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Zlatá medaila pre ŽP

Jedna otázka pre:
Prichádza zimné obdobie, čo pre našich „do-

pravákov“ znamená spravidla dôslednú prípravu. 
Vedúceho prevádzkarne Ing. Petra Krajana sme sa 
opýtali v čom spočíva: 

 - Z hľadiska cestnej dopravy príprava začína už 
v septembri, keď prostredníctvom odboru zásobovania 
objednávame potrebné množstvá posypového ma-
teriálu, prevádzkových kvapalín, zimných pneumatík 
a náradia na zimnú údržbu a prevádzku. Postupne sme 
pripravovali techniku tak, aby sme zimou neboli zaskočení. 0d 29. októbra 

Železiarne Podbrezová a.s. začali vo februári 2011 riešiť 
vedecko – výskumný projekt a názvom „Výskum vlast-
ností žiarupevných ocelí novej generácie pre aplikáciu 
v prehrievačových systémoch s ultrasuperkritickými 
parametrami“ v rámci operačného programu Ministerstva 
školstva, vedy, výskumu a športu SR. Ide o špeciálny typ 
ocelí vysokoodolným creepovému tečeniu za vyšších 
teplôt. Projekt vstúpil do ďalšej etapy realizácie, kedy 
sme po získaní poznatkovej databázy o žiarupevných 
oceliach novej generácie a obdobných ocelí pristúpili k prvej experimentálnej 
výrobe rúr. Ide o výrobu rúr z vysokolegovanej žiarupevnej ocele s 9 percent-
ným obsahom Cr, dolegovanú W, Mo, V, Nb, B, N. Experiment bol zameraný 
na preverenie technologických parametrov výroby a odhalenie kritických miest. 
Získaný materiál bude použitý na komplexný experimentálny výskum fyzikálno 
– chemických a mechanických vlastností uvedeného typu ocele. Výroba rúr 
bola pod dohľadom výskumného pracovného tímu Železiarní Podbrezová, 
partnerskej organizácie Výskumného ústavu zváračského - priemyselného 
inštitútu Bratislava a Výskumno-vývojového centra ŽP. Touto cestou sa chcem 
všetkým zúčastneným poďakovať za úspešný experiment. Projekt je realizo-
vaný aj vďaka spolufinancovaniu z prostriedkov EÚ a štátneho rozpočtu SR. 

Ocenenie 
za spoluprácu

Vyberte si 
kúpeľný pobyt

Pýtali sme sa 
na burze

Zo štatistiky
BB kraja

Medveďová
opäť bodovala

Desať rokov 
v ŽP GROUP

Pozývame vás na futbalový zápas mužov na domácej pôde 17. novembra o 13. hodine s MFK Zemplín Michalovce

Foto: I. Kardhordová

 Univerzita Mateja Bela v Banskej 
Bystrici si pripomína 20. výročie svoj-
ho založenia. Po prvýkrát sa brá-
ny školy otvorili 1. septembra 1992. 
Dvadsaťročný vývoj z nej urobil vy-
sokú školu s celonárodnou pôsob-
nosťou a s bohato sa rozvíjajúcimi 
medzinárodnými kontaktmi. Vo 
svojich šiestich fakultách 
dnes poskytuje študijné 
príležitosti v 299 akre-
ditovaných študijných 
programoch na všet-
kých troch stupňoch 
vysokoškolského 
štúdia (bakalársky 
stupeň 125 študijných 
programov, magister-
ský a inžiniersky stupeň 
124 študijných programov 
a doktorandský stupeň 50 štu-
dijných programov). Túto možnosť 
aktuálne využíva 12 168 študentov 
denného a externého štúdia aj v 61 
takých študijných programoch, ktoré 
na Slovensku neponúka žiadna iná 
vysoká škola.
 Univerzita je členom 127 medziná-
rodných organizácií a ročne vysiela 

Výskum vlastností žiarupevných 
ocelí novej generácie

O informácie k realizácii vedecko–výskumného projektu 
sme požiadali Ing. Milana Srnku, PhD., 

zodpovedného riešiteľa projektu

Dvadsiate jubileum UMB

do zahraničia 230 svojich študentov 
a učiteľov v rámci programu Erasmus 
a iných medzinárodných programov. 
Zároveň prijíma 190 študentov a uči-
teľov zo zahraničia.
 Oslavy významného jubilea sa usku-
točnili 29. októbra 2012 v univerzitnej 

aule Beliana. Slávnostného ga-
lavečera, na ktorý boli po-

zvaní najvyšší ústavní či-
nitelia SR, predstavitelia 
regionálnej a miestnej 
štátnej správy a sa-
mosprávy, predsta-
vitelia zahraničných 
veľvyslanectiev v SR, 
rektori partnerských 

univerzít na Slovensku 
a v zahraničí, spolupracu-

júce organizácie a pracovníci 
UMB, sa zúčastnili aj zástupcovia 

našej spoločnosti. Pre Železiarne Pod-
brezová prevzal člen dozornej rady 
Vladimír Soták ml. pri tejto príležitosti 
z rúk rektorky UMB Beaty Kosovej 
Zlatú medailu za dlhoročnú spoluprácu 
v rozvoji štúdia a jeho informatickej 
podpory na fakultách UMB. 
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(Pokračovanie na str. 2)

„Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku
Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ“



Jedna otázka pre:

Patrik LEŠKO, Brezno
- Už v ôsmom ročníku som sa zú-
častnil prezentácie stredných škôl 
a aj po porade s mamou som sa 
rozhodol, že súkromná škola v Lo-
peji je dobrá a tak sa prihlásim  na 
SG ŽP. Mám rád prácu na počítači, 
takže to bude štúdium informatiky, 
nakoľko tieto triedy a ich žiaci sú 
dobre technicky vybavení.

Matej MEDVEĎ, Brezno
- Áno, ja som sa už rozhodol pre 
Súkromnú strednú odbornú školu 
hutnícku ŽP. Som športovec, hrám 
hokej a som pevne rozhodnutý 
nielen študovať, ale pokračovať 
v hokeji v škole, ktorá mi to umožní.

Tomáš BERKY, Brezno
- Stopercentne a to nielen burza, ale 
aj kamaráti. Niektorí tam už študujú, 
ďalší chcú nastúpiť, takže sme sa 
vzájomne informovali o podmien-
kach štúdia. Som rozhodnutý, idem 
na SSOŠH ŽP, ani som neuvažoval 
o niečom inom. Hrám futbal a tam 
budem môcť aj športovo rásť. 

Peter NAGY, Brezno
- Nakoľko v železiarňach robí otec 
a aj viacerí kamaráti idú do súk-
romných škôl tohto podniku, chcem 
ísť do strednej odbornej školy aj ja. 
Som ešte len ôsmak, takže to bude 
na budúci rok. Hoci navštevujem 
matematickú triedu, rád hrám fut-
bal a chcel by som sa v tejto ško-
le v ňom presadiť a dostať sa do 
športovej triedy.
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*anketa* anketa*anketa* 

V. Kúkolová 

Viac ako tristo ôsmakov a deviatakov základných žiakov 
okresu sa 7. novembra zúčastnilo burzy informácií, kto-
rú každoročne organizuje Úradu práce, sociálnych vecí 
a rodiny Brezno. Tohtoročná sa konala v spoločenskej 
sále hotela Ďumbier a prezentovalo sa vyše dvadsať 
stredných škôl regiónu. Pri oboznamovaní sa s 
možnosťami, ktoré ponúkajú naše stredné školy sme 
oslovili niekoľkých žiakov základných škôl a položili 
im otázku: 

Pomohla ti burza pri rozhodovaní 
o ďalšom štúdiu? 

Marcel BULKO,  Nemecká
- Ja mám ešte rok na rozhodovanie, 
ale už teraz rozmýšľam o ďalšom 
štúdiu a preto som sa zúčastnil 
Burzy infomácií. Bavia ma počítače, 
zisťujem si možnosti štúdia v tomto 
odbore, ktoré nám ponúkajú stredné 
školy v okolí. Rozmýšľam aj nad SG 
ŽP, no mám ešte čas na konečné 
rozhodnutie. 

Martin KOSTÚRIK,  Brezno
- Viem, čo by som chcel, ale ešte 
neviem, kde to budem študovať. 
Zaujíma ma elektrotechnika a do 
úvahy pripadá  aj SSOŠH ŽP v Lo-
peji. Takéto rozhodnutie by malo 
svoje výhody, nakoľko škola je blíz-
ko a chcel by som sa v tom utvrdiť 
aj počas Dňa otvorených dverí 
súkromných škôl ŽP, no ešte ne-
viem, ako sa mi tam podarí dostať.

Dane v Európe 

Francúzsko

 Daň z príjmov fyzických 
osôb

   Pre Francúzsko je typický 
povinný daňový splitting alebo 
inak povinné - zdaňovanie 
domácnosti. Daňový splitting 
sa využíva aj v mnohých iných 
európskych krajinách, no len 
vo Francúzsku je povinný 
a okrem zdaňovania manže-
lov je rozšírený aj o zdaňo-
vanie ich detí do 18 rokov, 
ktoré s nimi žijú v spoločnej 
domácnosti. Výhodou spo-
ločného zdaňovania spočíva 
v znížení celkového daňového 
zaťaženia domácnosti, keď 
člen rodiny s vyššími príjmami 
má možnosť rozložiť ich na 
ostatných členov a tým uplat-
niť nižšiu progresiu zdanenia.
   Princíp spoločného zdaňo-
vania vo Francúzsku spočí-
va v súčte všetkých príjmov 
dosiahnutých jednotlivými 
členmi domácnosti a jeho ná-
slednom prerozdelení medzi 
členov pomocou určeného 
koeficientu, ktorý sa odvíja 
od charakteru jednotlivých 
členov. Spomínaný systém je 
síce nevýhodný pre mladých 
slobodných ľudí, no na druhej 
strane podporuje práve rodin-
ný život. Je to z dôvodu, že 
zatiaľ čo osoba bez záväzkov 
je povinná zdaniť celý prí-
jem sama, čím sa dostane do 
vyššieho daňového pásma 
s vyššou daňovou sadzbou, 
tak rodina s viacerými členmi 
bude tento príjem automaticky 
zdaňovať v oveľa nižšom da-
ňovom pásme a teda použije 
aj oveľa nižšiu sadzbu.
   Dosiahnuté príjmy si domác-
nosť môže znížiť o množstvo 
odpočítateľných položiek, kto-
ré zohľadňujú nielen rodinnú 
situáciu, ale sú zároveň via-
zané aj na niektoré výdavky, 
ktoré daná rodina počas roku 
vynakladá. Rodina si tak od 
dosiahnutých príjmov, kto-
ré sa delia až do siedmych 
skupín, môže odpočítať zá-
kladnú nezdaniteľnú časť na 
manželský pár, vyživovanú 
osobu ako aj platené výživné, 
penzijné sporenie a v prípade 
príjmov zo závislej činnosti si 
fyzická osoba môže odpočí-
tať výdavky spojené s touto 
činnosťou až vo výške 10 per-
cent čistej mzdy.
   Francúzska daňová sústava 
využíva systém piatich daňo-

vých pásiem, ktoré sú pre rok 
2012 stanovené nasledovne:
- základ dane do 5 963 eur, 
daňová sadzba 0,0 percenta, 
- základ dane od 5 963 do 
11 896 eur - daňová sadzba 
5,5 percenta, 
- základ dane od 11 896 do 
26 420 eur - 14 percentná 
daňová sadzba, 
- základ dane od 26 420 do 
70 830 eur - 30 percentná 
daňová sadzba,
- základ dane nad 70 830 
eur  - 41 percentná daňová 
sadzba.
   Navyše osobám, ktoré roč-
ne zarobia viac ako 250 000 
eur  sa dosiahnutá daňová 
sadzba ešte zvýši, a to v prí-
pade príjmu v intervale od 
250 000 do 500 000 eur o 3 
percentá, ak dosiahne príjem 
vyšší ako 500 000 eur tak až 
o 4 percentá.

Daň z príjmov 
právnických osôb

   Daň z príjmov právnických 
osôb je rovnako svojská,  ako 
daň z príjmov osôb fyzických. 
Svedčí o tom nielen samotná 
daňová sadzba, ale aj inštitút 
minimálnej dane či špeciálna 
daň z príjmu platená zamest-
návateľom.
   Základná daňová sadzba 
je stanovená na nezvyčaj-
nej úrovni 33,33 percent 
a v prípade, že spoločnosť 
dosiahne obrat vyšší ako 
7 630 000 eur a zároveň aj 
zdaniteľný príjem presiahne 
úroveň 2 289 000 eur, potom 
je povinná zaplatiť navyše 
aj tzv. sociálny príspevok vo 
výške 3,3 percenta. Podni-
katelia i osoby samostatne 
zárobkovo činné navyše mu-
sia platiť aj špeciálnu miestnu 
podnikateľskú daň z hodnoty 
ich nehnuteľného majetku vo 
výške 3 percent. Spomínaná 
daň v roku 2010 nahradila tzv. 

ziskovú prirážku, ktorá bola 
platená z dosiahnutých zda-
niteľných príjmov. Francúzsko 
tiež uplatňuje špeciálny režim 
v prípade malého a stredného 
podnikania, ktorý ich zvýhod-
ňuje tým, že časť svojho zisku 
(do výšky 38 120 eur) môžu 
zdaniť nižšou 15 percentnou 
sadzbou.
   Špecifickou súčasťou zda-
ňovania právnických osôb je 
aj využívanie inštitútu mini-
málnej dane, ktorá sa uplat-
ňuje voči podnikom v strate 
avšak dosahujúcich obrat. 
A tak daň vo výške 20 500 
eur musia zaplatiť tie podniky, 
ktorých obrat dosiahol hodno-
tu medzi 15 – 75 miliónov eur, 
32 750 eur medzi 75 – 500 
miliónov eur a daň vo výške 
110 000 eur ak mal podnik ob-
rat vyšší ako pol milióna eur.

Miestne dane
   Francúzsko patrí k jedným 
z mála krajín, ktoré v rám-
ci sústavy miestnych daní 
uplatňujú daň z bohatstva. 
Zdaniteľnými osobami v tom-
to prípade sú domácnosti 
a predmetom dane je trhová 
hodnota aktív, ktoré vlastnia 
vždy k 1. januáru kalendárne-
ho roku. Hodnota týchto aktív 
sa porovná so zákonom sta-
novenou hodnotou a kladný 
rozdiel sa zdaní progresívnou 
sadzbou buď 0,25 percenta 
alebo 0,5 percenta. Okrem 
nej Francúzsko uplatňuje aj 
daň z dedičstva a darovania, 
či daň z nehnuteľnosti.

Daň z pridanej hodnoty
   Sadzba dane z pridanej 
hodnoty je stanovená na úrov-
ni 19,6 percenta s tým, že 
koncom roku 2012 sa zvýši na 
úroveň 21,2 percenta. Okrem 
nej Francúzsko uplatňuje aj 
dve znížené a jednu super 
zníženú sadzbu. Prvou 7 per-
centnou zníženou sadzbou sa 
zdaňujú ubytovacie a reštau-
račné služby, niektoré druhy 
potravín, knihy či dopravné 
služby. Druhou zníženou 
sadzbou stanovenou na úrov-
ni 5,5 percenta sa zdaňujú 
vybrané potraviny, zdravotníc-
ke pomôcky a dodávky vody. 
Super znížená 2,1 percentná 
sadzba sa využíva pri peri-
odikách a farmaceutických 
výrobkoch.

Ing. Alena Kvačkajová, Edú
Zdroj: VerlagDashofer

máme prestrojený automobil TATRA T 815 na 
posypové vozidlo a spolu s ním je v pohoto-
vosti traktor s radlicou, aj kolesové naklada-
če. Dnes už máme za sebou aj hlavnú vlnu 
prezúvania automobilov v autoservise. Prvý 
sneh, ktorý napadol už 29. októbra, všetkých 
vodičov dobre postrašil a nám pomohol v tom, 
že sa každý včas spamätal a prišiel s vozid-
lom na prezúvanie. Mechanici v autoservise 
pracovali aj popoludní, aby stihli pneumatiky 
nielen prezuť, ale aj pretriediť a uskladniť.  

 Z hľadiska železničnej dopravy je to po-
dobné. V jesennom období prebieha prí-
prava lokomotív na zimnú prevádzku a 
ďalej revízia a kontrola funkčnosti zariadenia 
elektrického ohrevu výhybiek. Pri veľkom 

snežení a vyhlásení tzv. kalamitného stavu 
máme k dispozícii odfukovač snehu s letec-
kým prúdovým motorom. Vždy pred zimou 
kladieme dôraz na školenie zamestnancov 
z bezpečnosti práce, ktoré je zamerané aj 
na pravidlá bezpečného pohybu a práce 
v koľajisku v zimnom období. 

 Úlohy spojené zo zabezpečením prepravy 
materiálu musíme plniť aj počas sneženia, 
poľadovice a zimy. Na to máme vypracovaný 
Operatívny plán zimnej údržby vnútropodniko-
vých ciest a železničnej vlečky. Chcem všetkých 
vodičov cestných aj dráhových vozidiel touto 
cestou požiadať a pripomenúť, aby viedli vo-
zidlá predvídavo a primerane poveternostným 
podmienkam.

ok

(Dokončenie zo str. 1)
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Pred desiatimi rokmi, 16. sep-
tembra 2002, sa uskutočnilo 
valné zhromaždenie akciovej 
spoločnosti ŽĎAS, na ktorom 
prevzal majoritný podiel spo-
ločnosti nový akcio-
nár. Stala sa ním 
slovenská akciová 
spoločnosť Žele-
ziarne Podbrezová 
so svojim vedením. 
Pamätníci si spome-
nú, aká bola vtedy 
situácia. Po kupó-
novej privatizácii, 
keď bol majetok od drobných 
akcionárov skupovaný inves-
tičnými fondmi, nasledovalo 
zložité obdobie. Do firmy sa ne-
investovalo, opravy boli robené 
len v najnutnejšej, obmedzenej 
miere a ŽĎAS slúžil výhradne 
na zarábanie peňazí. Bola to 
pomerne divoká doba, nevede-

Obežné koleso Francisovej turbíny pripravené k tepelnému spracovaniu v čistiarni

Desať rokov spoločnej cesty
(výňatok z príhovoru Miroslava Šabarta, podpredsedu Predstavenstva a generálneho riaditeľa ŽĎAS, a.s.)
lo sa, ktorá časť firmy sa ocitne 
na voľnom trhu a ktorí zamest-
nanci zostanú bez práce.
  Noví majitelia, ktorí prevzali 
firmu ako celok, nasadili veľ-
mi jasný a otvorený kurz. Ako 
ľudia z hutníckej a strojárskej 
branže nám poskytli svoju 
firemnú kultúru a správanie 
sa k zvereným prostriedkom, 
rovnako aj k ľuďom. Žele-
ziarne Podbrezová sú firmou 
v podstate rovnako veľkou 

ako ŽĎAS, preto vedenie od 
začiatku dobre chápalo naše 
problémy. Ich záujmom bolo 
firmu zveľaďovať a zhodnoco-
vať, realizovať rad investičných 

projektov a úprav, 
aby sa to, čo vytvo-
rili naši predchod-
covia za uplynulých 
šesťdesiat rokov, 
udržiavalo a mo-
dernizovalo. Nech-
cem sa vracať do 
minulosti, ale všetci 
si musíme uvedo-

miť, že za ostatné štyri roky, 
behom ktorých sme museli 
zvládnuť najmenej jednu veľkú 
krízu, sme do nových techno-
lógií investovali na základe 
rozhodnutia majiteľov okolo 
800 miliónov korún. Rovnako 
si možno málokto uvedomí, 
ako výrazne sa zmenil vzhľad 

pracoviská zamestnancov v re-
gióne nie je možné zohnať. 
  Počas krízového obdobia 
sme stáli pred otázkou, či in-
vestovať a utrácať rezervy ale-
bo investičné projekty zastaviť 
a vyčkať na priaznivejšiu dobu. 
Bolo to ťažké rozhodovanie, 
ale výsledok sa nám dnes 
jednoznačne vracia. Získali 
sme nové pracoviská s nepo-
rovnateľne vyššou produktivi-
tou. V tomto roku by sme mali 
v tržbách dosiahnuť zhruba 3,2 
miliardy českých korún a ve-
rím, že majitelia nebudú ľuto-
vať svojho rozhodnutia. Plán 

na budúci rok bude stanovený 
minimálne v rovnakej výške 
ako v tomto roku, aj napriek 
tomu, že je ťažké určiť reálnu 
dlhodobú prognózu. 
  Zmienil som sa o problémoch 
obsadzovania niektorých pra-
covných miest. Osobne vidím 
dôležitý vzor v správaní sa ma-
terskej firmy Železiarne Pod-
brezová. Prevádzkuje svoje 

vlastné školy. Medzi pre nás 
zatiaľ nepredstaviteľné záleži-
tosti patrí investícia do rozvoja 
škôl a ich zázemia. Máme na-
šťastie dobré vzťahy so Stred-
nou školou technickou. Táto 
škola je úzko spätá so značkou 
ŽĎAS a jej žiaci nájdu uplatne-
nie v našej firme. Po ukončení 
školského roka nastúpilo do 
firmy 21 absolventov.

Ploché územie náhornej šu-
mavskej roviny nad riečnou 
tiesňavou v Lipne sa už dávno 
ponúkalo k využitiu Vltavy pre 
vodohospodárske účely. Pe-
reje medzi Lipnom a Vyšším 
Brodom boli 12 kilometrov dlhé 
a vltavské riečisko na tomto 
úseku klesá o 160 metrov. 
To samo osebe nabádalo na 
začiatku minulého storočia 
k energetickému využitiu. Stav-
ba samotnej priehrady bola za-
čatá až v roku 1951. Originálne 
riešenie vodného diela Lipno 
s elektrárňou inštalovanou 
v podzemnej dutine v hĺbke 
160 metrov pod povrchom, 
prinášalo v priebehu realizácie 
celý rad problémov. Nedosta-
tok odborných profesií, vysiľu-
júca práca v kesónoch, výlo-
my v žulovom masíve, zvlášť 
nad dutinou  strojovne často  
narúšaný kaolínovými vlož-
kami, výlom 220 metrového 
tunela 45 stupňového uhla..., 
to všetko a rad ďalších prob-
lémov bolo nutné riešiť počas 
výstavby. Zariadenie bolo dané 
do užívania v auguste roku 
1959. Vodná elektráreň Lipno I
je vybavená dvoma agregátmi 
jednotkového výkonu 60 MW,
umiestnené sú v podzemí 
rozmerov výlomu 60x22x38 

budov, koľko sa investuje do 
údržby celého firemného areá-
lu a aký je prístup k zabezpe-
čovaniu dobrých sociálnych 
podmienok pre zamestnancov. 
  To všetko by samozrejme 
nebolo možné bez toho, aby 
firma fungovala a na tieto in-
vestície si sama nevyrobila. 
Od roku 2002, vrátane krízo-
vého roku 2009, ostáva firma 
ŽĎAS, a.s. v kladných číslach. 
V súčasnosti zamestnáva 
2 500 kmeňových zamestnan-
cov a takmer 200 agentúrnych 
pracovníkov. Je to naše slabé 
miesto, pretože na niektoré 

Unikátny odliatok pre Lipno
metrov. Prevádzkové uzávery 
svetlosti 2,5 metra privádzajú 
vodu cez 24 rozvádzacích lo-
pát Francisovej turbíny. Každá 
z dvoch turbín je pevne spoje-
ná s generátorom, ktorý dosa-
huje pri maximálnom prietoku 
46 m3s - 1 vody cez turbínu 
výkon 60 MW. Priehradná 

nádrž je svojou rozlohou 4 870 
hektárov najväčším umelým 
jazerom v Českej republike. 
Leží v nadmorskej výške 726 
m.n.m. a má objem 306 mil. m3 

vody. Priehradná hrádza je 296 
metrov dlhá a 25 metrov širo-
ká. História a význam vodnej 
elektrárne Lipno sú zaujíma-
vé, a záujem, vzrástol hlavne 
v ostatnom čase v súvislosti 
s pripravovanou rekonštruk-
ciou celého technického zaria-
denia hlavného turboagregátu. 
V metalurgickej prevádzkarni 
spoločnosti ŽĎAS a.s. v týchto 
dňoch dokončievajú výrobu 
unikátneho odliatku  obežného 
kola Francisovej turbíny. Čistá 
váha po opracovaní 7 200 ki-
logramov a priemer 2 150 mili-
metrov síce nepatrí rozmerovo 
medzi unikáty, ale zaujímavá 
je tvarová náročnosť a pre-

dovšetkým spôsob finálneho 
opracovania. Sedemnásť lo-
patiek turbíny bolo totiž odlia-
tych monolitickým spôsobom.  
Štandardne sa takéto zakrive-

né náročné tvary lopatiek vy-
rábajú z dvoch častí a horná je 
až pri opracovaní k spodnému 
dielu privarená. V tomto prípa-
de je použité riešenie technicky 

náročnejšie, ale prináša výho-
du vyššej účinnosti turbíny vo 
vlastnej prevádzke. Po dokon-
čení a skúškach odliatku bude 
opracovanie turbíny realizova-
né v nástrojárni na obrábacom 
centre CNC FRF 300-V.

(Prevzaté Žár 10)

Foto: J. Šindelka

Foto: J. Šindelka
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Dňa 7. novembra sa žiaci 
3., 4. a 5. ročníkov Súkrom-
ného gymnázia ŽP a Súkrom-
nej strednej odbornej školy 
hutníckej ŽP zúčastnili Dňa 
otvorených dverí na Technickej 
univerzite v Košiciach. Na ceste 
na miesto určenia sme boli už 
od skorého rána. Dlhú cestu 
nám spríjemňoval pekný výhľad 
na Vysoké Tatry a príjemná at-
mosféra v autobuse. 

Do Košíc sme dorazili okolo 9. 
hodiny ráno. Hneď ako prvý nás 
uchvátil pohľad na obrovskú 
budovu školy a množstvo iných 
študentov, ktorí sa prišli pozrieť, 

Čo vás viedlo k organizovaniu 
Burzy informácií a ako hodno-
títe priebeh tohtoročnej?
- Žiaci základných škôl a ich ro-
dičia sa v tomto období začínajú 
zamýšľať nad výberom strednej 
školy, resp. ďalším smerova-
ním ich budúcnosti, kedy končí 
jedna etapa ich života a začína 
nová, preto každoročne v je-
senných mesiacoch organizu-
jeme Burzu informácií (ďalej 
BI). A to z dvoch dôvodov, aby 

PARTNERI SA STRETLI ZA OKRÚHLYM STOLOM

Burza informácií
Nielen o tohtoročnej Burze informácií, ktorú zorganizoval 
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Brezno 7. novem-
bra 2012 v hoteli Ďumbier, ale aj o rokovaní  zástupcov 
Banskobystrického samosprávneho kraja, mesta Brezna, 
stredných a stredných odborných škôl, základných škôl, 
Centra pedagogicko-psychologického poradenstva a pre-
vencie, Sociálnej poisťovne, zamestnávateľov a úradu 
práce sociálnych vecí a rodiny, hovoríme s Mgr. Jankou 
Turisovou :

zástupcovia stredných odbor-
ných škôl mali priestor na pred-
stavenie svojich odborov a žiaci 
8. a 9. ročníkov získali v jednom 
priestore prehľad o možnos-
tiach smerovania ich prípravy 
na budúce povolanie. Snažíme 
sa o zachovanie tradície a to aj 
napriek tomu, že musíme osloviť 
zamestnávateľov nášho regiónu 
a požiadať o pomoc pri zabez-
pečovaní tejto aktivity. Chcela by 
som využiť tento priestor a po-
ďakovať našim sponzorom: Že-
leziarňam Podbrezová a.s., ŽP 
- Gastroservis, s.r.o. Podbrezo-
vá, Súkromnému gymnáziu ŽP, 
SSOŠH ŽP a  prevádzkovateľovi 

hotela Ďumbier Brezno, ktorí 
nám vyšli v ústrety a pomohli 
zorganizovať BI.
Ako hodnotíme priebeh ak-
cie? 
- Stretli sme sa naozaj s rozporu-
plnými názormi. Niektorí zástup-
covia prezentujúcich sa škôl boli 
spokojní s prostredím a atmo-
sférou, ktorá bola nabitá ener-
giou, vzruchom, kde mali mož-
nosť prejaviť svoje schopnosti 
a tým zaujať cieľové skupiny. 

Pre iných naopak, v stiesnených 
priestoroch a hluku, bolo ťažké 
a snáď aj nepríjemné prezento-
vať sa. Určite aj táto skúsenosť 
bude pre nás ponaučením. Vždy 
sme mali snahu reagovať na 
podnety zúčastnených. V minu-
losti bol dopyt po jednom, a nie 
delenom priestore, a podľa tohto-
ročnej BI to tiež nebolo to pravé.
Prináša podľa vás akcia poža-
dovaný efekt?
- Minimálne, pomôže žiakom 
8. a 9. ročníkov zorientovať 
sa v spleti rôznych odborov 
a profesií, stredným a stred-
ným odborným školám oslo-
viť  a získať  potenciálnych 

študentov. Na základe ankiet 
z predchádzajúcich BI sa nám 
táto skutočnosť potvrdila. 
Aké boli ciele tohtoročnej dis-
kusie za okrúhlym stolom? 
- Zo záverov diskusie partnerov 
za okrúhlym stolom opätovne 
vyplynulo, že je potrebné prispô-
sobiť študijné odbory požiadav-
kám trhu práce so zreteľom na 
nedostatkové profesie a mož-
nosti uplatnenia sa absolventov 
na trhu práce. Jednoznačne 
tu odznela myšlienka riade-
nia vzdelávania štátom, kde by 
mali hľadať spoločné riešenie 
najmä Ministerstvo hospodár-
stva, Ministerstvo školstva, 

vedy, výskumu a športu a Mi-
nisterstvo práce, sociálnych 
vecí a rodiny SR a tak zabrá-
niť disproporcii na trhu práce. 
Rovnako by bolo vhodné, aby 
sa nenásilnou formou už v zá-
kladných školách dostávala 
do povedomia žiakov myšlien-
ka o dôležitosti robotníckych 
profesií.
  Vychádzajúc z praxe ÚPSVR 
Brezno realizuje 15. novembra 
burzu informácií aj pre žiakov 
horehronských základných škôl. 
Bolo by nereálne, aby sa stred-
né odborné školy dostatočne 
odprezentovali žiakom všetkých 
základných škôl z nášho re-

giónu  v tak krátkom časovom 
horizonte a v  priestoroch, aké 
máme k dispozícii v Brezne. 
  Niektoré okolité ÚPSVR neor-
ganizujú BI, ale prostredníctvom 
- Aktivity poradenstvo k voľbe 
povolania - ponúkajú možnosť 
stredným odborným školám, 
prezentovať sa informačnými 
materiálmi, DVD o odboroch 
a podmienkach štúdia. Oslovi-
li sme odborné školy z nášho 
regiónu, ktoré túto možnosť 
využijú. Dúfame, že aj táto ak-
tivita pomôže zviditeľniť školy 
nášho regiónu a žiakov správne 
usmerní. 

Opýtala sa: V. Kúkolová+foto

Foto Ing. Ivan Majer

Deň otvorených dverí v TU v Košiciach
ako to vyzerá na vysokej. Po 
príchode do hlavnej budovy 
sa nás ujal jeden z tamojších 
študentov - doktorand a pomaly 
sme s ním vyrazili na napláno-
vanú trasu školským areálom. 
Navštívili sme biochemické la-
boratórium, kde nám jeden zo 
študentov priblížil obsah dané-
ho študijného odboru, vysvetlil 
nám, aké pokusy robia, na čom 
aktuálne pracujú a kde sa môžu 
po štúdiu uplatniť. Kým sme 
čakali na druhú časť našej sku-
piny, náš sprievodca nám po-

rozprával mnoho zaujímavostí 
o tamojšom vysokoškolskom 
živote, kde sa čo nachádza, 
ktorý internát by nám odporučil, 
kde sa zabaviť... Neskôr sme 
sa presunuli do ďalšej budovy, 
kde sme navštívili laboratórium 
s mikroskopmi. Tu nám ďalší 
študent predstavil svetelné mik-
roskopy. Objasnil nám, na akom 
princípe fungujú a aké zväčše-
nie umožňujú. Prostredníctvom 
mikroskopov sme si pozreli 
niekoľko vzoriek a porozprával 
nám, na čom práve pracujú 

a o čo sa snažia. Našou ďalšou 
zastávkou bolo laboratórium 
s elektrónovými mikroskopmi, 
ktoré si však vyskúšali iba nie-
ktorí z nás. Našou poslednou 
zastávkou bol vodný model 
odlievania ocele a prezentácia 
o  možnost iach š túd ia  na 
Hutníckej fakulte Technickej 
univerzity v Košiciach.

 Po tejto exkurzii sme sa pre-
sunuli do nákupného centra, 
kde sme mali rozchod. Mnohí 
z nás prestávku využili na ná-
kupy alebo chutné občerstve-

nie. V poobedňajších hodinách 
sme opustili nákupné centrum 
a plní zážitkov sme sa vydali na 
cestu domov. 
  Ď a k u j e m e  T U K E  z a 
príjemne strávený deň na ich 
akademickej pôde, riaditeľke 
našich súkromných škôl Ing. 
Anne Pavlusovej za uvoľne-
nie z vyučovania a možnosti 
zúčastniť sa dňa otvorených 
dverí a zároveň ďakujeme Ing. 
Márii Niklovej, personálnej ria-
diteľke Železiarní Podbrezová 
a.s. za poskytnutie autobusovej 
dopravy.

Katarína Čerňanová IV.H
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NA 5 NOCÍ
Ubytovanie, polpenzia (raňajky for-
mou bufetových stolov, večera výber 
z 3 druhov menu), procedúry na oso-
bu: 2x saunový svet (6 druhov sáun 
a 2 bazény, 1 vstup je na 3 hod.), 2x 
Vodný  svet (2 bazény, 1 vstup je na 
2 hod.), 2x klasická masáž 30 min., 
1x Biarritz, 2x Whirpool + masážna 
posteľ, bonus: welcome drink.
Cena pre zamestnancov a rodin-
ných príslušníkov v dvojlôžkovej 
izbe -  35 €/osoba/noc.  

 NA 3 NOCI
Ubytovanie, polpenzia (raňajky for-
mou bufetových stolov, večera výber 
z 3 druhov menu), procedúry na oso-
bu: 1x saunový svet (6 druhov sáun 
a 2 bazény, 1 vstup je na 3 hod.), 1x 
Vodný svet (2 bazény, 1 vstup je na 
2 hod.), 1x klasická masáž 30 min., 
1x Biarritz, 1x Whirpool + masážna 
posteľ, bonus: welcome drink.
Cena pre zamestnancov a rodin-
ných príslušníkov: v dvojlôžkovej 
izbe -  36 €/osoba/noc. 

LIEČEBNO REHABILITAČNÝ 
POBYT – SKRÁTENÝ

Dĺžka pobytu: 4 dni
Nástup: vo štvrtok - večera
Ukončenie: nedeľa -  raňajky
Ubytovanie:
Hotel Palace
Dvojlôžková izba komfort
Stravovanie: 
Polpenzia
Raňajky bufetový stôl
Večera: výber zo 4 menu, šalátový 
bar, pitný režim

Balneorehabilitačný program:
Vo štvrtok  vstupná lekárska prehliad-
ka, 2x liečebné procedúry
Piatok 3x
Sobota 3x 

ZADARMO:
1x vstup na letné kúpalisko
1x vstup na Aquaprogram (1 hod.)

CENA: 99 eur

LIEČEBNO – REHABILITAČNÝ 
PROGRAM KLASIK

Dĺžka pobytu: 7 dní
Nástup: v pondelok – večera
Ukončenie: nedeľa – raňajky
Ubytovanie:
Hotel Palace
Dvojlôžková izba komfort
Stravovanie: 
Polpenzia
Raňajky bufetový stôl
Večera: výber zo 4 menu, šalátový 
bar, pitný režim

Balneorehabilitačný program:
Vstupná lekárska prehliadka a 17 
liečebných procedúr za pobyt

ZADARMO:
1x vstup na letné kúpalisko
1x vstup na Aquaprogram (1 hod.)
1x vstup do soľnej jaskyne

CENA: 198 eur

NA 5 NOCÍ
Cena pre zamestnancov a rodin-
ných príslušníkov: 36 €/osoba/noc, 
príplatok za sam. izbu 6,50 € a v KD 
Goethe 39 €/osoba/noc, príplatok 
za sam. izbu 6,50 €, deti do 12 r. 
zľava 30 %. 

NA 3 NOCI
Cena pre zamestnancov a rodin-
ných príslušníkov: 39 €/osoba/noc,  
príplatok za sam. izbu 6,50 €, KD 
Goethe 42 €/osoba/noc, príplatok 
za sam. izbu 6,50 €, deti do 12 r. 
zľava 30 %.

Ubytovanie, plná penzia (raňajky 
švédske stoly, obedy a večere serví-
rované a´ la carte – výber z 3 jedál + 
šalát. bar, alebo švédske stoly), pro-
cedúry 2 denne na osobu so vstup-
nou lek. prehliadkou (1x saunový 
svet, 2x whirpool, 1x klasická masáž 
15 min., 2x jaskynný parný kúpeľ, 
2x kúpeľ Márie Terézie, 2x soľná 
jaskyňa). Bonus služby denne: vstup 
do termálneho bazénu Banský kúpeľ 
(časovo obmedzený), masážno-re-
kondičné stroje, grátis parkovanie.

LIEČEBNÉ POBYTY 
ŠESŤDŇOVÉ (5 NOCÍ)

Cena pobytu zahŕňa:
• ubytovanie v kúpeľnom dome Sma-

ragd,
• polpenziu (raňajkový bufet, večera 

ako výber z menu),
• povinnú lekársku prehliadku,
• dvanásť liečebných procedúr za 

pobyt,
• denné využívanie vírivého relaxač-

ného bazéna Wellnea,
• denné využívanie vonkajšieho ba-

zéna Rubín (počas prevádzky),
• 2x1 hodinová návšteva Vitálne-

ho sveta Welnea (whirpool, suchá 
a parná sauna, tepidárium, oddy-
chová zóna).

Cena pre zamestnancov a rodinných 
príslušníkov 34 eur na osobu za noc 
v dvojposteľovej izbe (v cene je aj 
kúpeľný poplatok). Doplatok za jed-
noposteľovú izbu je 6 eur na osobu 
za noc. Za plnú penziu je možnosť 
doplatiť 4 eurá na osobu.
V ponuke je aj FAMILY (pre rodiny 
s deťmi od 4 do 12 rokov). Cena za 
dieťa vo veku od 4 do 12 rokov s pol-
penziou je 25 eur na osobu a noc 
a s plnou penziou 29 eur na osobu 
a noc. Deti od 13 do 17 rokov majú 
možnosť ubytovania s polpenziou za 
29 eur a s plnou penziou  za 33 eur 
na osobu a noc.

RELAXAČNÉ POBYTY 
ŠTVORDŇOVÉ (3 noci)

Cena pobytu zahŕňa:
• ubytovanie v kúpeľnom dome Sma-

ragd,
• polpenziu (raňajkový bufet, večera 

ako výber z menu),
• povinnú lekársku prehliadku,
• šesť liečebných procedúr za pobyt,
• denné využívanie vírivého relaxač-

ného bazéna Wellnea,
• denné využívanie vonkajšieho ba-

zéna Rubín (počas prevádzky),
• 2x1 hodinová návšteva Vitálne-

ho sveta Welnea (whirpool, suchá 
a parná sauna, tepidárium, oddy-
chová zóna).

Cena pre zamestnancov a rodinných 
príslušníkov 35 eur na osobu za noc 
v dvojposteľovej izbe (v cene je aj 
kúpeľný poplatok). Doplatok za jed-
noposteľovú izbu je 6 eur na osobu 
za noc. Za plnú penziu je možnosť 
doplatiť 4 eurá na osobu.
V ponuke je aj FAMILY. Cena za 
dieťa vo veku od 4 do 12 rokov s pol-
penziou je 25 eur na osobu a noc 
a s plnou penziou 29 eur na osobu 
a noc. Deti od 13 do 17 rokov majú 
možnosť ubytovania s polpenziou za 
29 eur a s plnou penziou  za 33 eur 
na osobu a noc.

Relaxačné pobyty za ceny pre železiarov

Platí len do decembra
RAJECKÉ 
TEPLICE

Do 20. decembra 2012, 
na základe dohody ŽP 
a.s. s KÚPELE HERMAL 
SPA RAJECKÉ TEPLI-
CE, majú  zamestnanci 
a ich rodinní príslušníci 
možnosť relaxačných 
pobytov:

SLIAČ
K ú p e l e  S l i ač ,  a . s . 
v spolupráci so spo-
ločnosťou  Železiarne 
Podbrezová a.s.  pripra-
vili celoročný liečebno-
-rehabilitačný kúpeľný 
pobyt za zvýhodnenú 
cenu s platnosťou do 
15. decembra 2012.

SKLENÉ 
TEPLICE

Do 20. decembra 2012 
majú zamestnanci ŽP 
a ich rodinní prísluš-
níci možnosť rekon-
d ičn o - o z d r a v n ý c h 
pobytov v Liečebných 
termálnych kúpeľoch 
Sklené Teplice. 

DUDINCE
Železiarne Podbrezo-
vá a.s. v spolupráci 
s Kúpeľmi Dudince 
pripravili pre zamest-
nancov a ich rodinných 
príslušníkov celoroč-
nú možnosť kúpeľných 
a rehabilitačných po-
bytov s platnosťou od 
1. marca do 16. decem-
bra 2012.

Bližšie informácie a REZERVÁCIE
 poskytne Mária Šuhajdová – 645 2912, 

e-mail: suhajdovam@zelpo.sk
Stranu pripravila: O. Kleinová



PODBREZOVAN 23/2012STRANA 6

Jedálny lístok 19.-25.11.2012 Jedálny lístok 26.11.-2.12.2012 

Zdravie máš len jedno

Pondelok
Polievky: gulášová, pečivo

špenát. so syr. haluškami, pečivo
Bravčový rezeň s Nivou a šampiňónmi, zem., 

šalát
Pečené kuracie stehno, tarhoňa, šalát

Granatiersky pochod, cvikla
Macedónsky šalát s Tofu, pečivo

Hovädzí guláš so zelenou fazuľkou
Škoricové osie hniezda, kakao

Celozrnná bageta syrová
Mliečny balíček

Utorok
Polievky: fazuľková kyslá s kôprom, pečivo

mrkvová s pórom, pečivo
Hovädzí guláš maďarský, knedľa

Morčacie prsia so syr. a špenátom, ryža, šalát
Štefanská sekaná pečienka, zem. prívarok, chlieb

Windsorský šalát, pečivo
Cestoviny s brokolicou a smot. omáčkou

Tvarohový nákyp s višňami
Bageta Apetito

Pečené kačacie stehno, pečivo
Streda

Polievky: stupavská zabíjačková, pečivo
francúzska, pečivo

Hydinové ražniči, zemiaky, čalamáda
Jelenie ragú s brusnicami, cestovina
Džuveč z bravčového mäsa, uhorka

Parížsky šalát, pečivo
Rezance s tvarohom, Zakysanka

Buchty na pare s lekvárom, kak. posýpka, kakao
Bageta s pikantným mäsom

Ovocný balíček
Štvrtok

Polievky: hŕstková, pečivo
paradajková s ryžou, pečivo

Hovädzie dusené, chrenová omáčka, knedľa
Bravčové mäso na hubách, ryža, šalát 

Pečená klobása, hrachová kaša, uhorka, chlieb
Racio šalát, pečivo

Losos na masle, dusená zelenina
Makový závin s jablkami, kakao

Bageta s kuracím mäsom
Vyprážaný bravčový rezeň, pečivo

Piatok
Polievky: slepačia, pečivo

cesnaková s haluškami, pečivo
Vyprážaný brav. rezeň, zem. kaša, kompót

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

Lahôdkový šalát, pečivo
Pečené zemiaky s paradajkovou omáčkou
Dukátové buchtičky s vanilkovým krémom

Bageta Gurmán
Mliečny balíček

Sobota
Polievka: kapustová s údeným mäsom, pečivo

Hamburské bravčové stehno, knedľa
Morčacie soté na ázijský spôsob, ryža, šalát

Bageta moravská
Nedeľa

Polievka: sedliacka, pečivo
Belehradský bravčový rezeň, op. zemiaky, uhorka

Hovädzie mäso na korení, slov. ryža, šalát
Bageta salámová so šalátom 

Pondelok
Polievky: slovenská hubová, pečivo

frankfurtská, pečivo
Plnená paprika, knedľa

Hovädzí guláš mexický, ryža, šalát
Roľnícke zemiaky, uhorka

Šalát brokolicový s kuracím mäsom a olivami, 
pečivo

Natural rizoto so zeleninou
Plnené rožky orechové, kakao
Bageta salámová so šalátom

Ovocný balíček
Utorok

Polievky: terchovská, pečivo
rascová s vajcom, pečivo

Vypráž. morčací rezeň ovčiarsky, zem., uhorka
Brav. stehno záhradnícke, tarhoňa, šalát

Kuracie stehno so zeleninou, špenát. rezance
Ružový cestovinový šalát s tuniakom

Zapekaná brokolica s Tofu
Šišky s Nutelou, kakao

Celozrnná bageta syrová
Pečená bravčová krkovička, pečivo

Streda
Polievky: oravská fazuľová, pečivo

roľnícka, pečivo
Sviečková hovädzia pečienka, knedľa

Kuracie prsia prírodné, zel. ryža, kompót
Zemiakové placky plnené mäsom

Šalát z červenej repy so syrom, pečivo
Kondičkový tanier

Ryžový nákyp s ovocím
Bageta Gurmán
Mliečny balíček

Štvrtok
Polievky: šošovicová s kys. kapustou, pečivo

Pohronská, pečivo
Perkelt z morčacieho mäsa, cestovina

Sekaný rezeň z bôčika, zem. šalát s majonézou
Pizza s kuracím mäsom a olivami

Grécky šalát, pečivo
Halušky s kyslou kapustou

Zapekané palacinky s tvarohom
Bageta s pikantným mäsom

Vyprážaná ryba, pečivo
Piatok

Polievky: hrachová so salámou, pečivo
karfiolová, pečivo

Pečené kačacie stehno, červ. kapusta, knedľa
Plnený bravčový závitok, ryža, šalát

Špenátový prívarok, volské oko, zemiaky
Horehronský syrový šalát, pečivo

Pečená ryba s bylinkami, mexická zelenina
Zem. knedličky tvaroho-jahod., mak. posýpka

Bageta moravská
Ovocný balíček

Sobota
Polievka: zemiak. s hláv. kapustou, pečivo

Kuracie stehno s kuriat. omáčkou, cestovina
Viedenská hov. roštenka, zem. uhorka

Bageta šampiňónová so šunkou
Nedeľa

Polievka: furmanská, pečivo
Kuracie prsia s horčicou, ryža, šalát

Sikulský bravčový rezeň, knedľa
Bageta s kuracím mäsom

Zázrak menom jablko
O čom možno ešte neviete

  Vedci predpokladajú, že his-
tória jablka siaha až do sied-
meho storočia pred Kristom. 
Starý zákon hovorí o Adamovi, 
prvom človeku, ktorý sa dostal 
do nemilosti lebo zjedol ovocie 
zo stromu poznania. Herkules 
ukradol jablká Hesperidkám zo 
záhrady bohyne Héry, za čo 
bol potrestaný a musel prejsť 
na stohlavom drakovi. Isaac 
Newton prišiel na princíp vše-
obecného gravitačného zá-

kona v roku 1665 údajne až 
potom, keď mu na hlavu padlo 
jablko zo stromu. 
   Jablko nie je o nič menej 
zaujímavé ani dnes. Každým 
rokom pribúdajú nové druhy 
tohto šťavnatého ovocia a po-

pri red delicious, goldenkach 
či jonatánkach sa objavil na 
austrálskom trhu aj špeciálny 
druh enchanted, ktorý by na 
vzduchu nemal zhnednúť ani 
niekoľko hodín po prekrojení. 
V súčasnosti existuje takmer 

sedem a pol tisíc druhov jabĺk.
S vysokým podielom vita-

mínov
  Skladajú sa z 80 percent vo-
dy, 10 percent karbohydrátov a 
4 percent vitamínov a minerá-
lov. Neobsahujú ani bielkoviny, 
ani tuk, zato obsahujú vysoký 
podiel vitamínu A, B6 a C, kto-
ré posilňujú imunitný systém. 
V časoch chrípky a vírusových 
ochorení tento fakt iste nie je 
na zahodenie.

Prečo ho jesť so šupkou
  Okrem spomínaných vitamí-
nov sú jablká bohatým zdrojom 
vlákniny, horčíka, magnézia, 
draslíka, fosforu, železa a 
vápnika. Jablká obsahujú aj 
vysoký podiel antioxidantov, 
ktorých väčšina sa nachádza 
v šupke.

Bojovník proti chorobám 
  Všetko to robí z chutných 
plodov účinného bojovníka 
proti rozličným ochoreniam, 
napríklad Parkinsonovej a Al-
zheimerovej chorobe. Lekári 
tvrdia, že pravidelnou konzu-

máciou jabĺk, najlepšie denne, 
posilňujeme srdce (vďaka látke 
quercitín), znižujeme krvný 
tlak, zlepšujeme krvný obeh a 
predchádzame zápalom čreva, 
vzniku zubných kazov i črev-
ným problémom.

K štíhlej línii
  Kyslejšie druhy sú veľmi 
vhodné aj pre diabetikov, pre-
tože dokážu stabilizovať hladi-
nu cukru v krvi. To však nie je 
všetko. Podľa vedcov nám po-
môžu jablká dokonca aj k štíh-
lej línii – výskumy ukazujú, že 
ľudia, ktorí skonzumujú aspoň 
dve jablká denne, sú štíhlejší 
než tí, ktorí jablká nejedávajú. 
Ďalší dôvod, prečo sa s chuťou 
zahryznúť do sviežeho plodu!

Na dobrú náladu
  Pravdepodobne ste už počuli, 

že jedno jablko denne viditeľne 
zvyšuje našu celkovú pohodu. 
Je to ovocie, ktoré nás udr-
žiava mladých a je to symbol 
obnovy a večnej sviežosti. Ale-
xander Veľký vraj počas hľa-
dania živej vody v Indii objavil 
jablká, vďaka ktorým sa du-
chovní dožili až do 400 rokov. 
Aj v škandinávskej mytológii 
majú jablká rovnaký význam.
  Jablká majú mnoho živín 
vhodných pre pokožku, lebo 
obsahujú nenasýtené tuky, 
minerály a vitamíny. Preto 
sa odporúča nelúpať ich. Sú 
zdravou (takmer bez tuku) a 
osviežujúcou pochúťkou, ktorá 
vďaka kyseline, ktorú obsahujú 
je známa ako prirodzený osvie-
žovač, zastaví aj smäd.
Výživná hodnota
Hodnoty v 100 g jablka:
Kcal: 58 
Voda: 84,4 g 
Proteíny: 0,2 g 
Tuky: 0,6 g
Uhľohydráty: 14,5 g

Pre lepšie trávenie 
a zásobovania mozgu

  Keďže sú jablká bohaté na 
vlákninu, majú užitočný efekt 
na náš metabolizmus, najmä 
v kombinácii s obilninami. Ob-
sahujú množstvo draslíka (K), 
ktorý je užitočný pri udržia-

Dobrú chuť
Jablčník lenivej gazdinej

3 šálky hrubej múky, 2 šálky cukru, 1 vanilkový cukor, 1 prášok 
do pečiva, 1 Palmarín, 1 kg postrúhaných jabĺk
Zmiešame múku, cukor, vanilkový cukor a prášok do pečiva. 
Pekáč vymastíme Palmarínom, nasypeme doň 1/3 zmesi, posy-
peme jablkami, škoricovým cukrom a strúhankou. Zopakujeme 
múkovú zmes, jablká, škoricový cukor, strúhanku a opäť múkovú 
zmes. Nakoniec to celé polejeme roztopeným Palmarínom. 
Dáme zapiecť na 40 minút do vyhriatej rúry.

vaní vodného režimu v tele, 
prenose signálov v nervovom 
systéme, zásobovaní moz-
gu kyslíkom, funkcii obličiek 
a svalov.

Sedem príčin, prečo zjesť 
denne aspoň 1 jablko:

• lepšia funkcia srdca (jabl-
kový džús), 

• diéta (jablkový ocot),
• proti kašľu a bolestiam 

hrudníka (ovocie),
• zlepšuje ďasná (nelúpané 

ovocie),
• lepší spánok, upokojenie 

a proti depresii (jablkový 
džús, kúpeľ, čaj),

• proti akné (jablkový ocot),
• zlepšenie zdravia a lepšia 

koncentrácia.



Spomienky
„Len ten, kto stratil koho mal rád pochopí, čo je 
bolesť a žiaľ. Bez teba už žiť musíme, no v našich 
srdciach stále ťa nosíme.“
Dňa 29. novembra si pripomenieme tretie výročie 
odvtedy, ako nás navždy opustil milovaný man-
žel, otec, starý otec, brat a švagor

Juraj KOHÚTIK z Dolnej Lehoty.
S láskou a úctou spomína celá rodina

...
„Tá rana v srdci bolí a zabudnúť nedovolí. Prázd-
ny je dom, smútok v ňom, zostala nám len bolesť 
a spomienka v ňom.“
Dňa 29. novembra uplynie deväť  rokov, čo nás 
navždy opustil náš drahý manžel, otec, starý a 
prastarý otec

Vojtech REIS z Brezna.
S láskou a úctou spomínajú manželka Mária a dcéry s rodinami

...
Dňa 27. novembra uplynie päť rokov odvte-
dy, ako nás navždy opustil  milovaný manžel, 
otec, starý a prastarý otec

Emil SELČAN z Bujakova.
S láskou a úctou spomínajú manželka Gizka, 
dcéra Eva s rodinou, syn Emil s rodinou, ostatná 
rodina, priatelia a známi

V októbri odišli 
do starobného dôchodku

Juraj GAJDOŠ, Štefan ILČÍK, 
Jozef MAKOVNÍK, Miroslav VRANA,

do invalidného dôchodku
Alžbeta CHRAMCOVÁ

do predčasného dôchodku
Jozef BOBÁK, Tibor FILIP, Pavol FILO, 

Štefan KÖRMÖCZI, Eva LIČKOVÁ.
V mene vedenia akciovej spoločnosti 
Železiarní Podbrezová im ďakujeme 
za odvedenú prácu a do ďalších rokov 
života želáme len slnečné dni.

novembrovým
pracovné jubileá

40-ročné
Helena MINKOVÁ

30-ročné
Július MURÁNSKY

Zuzana ŠVANTNEROVÁ

25-ročné
Jaroslav ŠELEST

20-ročné
Peter HRIŇ

Milan NÁTHER
Aneta PETRÁŠOVÁ

Karol RYBÁR

životné jubileá
Branislav BACÚŠAN

Jozef DEBNÁR
Zuzana KARAKOVÁ

Peter KOVALČÍK
Dušan POTKÁNY
Ružena RIESOVÁ
Ladislav FAŠKO

Otto HALAJ
Ľubomír MURÍN

Ján RYBÁR
Peter SLIVKA
Aladár ŠANTA

Zdenko TOKÁR
Ján TŔNIK

Ondrej JANOŠTIAK
Ferdinand MACUĽA
Ing. Milan MAJER
Ladislav MIKLOŠ
Andrej ŠARNÍK
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Inzertná služba
Ponúkam vám hudbu so širokým 
výberom pesničiek na svadby, 
plesy, oslavy, posedenia... Zá-
bavu vám môže spestriť aj  po-
núkaná karaoke show. Kontakt: 
0918 102 353

...
Predám 2-izbový priestranný, 
slnečný, zrekonštruovaný byt 
v Podbrezovej, časť Kolkáreň. 
Rozloha 66 m2 + 27 m2   nebytový 
priestor. Kontakt: 0905 981 852

Ukazovatele spokojnosti
Ponúkané ukazovatele spokojnosti zoraďte od 1 do 14 podľa toho, 
ako najviac ovplyvňujú vašu spokojnosť v zamestnaní. Začnite čís-
lovať od 1 ako najdôležitejšie, až sa dostanete po číslo 14, ktorým 
označíte pre vás najmenej významný ukazovateľ. Čísla napíšte na 
vyznačené bodky.
Najdôležitejšie ukazovatele spokojnosti v práci pre mňa sú:
...... istota stáleho zamestnania
...... možnosť uplatniť svoje odborné schopnosti
...... možnosť zvyšovania si kvalifikácie
...... zaujímavá náplň práce
...... dobré medziľudské vzťahy na pracovisku
...... bezpečnosť na pracovisku
...... hrdosť na prestíž našej akciovej spoločnosti
...... rast miezd
...... vyplatenie ďalších miezd zamestnancom (dovolenková a via-
nočná mzda)
...... kvalita stravovania
...... informovanosť o náplni vlastnej práce
...... informovanosť o výsledkoch pracoviska
...... 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 :
...... zabezpečenie dopravy do zamestnania
...... sociálna  starostlivosť o zamestnancov (rehabilitačné pobyty, 
kúpeľná liečba a pod.)
...... zdravotná starostlivosť
...... zabezpečenie  úrazového  poistenia
...... 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  návštevy  športových  podujatí  (futbal, kolky, cyklistika 
a pod.)
...... možnosť návštevy ponúkaných kultúrnych podujatí
...... ponuka prázdninových  rekreácií pre deti  zamestnancov firmy
...... možnosť vziať si do prenájmu podnikový byt
...... možnosť čerpať pohonné hmoty na zamestnaneckú palivovú 
platobnú kartu
......iné (uveďte aké): .......................................................................
..........................................................................................................
  Vyplnený anketový lístok zašlite podnikovou poštou na personálny 
odbor ŽP a.s. najneskôr do 10 dní od vydania tohto čísla.

Kupón
Anketový lístok nepodpisujte. Ak sa chcete zúčastniť žrebovania, 
odstrihnite a vyplňte tento kupón a zašlite podnikovou poštou 
na personálny odbor. Jedného účastníka ankety vyžrebujeme a 
odmeníme vecnou cenou.
Meno, priezvisko   ..........................................................................
Osobné číslo   ...................................................................................
Prevádzkareň-odborný útvar .........................................................

Podľa údajov Štatistického úradu 
SR sa v I. polroku 2012 v kraji 
dokončilo 377 bytov. V porovnaní 
s rovnakým obdobím roku 2011 
sa zvýšil počet dokončených 
bytov o 51,  t. j. 15,6 percenta. V 
období ostatných desiatich rokov 
bolo v kraji najviac bytov posta-
vených v roku 2009. V porovnaní 
s prvým polrokom 2009 počet 
dokončených bytov poklesol o 
takmer 50 percent (z počtu 733 
bytov). Z celkového počtu dokon-
čených bytov v kraji prevládali 
trojizbové byty, ktoré tvorili 29,4 
percenta, štvorizbové byty 23,1 
percenta, päť a viac izbové byty 
19,1 percenta, dvojizbové byty 
18 percent a jednoizbové byty a 
garsónky 10,3 percenta. Priemer-
ná úžitková plocha jedného bytu 
dosiahla 113,4 m2 a priemerná 
obytná plocha 69 m2. Medziročne 
sa zvýšila priemerná úžitková 
plocha bytu o 9,6 m2 a priemerná 
obytná plocha bytu o 1,9 m2.
  Z hľadiska vlastníckych vzťahov 
boli dokončené byty v súkromnom 
sektore (64,2 percenta), konkrétne v 
súkromnom tuzemskom vlastníctve, 
a vo vlastníctve územnej samosprá-
vy (35,8 percenta). Z územného 
hľadiska bolo najviac dokončených 
bytov v okresoch Zvolen (84 by-
tov), Banská Bystrica (81 bytov), 
Žarnovica (53 bytov), Rimavská 
Sobota (33 bytov) a Krupina (23 
bytov). V ostatných okresoch kraja 
bol počet dokončených bytov nižší.
   V sledovanom období sa v kraji 
začalo stavať 533 bytov. Medzi-
ročne sa zvýšil počet začatých 
bytov o 81, t.j. o 17,9 percenta. Z 
územného hľadiska sa byty za-
čali stavať prevažne v okresoch 
Banská Bystrica (195 bytov), Žiar 
nad Hronom (81 bytov), Veľký 
Krtíš (55 bytov), Zvolen (40 by-
tov), Detva (33 bytov) a Rimavská 
Sobota (23 bytov). V ostatných 
okresoch kraja bol počet začatých 
bytov v sledovanom období nižší.
   Ku koncu sledovaného obdobia 
bolo v kraji rozostavaných 4 588 by-
tov. V porovnaní s rovnakým obdo-
bím, vlani sa počet rozostavaných 
bytov znížil o 93 bytov. Z územného 
hľadiska bolo najviac rozostavaných 
bytov v okresoch Banská Bystrica 

Pozývame vás
Mikulášske predstavenie pre deti zamestnancov 
ŽP a.s. bude 1. decembra o 13 hod. v Dome 
Kultúry ŽP. Predstavenie Divadla JGT Zvolen: 
POLEPETKO - rozprávka pre všetkých, ktorí už 
niekedy niečo poplietli. Nahlasovať deti od 4 do 
12 rokov na sekretariátoch prevádzkarní do 26. 
novembra,
na 524. ročník Ondrejského jarmoku, ktorý sa 
uskutoční 29. novembra až 1. decembra v Brezne,
do Mestského kultúrneho strediska v Brezne 
na exkluzívny írsky hudobno-tanečný program 
CATHERINE GALLAGHER´S IRISH DANCE 
EXPERIENCE „TORNÁDO“ 26. novembra o 19. 
hodine. Dvojhodinová tanečná šou v podaní uzná-
vaných a brilantných tanečníkov,
18. decembra o 18. hodine do Domu kultúry ŽP 
a.s. na VIANOČNÝ KONCERT, Dychovej hudby 
Železiarní Podbrezová. Vstup voľný.

V kraji pribudlo 377 bytov
(1 547 bytov), Zvolen (461 bytov), 
Veľký Krtíš (451 bytov), Lučenec 
(439 bytov), Brezno (332 bytov) a 
Žarnovica (272 bytov).

Bytová výstavba 
v okrese Banská Bystrica

Podľa údajov Štatistického úradu 
SR sa v I. polroku 2012 v okrese 
Banská Bystrica dokončilo 81 bytov. 
V porovnaní s rovnakým obdobím 
roka 2011 sa znížil počet dokonče-
ných bytov o 62 jednotiek.
   Medzi dokončenými bytmi pre-
vládali štvorizbové byty, ktoré tvorili 
33,3 percenta, päť a viac izbové by-
ty tvorili 32,1 percenta, jednoizbové 
byty a garsónky 14,8 percenta, troj-
izbové 13,6 percenta a dvojizbové 
6,2 percenta. Priemerná úžitková 
plocha jedného bytu dosiahla 140 
m2 a priemerná obytná plocha 83,9 
m2. Z hľadiska vlastníckych vzťahov 
boli dokončené byty v súkromnom 
sektore, konkrétne v súkromnom 
tuzemskom vlastníctve. V sledo-
vanom období sa v okrese začalo 
stavať 195 bytov. Medziročne sa 
zvýšil počet začatých bytov o 90. K 
30. júnu 2012 bolo v okrese rozo-
stavaných 1 547 bytov. V porovnaní 
s rokom 2011 stúpol počet rozosta-
vaných bytov o 159 jednotiek.
Bytová výstavba v okrese Brezno
Podľa údajov Štatistického úradu 
SR bolo v I. polroku 2012 v okre-
se Brezno dokončených 20 bytov. 
V porovnaní s rovnakým obdobím 
roka 2011 sa zvýšil počet dokonče-
ných bytov o 9 jednotiek.
   Medzi dokončenými bytmi tvorili 
päť a viac izbové byty 35 percent, 
štvorizbové byty 30 percent, trojiz-
bové byty 25  percent, dvojizbové a 
jednoizbové byty a garsónky zhod-
ne 5 percent. Priemerná úžitková 
plocha jedného bytu dosiahla 134 
m2 a priemerná obytná plocha 86,6 
m2. Z hľadiska vlastníckych vzťahov 
boli dokončené byty v súkromnom 
sektore, konkrétne v súkromnom 
tuzemskom vlastníctve. V sledo-
vanom období sa v okrese začalo 
stavať 21 bytov. Medziročne sa 
znížil počet začatých bytov o 15. K 
30.júnu 2012 bolo v okrese rozo-
stavaných 332 bytov. V porovnaní 
s rokom 2011 klesol počet rozosta-
vaných bytov o 44 jednotiek.

(ŠÚ)



II. liga mužov - 17. kolo
MŠK Rimavská Sobota - ŽP  0:2 (0:1)

Góly : 40´ Tubonemi, 60´ Vaščák
ŽK: 80´ Kochan

Rozhodovali: Straka - Weiss, Roszbeck
Divákov: 402.

Zostava MŠK Rimavská Sobota: Kostolanský 
- Hoferica,  Zvara, Gálik, Poleť (60´ Nilaš),  Čer-
tík (75´ Kamenčík),  Siheľský, Ďurica,  Rubint,  
Balát (82´ Vargic),  Migaľa. 
Zostava ŽP Šport Podbrezová: Hanák - An-
drić,  Nosko, Minčič, Greško - Pančík (68´ Szoke), 
Kochan,  Kupčík,  Harvilko - Tubonemi (82´ Kožička),  
Vaščák (75´ Gombala). 
Diváci videli kvalitný druholigový zápas, v ktorom 
sa obidve mužstvá snažili o otvorený útočný futbal. 
Úvodných  desať minút patrilo hosťom, potom sa 
hra vyrovnala. Gólovú príležitosť nepremenil po 
štandardke domácich v trinástej minúte Gálik, ktorý z 
ťažkého uhla trafil žrď. V následnej skrumáži sa lopta 
dostala k Siheľskému, ktorý prestrelil bránu. Brankár 
Podbrezovej sa vyznamenal vo viacerých šanciach 
domácich. Neprekonal ho po rýchlom protiútoku v 
osemnástej minúte Siheľský, chytil aj priamy kop 
Baláta. Prvý gól padol v štyridsiatej minútu, keď Va-
ščák výborne vyriešil situáciu v šestnástke domácich 
a pred brankárom našiel voľného Tubonemiho, ktorý 
bez problémom vsietil gól do prázdnej brány. Druhý 
gól dal Vaščák v šesťdesiatej minúte, keď po rých-
lom protiútoku krížnou strelu nedal Kostolanskému 
šancu. Záver stretnutia hostia ustrážili a odviezli si 
z Gemera tri body. 

(rk)

 II. liga dorast - 15. kolo
ŽP U-18 - LAFC Lučenec 3:0 (2:0)

Góly : Vysočan 2, Dický
Do zápasu sme vstúpili koncentrovaní a sústredení, 
s cieľom nadviazať na výborný herný výkon z Košíc. 
Prvých desať minút sme úplne ovládli hru a vypra-
covali si tri vyložené šance, no bez gólového efektu. 
Postupom času sme sa začali pomaly prispôsobo-
vať slabej úrovni súpera, čo nás a divákov mrzelo 
najviac. Súper s vyložene defenzívnou taktikou nás 
nemal ako ohroziť a tak sa len čakalo kedy dáme 
prvý gól. V dvadsiate štvrtej minúte otváral skóre 
Vysočan, po prihrávke za obranu od Petrusza. V 
tridsiatejpiatej minúte zvyšoval na 2:0 autor prvého 
gólu Vysočan,  po rohu  zahrávanom Pavličkom na 
prvú tyč. Po tomto góle bol súper nútený otvoriť hru, 
no keďže do druhého polčasu sme nastúpili s tromi 
zmenami, ktoré úroveň nášho prejavu nezvýšili, 
nevyužili sme tento fakt a neskórovali viackrát,  ako 
v sedemdesiatejprvej minúte po pokutovom kope 
zahrávanom Dickým. Penalta bola odpískaná po 
faule na Gala v rohu šestnástky, po tom čo sa zbavil 
dvoch hráčov súpera, ktorý ho následne faulovali.
 Na záver treba hráčom poďakovať za predvedený 
výkon a snahu a nakoľko s týmto zápasom sme 
vyčerpali celý zoznam zápasov v jesennej časti, 
popriať im aj veľa snahy a chuti do nasledujúceho 
prechodného obdobia.

Ivan Klusaček, asistent trénera 

ŽP U-16 - LAFC Lučenec 1:1 (1:1)
Gól za ŽP : Švéda

Úvod zápasu nám vyšiel podľa predstáv. Z prvého 
útoku po strele Káčeríka, vyrazenú loptu hosťujúceho 
brankára doráža do brány Švéda(1:0). Gól pomohol 
hosťom k väčšej aktivite, nás naopak uspokojil. 
Nedôraz v osobných súbojoch, zdĺhavé a nepresné 
rozohrávky umožnili súperovi vyrovnať v dvanástej 
minúte po chybe Káčeríka a nedôslednom krytí lopty 

domácim brankárom (1:1). V závere prvého polčasu 
si súper vytvoril dve gólové príležitosti, no brankár 
Straka pohotovo zasiahol. V druhom polčase sa náš 
výkon zmenil, boli sme futbalovejší,  vytvorili sme si 
dostatok šancí (Švéda, Petrík, Janok, Puspeky), no 
hosťujúci brankár Hudec pôsobil istým dojmom a 
mužstvo podržal. Zápas skončil remízou,  hráči ŽP 

svojím výkonom hlavne v druhom polčase potvrdili, 
že futbalová kvalita v kolektíve je na patričnej 
hernej úrovni. Pôsobenie celého kolektívu 
ŽP Šport U-16 v jesennej časti súťaže bolo 

prospešné hlavne pre ich futbalový rast. Pevne 
verím, že po kvalitnej zimnej príprave budú hráči 

futbalovo napredovať.
 Zostava ŽP Šport U-16: Straka, Puspeky, Mozolani, 
Gemzický - Lámocký (Majerník 41) Griga (Vysočan 
41), Hornyak, Badinka, Švéda (Janok 64), Petrík, 
Káčerík.

Pavel Kajaba, asistent trénera 

I. liga starší žiaci 
- hodnotenie jesene

Družstvo ŽP Šport Podbrezová U-14 (r.n.1999) 
pôsobí v súťaži I. liga starší žiaci B - skupina stred. 
Prípravu na túto sezónnu sme začali 9. júla. Tím 
som prebral z mladších žiakov (šestnásť hráčov 
a dvaja brankári), doplnili ho o hráčov Nemca 
Tomáša (Hnúšťa) a Vilčeka Romana (Tempus R. 
Sobota). Príprava prebiehala na ihrisku Valaská, 
v nepriaznivom počasí sme využívali telocvičňu, 
alebo malú umelú trávu v Lopej. Využili sme aj 
regeneračnú linku na štadióne v Brezne a kúpalis-
ko v Podbrezovej. Prípravné zápasy sme odohrali 
so Spartakom Trnava (0:5), MFK Košicami (2:2), 
Interom Bratislava (1:3), FC Baník Horná Nitra 
(1:1), Vionom Zlaté Moravce (1:0), Partizánom 
Čierny Balog (4:2) a FK Štúrovo (8:1).Odohrali 
sme dostatok kvalitných prípravných zápasov, 
čo bolo prospešné, nakoľko chlapci prešli z ktg. 
mladších žiakov, kde hrali zápasy na hracej ploche 
medzi šestnástkami na štandardné ihrisko. Cieľom 
v prípravnom období bol rozvoj herných činností 
jednotlivca, kondície, rýchlosti a samozrejme zák-
lady herného systému obranného a útočného.  Na 
jeseň sme odohrali trinásť majstrovských zápasov, 
v ktorých sme boli deväťkrát úspešní, štyrikrát sme 
prehrali a skončili na peknom štvrtom mieste, s 
pozitívnym skóre 52:20. Najlepším strelcom tímu 
bol Tomáš Nemec (12 gólov), za skončili  Balco 
Patrik (11), Vinarčík Peter (10), Bauko Sebastian 
(4), Gajdošík Michal a Turňa Matej (3), Vozár Jakub 
a Klein Kristián (2) a po jednom góle strelili Budač 
Andrej, Krešák Daniel, Vilček Roman, Gordan Peter, 
Adamčák Kristián. Mrzí ma, že sme s družstvami 
Dukla Banská Bystrica, MŠK Žilina, MFK Ružom-
berok odohrali dobré stretnutia, no nedokázali sme 
zvíťaziť, či remizovať. Aj napriek úspešnej jesennej 
časti máme na čom pracovať a verím, že bude-
me napredovať, lebo chlapci majú chuť a snahu 
pracovať na sebe čo ma veľmi teší. Čaká nás pre-
chodné obdobie, a 14. decembra 2012 ukončíme 
sezónu halovým turnajom v Liptovskom Mikuláši.
Ďakujem vedeniu ŽP Šport, a.s., Podbrezová za 
vytvorenie nadštandardných podmienok, v ktorých 
máme možnosť pracovať (materiálne vybavenie, 
hracie plochy, doprava, stravovanie, regenerácia). 
Samozrejme kolegom trénerom za spoluprácu a 
ochotu pomôcť a svojim hráčom za prístup, snahu v 
tréningových jednotkách a majstrovských zápasoch

Martin Boháčik, tréner

Pozývame
24. november 2012 o 13. hod. na II. ligu mužov 

MFK Dubnica nad Váhom - ŽP 
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Extraliga muži 7. kolo
ŽP A – Inter Bratislava B 8:0 

3895:3576
Zostava a body: Ondrej Kyselica 
635, Vilmoš Zavarko 638, Milan 
Tomka 628, Radoslav Foltín 647, 
Ivan Čech 690, Jovan Ćalić 657.

ŽP A – FTC Fiľakovo A 7:1 
3915:3538

Zostava a body: Radoslav Foltín 
654, Ivan Čech 676, Milan Tomka 
621, Ondrej Kyselica 603, Vilmoš 
Zavarko 656, Jovan Ćalić 705.

ŽP B –Slavoj Veľký Šariš  7:1 
3767:3662

Zostava a body: Bystrík Vadovič 
671, Tomáš Dilský 622,Tomáš 
Pašiak 636, Peter Šibal 591, Erik 

List ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR, adresovaný predse-
dovi Predstavenstva ŽP Šport, Ing. Júliusovi Kriváňovi

Muži bodovali naplno
   Siedme kolo kolkárskych súťaží prinieslo plný bodový zisk 
pre všetky podbrezovské družstvá mužov. A družstvo zdolalo na 
vlastných dráhach rezervu Interu B 8:0,  B družstvo doma pora-
zilo Veľký Šariš 7:1. A C družstvo si poradilo s rezervou Veľkého 
Šariša 6:2. Predohrávka 11. kola priniesla jasné víťazstvo A tímu 
nad Fiľakovom A 7:1, v ktorom dosiahol svetový výkon a zaroveň 
vyrovnal svoj osobný rekord  Jovan Ćalić, 705 bodov.
   Kolo prinieslo opäť výborné individuálne výkony, jeho najlepším 
hráčom sa stal Ivan Čech (690 bodov) a šesťsto bodovú hranicu preko-
nali aj Bystrík Vadovič 671, Jovan Ćalić 657, Erik Kuna 654, Radoslav 
Foltín 647, Vilmoš Zavarko 638, Tomáš Pašiak 636, Ondrej Kyselica 
635, Milan Tomka 628 a Tomáš Dilský 622. V C družstve sa najlepším 
hráčom zápasu stal Tomáš Dziad (593).

Kuna 654, Ľuboš Figura 593
Extraliga  ženy 7. kolo

Tatran Sučany - ŽP 6:0 
2123:2020

Zostava a body: Dagmar Kyse-
licová 496, Jana Turčanová 526, 
Dominika Kyselicová 499, Eva 
Bábelová 499. 

1. liga muži 7. kolo
ŽP C - Slavoj Veľký Šariš B 6:2 

3405:3290
Zostava a body: Ľuboš Svitek 
569, Marek Mihok 581, Tomáš 
Dziad 593, Pavel Paulečko 582, 
Radovan Balco 554, Jozef Petráš 
striedaný Jurajom Kriváňom 526.

(kys)

  V poradí už 8. kolo Českého pohára 
v cyklokrose „TOI TOI cup“ sa konalo 
10. novembra 2012 v Kolíne. Preteky 
boli zaradené do Svetového pohára 
kategórie C2. Podbrezovskí cyklisti 
si na náročnej piesočnatej trati vy-
bojovali - v kategórii žien zásluhou 
Terezy Medveďovej 3. miesto, junior 

Minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 

Dušan Čaplovič

Bratislava 11. októbra 2012

Vážený pán prezident,

   s potešením som prijal informáciu o významnom úspechu 

kolkárov ŽP Šport Podbrezová na Svetovom pohári družstiev 

v kolkoch, ktorý sa uskutočnil 2. – 7. 10. 2012 v nemeckom 

Augsburgu.

   Po mimoriadne úspešnej sezóne v minulom roku, v ktorej vr-

cholom bol triumf v Lige majstrov, ste opäť dokázali výborne re-

prezentovať Slovensko. V konkurencii 14 družstiev ste vybojovali 

vo Svetovom pohári krásne 3. miesto, ktorým ste len potvrdili, že 

v tomto športe dlhodobo patríte k najlepším.

   Dovoľte mi pri tejto príležitosti, aby som všetkým športovcom 

a samozrejme aj členom vedenia klubu, ktorí sa na tomto mi-

moriadnom výsledku podieľali, srdečne blahoželal, a zároveň 

poďakoval za výbornú reprezentáciu Slovenska.

   S pozdravom 

Medveďová opäť víťazí
Šimon Vozár prišiel do cieľa na 8., 
Sebastián Čanecký na 18., kadet 
Pavol Kvietok skonči nal 11. mieste.
  Slovenský pohár BCF v cyklokrose 
pokračoval 11. novembra svojim 9. 

kolom v Trnave. Z podbrezovských 
cyklistov sa opäť najlepšie darilo Te-
reze Medveďovej, zvíťazila pred Jan-
kou Števkovou (CK Epic Dohňany) 
a Zuzanou Vojtášovou (CK Banská 

Bystrica). Junior Šimon Vozár bol 2. 
a Sebastián Čanecký 3., zvíťazil Da-
vid Zverko (ŠaVS Žiar nad Hronom). 
V kategórii kadetov obsadil Pavol 
Kvietok 2. miesto, Tomáš Kapajčík 
6., Daniel Rajčok 9. a 12.Slavomír 
Kujan.

(pm)

Matej Kochan nominovaný 
na zápas s Ruskom

Pred medzinárodným duelom proti rovesníkom z Ruska, ktorý sa 
odohral v španielskom meste Marbella (Slovensko - Rusko 1:2), 
urobil tréner slovenskej reprezentácie do 21 rokov Ivan Galád 
dve vynútené zmeny v pôvodnej osemnásťčlennej nominácii. Za 
zranených, Mazáňa z Trenčína a Bukatu z Košíc, prišli zo Slovana 
Dávid Hudák a stredopoliar FO ŽP Šport Matej Kochan.


