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Aj tohtoročný slávnostný akt 
odovzdávania vysvedčení a pri-
jatia do rodiny železiarov sa nie-
sol v znamení výročia. Prvé ta-
kéto ukončenie školského roka 
sa uskutočnilo pred polstoročím 
v bývalých Švermovych železiar-
ňach a z historických záznamov 

S členkou predstavenstva a personálnou riaditeľkou
Ing. Máriou NIKLOVOU

Dovolenková mzda
Ing. Marian Kurčík, podpred-
seda predstavenstva, v mi-
nulom čísle Podbrezovana 
konštatoval, že dovolenková 
mzda bude. Medzičasom do-
šlo k rozhodnutiu predsta-
venstva o jej výške. Môžete 
nám ju vyzradiť?
   - Na základe rozhodnutia 
Predstavenstva ŽP a.s. bude 
zamestnancom vy-
platená dovolenko-
vá mzda podľa kri-
térií stanovených 
v mzdovom pred-
pise. Podmienkou 
k vyplateniu základ-
nej sadzby 100 eur 
je, že zamestnanec 
musel byť k 31. máju 
2011 v evidenčnom 
stave ŽP a.s., nemal v obdo-
bí od 1. januára 2011 do 31. 
mája 2011 neospravedlnenú 
absenciu a neporušil v uvede-
nom čase pracovnú disciplínu, 
v dôsledku čoho musel s ním 
zamestnávateľ pracovný po-
mer ukončiť výpoveďou ale-
bo okamžitým skončením pra-
covného pomeru. 
Hovoríte o základnej sadzbe, 

bude aj iná čiastka?
   - Súčasťou dovolenkovej 
mzdy je čiastka 50 eur, kto-
rú môže vedúci pracovník pre-
rozdeliť na základe hodnotenia 
zamestnancov. 
Čo z uvedeného vyplýva?
   - Že zamestnanec môže 
dostať dovolenkovú mzdu vo 
výške 150 eur, v prípade pre-

rozdelenia finanč-
ných prostriedkov 
v rámci útvaru môže 
vedúci na zákla-
de hodnotenia za-
mestnancov nepri-
deliť zamestnanco-
vi uvedenú čiast-
ku a iný zasa môže 
byť odmenený až do 
výšky 200 eur. Limit  

útvaru nemôže byť prekročený.
Ako to bude s vyplatením 
dovolenkovej mzdy zamest-
nancom, ktorí boli v tomto 
čase práceneschopní?
   - Zamestnancom, ktorí boli 
v čase od 1. januára do 31. 
mája práceneschopní, bude 
dovolenková mzda vypočítaná 
úmerne k pracovnému času.

ok

Slávnostný akt opäť v znamení výročí

Železiarska rodina sa rozrastá
vyplýva, že boli prvé na Sloven-
sku, ktoré začali s takouto sláv-
nosťou. V deväťdesiatych rokoch 
bola tradícia prerušená a v roku 
2007 sa začalo prijímanie do ro-
diny železiarov v novodobých de-
jinách  akciovej spoločnosti Žele-
ziarní Podbrezová opäť.

   Dňa 27. mája nastúpilo k slávnost-
nému preberaniu vysvedčení a pri-
jatiu do rodiny železiarov 45  tohto-
ročných absolventov študijných od-
borov Súkromnej strednej odbornej 
školy hutníckej Železiarní Podbrezo-
vá v odboroch hutník operátor (13), 

(Pokrač. na str. 3)

Hutníctvo má perspektívy

Najprestížnejšia ženská európska golfová túra Ladies European Tour sa už pod druhý-
krát konala na Slovensku, na golfovom ihrisku Grey Bear Tále. Záštitu nad turnajom opäť 
prevzala manželka prezidenta SR Silvia Gašparovičová, ktorá turnaj slávnostne otvori-
la 24. mája. Od 26. do 29. mája sa predstavilo v hre na rany 126 profesionálnych hráčok 
z 29 krajín celého sveta. Medzi najväčšie hviezdy turnaja patrili prvé štyri hráčky rebríčka 
pre nomináciu na jesenný Solheim Cup – Angličanky Laura Daviesová, Melisa Reidová, 
Holanďanka Christel Boeijonová a Francúzska Virginie Lagoutte – Clementová. Veľkým 
prekvapením bolo víťazstvo dvadsaťdva ročnej Švédky Caroline Hedwallovej. Na sním-
ke Anny Nociarovej foto na pamiatku s Júliusom Kriváňom, Jozefom Sotákom a Maria-
nom Kurčíkom, ktorí jej zablahoželali k víťazstvu.                                                        (ok)

Ako hodnotíte spolu-
prácu so Železiarňami 
Podbrezová v oblasti 
vzdelávania?
   - Naša spolupráca so 
Železiarňami Podbrezo-
vá pretrváva už dlhé roky. 
Najprv to bolo v oblasti vý-
skumu, neskôr aj v oblas-
ti vzdelávania. Pred nie-

koľkými rokmi bola uzavretá Rámcová zmluva so 
ŽP, na základe ktorej vzájomná spolupráca fungu-
je až dodnes. Na začiatku tvorili študenti popri za-
mestnaní z Podbrezovej veľké skupiny a ekonomic-
kejšie bolo, ak dochádzali naši pedagógovia do Pod-
brezovej a prednášali študentom v areáli súkrom-
ných stredných škôl. V súčasnosti je študentov me-
nej, takže cestujú do Košíc. Naša spolupráca však 
pretrváva a ako je vidieť, prináša svoje veľmi pozi-
tívne výsledky.
Zaznamenávate medzi študentmi pokles záuj-
mu o štúdium?
   - Je potešiteľné, že záujem študentov o štúdium 
na našej fakulte opäť vzrastá. V čase krízy sme síce 
pociťovali menší záujem, ale v minulom roku došlo 
k významnému nárastu počtu prihlášok, a bolo teda 
z čoho vyberať.
Všade sa hovorí o poklese úrovne študentov 
uchádzajúcich sa o vysokoškolské štúdium. 

Máte s tým aj vy skúsenosti?
   - Žiaľ, taká je realita. Celkovo možno konštatovať, 
že pripravenosť študentov zo stredných škôl je v po-
rovnaní s minulosťou na nižšej úrovni. My sa však 
snažíme už v prvom ročníku dobehnúť so študentmi 
zameškané. Chcieť to musí nielen študent, ale aj pe-
dagógovi musí na tom záležať. A my takých zapále-
ných pedagógov máme. 
Ako charakterizujete študentov popri zamestna-
ní, ktorí prichádzajú do Košíc z Podbrezovej?
  - Sú to ľudia z praxe, vedia čo chcú a čo sa od nich 
očakáva. Ich prístup k štúdiu je veľmi zodpovedný.
Čo myslíte, prečo by si mali študenti vyberať 
za smer svojho ďalšieho štúdia práve vašu fa-
kultu?
   - Tých faktorov je niekoľko, ale dôležitým je fakt, 
že vysoké percento absolventov našej fakulty na-
chádza svoje uplatnenie v praxi. Sme jediná fakul-
ta na Slovensku s týmto zameraním. Hutníctvo má 
na Slovensku obrovskú tradíciu, máme viacero vý-
znamných hutníckych závodov. Hoci pohľad ľudí na 
túto problematiku sa rôzni, ja osobne vidím v hutníc-
tve veľké perspektívy.
Čo zaželáte našim čerstvým absolventom?
   - V tento pre nich veľmi významný deň im želám, 
aby si dobre  premysleli, čo chcú v živote dokázať, 
aby nepremárnili svoje šance na zvyšovanie kvalifi-
kácie a nastúpili do zamestnania vo svojom vyštu-
dovanom odbore.                                                (ok)

S Hutníckou fakultou TU v Košiciach spája Železiarne Podbrezová dl-
horočná spolupráca v oblasti výskumu, ale aj vzdelávania. Dekana fa-
kulty doc. Dr. Ing. Petra Horňaka, sme sa opýtali:

Máte záujem o služby predškolského zariadenia? – zapojte sa do prieskumu na 6. strane

Foto: I. Kardhordová
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Pýtala sa: V. Kúkolová             Foto: I. Kardhorcová

Ako plánujete prežiť
tohtoročnú dovolenku?

Leto si niektorí nevedia predstaviť bez plánovania, iní 
sa spoliehajú skôr na náhodu alebo okamžité rozhod-
nutie. Pre všetkých sú však slnko, voda, pohoda, ak-
tívny oddych – symbolmi letnej dovolenky. Znamena-
jú významnú zmenu v kolobehu nášho života, počas 
ktorej sme pozornejší k svojim blízkym, intenzívnej-
šie vnímane prírodu, vychutnávame si každú minútu 
voľna bez stresu, náhlenia, nervozity. Všetkým, kto-
rí práve vyrážajú na dovolenku, alebo sa na ňu len 
chystajú, želáme veľa slnečných dní, nevšedných zá-
žitkov, ale čo je hlavné, aby sa do práce vrátili od-
dýchnutí a spokojní.

Patrik DONOVAL, centrálna údržba
   - Zamestnaný som ešte príliš krát-
ko a tak mám nárok len na pár dní voľ-
na, ktoré si budem užívať s kamarátmi. 
Najmä cez víkendy budeme športovať 
– hrať futbal, bicyklovať sa a korčuľo-
vať na kolieskových korčuliach. Plánu-
jem si v lete kúpiť auto a tak pobehám 
po okolí a vyrazím možno na Oravu.

   Viac ako dvesto účastníkov, de-
legovaných z oblastí konštrukčných, 
technických a vedeckých pracovísk 
Českej republiky i zo zahraničia, sa 
zúčastnilo 17. medzinárodnej kon-
ferencie Inžinierska mechanika, 
v dňoch 9. – 12. mája v ŽĎAS, a.s. 
V priebehu troch dní mohli diskuto-
vať v jednotlivých tematických okru-
hoch, ktoré zahrňovali oblasti bio-
mechaniky, kinematiky, mechaniky 
tekutín, mechatroniky, termomecha-

niky, dynamiky, lomovej mechaniky, 
mechaniky tuhej fázy a spoľahlivos-
ti (všetky prednesené príspevky sú 
zahrnuté v zborníku, ktorý je k dis-
pozícii u predstaviteľov konferencie 
a v technickej knižnici ŽĎAS, a.s.). 
Súčasťou konferencie bola aj súťaž 
prezentačných posterov.
   Pravidelná medzinárodná akcia, 
organizovaná v spolupráci s ra-
dom vedeckých ústavov Akadémie 
vied a VUT v Brne, bola mimoriad-
nym príspevkom do rozvoja vedec-
kej a technickej sféry a významne 
zvyšuje prestíž ŽĎAS, a.s., v danej 
oblasti. 

(výňatok Žár 5)

Výberové konanie na pracovnú pozíciu:
REFERENT

HOSPODÁRSKO-SPRÁVNEHO ODBORU
Náplň práce:
- vykonávanie bežných asistentských prác, podpora prevádz-
ky spoločnosti – riešenie administratívnych úloh súvisiacich so 
štandardnou réžiou a prevádzkou firmy,
- vykonávanie jednoduchej ekonomicko-účtovnej a perso-
nálnej agendy.
Požadujeme:
- úplné stredoškolské vzdelanie s maturitou,
- orientáciu v oblasti pracovno-právnych vzťahov, sociálneho 
a zdravotného poistenia,
- orientácia v účtovnej a daňovej problematike,
- užívateľskú znalosť MS Office (MS Word, MS Excel,
Outlook),
- znalosť obchodnej korešpondencie, strojopisu,
- znalosť minimálne jedného svetového jazyka (anglický, ne-
mecký),
- vodičský preukaz skupiny B,
- osobnostné požiadavky – komunikatívnosť, časová flexibi-
lita, samostatnosť, zodpovednosť a organizačné schopnosti.
Termín nástupu:
- dohodou.
Žiadosti spolu so štruktúrovaným životopisom zasielajte do 
10. júna 2011 na adresu:

ŽP Výskumno-vývojové centrum s.r.o.,
Kolkáreň 35, 976 81 Podbrezová,

e-mail: haviarova@zelpo.sk

Technologická linka MgO-C stavív.                                                                   Foto: M. Poctavek

   Koncom mája boli 
začaté garančné 
skúšky na technolo-
gickej linke MgO-C 
stavív. Technologická 
linka pozostáva z vý-
robných prevádzko-
vých súborov, kto-
ré tvoria príprava vý-
roby, lisovanie a su-
šiareň. Výkon ce-
lej linky je projekto-
vaný na 2 500 ton/rok 
MgO-C stavív. Auto-
matická dávkovacia 
linka, ktorej investor je firma In-
spect z Košíc, je určená na prí-
pravu magnezitových hmôt s prí-
mesou grafitu pre lisovanie uhlí-
katých žiaruvzdorných stavív. Pre 
prípravu magnezitových zme-
sí a tekutých živicových práško-
vých prísad sú použité zásobní-
ky, dávkovače a váhy. Navážané 

suroviny sú dopravo-
vané do miešača po-
stupne podľa zadanej 
receptúry. 
   V miešači je zabez-
pečená dokonalá ho-
mogenizácia podľa 
zadaných paramet-
rov miešania. Po na-
miešaní je zmes vy-
pustená na „zrecí“ 
dopravník, kde zrie 
podľa predpísanej 
receptúry. Súčasťou 
automatickej dávko-

vacej linky je riadiaci systém Mi-
con 2 Inspect, ktorý zabezpe-
čuje optimálne fungovanie lin-
ky s možnosťou zadávania tech-
nológom predpísaných receptúr. 
Po ukončení zretia je hmota do-
pravovaná do násypky lisu HSDP 
630, kde prebieha lisovanie.
   Investorom tunelovej nízkopro-

filovej sušiarne, ktorá má dĺž-
ku 22 metrov, je firma Mercon 
z Přerova. Projektovanú kapacitu 
sušiarne zabezpečuje dvadsať-
jeden vozíkov s nosnosťou zhru-
ba 2 000 kilogramov. Teplotná 
vytvrdzovacia krivka je modifiko-
vaná v rozsahu do 350 stupňov 
Celzia. Tunelová sušiareň vyu-
žíva rekuperované teplo z pyro-
lýzneho dopaľovania odťahových 
plynov sušiarne. Celá technoló-
gia je riadená riadiacim systé-
mom Compact logix s vizualizá-
ciou technológie na panel View 
plus od firmy Rockwell.
   Na základe garančných skúšok 
budú vyhodnotené kvalitatívne 
parametre MgO-C stavív a ná-
sledne budú aplikované na tros-
kové čiary paniev.

Ing. Ivan Zemko,
člen predstavenstva

a výrobno-technický riaditeľ

Ivan DOLŇAN, druhovýroba
    - Priznám sa, že ešte som o tom 
nepremýšľal, ale iste nie tak, ako by 
som chcel. – pri mori. Asi z tohto-
ročnej spoločnej dovolenky nebu-
de nič, nakoľko synovia chcú v lete 
brigádovať. Pravdepodobne budem 
oddychovať doma, mám rád šport,  
rekreačne si zahrám volejbal alebo 
zajazdím na bicykli.

Marián BABNIČ, druhovýroba
   - Chcel by som ísť s manželkou niekde 
k vode, tento rok to budú najskôr sloven-
ské kúpaliská.  Hoci sa nám páči aj po-
byt pri mori, robím ešte len  krátko a fi-
nancie naň si budem musieť  najprv za-
robiť. Rovnako je to aj s dlhšou dovo-
lenkou,  ešte nemám nárok na viac dní.  
Dieťa som prihlásil na pobyt do letného 
tábora v Repišti a uvidím, či uspejeme.

Elena ŽABKOVÁ, Gastro-servis, 
s.r.o.
   - Tohtoročnú dovolenku plánu-
jem prežiť v Trnave, pri svojej dcére 
a vnúčatách. Mám ich štyri, vo veku 
od pol do troch rokov a už dnes sa na 
nich veľmi teším. V priebehu roka si 
ich veľmi neužijem, tak im chcem po-
čas tých dvoch týždňov všetko vyna-
hradiť.

Igor BROZMAN, oceliareň
   - Tohto roku budeme dovolenko-
vať len s mladším synom, nakoľko ten 
starší už pracuje a myslím si, že bude 
chcieť tráviť dovolenku sám. Neplánu-
jeme pobyt v zahraničí, aj na Sloven-
sku je dostatok príležitostí. Určite pôj-
deme niekde  k vode.

Peter KÁN, centrálna údržba
   - Ešte sme nad  tým neuvažova-
li. Dcéra je už veľká a my s manžel-
kou máme dosť roboty okolo domu, 
ale  dúfame, že sa dostaneme aspoň 
na týždeň aj niekde mimo. Určite to 
bude slovenská dovolenka, niekde pri 
kúpalisku, do úvahy prichádza naprí-
klad Štúrovo.

Garančné skúšky MgO-C stavív

Konferencia IM 2011
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mechanik elektronik (16) a mecha-
nik strojov a zariadení (16) a 19 štu-
dentov Súkromného gymnázia ŽP so 
športovým zameraním. 
   Už tradične sa toto významné poduja-
tie koná za prítomnosti vzácnych hos-
tí z politického i spoločenského života.  
Pozvaný podpredseda vlády a minis-
ter práce, sociálnych vecí a rodiny Jo-
zef Mihál, poslal list , ktorý bol citova-
ný v úvode:
Vážený pán generálny riaditeľ,
   srdečne Vám ďakujem za pozva-
nie na slávnostný akt odovzdáva-
nia vysvedčení absolventom Va-
šich súkromných stredných škôl 
– Súkromnej strednej odbornej 
školy hutníckej a Súkromného 
gymnázia a zároveň prijatia me-
dzi železiarov.
   Nakoľko mi však moja pracov-
ná zaneprázdnenosť nedovoľuje 
zúčastniť sa Vášho slávnostného 
aktu, prijmite prosím moje úprim-
né ospravedlnenie.
   Vašim študentom prajem šťast-
né vykročenie do pracovného ži-
vota, veľa úspechov aj v osob-
nom živote a tiež, aby boli ešte 
dlho hrdí na to, že sa stali súčas-
ťou železiarskeho tímu.
   Podujatia sa zúčastnili vzácni hos-
tia, doc. Dr. Ing. Peter Krajňak, de-
kan Hutníckej fakulty TU Košice, doc. 
Ing. Iveta Vasková, PhD., prodekan-
ka HF TU Košice,  predseda Predsta-
venstva ŽP Ing. Vladimír Soták, pod-
predseda predstavenstva Ing. Ma-
rian Kurčík, predseda Dozornej rady 
ŽP Ing. Ján Banas, členovia predsta-
venstva Ing. Mária Niklová a Ing. Ľu-
bor Schwarzbacher a riaditeľka súk-
romných škôl Ing. Anna Pavlusová. 
Svojou prítomnosťou si uctil  absol-
ventov primátor Brezna Ing. Jaroslav 
Demian, starostovia okolitých obcí, 
riaditelia základných škôl a výchov-
ní poradcovia. V hľadisku nechýbali 
rodičia, pedagógovia a ich spolužiaci 
z nižších ročníkov. 
   V úvode slávnosti sa prítomným 
prihovoril dekan Hutníckej fakulty 
TU v Košiciach, zdôraznil význam 
zvyšovania kvalifikácie a poprial im 
úspechy do života. Štvorročné štú-
dium úspešných maturantov zhod-

Slávnostný akt opäť v znamení výročí

Železiarska rodina sa rozrastá

   Piatok - 27. máj 2011 - pre väčšinu z nás deň ako každý iný, ale pre nás ro-
dičov žiakov Súkromnej strednej odbornej školy hutníckej ŽP a Súkromného 
gymnázia ŽP slávnostný, dojímavý, jedinečný, neopakovateľný...
   Cťou nám bolo prísť do kultúrneho domu v Podbrezovej, cťou nám bolo pri-
jať pozvanie na slávnostné odovzdávanie maturitných vysvedčení absolven-
tom a ich prijatie do rodiny železiarov. Cťou nám bolo vzdať hold všetkým 
učiteľom, ktorí participovali na príprave slávnosti. Cťou nám bolo podať ruku 
a vyjadriť vďaku za všetko úsilie, snahu a vedomosti, ktoré vložili nenávrat-
ne do našich detí – do úspešných maturantov. Cťou nám bolo byť tak blíz-
ko svojim deťom, byť s nimi v tejto výnimočnej chvíli, keď prekročia prah tej 
ozajstnej dospelosti a vstupujú nesmelo do života – pracovného či už ďa-
lej študijného.
   Želáme im, aby volili úspešne tú správnu cestu, aj keď ani jedna nebu-
de ľahká, a všetkým vám - pedagógovia, majstri, inštruktori, vychovávate-
lia, ešte raz ďakujeme!
   „Sú tu stále nové cesty, starí priatelia, láska a pod nohami zem, tej verím, 
aj keby do neznáma letela.“

Ľ. Bamburová, predsedníčka Rady rodičov pri SSOŠH ŽP

„Pasovanie“ do rodiny železiarov.                                                                   Foto: I. Kardhordová

(Dokonč. zo str. 1) notila riaditeľka obidvoch súkrom-
ných škôl  Železiarní Podbrezová, 
Ing. Anna Pavlusová, ktorá poďako-
vala pedagógom, vedeniu ŽP a.s., 
za vytvorené podmienky pre vzdelá-
vanie, rodičom a absolventom zaže-
lala šťastnú budúcnosť.  
   Nasledovalo odovzdávanie vysved-
čení a „pasovanie“ palcátom do rodi-
ny železiarov.  V mene absolventov 
Súkromnej strednej odbornej školy 
hutníckej poďakoval Jakub Fendek 
zriaďovateľovi, vedeniu Železiarní 
Podbrezová  za vytvorené podmien-
ky, vedeniu školy, pedagógom i ro-
dičom. Za gymnazistov poďakovala 
Jana Červienková.
   Súčasťou tohto významného dopo-
ludnia bolo oceňovanie tých najlep-
ších. Z radov absolventov Súkrom-
nej strednej odbornej školy hutníc-
kej bol vyhodnotený ako najlepší Ja-
kub Fendek, ktorý okrem výborných 
výsledkov v prospechu reprezento-
val Slovensko ako junior v biatlone 
a zúčastnil sa majstrovstiev sveta 
v letnom i zimnom biatlone. Najlep-
šou študentkou z radov gymnazistov 
bola vyhlásená Jana Červienková, 
majsterka Slovenska a niekoľkoná-
sobná medailistka v atletickom viac-
boji. Ing. Marian Kurčík, podpredse-
da predstavenstva, Jakubovi Fende-
kovi odovzdal manžetové gombíky 
zo žltého zlata s perleťovým vzorom 
a Jane Červienkovej prsteň z biele-
ho zlata so vsadeným diamantom. 
Tieto veľmi hodnotné dary venovala 

už po druhýkrát firma ALO diamands 
z Prahy, ktorá je svojimi špičkovými 
klenotmi známa po celom svete. Jej 
majiteľ Alojz Ryšavý každoročne ve-
nuje dary oceneným absolventom. 
   Vyhodnotená bola aj najlepšia trie-
da ročníka a stala sa ňou IV. A trieda, 
ktorej venoval  Ing. Vladimír  Soták, 
predseda predstavenstva finančnú 
odmenu 500 eur.
   Ocenení Komenského plaketou boli 
pedagogickí pracovníci, Mgr. Ľudmi-
la Tichá, učiteľka a Ján Molčan, maj-
ster odbornej výchovy. Vecnými ce-
nami boli odmenení aj najlepší in-
štruktori odbornej praxe - Peter Ha-
vaš z valcovne bezšvíkových rúr, Cy-
ril Kováčik a Ján Koštiaľ z centrálnej 
údržby. 
   Záverečné slová slávnostného oka-
mihu patrili Ing. Vladimírovi Sotáko-
vi, predsedovi predstavenstva, kto-
rý poprial mladým ľuďom veľa šťas-
tia a chuti učiť sa, pretože človek sa 
musí učiť po celý život.
   Nasledoval pestrý a hodnotný kul-
túrny program v podaní študentov 
našich súkromných škôl.    
   Zo 45 úspešných absolventov Súk-
romnej strednej odbornej školy hut-
níckej prejavilo dvanásť záujem o vy-
sokoškolské štúdium, ostatní by mali 
nastúpiť do železiarní. U gymnazistov 
je predpoklad, že budú pokračovať v 
štúdiu. Jedno je však isté - rodina že-
leziarov sa opäť rozrástla a každý z 
nich má šancu zamestnať sa v Pod-
brezovej.                         O. Kleinová

Odmenení študenti Jakub Fendek a Jana Červienková

Ján Molčan preberá Komenského plaketu z rúk Ing. Jána 
Banasa

Mgr. Ľudmile Tichej blahoželá Ing. Marian Kurčík

Milým prekvapením bol tanečný pár Fiľová a Grúber
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    V stredu, 25. mája  sa na Tá-
ľoch uskutočnil turnaj ProAm, 
najlepších 25 profesionálok La-
dies Euroepan Tour so sloven-
skými amatérmi a osobnosťami 
športového a kultúrneho života. 
V hre texas Scramble sa najlep-
šie umiestnil flight vedený profe-
sionálkou Becky Brewertonovou. 
Na druhom mieste skončili bý-
valí hokejisti NHL - Miroslav Ša-
tan, Richard Lintner, Kent Nils-
son, vedení Angličankou Melis-
sou Reidovou. Tretí skončil flight 
pod vedením Gwladys Nocera, 
v ktorom hral aj Ady Hajdu. Zu-
zana Kamasová hrala s branká-
rom Jánom Laššákom a skončili 
na delenom štvrtom mieste. Mi-
lan Kňažko a Milan Lasica skon-
čili na delenom piatom mies-
te. Po turnaji sa hráčky pokúsi-
li o vytvorenie netradičného re-
kordu v longest drive dolu lyžiar-
skym svahom na Táľoch. Zvíťa-
zila žena s najdlhším odpalom 
na svete - Laura Daviesová. Jej 
odpal meral  350 metrov, s pre-
výšením 100 metrov.

Allianz Ladies Slovak Open 2011 na Táľoch
Zvíťazila 22 ročná Švédka Caroline Hedwallová

   V piatok, 26. mája odštartoval 
Allias Ladies Slovak Open. Zu-
zane Kamasovej sa v prvý deň 
turnaja podarilo zahrať par ih-
riska a postúpila do víkendové-
ho finále. Po dvoch kolách bola 
na delenom 17. mieste. Žen-
ská golfová legenda Laura Da-
viesová zahrala v druhý deň tur-
naja 4 údery pod par.  Po dru-
hom kole viedla Angličanka Ra-
chel Jenningsová s výsledkom 9 
pod par. Do víkendového finále 
sa nepodarilo prebojovať jednej 
z favoritiek Helen Alfredssono-
vej, ale ani minuloročnej víťazke 
z Táľov - Španielke Marie Her-
nandezovej.
   V sobotu, 28. mája sa konalo 
tretie kolo profesionálneho gol-
fového turnaja. O jedenástej bola 
hra prerušená, nakoľko prišla 
búrka a nasledoval dlhotrvajúci 
dážď. Riaditeľka turnaja Yvonne 
Cassidyová sa pre riziko búrok a 
vytrvalý dážď v sobotu rozhodla 
zrušiť štvrté kolo a tretie hráčky 
dohrali v nedeľu.
   Najprestížnejší golfový tur-

naj na Slovensku - Allianz La-
dies Slovak Open vyvrcholil  29. 
mája. Víťazkou sa stala len 22 - 
ročná Caroline Hedwallová. Je to 
jej prvé víťazstvo v seriáli Ladies 
European Tour. “S výsledkom 11 
rán pod par musím byť spokoj-
ná. Hralo sa mi fantasticky, po 
výbornom odpale na 18. jam-
ke som už vedela, že mi víťaz-
stvo nikto nezoberie. Je to úžas-
ný pocit,” povedala po turnaji 
mladá Švédka. Zo Slovenska si 
odnáša 52 500 eur. Na druhom 
mieste skončila Christel Boel-
jonová z Holandska s výsled-
kom - 9 a prvú trojku uzatvára 
Angličanka Rachel Jenningso-
vá, ktorá zahrala 7 úderov pod 
par. Slovenka Zuzana Kamaso-
vá  po výbornom štvrtku a piatku, 
keď hrala v pare ihriska, zahrala 
7 úderov nad par a skončíla tak 
na delenom 49. mieste. “Nehra-
lo sa mi dnes dobre, zle som za-
čala a vlieklo sa to so mnou ďa-

lej. Som ale rada, že prišlo tento 
rok viac ľudí, ako minulý,” pove-
dala Zuzana Kamasová. Nedari-
lo sa ani legende ženského golfu 
Laure Daviesovej, ktorá skončila 
na delenom 11. mieste.
    O rozruch sa postarala mla-
dá Thajčanka Nontaya Srisa-
wangová. Na jamke číslo 17 za-
hrala hole in one. Práve na tejto 
jamke, v prípade hole in one, pri-
pravili organizátori turnaja cenu 
- osobný automobil Škoda Yeti, 
venovaný firmou AUTONOVO 
Banská Bystrica. Putoval do rúk 
mladej Thajčanky, ktorá skonči-
la inak na delenom 29. mieste s 
výsledkom +3. “Ešte vôbec ne-
viem, čo s tým autom budem ro-
biť,” povedala golfistka po turnaji. 
K priebehu Allianz Ladies Slovak 
Open 2011 sa vrátime v budú-
com čísle v rohovore s generál-
nym riaditeľom spoločnosti Tále 
a.s. Ing. Ľubošom Ďurinďákom.

ok

Pohľad na areál objektívom A. Nociarovej

Ľ. Ujhelyi, Ľ. Ihring, Mária Hernandezová, J. Kriváň

Prezident Slovenskej republiky Ivan Gašparovič prišiel pozdra-
viť účastníčky Allianz Ladies Slovak Open 2011 v stredu Zuzane Kamasovej sa vo štvrtok a piatok veľmi darilo
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Otázka: Koľkokrát sa Allianz Ladies Slovak Open konal na Táľoch?

Odpovede zasielajte do desiatich dní od vydania tohto čísla do redakcie novín

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

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

Meno a priezvisko: ............................................................................................. 

Útvar: ....................................................................................

POZOR - ČITATEĽSKÁ SÚŤAŽ
o vecné ceny venované spoločnosťou Tále a.s.

Kupón č.7

Allianz Ladies Slovak Open 2011 na Táľoch

Do žrebovacieho bubna sa dostali tí súťažiaci, ktorí odpovedali: “…
že v prvom kole Allianz Ladies Slovak Open 2010 zvíťazila Španielka 
Mária Hernandezová.” Výhercovi Jánovi Šuhajdovi (Poo) blahože-
lal a cenu venoval  Ing. Ľuboš Ďurinďák, generálny riaditeľ Tále a.s.

Víťazka Caroline Hedwallová so Zuzanou Kamasovou

O rozruch sa postarala Thajčanka Nontaya Srisawangová

Laura Daviesová bola nadšená z pripravenosti ihriska
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Jedálny lístok od 6. do 12. júna 2011 Jedálny lístok od 13. do 19. júna 2011

   Ste mladá rodina a vašim problémom je umiestnenie detí 
do predškolského zariadenia (ďalej PZ), resp. to šťastie ste 
mali, ale nie ste spokojní so službami a nezostáva vám iné, 
ako odovzdane rátať mesiace, ktoré delia vaše dieťa od škol-
ského veku?
   Ak sa zapojíte do našej ankety a odpoviete na niekoľko otá-
zok, prispejete k získaniu informácií, ktoré poslúžia k skvalit-
neniu práce predškolských zariadení.
   Využili by ste možnosť umiestniť svoje dieťa do predškol-
ského zariadenia (ďalej PZ), ak by vám ako zamestnancovi 
ŽP vyplývali z toho  viaceré výhody?
o áno
o nie
o uvažujem o tejto možnosti
o potreboval/a by som viac informácií, aby som sa roz-
hodol/rozhodla

Mali by ste záujem o PZ pre vekovú kategóriu dieťaťa:
o od 6 mesiacov do 1,5 roka
o od 1 roka do 3 rokov
o od 3 do 5 rokov (príp. 6 rokov)
o všetky vekové kategórie

Akú vzdialenosť od miesta Vášho bydliska by ste akceptova-
li v prípade záujmu o PZ?
o do 5 km
o 6 - 10 km
o nezáleží mi na tom

PZ by malo byť počas pracovných dní otvorené:
o od 5.30 do 15.00 hod.
o od 7.00 do 16.30 hod.
o od 5.30 do 16.30 hod.
o iný čas (navrhnite): .....................................................................

Predpokladáte, že mesačný poplatok za pobyt dieťaťa v PZ 
by bol:
o do 50 €
o od 50 € do 100 €
o nad 100 €

Čo z nasledujúcich možností by Vás viedlo k tomu, že by ste 
uprednostnili spomínané PZ pred ostatnými? Môžete ozna-
čiť viaceré možnosti:
o nižšie poplatky (výhodné zľavy na poplatkoch)
o kvalifikovaný (odborný) personál
o bezpečnejšie a hygienickejšie prostredie
o možnosť večernej, nočnej alebo víkendovej starostli-
vosti (opatrovania)
o možnosť umiestniť dieťa už od 6tej hodiny rannej
o možnosť umiestniť aj súrodenca
o ranný zber a poobedňajší rozvoz detí
o individuálny prístup k  dieťaťu (rozvoj hygienických, 
komunikačných, sociálnych zručností, výchovná činnosť 
a pod.)
o pravidelné športové a  umelecké aktivity pre rozvoj 
motorických funkcií dieťaťa
o aktivity spojené s rodičmi (sezónne aktivity ako výlety, 
spoločenské hry ...)
o rozvoj jazykových zručností (učenie cudzích jazykov)
o zabezpečenie špecialistov pre školskú zrelosť (logo-
péd, detský psychológ)
o iné (uveďte aké): .......................................................................
......................................................................................................................
.......................................................................................................................

Vyplnený dotazník zasielajte podnikovou poštou do re-
dakcie novín najneskôr do 10 dní od vydania tohto čísla.
Meno priezvisko  ...................................................................................
.......................................................................................................................
Osobné číslo   ..........................................................................................
Prevádzkareň (útvar)  ............................................................................

Pondelok
Fazuľová kyslá polievka, pečivo

Polievka zeleninová s droždím, pečivo
Sviečková hovädzia pečienka, knedľa

Kuracie soté na čínsky spôsob, ryža, šalát
Losos s cestovinami, citrónová omáčka

Parížsky šalát, pečivo 
Francúzsky fazuľkový nákyp

Šúľance so strúhankou
Bageta šampiňónová so šunkou

(šunka, šampiňóny, vajcia, syr, čínska kapusta, 
kukurica, dressing)

Mliečny balíček
Utorok

Slepačia polievka s cestovinou, pečivo
Hrachová polievka s krúpami, pečivo

Vyprážaná ryba, zem. šalát s majonézou
Brav. mäso na zelenom korení, cestovina

Lečo s klobásou, zemiaky
Zeleninový šalát s brokolicou, pečivo

Záhradnícke kuracie stehno
Bryndzovníky

Celozrnná bageta syrová (maslo, syr Niva,
syr údený, vajce, hláv. šalát, kapia)

Údená krkovička, pečivo
Streda

Zeleninová polievka s rajbaničkou, pečivo
Paradajková polievka s ryžou, pečivo

Morč. prsia s paprikou a brokolicou, ryža, šalát
Údené mäso, kapusta, knedľa

Liptovské droby, uhorka
Syrové tajomstvo, pečivo

Plnená paprika sójou a ryžou, zemiaky
Palacinky s džemom a čokoládou

Bageta moravská (moravské mäso, uhorka ša-
lát., maslo, horčica, syr, kapia, pikantný dressing)

Ovocný balíček
Štvrtok

Furmanská polievka, pečivo
Polievka zemiaková gulášová, pečivo

Jarné kuracie stehno, zemiaky
Brav. rezeň s pečeňou, slov. ryža, šalát

Pizza s údeným mäsom
Šampiňónový šalát s jablkami, pečivo
TOP šalát s kuracím mäsom, pečivo

Peč. buchty s orechovou plnkou, kakao
Celozrnná bageta indická (kur. šunka, ster. uhor-

ky, červ. kapusta, syr, maslo, horčica,
pikantný dressing)

Vypráž. brav. rezeň so sezamom, pečivo
Piatok

Polievka kapustová s farebnou paprikou, pečivo
Frankfurtská polievka, pečivo

Hovädzie dusené, kôprová omáčka, knedľa
Kačacie stehno na pomarančoch, ryža, šalát

Zemiak. – bryndzové pirohy so slaninkou
Lahôdkový šalát zelerový, pečivo

Cestoviny s brokolicou, smotanová omáčka
Žemľovka s tvarohom

Bageta s kuracím mäsom (kur. mäso, hláv. šalát, 
kukurica, kapia, pikantný drerssing)

Mliečny balíček
Sobota

Karfiolová polievka, pečivo
Belehradský brav. rezeň, opek. zem., uhorka

Morčacie soté na hubách, tarhoňa, šalát
Nedeľa

Mexická polievka, pečivo
Pražská hovädzia pečienka, ryža, šalát

Hutnícke brav. stehno, knedľa

Pondelok
Boršč s mäsom, pečivo

Fazuľová polievka s paprikou, pečivo
Brav. rezeň vyprážaný, zem., šalát

Perkelt z morčacieho mäsa, cestovina
Hydinový nákyp so zeleninou

Špargľový šalát s fazuľou, pečivo
Kuracie prsia na hubách, karfiol s brokolicou

Tvarohový nákyp s višňami
Celozrnná bageta čínska (šunka, paradajka, 

ster. uhorky, čínska kapusta, mrkva,
čínsky dressing)
Ovocný balíček

Utorok
Držková polievka, pečivo
Roľnícka polievka, pečivo

Sedliacka brav. pečienka, červ. kapusta, knedľa
Kuracie prsia Andalúzia, ryža, šalát

Štefánska sek. pečienka, zem. prívarok, chlieb
Cestovinový ružový šalát s tuniakom

Halušky s kyslou kapustou
Buchty na pare s Nutelou, mak. posýpka, kakao

Bageta s pikantným mäsom (pik. brav. mäso, 
hláv. šalát, paradajky, paprika, dressing)
Vypráž. kuracie stehno v cestíčku, pečivo

Streda
Polievka hov. s pečeň. haluškami, pečivo

Slovenská polievka hubová, pečivo
Milánska hovädzia pečienka, cestovina

Hydinové ražničí, zemiaky, šalát
Klužská kapusta

Karfiolovo-kukuricový šalát s tuniakom
Brav. mäso na karí korení so zeleninou

Kysnutý koláč marhuľový, kakao
Bageta salámová so šalátom (saláma, uhor. ša-

látová, paprika, paradajky, šalát konz.)
Mliečny balíček

Štvrtok
Fazuľová polievka kyslá s kôprom, pečivo

Prešporská polievka, pečivo
Morčacie prsia so syr. a špenátom, ryža, šalát 

Maďarský hovädzí guľáš, knedľa
Tortelíny so šunkou, syrová omáčka

Hydinový šalát, pečivo
Údené mäso, dusená kyslá kapusta

Muffíny s čokoládou, kakao
Celozrnná bageta mexická (šunka, mrkva, pa-
radajka, ster. uhorka, syr, červ. kapusta, fazuľa, 

kukurica, hrášok, dressing)
Pečené kačacie stehno, pečivo

Piatok
Polievka šošovicová s kyslou kapustou
Zeleninová polievka domáca, pečivo

Brav. rezeň s broskyňu a syr., zem., šalát
Peč. kuracie stehno poľovnícke, tarhoňa, šalát

Roľnícke zemiaky, uhorka
Bulharský šalát s brav. mäso, pečivo

Zapek. graham. cestoviny s karfiolom a tofu
Šišky s džemom, kakao  

Bageta Gurmán (lahôdkové kare, ster. uhorky, 
vajce, maslo, horčica)

Ovocný balíček
Sobota

Kelová polievka s ryžou, pečivo
Hovädzie dusené, chrenová omáčka, knedľa

Kuracie prsia orientálne, ryža, šalát
Nedeľa

Stupavská zabíjačková polievka, pečivo
Bratislavské brav. stehno, cestovina

Vypráž. treska s brokolicou a syr., zem., šalát

Rodičia, neprehliadnite!!!

Ilustr. foto: I. Kardhordová



Program:
12.30 – 13. hod. – sprievod dychových hudieb obcou Valaská,

13. hod. FESTIVALOVÝ KONCERT.
Účinkujú: 

* Detský dychový orchester ZUŠ Brezno, dirigent Marián Švoňava * Mostárenka Brezno, vedie Matej Krella * 
Bystřičanka, kapelník Stanislav Fusek, ČR * Selčianka Banská Bystrica, vedie Ladislav Horňák* Hodrušan-
ka, vedie Martin Prôčka * Mažoretkový súbor ASANKA, Kysucké Nové Mesto * Dychový orchester Valaská, 
dirigent Ján Jenča * Dychový orchester Brezno, dirigent Ivan Sýkorka * Dychová hudba Železiarní Podbre-
zová, dirigent Jozef Kráľ *

Moderuje:  Katarína Gogolová
Sprievodné podujatie: ĽUDOVÉ REMESLÁ V OBJATÍ HUDBY
(Námestie 1. mája, pripravilo Občianske združenie Pekný deň vo Valaskej)

Informácie: SOS Banská Bystrica – 048 412 5206,
Obecný úrad Valaská 048 671 1500. Internet: www.sosbb.sk, www.valaska.sk 

Festival sa koná s finančnou podporou MK SR a BBSK

v sobotu 11. júna na Námestie 1. mája vo Valaskej
(v prípade nepriaznivého počasia sa akcia uskutoční v Kultúrnom dome Valaská)

„Tak veľmi si sa chcel tešiť, tak veľ-
mi chcel si žiť, no nebolo lieku pre 
teba a srdce prestalo ti biť.“
Dňa 12. júna uplynú dva roky odvte-
dy,  ako nás navždy opustil milova-
ný manžel, otec a starý otec

Jozef CSORDÁŠ
z Valaskej.

S láskou a bôľom v srdci spomínajú manželka
Alžbeta, syn Bronislav s rodinou a vnúčatá

...
Dňa 14. júna uplynie dvanásť ro-
kov odvtedy, ako nás navždy opus-
til náš drahý manžel, otec, starý 
a prastarý otec

Arnold ZVARÍK
z Podbrezovej.

S úctou a láskou spomínajú manžel-
ka, dcéra a synovia s rodinami

Ďakujeme všetkým príbuzným, bý-
valým spolupracovníkom, priate-
ľom, susedom a ostatným, ktorí sa 
prišli rozlúčiť na poslednej ceste 
s našim drahým otcom, starým ot-
com, švagrom a strýkom

Ing. Emilom LACKOM
z Podbrezovej.

Ďakujeme za kvetinové dary, ktorými ste sa pokúšali 
zmierniť náš hlboký žiaľ a zároveň za dôstojnú rozlúč-
ku aj Dychovej hudbe ŽP.

Dcéry Katka a Alenka s rodinami
...

V týchto dňoch si zároveň pripomí-
name dvanásť rokov odvtedy, ako 
nás opustila milovaná mama a sta-
rá mama

Mária Valéria LACKOVÁ
z Podbrezovej.

S láskou a úctou na ňu spomínajú 
dcéry Katka a Alenka s rodinami
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Inzertná služba

Poďakovania

Spomienky

   Vernisáž výstavy naj-
úspešnejších prác 16. roč-
níka medzinárodnej súťaže 
kresleného humoru a satiry 
O BOMBUROVU ŠABĽU, 
sa uskutoční 4. júna 2011 
o 14. hod. v Synagóge na 
ul. Štúrova 11 v Brezne, 
v rámci Dní mesta Brezna. 
Verejnosti bude sprístup-
nené do 30. júna v ponde-
lok až piatok od 10. do 12. 
hod. a od 13. do 15. hod.

   Študenti Súkromného gymnázia ŽP 19. mája vy-
cestovali do Budapešti. Exkurzie sa zúčastnili  žiaci 
tretieho, druhého a dokonca aj prvého ročníka. Od-
chod bol síce skoro ráno, ale nikomu to nevadilo, 
lebo všetci sme sa tešili na náš očakávaný výlet. Do 
Budapešti sme prišli tak akurát, aby sme videli všet-
ky jej krásy. Na začiatku výletu sme navštívili zná-
me Tropicarium, kde sme mohli vidieť žraloky, kro-
kodíly, raje a iné pre nás Slovákov exotické zvie-
ratá. Neskôr sme boli v centre mesta na Budíne pri 
Chráme svätého Mateja, kde bol korunovaný Fran-
tišek Jozef I. Odtiaľ sa nám naskytol krásny výhľad  
na celú Budapešť - hlavne na maďarský parlament, 
ktorý veľmi pripomína britsky parlament. Potom sme 
navštívili Námestie Hrdinov a tu  nás očaril Pamätník 
Milénia, symbolizujúci významné osobnosti z dejín 
Maďarska. Tiež sme videli Rybársku baštu, v po-
predí ktorej  bol pomník najvýznamnejšieho maďar-
ského panovníka Štefana. Celou Budapešťou  nás 
sprevádzal skvelý sprievodca Peter. Upútalo nás 
jeho rozprávanie o histórii mesta a dozvedeli sme 
sa veľa zo zaujímavostí dnešnej Budapešti. Všetci 
mu ďakujeme, lebo to bol veľmi náučný výlet, ktorý 
by sme si veľmi radi zopakovali. Nesmieme zabud-
núť ani na poďakovanie našim profesorkám a vede-
niu školy, že nám umožnilo absolvovať taký zaují-
mavý a veľmi poučný zájazd .

Michaela Vrábliková, žiačka III.H

Lacné nové auto – dielce, spojky, výfuky, brzdy, tlmi-
če. Tel. 0907 181 800

...
Lacné nové liahne na vajíčka. Kontakt: 0914 291 265

...
Predám 2-izbový tehlový byt, so samostatným kúrením 
v Podbrezovej. Tel. č. 0918 845 892

Banskobystrický samosprávy kraj, Stredoslovenské osvetové stredisko Banská Bystrica
a obec Valaská

vás srdečne pozývajú na jubilejný

Detské kočovné divadlo DRAK z 
Prešova sa predstaví deťom železia-
rov klauniádou „V zdravom tele zdra-
vý duch,“ v réžii Igora Kasala 5. júna 

Ako zamestnanec Železiarní Podbrezová a.s., 
bývajúci v podnikovej ubytovni na Strojáren-
skej 22 v Piesku, by som sa chcel v mene svo-
jom i všetkých nájomníkov poďakovať vedeniu 
akciovej spoločnosti ŽP, hlavne generálnemu 
riaditeľovi Ing. Vladimírovi Sotákovi, za vybudo-
vanie kvalitných ubytovacích priestorov s mo-
derne zariadenými bytmi. Naše poďakovanie 
patrí i riaditeľke ŽP Bytos, s.r.o., Ing. Věre Bu-
lákovej a celému kolektívu tejto spoločnosti za 
vzornú starostlivosť o spomínaný nájomný dom.

Milan Schwarzbacher
a nájomníci ubytovne Piesok

Dve triedy žiakov 8. ročníkov Základnej školy spojovej z Ban-
skej Bystrice navštívili 24. a 25. mája našu spoločnosť. So zá-
ujmom sa oboznámili s procesom výroby ocele v oceliarni a 
prevádzkarňou  valcovňa bezšvíkových rúr v novom závode. 
Svoje vedomosti o najstaršej hutníckej firme na Slovensku si 
doplnili v Hutníckom múzeu ŽP.                     Foto: V. Kúkolová 

MDD železiarov o 11. hodine. V tento deň bude Dom 
kultúry ŽP patriť dvom kocúrom - kto-
rí sa rozhodli schudnúť, aby sa mohli 
spratať do myšacej diery,  a všetkým 
deťom zamestnancov ŽP v rámci ich 
medzinárodného dňa.

V Budapešti

Ďakujeme

ŽP Informatika, s.r.o., pozýva študentov vysokých škôl 
so zameraním na informačné technológie na každoročný:

 ŠTUDENTSKý KEMP 
informačných technológií,

od 4. do 22. júla 2011. 
Ďalšie pokyny a informácie sú dostupné na adrese: 

http://www.zpinformatika.sk/kemp2011/intro.pdf

40. ročník Festivalu dychových hudieb
VALASKÁ 2011



POZVÁNKA
NA FUTBALOVÉ ŠTADIÓNY

na finále turnaja o  
Pohár generálneho riaditeľa ŽP 

ktoré bolo z dôvodu zlých poveternostných podmienok
preložené 

na 4. júna 2011 o 10. hod. na štadión v Brezne
(finalisti – tímy zo ZŠ Slovenskej Ľupče, Valaskej, Pionier-

ska 2 - Brezna a Pohorelej)

na II. ligu mužov
 ŽP  – Baník Ružiná

12. júna o 17. hod. na FŠ v Podbrezovej
 

na I. ligu dorastu
ŽP - DAC Dunajská Streda

14. júna o 15. a 17.15 hod. na FŠ v Brezne
 

na II. ligu dorastu
ŽP B – Dukla Banská Bystrica B

5. júna o 10. a 12.15 hod. na FŠ Podbrezová - Skalica

na I. ligu starších žiakov 
ŽP  – MŠK Žilina

11. júna o 10. a 12. hod. na FŠ Valaská

NA CYKLISTICKÉ TRATE
3. kolo Slovenského pohára v MTB XC

12. júna do Smoleníc

PODBREZOVAN – vydáva akciová spoločnosť Železiarne Podbrezová. Vychádza v párnych týždňoch v piatok. Uzávierka aktualít v párnom týždni v pondelok. Redakčná rada – predseda Ing. Alena 
Sojková, MBA. Členovia: Ing. Anton Mojžiš, Ing. Alena Kvačkajová, Ing. Milan Majer, Ing. Pavol Kühnel, Ing. Soňa Roštárová, Ing. Martin Domovec, Ing. Ľuboš Ďurinďák, Ing. Anna Pavlusová. 
Šéfredaktorka: Mgr. Oľga Kleinová, zástupkyňa Viera Kúkolová. Redakcia a administratíva: Železiarne Podbrezová a.s., Kolkáreň 35, 976 81 Podbrezová, telefón: 048 645 2711, 2714, fax: 048 
645 2713, e-mail: noviny@zelpo.sk, http://www.zelpo.sk   Tlač HLP grafik, s.r.o. Registračné číslo 15. 
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 *futbal*futbal*futbal*futbal*futbal*  
ŽP – FK Poprad 2:0 (1:0)

Góly: 29. minúta Tubonemi, 71. mi-
núta Cmarko
 Druhá liga pokračovala 28. kolom 
v poslednú májovú sobotu v Pod-
brezovej. Na podmočenom teréne, 
kde oba tímy odohrali bojovný zá-
pas. Súper prišiel s vyčkávacou tak-
tikou, zatiahol sa na vlastnú polovicu 
a disciplinovane bránil. No aj napriek 
tomu si domáci hráči vytvorili sľub-
né šance, ktoré však Laksík, Podio 
a Minčič nedokázali premeniť. Úvod-
ný gól stretnutia strelil v 29. minúte 
Tubonemi, po finálnej prihrávke Lak-
síka. V prvom polčase ešte zaujala 
hlavička Minčiča, ktorá tesne minula 
bránku. Do druhého polčasu nastúpi-
li hostia s dvoma zmenami v zosta-
ve a odvážnejšou hrou, čím domácim 

   V kongresovej sále hotela Di-
xon v Banskej Bystrici bolo 18. 
mája vyhodnotenie minuloroč-
nej letnej a zimnej sezóny biat-
lonu 2010/2011. Zároveň boli 
vyhlásení najúspešnejší špor-
tovci a  Kráľovná biatlonovej 
stopy, ktorú po tretí raz za se-
bou  získala Anastázia Kuzmi-
nová. V kategórii mládeže 
ocenenie získala Andrea Hôr-

Sprava – Marian Kazár, predseda nášho klubu prevzal tri ocenenia za 
letný biatlon (najúspešnejší slovenský klub, najúspešnejší klub v žiac-
kych kategóriách a najúspešnejší klub v seniorských kategóriách). 
Za najúspešnejšieho klubu v juniorských kategóriách ocenenie prevzal 
predseda Klubu biatlonu Osrblie Jozef Molčan.                    Foto: Mišiak

Kráľovná biatlonu 2011 A. Kuzmi-
nová

Pretekári Dukly BB si prevzali ocenenia za letný biatlon z rúk Mariána Kazára, 
zľava –Miroslav Matiaško, Natália Prokopová, Janka Dereková, Matej Kazár

   Prvé kolo Slovenského pohára 
v behu do vrchu sa uskutočnilo 22. 
mája ako Beh na Čertovicu. Prete-
ky odštartovali vo Vyšnej Boci, cie-
ľom bolo sedlo Čertovica. Dĺžka tra-
te bola 7000 m s prevýšením 423 
m. Naši biatlonistii ich absolvovali 
v rámci svojej prípravy, ako test do 
letnej sezóny. Zúčastnil sa ho i za-
mestnanec energetiky Ľ. Juroš, kto-
rý v kategórii mužov B skončil tretí. 
V kategórii mužov C  bol 18. M. Ka-
zár, z juniorov obsadil 11. miesto D. 
Peťko, V. Papaj bol 12. a v kategó-
rii junioriek bola tretia K. Kazárová a 
piata Z. Longauerová.               (mk)

   V Pravenci sa 25. mája usku-
točnilo 2. kolo Slovenského 
pohára v MTB, ktoré bolo zá-
roveň aj 3. kolom Central Eu-
ropean Cup-u.   Podbrezovskí 
cyklisti v nich obsadili – v  kate-
górii mladších žiakov 5. miesto 
M. Turošík, zo starších žiakov 
bol 6. P. Kvietok, z kadetov si 
3. miesto vybojoval Š. Vozár, 
10. I. Schwarcbacher, z kade-
tiek skončila 2. T. Medveďo-
vá, junior O. Glajza obsadil 5. 
miesto a v kategórii žien bola 2. 
N. Šimorová.                      (pm)

Navzájom sa podporili  v boji o prvenstvo – podbrezovské futbalové družstvo spolu s golfistkou Laurou Jane 
Daviesovou a prezidentom Golfového klubu Tále Ing. Vladimírom Sotákom. Anglická golfistka futbalistom 
podporu vrátila účasťou na sobotňajšom domácom zápase s Popradom.                                 Foto: A. Nociarová

Ďalšia úspešná sezóna našich biatlonistov

TROJNÁSOBNÉ OCENENIE

čiková z Oddielu bežeckého 
lyžovania a biatlonu ŽP Šport, 
a.s., za výsledky dosiahnu-
té na majstrovstvách sveta. 
Z našich pretekárov boli oce-
není aj víťazi slovenských reb-
ríčkov v jednotlivých kategóri-
ách. V letnom biatlone nás re-
prezentovali Andrea Harčári-
ková v kategórii žiačok 10 - 11 
ročných, Marek Brezina v ka-

tegórii žiakov 12 - 13 ročných 
a Jana Pastúchová v kategó-
rii junioriek. Ceny odovzdá-
val tréner nášho oddielu Marian 
Kazár, ktorý je zároveň predse-
dom Komisie letného biatlonu 
SZB a členom Výkonného výbo-
ru SZB. Potešiteľné je, že v tom-

vytvorili viac priestoru v útočnej fáze. 
Zmeniť výsledok sa nepodarilo v 52. 
minúte Minčičovi, ktorý nepremenil 
pokutový kop (za faul na Laksíka). 
Hostia si vytvorili prvú šancu v 57. 
minúte. Dulovičom, jeho strela spo-
za šestnástky tesne minula bránku. 
Domáci svoje víťazstvo potvrdili v 71. 
minúte, keď Tubonemi uvoľnil Cmar-
ka a ten strelou pomedzi nohy bran-
kára zvýšil na 2:0. V závere stretnu-
tia si ešte domáci vytvorili šance, ale 
Snitka a Kožička ich nepremenili.

ŽP U-18 – MFK Ružomberok B
3:0 (1:0)

Doma odohrali 29. mája druholigo-
vý zápas dorastenci, ktorí gólmi J. 
Spodniaka, Budiho a Lepka porazili 
béčko Ružomberka. Mladším doras-
tencom U-16 sa nepodarilo zdolať sú-

pera a prehrali 1:2 (0:1). Gól  za náš 
tím vsietil Furman.

ŽP U-19 – FC Spartak Trnava
3:2 (1:1)

   Prvoligový tím dorastu v 31. kole 
v sobotu 28. máj 2011 porazil súpe-
ra gólmi Andriča, Cibuľu a Štefanka.
   Darilo sa aj domácemu tímu U-17, 
ktorý vyhral so Spartakom  Trnava   
3:0 (2:0), zásluhou dvoch gólov Mó-
zera a jeden gól vsietil Turňa.

ŽP U-15 – Jupie Podlavice
3:3 (3:2)

   Prvoligový zápas starších žiakov sa 
28. mája odohral na domácej pôde. 
Po troch góloch (Dekrét 2, Melicher) 
naša U-15 remizovala s Podlavicami.
   Ani tím U-14 nezdolal v domácom 
prostredí súpera, ktorému podľa-
hol 0:2 (0:1).                                 (rk)

to roku práve on prevzal pohár 
za najlepšie výsledky v žiackych 
kategóriách, v seniorských kate-
góriách a za celkové prvé miesto 
v letnom biatlone 2010. Ocene-
nia za zimnú sezónu 2010/2011 
si prevzali z našich pretekárov 
– z mladších dorastencov 16 - 

17 ročných Ondrej Kozstolányi, 
zo žiačok 12 - 13 ročných Karín 
Kazárová a žiakov 14 - 15 roč-
ných Marek Brezina.
   Za podporu svojej činnosti 
ďakujú biatlonisti vedeniu Že-
leziarní Podbrezová a.s. a  ŽP 
Šport, a.s.

Beh na Čertovicu Medveďová
a Šimorová druhé


