 
na podlahovú plochu bytov a nebyto-
vých priestorov (ak sa v bytovom dome 
nachádzajú),

- v prípade, ak sú v bytovom dome byty 
(nebytové priestory ) s individuálnym 
vykurovaním, celkové náklady za dom 
sa rozdelia na základnú zložku 10 per-
cent a spotrebnú zložku 90 percent. 
Obidve zložky sa rozpočítavajú koneč-
ným spotrebiteľom v pomere veľkosti 
podlahovej plochy, pričom základná 
zložka sa rozpočíta i medzi užívate-
ľov bytov (nebytových priestorov), kto-
rí majú individuálne vykurovanie a ne-
majú priamo uzatvorenú zmluvu o do-
dávke a odbere tepla s dodávateľom. 
V prípade, ak v objekte rozpočítania 
sú zabezpečené pomerové rozdeľova-
če tepla, rozpočítanie sa vykoná na zá-
kladnú zložku a spotrebnú zložku pod-
ľa rozhodnutia vlastníkov nadpolovič-
nou väčšinou ( § 7 vyhlášky 630/2005 ).
V nami spravovaných bytových do-
moch prevažuje rozhodnutie vlastní-
kov: 30 percent základná zložka podľa 
podlahovej plochy a 70 percent spot-
rebná zložka, podľa nameranej spotre-
by v domácnosti. Len dva bytové domy 
sa rozhodli pre pomer 50:50. V prípa-
de, ak v bytovom dome kde je cen-
trálne vykurovanie, sú užívatelia by-
tov, ktorí majú i individuálne vykurova-
nie  a nemajú priamo uzatvorenú zmlu-
vu o dodávke a odbere s dodávateľom 
tepla, podlahová plocha bytu s indivi-
duálnym vykurovaním sa vynásobí prí-
slušným koeficientom plochy bytu ( § 7 
ods.3 vyhlášky 630/2005 Z.z. ). V tom-
to prípade sú povinní títo vlastníci zná-
šať čiastočne náklady na vykurovanie 
v bytovom dome napojením na cen-
trálne vykurovanie. Tento posledný prí-
pad sa týka vlastníkov bytov v bytovom 
dome na Štiavničke 204.
   Zámerne som sa v tejto časti svojho 
príspevku venovala týmto nákladovým 
položkám, ktoré predstavujú najvyššiu 
nákladovú položku v každej domácnos-
ti. Tieto položky má však možnosť v čo 
najvyššej miere ovplyvniť každý z nás 
svojou spotrebou. Vyúčtovateľ účtu-
je len na základe vykonaného odpisu 
z príslušných meradiel, ktoré vykoná-
vajú nezávislé osoby. Každý vlastník  
je povinný umožniť odpis poverenou 
osobou a zároveň podpísať uvede-
né údaje. A v tomto okamihu sa stáva-

jú najčastejšie chyby, kedy si podpisu-
júci neoverí stav, podpíše a pri obdrža-
ní vyúčtovaného dokladu sa príde „va-
diť“ s vyúčtovateľom. A pritom by stači-
lo tak málo. Viac sa venovať úsporám 
energií, efektívnejšie správanie sa jed-
notlivých členov domácnosti, sledovať 
si spotrebu a konečné stavy spotreby 
z 31. decembra podpísať len po osob-
nom overení. Iba tak sa môžeme vy-
hnúť prípadným nedorozumeniam s vy-
účtovateľom tepla.
   Za rok 2008 bolo poslednýkrát úč-
tovanie realizované podľa vyhlášky 
630/2005 Z.z.  Úrad pre reguláciu sie-
ťových odvetví vypracoval návrh novej 
legislatívnej úpravy na účtovanie ohre-
vu a tepla, ktorý by mal platiť už pre vy-
účtovanie týchto položiek za rok 2009. 
O novom spôsobe účtovania bude 
správca včas informovať na schôdzach 
vlastníkov. 
   Výsledky vyúčtovania služieb, a pre-
dovšetkým tepla a ohrevu vody, sú 
pre správcu podkladom pre spracova-
nie návrhu na riešenie  nákladov for-
mou úsporných opatrení, ktoré pred-
kladá následne na schôdzi vlastníkov 
na schválenie obnovy bytového domu. 
Úlohou správcu je hľadať a predkladať 
vlastníkom návrhy na znižovanie nákla-
dov v bytovom dome. O každý bytový 
dom je potrebné starať sa systematic-
ky s predstihom a navrhovať pre vlast-
níkov najoptimálnejšie riešenie. Jed-
ným z podkladov sú aj výsledky z vy-
účtovania – dosiahnutá merná spotre-
ba v bytovom dome. Výsledky za rok 
2008 na bytové domy sú znázornené 
v tabuľke č.1.
   Najvyššia merná spotreba sa vysky-
tuje v tehlových bytových domoch Kol-
káreň D3, D4, D5, D6 a na Štiavnič-
ke 203, 204, 205, 206, 207, 208 a 209. 
Užívatelia v týchto bytových domoch 
platia o jednu tretinu viac nákladov ako 
platia vlastníci v panelových domoch.
   Jedným z faktorov, ako dosiahnuť 
úsporu v nákladoch na vykurovanie, je 
zateplenie bytového domu, ako jeden 
z rozhodujúcich krokov výraznej obno-
vy bytových domov. Názory na zatep-
lenie bytových domov sú na verejnosti 

Merná spotreba 2008/2007

(Pokrač. na  str. 5)
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Spotreba tepla rok 2008/2007
Príloha č. 1

Úlohou správcu je predkladať účty vlastníkom...

rôzne. Sú jedinci, ktorí výrazne odmie-
tajú zateplenie bytového domu a pri 
svojich argumentoch neváhajú použiť 
nie vždy správne, na verejnosti dostup-
né informácie.
   O dôvodoch zatepľovania bytových 
domov sa majú možnosť vlastníci do-
zvedieť zo širokej informovanosti mé-
dií, ako i z jasne deklarovanej vládnej 
pomoci rozvoja bývania, spracovanej 
v kampani bytovej politiky na roky 2006 
až do roku 2013.

Dôvody zatepľovania
   V prvom rade je to ekonomický as-
pekt, vrátenie investícií vo forme 
ušetrených peňazí za energie. Úspora 
môže dosahovať, pri komplexnom za-
teplení bytového domu, 30 až 40 per-
cent z celkového množstva energií na 
vykurovanie budovy,  
ďalej je to dôvod strategický, ktorý sa 
odvíja od tohtoročnej skúsenosti s ply-
nom, nižšia spotreba plynu, ekologic-
ký – nižšia spotreba CO2, vplyv na ži-
votné prostredie, zdravotný – zateple-
ním sa riešia problémy tepelných mos-
tov, problém vlhkých plôch, pričom sa 
minimalizujú teplotné rozdiely v jednot-
livých častiach domu, zvyšuje sa povr-
chová teplota stien, estetický – nové ar-
chitektonické, prípadne farebné rieše-
nie bytového domu.
   Pri zatepľovaní bytových domov mu-
sia byť dodržiavané platné technické 
normy. Zatepľovanie bytových domov 
zostáva i v čase hospodárskej krízy je-
dinou oblasťou, ktorá prináša úspory 

vlastníkov. Jednými z rozhodnutí vlády 
SR, v čase krízy bolo vyčlenené zvýše-
nie finančných prostriedkov na progra-
my zatepľovania budov v roku 2009. 
Bol zvýšený Štátny fond rozvoja býva-
nia (ďalej ŠFRB) o 66,39 milióna eur, 
aby v roku 2009 mohli byť uspokojené 
všetky podmienky spĺňajúce predlože-
né žiadosti na zateplenia od jednotli-
vých žiadateľov. Zateplením by sa mal 
okrem podpory energetickej efektív-
nosti podporiť i nárast zamestnanosti.
   Koncom roku 2008 správca pre svo-
je samosprávy vypracoval materiál na-
zvaný „Obnova vášho bytového domu 
– nástroje financovania obnovy byto-
vého domu“. Jeho účelom bolo vlast-
níkom priblížiť možnosti, ako i spôsob 
financovania komplexnej obnovy by-
tového domu.  Prostriedky vo forme 
opráv a údržby väčšinou len postačujú 
na bežnú opravu. Väčšina našich spra-
vovaných bytových domov má v prie-
mere viac ako 30 rokov. V tomto ob-
dobí končí životnosť niektorých kon-
štrukčných prvkov, sú ošarpané spo-
ločné priestory, fasáda je v zlom stave. 
V tomto prípade je namieste realizovať 
komplexnú obnovu bytových domov 
ako celku, vrátane výmeny konštrukč-
ných prvkov. Uvedený spôsob je efek-
tívnejší z hľadiska vložených investícií, 
ako čiastočná realizácia obnovy, pod-
ľa stavu financií vo fonde opráv a údrž-
by. Väčšina bytových domov nemá vo 
fonde potrebné množstvo finančných 
prostriedkov, a preto v prípade rozhod-
nutia rozsahu obnovy bytového domu 
musia schváliť i spôsob krytia uvedenej 

akcie cudzími prostriedkami. 
   Jednou z najlacnejších foriem, ako 
si zabezpečiť chýbajúce prostriedky, 
je aj ŠFRB, ktorý v tomto roku vláda 
zvýšila o ďalšie prostriedky a posky-
tuje úvery na obnovu bytového domu 
vo výške 1 percenta ročne, až do výš-
ky 80 percent nákladov na stavbu, naj-
viac 420 eur/m2 podlahovej plochy bytu 
(r. 2009 ). Splatnosť úveru je 20 rokov. 
Podiel finančnej účasti vlastníka bytu 
musí byť 20 percent.
   Ďalšou možnosťou financovania sú 
dotácie na odstránenie systémo-
vých porúch z Ministerstva výstavby 
a regionálneho rozvoja, ktoré sa po-
skytujú vo výške maximálne 50 per-
cent oprávnených nákladov, nie však 
viac ako 18 eur/m2 podlahovej plo-
chy bytu. 50 percent musí pokryť vlast-
ník z vlastných zdrojov, prípadne vy-
kryť zo ŠFRB. 
   Proces vybavovania príslušných po-
žadovaných dokumentov, ako súčasť 
predkladanej žiadosti, je časovo ná-
ročný a je vhodné započať s prípravou 
s ročným predstihom.

Celý proces možno rozvrhnúť do 
niekoľkých etáp:

I. etapa
- rozhodnutie vlastníkov na schôdzi 
o rozsahu obnovy – súhlas dvoch tre-
tín  vlastníkov,
- rozhodnutie vlastníkov na financova-
nie obnovy v prípade ŠFRB, dotácií,   
  komerčného úveru – súhlas dvoch tre-
tín vlastníkov,

-  splnomocnenie vlastníkov pre správ-
cu pre zadanie vypracovania odbor-
ných posudkov, projektovej doku-
mentácie.

II. etapa
- vypracovanie odborného posudku au-
torizovanou osobou,
 - vypracovanie projektovej dokumen-
tácie autorizovanou osobou, vrátane     
technickej správy, výkresov, detailov 
- výkaz, výmer, rozpočet, stabilita -        
-  tepelno - technický výpočet.

III. etapa
- oslovenie minimálne troch firiem,
- rozhodnutie vlastníkmi o výbere dodá-
vateľa  akcie,
- schválenie Zmluvy o dielo s dodáva-
teľom stavby.

IV. etapa 
- stavebné konanie,
- príprava žiadosti ( údaje nesmú byť 
staršie ako tri mesiace),
- vypracovanie príloh.

V. etapa
- predloženie žiadostí: 
- na ŠFRB od 1. januára v roku,
 - na dotácie do 15. februára v bež-
nom roku.
 
    Za uvedené prostriedky sa neručí 
nehnuteľnosťou, ale príslušná banka 
poskytuje bankovú záruku. Správ-
ca už koncom roka 2008 začal reali-
zovať schôdze vlastníkov v tých by-
tových domoch, kde sa vyskytol ná-

znak záujmu o postupnú komplexnú 
obnovu bytových domov. Záverom 
našich schôdzí v roku 2009 je splno-
mocnenie pre správcu s prípravou 
komplexnej obnovy bytového domu 
Dr. Clementisa 2, 4 v Brezne a Štiav-
ničke 211/50, s termínom realizácie 
v roku 2010. Čiastočne bola odsú-
hlasená príprava projektovej doku-
mentácie na opravu balkónov, s vy-
užitím dotácie na ŠLN 22, 23 a ŠLN 
24, 25 a projektovej dokumentácie 
na Krčulovej 14, 16 ,18 v Brezne, na 
obnovu bytového domu. Správca 
bude pokračovať v tejto snahe pred-
kladať vlastníkom, i v ostatných do-
moch, systematické návrhy na po-
stupnú obnovu stavebných a kon-
štrukčných prvkov, prípadne zatep-
lenia bytových domov s účelom do-
siahnutia úspor tepelnej energie 
a v neposlednom rade vynoviť a oži-
viť farebným riešením aj fasády by-
tových domov.
   Aby sme dosiahli uvedené cie-
le, musí nastať v prvom rade zme-
na myslenia vlastníkov vo vzťahu 
k svojmu, ale predovšetkým k spo-
ločnému majetku. Úlohou správcu 
je metodicky usmerňovať, postup-
ne a trpezlivo diskutovať s vlastník-
mi o dôležitosti systémovej údržby 
ich nehnuteľností, či už je to zvýše-
nie komfortu bývania, zníženie spot-
reby nákladov bývania, alebo predĺ-
ženie životnosti stavby. Dosiahnu-
tie zvýšeného podvedomia vlastní-
ka tak nebude končiť pri prahu vlast-
ného bytu...

(Dokonč. zo str. 4)
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Jedálny lístok  18. – 24. 5. 2009 Jedálny lístok 25. -  31. 5. 2009 

Priznanie
„Včera som sa priznal svojej nastávajú-
cej zo všetkých svojich hriechov.“
„No a?“
„Nepomohlo to! O týždeň je svadba.“

Právnici
Muž vstúpi do právnickej kancelárie 
a pýta sa, aké sú ceny za právnu radu.
„500 korún za tri otázky,“ vraví advokát.
„Nie je to trochu drahé?“
„Áno, a vaša tretia otázka?“

Nefajči!
Policajt napomína svojho syna: „Nefaj-
či Jožko, si na to primladý!“
„Ale oci, aj ty si bol piatak, keď si za-
čal fajčiť!“
„To áno, synak, ale vtedy som mal už 
šestnásť rokov!“

Pondelok
Polievka: zem. s hláv. kapustou, pečivo

Sikulský bravčový rezeň, knedľa
Kuracie soté s kešu orieškami, ryža, šalát

Vyprážaná brokolica, zem., tatárska omáčka
Pikantný šalát šampiňónový so šunkou, pečivo

Zapekané zemiaky s pórom
Ryžový nákyp s ovocím

Utorok
Polievka: držková, pečivo

Vypr. mor. med. so šunkou a syr., zem., tat. 
omáčka

Bravčový perkelt, cestovina
Zemiakovo-bryndzové pirohy so slaninkou

Uhorkový šalát so salámou, pečivo
Dusené bravčové mäso s kelom

Rezance s orechmi
Streda

Polievka: francúzska, pečivo
Poľský hovädzí rezeň, ryža, šalát

Kuracie stehno na smotane s hlivami, knedľa
Údené mäso, hrach. kaša, chlieb, uhorka

Šopský šalát, pečivo
Hubové rizoto, uhorkový šalát

Palacinky s nutelou
Štvrtok

Polievka: kapus. s  klobásou, pečivo
Kuracie soté na zelenine, tarhoňa, šalát
Bravčový rezeň s pečeňou, zem., uhorka

Šampiňónová pizza s brokolicou
Ryžový šalát s tuniakom

Zap. baklažán s hyd. mäsom a zeleninou
Pečené buchty s makom, kakao

Piatok
Polievka: hŕstková, pečivo

Maďarský hovädzí guláš, knedľa
Mor. prsia s paprikou a brokol., ryža, šalát

Klužská kapusta
Pestrý cestovinový šalát

Plnené hovädzie mäso, obloha
Šišky s džemom, kakao

Sobota
Polievka: horácka, pečivo

Fašírka, paradajková kapusta, zemiaky
Nedeľa

Polievka: mexická, pečivo
Plnený brav. závitok, slov. ryža, šalát

BARAN 21.3.-20.4.
Čakajú vás príjemné dni, 
plné možností a príležitos-
tí. Nezabudnite však rozli-
šovať, čo je pre vás dobré 
a čo nie, pretože by vám mohli uniknúť 
tie skvelé a atraktívne.

BÝK 21.4.-20.5.
Rôzne výkyvy vám dajú 
zabrať. Môžete veľa zís-
kať, ale i stratiť. Buďte 
teda opatrní, zamerajte sa na maličkosti 
a hlavne, postupujte pomaly a s istotou.

BLÍŽENCI 21.5.-21.6.
Máte možnosť dostať sa 
do dobrej spoločnosti, kde 
vás čaká množstvo nápa-
dov, zaujímavých známos-
tí a možno i nejaký „neslušný návrh“. 
V pracovnej oblasti vám svieti zelená.

RAK 22.6.-22.7.
Je čas na koncerty, spolo-
čenské posedenia a pod-
ujatia vyššieho formátu. 
V citovej oblasti môžete prežiť nádher-
né chvíle. Ak si niečo v tomto čase zau-
mienite, tak to aj dosiahnete.

LEV 23.7.-23.8.
Finančne sa veľmi nean-
gažujte, aj keď k rôznym 
dohodám môžete dospieť 
ľahko. Doriešte v nich však najskôr páč-
livé otázky. Víkend budete mať nádher-
ný v rodinnom kruhu.

PANNA 24.8.-23.9.
Pozor na zdravie, aby ste 
si ho neohrozili nerozum-
nými krokmi, či nedomys-
leným oblečením. Zvýšte 
opatrnosť za volantom a dávajte si po-
zor na konflikty s opačným pohlavím. 

VÁHY 24.9.-23.10.
Aj v najbanálnejších akti-
vitách nájdete úsmevné 
prvky. Hoci teraz nie ste 
najvýkonnejšími, pred-
sa len dokážete veľa vecí vyriešiť. Ba-
terky si dobijete najskôr na čerstvom 
vzduchu, 

ŠKORPIÓN 24.10.-22.11.
Rozhýbte sa čo najskôr, 
vďaka dobrej kondícii pre-
kričíte ostatných a presa-
díte svoje názory. Lás-
ka vás až tak veľmi v tie-
to dni neovanie ani neprekvapí. Kde by 
mohla byť chyba?

STRELEC 23.11.-21.12.
V zamestnaní sa vám 
otvoria nové horizonty 
a prispejú k nadšeniu, 
s ktorým sa pustíte do 
boja, hoci aj s veternými mlynmi. Čo 
dnes pokazíte, zajtra prácne napravíte, 
počítajte však aj s únavou.

KOZOROŽEC 22.12.-20.1.
Pokiaľ budete pracovným 
záležitostiam venovať ná-
ležitú pozornosť, vypla-
tí sa vám to, dosiahnete 
svoje. V citovom živote sa 
pohybujete od mantinelu k mantinelu, 
nie ste s ničím spokojní.

VODNÁR 21.1.-20.2.
Ak dokážete byť trpezli-
ví a pokojní i v takých ve-
ciach, ktoré si vyžiadajú 
rýchlosť a pružnosť, bu-
dete mať úspešné dni. O svojich fi-
nančných úspechoch sa radšej ne-
zmieňujte.

RYBY 21.2.-20.3.
Prichádzajú krkolomné dni, 
po nich nasleduje zlepše-
nie a uvoľnenie napätia. 
Nakoľko pôjde o problémy 
zavinené okolím, prenesiete sa cez ne 
len božskou trpezlivosťou.

ROSŤOVKA (hont)
Vo vode varíme asi pol lyžice rasce, cibuľu a lusk pap-
riky. Keď je všetko mäkké, do polievky vylejeme dve 
rozšľahané vajcia. Bohatší si pridávali kúsok mas-
la alebo masti.

ŠOŠOVICOVÁ POLIEVKA
Päť kopcovitých lyžíc umytej a prebra-
tej šošovice vložíme do hrnca so stude-
nou vodou a uvedieme do varu. Pridá-
me polievkovú koreňovú zeleninu, oso-
líme, okoreníme čiernym korením a varíme do polo-
mäkka. Na masti opražíme pokrájanú cibuľu, pridá-
me múku, opražíme a vlejeme do polievky. Zamieša-
me a dovaríme domäkka. Pred podávaním posypeme 
petržlenovou vňaťou.
Náš tip: 

Túto polievku môžeme dochutiť spišským párkom, 
ktorý nakrájame na kolieska, krátko osmahneme 
na lyžičke oleja a pár koliesok pri servírovaní vloží-
me do taniera.

MRVIENKA S BRYNDZOU
(horehronie)

V osolenej vode uvaríme na kocky pokrá-
jané zemiaky. Pripravíme si tvrdšie ces-
to z múky, vajíčka a vody a namrvíme ho na 

malé hrčky. Hotové zavaríme do polievky. Po uvare-
ní odstavíme a pridáme rozmrvenú bryndzu (najlep-
šie májovú).
Náš tip:
Kto nemá rád chuť bryndze, môže pridať rozdrobený 
syrokrém. Na tanieri posypeme pažítkou.

Čo je to
prasacia chrípka?

Ide o nachladnutie dýchacích ciest 
pri prasatách a je sprevádzaná zá-
palovým procesom. Spôsoboval 
ho vírus H1N1. Teraz sa objavi-
la jeho zmutovaná forma A/H1N1, 
ktorá nebola doteraz známa. Vzni-
kol zmiešaním vírusov prasacej, 
ľudskej a vtáčej chrípky. Symptó-
my prasacej chrípky sú u ľudí ob-
dobné, ako symptómy klasickej 
ľudskej chrípky. Medzi príznaky 
patrí horúčka, kašeľ, bolesť v krku, 
bolesti svalov a hlavy, zimnica či 
únava. Niektorí ľudia tiež uvádza-
li hnačku a nevoľnosť.

ako sa prenáša?
Predpokladá sa, že prenos prasa-
cej chrípky typu A (H1N1) prebie-
ha rovnakým spôsobom ako pre-
nos sezónnej chrípky. Chrípkové 
vírusy sa šíria z človeka na člove-
ka kýchaním alebo kašľom. Nieke-
dy sa ľudia tiež môžu nakaziť do-
tykom miesta infikovaného víru-
som a následného prenosu do úst 
alebo nosa.

ako sa brániť?
Dôležité je najmä udržiavať hy-
gienu a umývať si ruky. Nechodiť 
na miesta, kde je príliš veľa ľudí. 
Snažiť sa udržať v celkovo dobrom 
zdravotnom stave, veľa spať a fy-
zicky byť aktívni, zvládať stres, piť 
veľa tekutín a jesť vyváženú stravu. 
Pokiaľ žijete v prostredí, kde bol 
odhalený výskyt prasacej chríp-
ky a spozorujete na sebe  prízna-
ky chrípky – horúčka, bolesti sva-
lov, nádcha, bolesti krku, nevoľ-
nosť, zvracanie či hnačky, mali by 
ste kontaktovať svojho lekára, pre-
dovšetkým, ak máte podozrenie na 
prasaciu chrípku. Váš lekár vám 
odporučí buď testy na chrípku ale-
bo rovno predpíše lieky.              

ako môže človek
chrípkou nakaziť
niekoho iného?

Chorí môžu ostatných nakaziť od 
prvého dňa, ak sa prejavia symp-
tómy, až do siedmich a viac dní po 
tom, čo choroba prepukla. To zna-
mená, že chrípku môžete na nie-
koho preniesť ešte predtým, ako 
zistíte, že ste ňou nakazení a tiež 
počas jej priebehu.

aKo Sa
ChrániŤ?

S humorom

Predám sklápaciu garáž na osobné 
auto. Cena dohodou. 
Kontakt: 048 611 63 61, 0904 481 
395

   Kedysi sedliaci s obavami očaká-
vali dni Pankráca, Serváca a Boni-
fáca. Tak ako v prvý májový týždeň 
bol dážď predzvesťou dobrej úro-
dy, 12., 13. a 14. mája sa obyčaj-
ne ochladilo a traja zmrznutí mohli 
výrazne poškodiť zelenajúcej sa 
vegetácii. Preto sa chúlostivejšie 
rastliny sadili a vysievali až po tých-
to troch riskantných dňoch. Ďalším 
dňom v kalendári, podľa ktorého sa 
odhadoval budúci úspech poľného 
hospodára, bola Žofia – „Žofia víno 
vypíja a dobré lány dáva!“. Prízem-
né mrazy na Žofiu ohrozovali vino-

Studený máj,
v stodole raj
hrady, no zároveň je to obdobie, 
keď sa podľa ľudovej skúsenosti 
mal siať ľan a konope.  Na pesto-
vanie týchto skutočne univerzál-
nych rastlín sa kládol veľký dôraz. 
Veď z ich vlákien sa tkalo plátno a 
zo semien rastlín sa lisoval olej. Pri 
siatí ľanu a konope sa bolo treba 
pozerať na najvyšší vrch alebo vy-
soký strom, alebo ho sial najvyšší 

člen domácnosti. To všetko pre-
to, aby aj budúca plodina narástla 
čo najvyššie. Patrónom vinohrad-
níkov je svätý Urban, 25. mája sa 
kládli k soche poháre naplnené ví-
nom, ako obeť božstvu, ľuďmi udr-
žiavaná z pohanského dávnoveku. 
Tancovalo sa, zabávalo, organizo-
vali hostiny v prírode – dnes známe 
ako pikniky. Nie vždy vyšlo poča-
sie. Ale ľuďom to nevadilo, veď na 
Urbana je vítaný dážď aj chladnej-
šie počasie, pretože stáročné skú-
senosti vravia, že „Studený má, 
v stodole raj!“. 

diétne, ale s chuťou

Pondelok
Polievka: paradajková s ryžou, pečivo

Vyprážaná ryba, zemiaky, šalát
Brav. mäso na rasci, slov. ryža, šalát

Kur. prsia s jab. omáčkou, hroz. ryža, mrk. šalát
Zemiakový šalát so zelenou fazuľkou

Cestoviny s brokolicou a smot. omáčkou
Slivkový koláč kysnutý, kakao

Utorok
Polievka: kur. s fazuľou a kukuricou, pečivo

Hovädzie dusené, paradajková omáčka, knedľa
Kuracie prsia s broskyňami, ryža, šalát
Karfiolový mozoček so syrom, zemiaky

Mexický šalát, pečivo
Zemiakový paprikáš, paradajkový šalát

Buchty na pare s nutelou, mak. posýpka, kakao
Streda

Polievka: frankfurtská, pečivo
Kuracie stehno na paprike, cestovina

Peč. brav. krkovička, kapusta, zemiaky
Zapečená mäsová ryža
Bretónsky šalát, pečivo

Hub. paprikáš s ov. vločkami, ryža, šalát
Cesnakové osie hniezda

Štvrtok
Polievka: fazuľová kyslá, pečivo

Sečuánske morčacie prsia, ryža, šalát
Hutnícke bravčové stehno, knedľa

Štefánska sek. pečienka, zem. prívarok, chlieb
Brokolic. šalát s kur. mäsom a olivami, pečivo

Zapekané zem. s karfiolom a tofu, kečup
Tvarohový nákyp s višňami

Piatok
Polievka: mrkvová s pórom, pečivo

Vyprážané kuracie stehno, zemiaky, šalát
Námornícke hovädzie mäso, tarhoňa, šalát

Granatiersky pochod, uhorka
Syrové tajomstvo, pečivo

Kuracie prsia s plnkou, obloha
Zem. knedličky jahodové so strúhankou

Sobota
Polievka: boršč s mäsom, pečivo

Sedliacka brav. pečienka, čer. kapusta, knedľa
Nedeľa

Polievka: zeleninová domáca, pečivo
Pečené kuracie stehno, zel. ryža, šalát

Inzertná služba



Dňa 4. mája sme si pripomenuli štvr-
té výročie čo nás opustil náš starostlivý 
manžel, otec a starý otec

Otto MISTÍK z Podbrezovej.
Spomínajte prosím s nami.

S úctou a láskou spomína manželka 
a deti s rodinami

...
„Kyticu kvetov ti na hrob kladieme, s lás-
kou a úctou na teba ocko spomíname.“
Dňa 17. mája si pripomenieme nedoži-
tých štyridsať rokov nášho milovaného 
manžela, otca, syna, brata, zaťa, vnuka, 
švagra a krstného otca

Zdena PREDAJŇU z Brezna.
S láskou spomína smútiaca rodina

V apríli odišli do
dôchodku

Vladimír POTKÁNY,
predčasného dôchodku

RSDr. Titus KŇAZÍK.
V mene vedenia Železiarní Podbrezová im ďakujeme za odvedenú prácu 
a do ďalších rokov života prajeme veľa slnečných dní.

28 eur – 28,4 eura
   Veríme, že väčšina používateľov slovenčiny už vie, že 
slovo euro patrí medzi podstatné mená stredného rodu 
a skloňuje sa podľa vzoru mesto. Nie každý však vie, ako 
skloňovať toto slovo v spojení s desatinným číslom. Ako 
napr. vyjadriť sumu 28,4  €?
   Predmet v spojení s desatinným (zlomkovým) číslom je 
v tvare genitívu jednotného čísla, či označuje čas, mieru, 

váhu alebo počet niečoho, napr. 41,2 s (čítame štyridsať-
jeden celých dve desatiny sekundy), 0,25 m (nula celých 
dvadsaťpäť stotín metra), 396,4 g (tristodeväťdesiatšesť 
celých štyri desatiny gramu), 2,531 % (dve celé päťstotri-
dsaťjeden tisícin percenta). Podobne vyjadríme slovne 
aj sumu 28,4 € - dvadsaťosem celých štyri desatiny eura. 
Danú sumu môžeme prečítať alebo zapísať aj ako dvad-
saťosem eur štyri centy. Tento spôsob sa uplatňuje naj-
mä pri vypĺňaní peňažných poukážok, kde sa sumy v eu-
rách a centoch vypisujú tak ako predtým sumy v koru-
nách a halieroch. 
   Pristavme sa ešte pri skloňovaní slova celá označujúcom 
celé číslo. V základnom tvare sa používa v spojení s čís-
lovkou jedna – jedna celá, t.j. jedna celá jednotka. V spo-
jení s číslovkami 2 až 4 je v tvare nominatívu množného 
čísla – dve (tri, štyri) celé (myslia sa jednotky). Od číslov-
ky 5 vyššie sa slovo celá spája s genitívom množného čís-
la – osem celých (jednotiek). Aj v spojení so slovom nula 
je slovo celá v tvare genitívu množného čísla, teda nula 
celých, pretože slovo celých tu zastupuje spojenie celých 
jednotiek (slovo jednotiek sa vypúšťa).

Silvia Duchková, Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV

Ďakujem všetkým priateľom, susedom a známym, ktorí 
sa prišli rozlúčiť s našim drahým man-
želom, otcom, starým otcom a prasta-
rým otcom

Samuelom LÁMEROM z Lopeja.
Za dôstojnú rozlúčku ďakujeme Dycho-
vej hudbe Železiarní Podbrezová.

Smútiaca rodina
...

Ďakujeme všetkým príbuzným, priateľom a známym za 
prejavy sústrasti a kvetinové dary, kto-
rými sa snažili zmierniť náš hlboký žiaľ, 
pri poslednej rozlúčke s našou milova-
nou mamou, starou a prastarou mamou

Boženou BÁNIKOVOU
z Podbrezovej.

Za dôstojnú rozlúčku ďakujeme Dychovej hudbe ŽP a.s.
Smútiaca rodina
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Jazykové 
okienko

májovým

Žrebovali sme 
Správne znenie tajničky z  minulého čísla: Ko-
már môže štípať koňa tak, že sa splaší, ale aj tak 
komár zostane vždy len komárom. Cenu Ing. 
Anny Kováčovej,  riaditeľky ZANINONI SLOV-
KIA, s.r.o., vyhráva Mária Ciesarová z Ef. Víťaz-
ka si cenu môže prevziať v redakcii novín.

pracovné jubileá
35 - ročné

Irena KOKAVCOVÁ, František POLÓNY, Marián SLOBODNÍK
30 - ročné

Daniela MAŇASKOVÁ, Ján SABO, 
25 - ročné

Marián LAMPER, Pavol KOKAVEC, Milan KURACINA, Ján ŠVIDRAŇ
20 - ročné

Anton KAČMARČÍK, Marian SRNKA, Otto VAČOK, Juraj ZÁHRADNÍK

životné jubileá
Peter BAKOŠ, Marta GIERTLOVÁ, Ján CHMELKO, Emil 
JANČIAR, Alena KOHÚTIKOVÁ, Jaroslav KOSTELNÝ, Ka-
tarína KOVÁČOVÁ, Mária PAČESOVÁ, Zuzana PALIDE-
ROVÁ, Jozef PASTOREK, Vladimír RYBÁR, Ján ŠUCHAN-
ČOK, Božena BAČÍKOVÁ, Ján DANKO, Juraj GÁL, Dušan 
GONDA, Štefan ILČÍK, František KOŠÍK, Jaroslav KURTÍK, 
Anna MARKUSOVÁ, Ing. Milan MUTIŠ, Elena RUŽIČKO-
VÁ, Marian SCHROTTER, Ivan ŠVANTNER, Viera ŤAŽKÁ, 
Ján TELGÁRSKY, Ľubomír BRAŠO, Miloslav JURKULÁK, 
Pavol LUKAČIN

n   na DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ v 
Hutníckom múzeu Železiarní Podbre-
zová, ktorý sa uskutoční 16. mája od 9. 
do 12. hod.,
n   16. mája do Meštianskeho domu 
a Radnice Horehronského múzea v 
Brezne, ktoré pre návštevníkov pri-
pravilo zaujímavý program (od 14. do 
23. hod. prehliadku expozícií a výstav, 
o 19. hod. na koncert dobovej hudby 
a o 20,30 hod.  Noc v múzeu -  netra-
dičnú módnu prehliadku krojov a dobo-
vého oblečenia  „Z babičkinej truhlice“),
n  17. mája na Deň matiek do Poho-
relej. V amfiteátri sa o 15. hod. začne 
slávnostný program venovaný matkám,
n  do Domu kultúry Železiarní Podbre-
zová, kde sa v rámci Medzinárodné-
ho dňa detí 24. mája o 11. hodine pred-
staví Divadlo J. G. Tajovského s adap-
táciou rozprávky KOCÚR V ČIŽMÁCH,
n  na Dni mesta Brezna 29. – 30. mája,
n  na festivalovú prehliadku detských 
folklórnych súborov KOLOVRÁTOK, 
ktorá sa uskutoční 30. – 31. mája v Heľ-
pe,
n  na vernisáž štrnásteho ročníka me-
dzinárodnej súťaže kresleného humo-
ru a satiry O Bomburovu šabľu, kto-
rá sa uskutoční 30. mája v Synagóge 
v Brezne o 10. hod.,
n   do Pohorelej na preteky spojené 
s oslavou dňa detí Detská cyklistická 
časovka 31. mája. 

Šrámkova ulica, Brezno
(tel. č. 0915818167), oproti Autobazáru,

vás pozýva do denného baru
so štýlovou letnou terasou:
l široký výber nápojov l

l detský kútik, zmrzlinové poháre l
l možnosť usporiadania akcií v uzavretej 

spoločnosti do 30 osôb l

Tajnička ukrýva doplnenie krížovky: Ver tomu, 
čo ti hovoria iní... T1-T2. Vylúštenú krížovku za-
sielajte do redakcie novín do 25. mája 2009. V mene Klubu sclerosis multiplex v Banskej Bystrici ďaku-

jem všetkým zamestnancom Železiarní Podbrezová a.s. 
za darovanie dvoch percent z vlaňajších daní z príjmu.

Zuzana Ridzoňová

Poďakovanie

CAFE & BAR
ZÓNA B

Pozývame vás



PODBREZOVAN - vydáva akciová spoločnosť  Železiarne Podbrezová. Vychádza v párnych týždňoch v piatok. Uzávierka aktualít v párnom týždni v pondelok. Redakčná rada - predseda Ing. Jozef Bánik, Členovia: Ing. Alena 
Sojková, Ing. Anton Mojžiš, Ing. Iveta Králiková, Ing. Alena Kvačkajová, Ing. Milan Majer, Ing. Soňa Roštárová, Ing. Pavol Kühnel, Ing. Ľuboš Ďurinďák, Vladimír Vaník, Ing. Anna Pavlusová.
Šéfredaktorka: Mgr. Oľga Kleinová, zástupkyňa Viera Kúkolová. Redakcia a administratíva: Železiarne Podbrezová a.s., Kolkáreň 35, 976 81 Podbrezová, telefón: 645 2711, 645 2714, fax: 645 2713, e-mail: 
noviny@zelpo.sk http://www.zelpo.sk/region/tlac/podbrezo/zelpopodbr.html. Tlač HLP grafik, s.r.o. Registračné číslo 15.
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 V dňoch 17. až 23. mája sa uskutočnia Maj-
strovstvá sveta družstiev v kolkoch v nemec-
kom Dettenheime, ktorých účastníkom je aj slo-
venský výber. Za ženy boli do slovenskej repre-
zentácie nominované z KO ŽP Šport, a.s., Ga-
briela Kuchárová a Katarína Micanová, za mu-
žov si miestenku vybojovali Milan Tomka, Ra-
doslav Foltín, Jaroslav  Truska, Bystrík Vadovič 
a necestujúcim náhradníkom je Ondrej Kyseli-
ca. Majstrovstvá sveta budú rozdelené do šty-
roch skupín po štyroch krajinách. Slovenskými 
súpermi bude v prvom zápase Slovinsko, ďalej 
Rumunsko a ako posledný zápas skupiny  ví-
ťaz kvalifikácie Taliansko – Švajčiarsko. Zo zá-
kladnej skupiny postupujú družstvá umiestne-
né na prvých dvoch miestach.                         (kys)

   Podbrezovská mládežnícka cyklisti-
ka si v minulej sezóne svojimi výsled-
kami nastavila latku náročnosti na so-
lídnej výške. Mladí cyklisti ŽP Šport, 
a.s., ju v tomto roku v žiadnom prípa-
de nechcú podliezať. Medailové pozí-
cie, či bodové umiestnenia v Sloven-
skom pohári zaväzujú a v tomto roku 
chcú  svoje kvality potvrdiť na troch 
frontoch. „Budeme sa zameriavať na 
preteky v horskej i cestnej cyklistike, 
kde by sme chceli odjazdiť celý Slo-
venský pohár. Keď som to rátal, do-
hromady je to zhruba 47 pretekov,“ 
povedal tréner mládeže CK ŽP Šport, 
Peter Medveď, bývalý slovenský re-
prezentant v cyklokrose. Do týchto 
plánov treba po skončení letnej se-
zóny zarátať aj cyklokros, ktorému 
sa venuje časť pretekárov. 
   Mladí z CK ŽP Šport odštartovali prí-
pravu na sezónu už v zimných mesia-
coch. „Začali sme vo februári sústre-
dením na Skalke v hoteli Fortuna, na 
bežkách sme strávili týždeň. V marci 
sme odcestovali na desaťdňové sú-
stredenie do Chorvátska, kde sme 
jazdili úvodné, objemové kilometre. 
Boli sme v meste Omič pri Makarskej, 
mali sme šťastie na dobré, slnečné 
počasie. Vôbec nepršalo, teplomer 
ukazoval zhruba pätnásť stupňov,“ 
pokračoval Peter Medveď. 
   Vrcholom domácej sezóny budú 
samozrejme podujatia, na ktorých sa 
bude bojovať o tituly majstrov Sloven-

ska – časovka a preteky jednotlivcov, 
koncom augusta to bude aj časovka 
do vrchu, na cenné kovy si železiari 
brúsia zuby aj medzi „horákmi“.
   Tréner Medveď prezrádza, že v tíme 
je niekoľko adeptov na medaily. Či 
už je to medzi mladšími žiakmi Pa-
vol Kvietok, vlani štvrtý, alebo medzi 
staršími žiakmi Tereza Medveďová, 
ktorá dosahuje dobré umiestnenia 
aj medzi chlapcami. Trošku nároč-
nejšie to budú mať minuloroční star-
ší žiaci, ktorí prešli v tejto sezóne me-
dzi kadetov.
   Medzi juniormi je najväčším želiez-
kom Matej Medveď, minuloročná slo-
venská jednotka v horskej cyklistike. 
Jeho motiváciu akiste znásobí šanca 
nominovať sa na ME do Holandska, 
či na majstrovstvá sveta, ktoré budú 
v auguste v austrálskej Canberre.
   Časť pretekárov po letnej sezóne 
bude v jesenných i zimných mesia-
coch súťažiť v cyklokrose. Podbre-
zovčania aj vlani svojimi výsledkami 
vyryli v slovenských terénoch hlbokú 
brázdu. Tréner Peter Medveď dodá-
va: „Prvé cyklokrosové preteky nás 
čakajú v prvý októbrový týždeň. V mi-
nulej sezóne našich deväť mládežní-
kov získalo päť medailí, mali sme aj 
troch víťazov v Slovenskom pohári. 
Bolo by to super, keby sa to podari-
lo obhájiť, budeme robiť všetko pre-
to, aby nám to vyšlo.“  

Michal Vall

   V krásnom prostredí parku Smolenického 
zámku sa 10. mája konalo 1. kolo Slovenské-
ho pohára MTB XC. Na náročnej trati sa cyk-
listi ŽP Šport a.s. nestratili. V kategórii staršie 
žiačky Tereza Medveďová  obsadila 2. miesto 
so stratou na víťazku 44 s., Daniela Vrábliko-
vá  bola 4.  Najlepšie zo starších žiakov skon-
čil Šimon Vozár na 5. mieste, so stratou 3 min. 
a so 6 sekundovou stratou Michal Donoval, 
ktorý bol 10., Ivan Schwarzbacher  skončil 12. 
V kateg. kadetov Peter Štulrajter zaostal za ví-
ťazom o 5 min. a 33 s a obsadil 8. miesto.  Naj-
lepšie sa nám darilo v juniorskej kategórii, 
v ktorej Matej Medveď zvíťazil s náskokom 
56 s. Rovnako úspešne si počínala  juniorka 
Natália Šimorová, ktorá zvíťazila s náskokom 
1 min. 46 s.                                        Peter Medveď

   Medzi 125 účastníkmi tridsiateho ročníka lesného 
behu v Turčianskych Tepliciach bol aj Pavol Faško, 
ktorý  v celkovom hodnotení skončil šiesty a vo svo-
jej kategórii obsadil druhé miesto. 

red.

   Dvanásty ročník futbalového turnaja O po-
hár generálneho riaditeľa železiarní Podbrezo-
vá a.s., začal 5. mája 2009 základným ko-
lom na ihriskách v Podbrezovej – Skali-
ci, v Nemeckej, Brezne a v Polomke. Zú-
častnilo sa ho dvadsaťpäť družstiev žia-
kov štvrtých ročníkov okresu a hostia tur-
naja, družstvá zo Slovenskej Ľupče a Revúcej. 
Rozdelení do štyroch skupín, podľa zemepisnej 
polohy, vo vzájomných zápasoch zviedli súboje 

o postup do finále, ktoré sa uskutoční 30. mája  
na Mestskom štadióne v Brezne, pred prvoligo-

vým futbalovým zápasom  ŽP – Zemplín 
Michalovce. Účasť vo finále si vybojovali 
víťazi základných kôl, tímy z Brezna (Pio-
nierska 2), Podbrezovej, Heľpy a Revúcej. 

   Organizátori základného kola ďakujú, za 
spoluprácu a poskytnutie ihrísk na realizáciu tej-
to akcie, telovýchovným jednotám Tatran Po-
lomka a Sokol Nemecká.                                      (rk)

Futbalová prípravka (chlapci narodení v r.1999), si počínala veľ-
mi dobre na turnaji, ktorý sa uskutočnil  8. mája 2009 v peknom 
prostredí futbalového ihriska Hrochoť. Turnaj mal výborné obsa-
denie: MŠK Žilina, AS Trenčín, Dukla Banská Bystrica, FC Nit-
ra, Lokomotíva Trnava, Fomat Martin, PVFA Bratislava, ŽP Šport 
Podbrezová. V tejto silnej konkurencii sa chlapci zo ŽP Šport 
Podbrezová nestratili. Po výborných výkonoch, keď si poradili so 
súpermi zvučných mien MŠK Žilina (1:0), FC Nitra (2:0) a PVFA 
Bratislava (3:0), obsadili v turnaji pekné tretie miesto so ziskom 
11 bodov. Víťazný pohár si odniesli chlapci AS Trenčín (17 b.), 
druhá bola Duklu Banská Bystrica (11 b.).                                    (ma)

Ilustračné foto I. Kardhordová

ŽP – MFK Rimavská Sobo-
ta 2:1 (0:1) 
Góly: 46. Pich, 82. Kožička, 
28. Sihelský. ŽK: 75. Kožič-
ka, 42. Mujkoš, 70. R. Rubint, 
88. Sihelský. ČK: 82. Kožička 
(po 2 žltej karte). Pred 1380 di-
vákmi rozhodovali Kamil Hor-
váth, Radomír Sluka a Ladi-
slav Rendko.
   Domáci mali prvý gól na do-
sah už v ôsmej minúte. Matúš 
Turňa na pravej strane zabo-
joval, predral sa do šestnástky, 
odcentroval na päťku na voľ-
ného Gottwalda, ktorý „koní-
kom“ hlavičkoval do branká-
ra! Na druhej strane, v jede-
nástej minúte Pisár z 20 metrov 
z trestného kopu dobrou strelou 
k ľavej žrdi zamestnal Haná-
ka. Útočiace domáce mužstvo 
hostia v 28. minúte dokonale 
zmrazili. Po protiútoku po ľavej 
strane domáci v šestnástke ne-
odvrátili pas na opačnú stranu 

a z druhého sledu nabiehajúci 
Sihelský nemal problém streliť 
gól (0:1). Chvíle domácich prišli 
v druhom polčase. Hneď z pr-
vej akcie vyrovnal Pich a do-
máci slávili úspech osem mi-
nút pred koncom. Najprv bol 
v akcii striedajúci Sedliak, ktorý 
rozhýbal domácu ofenzívu. Po 
jeho strele sa v správnej chvíli 
na správnom mieste ocitol Ko-
žička, ktorý vo vnútri šestnást-
ky nasmeroval loptu za Kucia-
kov chrbát. Strelec víťazného 
gólu si v eufórii vyzliekol dres, 
za čo je žltá karta a keďže už 
jednu mal, nasledovala červe-
ná. Domáci aj s desiatimi hráč-
mi zvládli záver bez gólového 
trestu a napokon si zaknihovali 
dôležité tri body. 

ŽP B – FK Čadca 3:1 (1:1)
Góly: 42. a 52. I. Bartoš, 78. 
Arandelovič, 34. Balát. ŽK: 75. 
I. Bartoš, 47. Nosko, 89. Hor-

váth, 27. M. Klago. Pred dve-
sto divákmi rozhodovali Pe-
ter Mrglot, Peter Jenčura a Pe-
ter Petrinec.
   Vydarené futbalové pred-
stavenie orámovali štyri pek-
né góly. Domáci sa ocitli v ne-
vďačnej situácii, keď od 34. mi-
núty prehrávali po góle Baláta. 
Ešte do prestávky však vyrov-
nal Ivan Bartoš, ktorý usmernil 
strieľaný center Pabla Podia 
za Holecov chrbát. Železiarni 
začali aktívne aj v druhej časti 
a v 52. minúte po rýchlom brej-
ku Ivan Bartoš prekonal Holeca 
druhý raz. V 71. minúte bran-
kára hostí po Betkovej delov-
ke zachránila ľavá žrď. Prie-
bojný Podio v 78. minúte pri-
pravil tretí gól, keď sa cez troch 
hráčov prebil až do šestnást-
ky a spätnou prihrávkou na-
šiel Arandeloviča, ktorý stano-
vil výsledok.

(mv)

   Pekná jarná séria starších dorasten-
cov ŽP Šport, a.s., sa skončila. Po ôs-
mich zápasoch bez prehry ich v 25. kole 
na svojom trávniku zdolali Michalovce 
3:1. Mladší dorastenci boli úspešnejší, 
na Zemplíne vyhrali 2:0.
I. liga starších dorastencov MFK Zem-
plín Michalovce – ŽP 3:1 (2:0). Gól: 82. 
minúta Gemzický.
   I. liga mladší dorastenci  MFK Žemplín 
Michalovce – ŽP 0:2 (0:0). Góly: v 50. 
minúte Varga a 70. minúte Kochan.

R. Kupec

Úspešná futbalová prípravka 

lesný beh

Podbrezovskí cyklisti
si brúsia zuby na medaily

O putovný Pohár generálneho riaditeľa ŽP

Poznáme už finalistov

z mládežníckych
trávnikov

Zvíťazili Šimorová a Medveď nominácia je už
potvrdená

Foto: I. Kardhordová


