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Komunálne voľby sa uskutočnia 27. novembra 2010

   - Každoročne ÚPSVR v Brezne re-
alizuje burzy informácií, ktoré sú ur-
čené  žiakom 8. a 9. ročníkov základ-
ných škôl. Prezentujú sa tu stredné ško-
ly, ktoré vždy zaujmú žiakov a pomáha-

Európsky týždeň kvality

   Čas, keď kvalita bola vnímaná 
len vo vzťahu k  vlastným vý-
robkom je preč. Dnes sa kva-
lita týka integrovaných systé-
mov manažérstva, zlepšovania 
výkonnosti a rozvoja organizá-
cie, spoločenskej zodpoved-
nosti, a to všetko nielen vo vý-
robnej sfére, ale aj v službách, 
verejnej správe, školstve, zdra-
votníctve, atď. 
   Neustály vývoj znamená aj 
v našej akciovej spoločnos-
ti permanentné učenie sa, za-
vádzanie lepších štruktúr, no-
vých procesov, osvojovanie 

Na prezentácii aj súkromné stredné školy z Podbrezovej

Burza informácií
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Brezne (ÚPSVR), odbor služieb zamestnanosti, 28. októbra or-
ganizoval v priestoroch Súkromnej sociálnej a pedagogickej akadémie EBG v Brezne  „Burzu infor-
mácií“, ktorej sa zúčastnili aj zástupcovia nášho personálneho odboru a súkromných škôl. Aj takou-
to formou mali možnosť získať žiaci 8. a 9. ročníkov základných škôl okresu informácie o tom, čo po-
núkajú naše školy, pedagogickí pracovníci ich oboznámili s formami štúdia, so študijnými a učebnými 
odbormi, ktoré sa v našich školách učia a zároveň mali možnosť účastníci burzy bližšie sa prostred-
níctvom prezentácii zoznámiť aj s mimoškolskou činnosťou a vymoženosťami, ktoré ponúkajú. O prie-
behu podujatia sme sa zhovárali s  Mgr. Jankou Turisovou z ÚPSVR Brezne:

Deti so záujmom zbierali informácie o možnostiach štúdia v na-
šich školách

Súčasťou burzy bola aj diskusia za okrúhlym stolom.                                       Foto: I. Kardhordová

jú im pri rozhodovaní a výbere ďalšieho 
štúdia. V tomto roku sa o  ponúkané od-
bory zaujímalo 393 žiakov z  desiatich 
základných škôl. Na burze informácií sú 
zastúpení aj zástupcovia zamestnáva-

teľov nášho regiónu, ktorí dotvárajú po-
stupnosť a náväznosť na trh práce. Žia-
ci sa uvedenej aktivity zúčastňujú s vý-
chovnými poradcami, resp. s rodičmi.
   O burzu informácií je zo strany stred-

ných škôl veľký záujem, a to aj z dô-
vodu, že niektoré ÚPSVR v rámci Slo-
venska burzy neorganizujú. Za mož-
nosť zorganizovania breznianskej Bur-
zy informácií patrí veľká vďaka hlav-
ným sponzorom: Železiarňam Pod-
brezová, a.s., ŽP Gastroservis, s.r.o. 
a  SSOŠ - hutníckej ŽP, Súkromnému 
Gymnáziu ŽP a ŽP Informatike, s.r.o.
   Súčasťou burzy informácií je aj dis-
kusia partnerov za okrúhlym sto-
lom, kde spoločne zasadnú zástup-
covia Banskobystrického samospráv-
neho kraja, mesta Brezna, stredných 
odborných škôl, ZŠ, Centra pedago-
gicko – psychologického poraden-
stva a prevencie (CPPPaP), zamest-
návateľov a ÚPSVR. Cieľom je výme-
na skúseností a prehlbovanie spolu-
práce zúčastnených strán pri riešení 
problémov regionálneho trhu práce, 
ktorý ovplyvňuje aj správna skladba 
študijných odborov, resp. správna voľ-

ba povolania žiakov ZŠ v nadväznosti 
na požiadavky regionálneho trhu prá-
ce. Diskusia bola konštruktívna, boha-
tá na podnety a námety, ktoré sa týkali 
hlavnej témy diskusie. Snahou zúčast-
nených je pokračovať v začatej disku-
sii, ktorá  by  mala vyústiť do konkrét-
nych výstupov za náš región.
   Vzhľadom na sledovaný zámer bur-
za informácií splnila naše očakávania, 
prezentujúce stredné školy ocenili ini-
ciatívu a angažovanosť zo strany za-
mestnancov ÚPSVR, čím sa podari-
lo vytvoriť vhodnú pracovnú atmosfé-
ru. Avšak vyjadrili aj pripomienky týka-
júce sa prezentujúcich odborných škôl 
z iných regiónov, čo však úrad prá-
ce nepovažuje za nedostatok, nakoľ-
ko žiaci základných škôl sa rozhodu-
jú pre štúdium aj iných odborov v rám-
ci Slovenska, ktoré nie sú zastúpené 
v našom regióne.

O. Kleinová

Jeseň na Táloch                                           Foto: A Nociarová

   V dňoch 3. - 4. novembra 2010 bola v Prahe medziná-
rodná konferencia kvality pri príležitosti „EuróPskEho 
týždňa kVality“ a „sVEtoVÉho dňa kVality“. Pod 
mottom: „kValita – Faktor ÚsPEChu“ bola zamera-
ná na sprostredkovanie poznatkov a skúseností z oblasti 
nových metód systému manažérstva kvality. Pravdou je, 
že kvalita je  jedným  z kľúčov  k úspechu a zároveň aj 
k prežitiu. integrálnym cieľom všetkých systémov mana-
žérstva je spokojnosť zákazníkov.

si schopností rýchlejšie rea-
govať na požiadavky a zme-
ny trhu. Tento neustály vývoj 
sa dostáva do rozporu s rutin-
nými, opakovanými riadiacimi 
postupmi a stabilnou štruktú-
rou. Pre našu akciovú spoloč-
nosť je potrebná stabilita a roz-
voj vo vzájomnej rovnováhe, 
ktorú zabezpečuje vzdeláva-
nie jednotlivcov, tímov a orga-
nizačných celkov. 
   V tejto oblasti neustále naras-
tá tlak na zvyšovanie flexibility, 
výkonnosti, ako aj na úsporu 
nákladov. Tak, ako sa zvyšu-

jú požiadavky na optimálne or-
ganizovanie procesov, rastie aj 
úroveň poznatkov a zdokona-
ľujú sa metódy, ktorými je mož-
né procesy spoznávať, ovládať 
a trvale zlepšovať.
   Každý zamestnanec spo-
ločnosti predstavuje vo svo-
jej podstate odlišnú individua-
litu, ktorú možno - okrem iné-
ho - charakterizovať množinou 
určitých vedomostí, schopností, 
zručností, návykov, ale i posto-
jov, názorov a hodnôt.   
   V Železiarňach Podbrezová 
a.s. je pestrá paleta potenciá-
lu, schopného prispievať práve 
svojou rôznorodosťou k plneniu 
cieľov. V našom prípade to mô-
žeme potvrdiť certifikátmi Sys-
tému manažérstva kvality ISO 
9001:2008, ISO TS 16 949:2009  
a VDA 6.1.  

Ing. Iveta Dančová,
referát zabezpečovania kvality
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   - Informačný sys-
tém sledovania ná-
kladov bol doposiaľ 
postavený individu-
álne na každú pre-
vádzkareň. Z požia-
davky odboru náku-
pu a predaja a od-
boru plánovania vy-
plynula pre nás úlo-
ha, zabezpečiť softvér, kto-
rý dokáže pri špecifikácii vý-
robku a technologického po-
stupu, pri zadaní podmienok a 
atribútov, poskytnúť výstupný 
údaj zobrazujúci celkové ná-
klady na výrobu konkrétneho 
výrobku. Jednoducho pove-
dané, dať prostredníctvom in-
formačného systému do jed-
notnej štruktúry z pohľadu ná-
kladov celý výrobný proces. 
   V prvej fáze spoločnosť IDS 

Jozef MIKLOŠKO,
hutnícka druhovýroba
   - Asi ako každý zamestnanec, aj 
ja čítam Podbrezovan. Mňa nejako 
šport neťahá, takže zadné stránky 
vynechávam, teraz sú zaujímavé tie 
reportáže z dovoleniek a na prvých 
stranách aktuality z výroby, techniky.  
Chýbajú mi tam informácie z odbo-
rárskeho diania. Rád by som si pre-
čítal niečo aj z tejto oblasti života že-
leziarní. S ohľadom na rozsah no-
vín, asi by sa tam viac ani nezmes-
tilo. Jedným slovom, noviny sú dob-
ré a myslím si, že spĺňajú svoj účel.

n  ANKETA  n  ANKETA  n  ANKETA  n  ANKETA  n  ANKETA  n  ANKETA  n 

Ste spokojný s obsahom novín? Čo vám tam chýba? Zhovárala sa: O. Kleinová
Foto: V. Kúkolová

O prvej fáze projektu „Sledovanie skutočných nákladov na výrobok“

Urobili veľký kus práce

Scheer Slovakia vy-
pracovala a násled-
ne predstavila me-
todiku pre tvorbu 
nákladových mode-
lov. Všetci zúčast-
není sa s ňou oboz-
námili a nasledova-
la fáza tvorby ná-
kladového modelu. 

Spočiatku sme uvažovali za-
čať oceliarňou, kde je model 
nákladov jednoduchší, napo-
kon sme sa rozhodli pre naj-
ťažší. A tak sme sa zamera-
li na vytvorenie nákladové-
ho modelu prevádzkarne ťa-
háreň rúr. Analýza podmienok 
vzniku nákladov a vytvore-
nie nákladového modelu tejto 
prevádzkarne boli realizova-
né v rámci siedmich worksho-
pov. Nákladový model ťahár-

ne rúr zdokumentovala spo-
ločnosť IDS Scheer Slovakia, 
prebehol overovací výpočet 
nákladov pre vybraté výrobky. 
Za účasti zástupcov ŽP a.s. 
sa 11. júna uskutočnila pre-
zentácia nákladového mode-
lu. V ďalšej fáze bol vytvorený 
nákladový model prevádzkar-
ní valcovňa bezšvíkových rúr 
a oceliareň.
   Etapa vytvorenia náklado-
vých modelov jednotlivých 
prevádzkarní bola ukonče-
ná záverečnou prezentáciou 
všetkých nákladových mode-
lov. Dňa 20. októbra boli pod-
písané tri akceptačné proto-

koly, potvrdzujúce výsledky 
tejto fázy projektu.
   Prvá časť projektu je za nami 
a ja by som sa rád poďako-
val všetkým členom tímov za 
ústretovosť a seriózny prístup 
k realizácii, predovšetkým ve-
dúcim jednotlivých prevádz-
karní, Ing. Milanovi Majero-
vi, ktorý je lídrom tohto pro-
jektu a Ing. Antonovi Mojži-
šovi, ktorému sa podarilo do-
siahnuť aktívny prístup k pro-
jektu v jednotlivých výrob-
ných prevádzkarniach. Naj-
ťažší kus práce odviedol ve-
dúci prevádzkarne ťahárne rúr 
Ing. Miloš Dekrét, jednak sám 

venoval projektu mimoriad-
nu pozornosť, ale vďaka nemu 
aj jeho spolupracovníci v pre-
vádzkarni. 
  Úvodný projekt by mal byť 
vypracovaný  do 31. januá-
ra 2011 a následne bude sta-
novený harmonogram imple-
mentácie do Informačného 
systému ŽP a.s. 
  Softvér sledovania sku-
točných nákladov na výro-
bok tvorí súčasť celkových 
zmien v Informačnom systé-
me ŽP, ktoré by mali vyústiť 
do všetkých dcérskych spo-
ločností ŽP GROUP. 

O. Kleinová

Martin MEĽOŠ, centrálna údržba
   - Podbrezovan čítam pravidelne aj v di-
gitálnej verzii aj v tlačenej forme. Z dia-
nia našej firmy je tam dostatok informá-
cií. Najzaujímavejšie je to, čo dávajú v 
kantíne. V tom mi poslúži elektronická 
forma. Zaujímavé sú aj novinky zo sve-
ta ocele, rád čítam o tom čo sa moder-
nizovalo, čo sa bude robiť v budúcnosti. 
Rád čítam o technologických novinkách. 
Páčili sa mi historické články, veľmi rád 
som ich čítal. Chýbajú mi údaje o výsled-
koch výroby v jednotlivých prevádzkar-
ňach, voľakedy ste to uverejňovali a te-
raz to darmo hľadáme. A možno nejaké 
kuriozity, klebety čo sa stalo vo fabrike...

Jozef VAŠŠ, energetika
   - Podbrezovan čítam pravidelne odkedy 
pracujem v železiarňach, a to sú už roky. 
Zaujíma ma problematika technického 
úseku, ale aj príspevky z výroby. Veľmi 
rád si prečítam články nášho obchodné-
ho riaditeľa Ing. Júliusa Kriváňa o zákaz-
kách a výhľadoch do budúcnosti a samo-
zrejme detailne čítam príhovory generál-
neho riaditeľa Ing. Vladimíra Sotáka. Za-
ujíma ma aj šport, zdravotnícke okien-
ko, zaujímavé bolo čítanie z Andalúzie, 
Grónska i Nórska. Oblasť zdravej výživy  
je vždy veľmi aktuálna a informácií nikdy 
nie je dosť, preto by som sa prihovoril za 
častejšie uverejňovanie tejto tematiky.

Katarína MOTYČKOVÁ,
zásobovanie
   - Samozrejme čítam ho rada. Pri-
znám, že aj jedálny lístok. Po dlh-
šom čase som začala chodiť do 
kantíny a je to dobre, že nájdem je-
dálny lístok v novinách. Aj do súťa-
ží sa zapájam, dokonca som aj vy-
hrala. Zaujímavá je tá štvrtá stra-
na – rada čítam reportáže. Nemys-
lím, že tam niečo chýba, ale ak mô-
žem, tak by som si rada prečítala 
niečo aj o bylinkách v tej rubrike 
o zdraví.

Iveta KUPCOVÁ,
zásobovanie
   - Áno Podbrezovan čítam a rada 
ho čítam. Rada si prečítam šport, 
tie reportáže z dovoleniek. Na-
posledy bola veľmi zaujíma-
vá o Nórsku. Potom si prečítam 
šiestu stranu, kde je jedálny lís-
tok a zdravotnícke okienko a na 
predných stranách sú informácie 
z výroby. Nemyslím si, že niečo 
v novinách chýba. Je tam praktic-
ky všetko, čo tam má byť. Ja som 
spokojná.

Požiadavka sledovania skutočných nákladov na jednot-
livé výrobky prostredníctvom informačného systému 
vzišla z koncepcie ing. Vladimíra sotáka ml., vedúceho 
odboru predaja a marketingu, zameranej na zefektívne-
nie predaja. 
   Projekt „sledovanie skutočných nákladov na výrobok“ 
bol iniciovaný 5. mája 2010 a prebieha podľa metodiky žP 
informatiky - projektové riadenie. Projektovými manažér-
mi boli menovaní ing. Milan Majer za železiarne Podbrezo-
vá  a ing. Miroslav Štulrajter za spoločnosť žP informatika. 
Projektový tím tvorí skupina zamestnancov žP, menovaná 
rozhodnutím  Predstavenstva žP a.s. v zložení:  ing. Milan 
Majer, vedúci tímu, ing. anton Mojžiš, ing. Vladimír soták 
ml., ing. slavomír krbyla, ing. alena sojková, MBa, ing. 
Martin domovec, ing. Marek Brižek, ing. ivan liščinský a 
ing. Jozef Michálik, zástupcovia spoločnosti žP informa-
tika: ing. Miroslav Štulrajter, ing. roman Černák, ing. Jo-
zef urban a zástupcovia spoločnosti ids scheer slovakia.
   o priblíženie doterajšieho priebehu realizácie projektu 
sme požiadali ing. Jozefa urbana, generálneho riaditeľa 
žP informatika, s.r.o. a člena projektového tímu:
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To množstvo je niekedy neuveriteľné
súčasťou odboru obra-
ny a ochrany (personálny 
úsek) je oddelenie správy 
registratúry a archívu a ne-
oddeliteľne sem patrí refe-
rát podateľne. Mnohí ne-
zainteresovaní  spolupra-
covníci na našu otázku, 
čo  spadá do kompetencie 
tohto útvaru, nevedeli od-
povedať a tak sme sa roz-
hodli načrieť pod prikrývku 
tohto referátu:
   - Na pohľad závideniahod-
nou sa zdá práca podateľ-
ne. Denne stretávame  čer-
venú Kiu pridelenú tomuto 
pracovisku, raz v novom, raz 
zasa v starom závode. Pôso-
bí to dojmom, že ich práca je 
skutočne len o roznášaní po-
šty a ešte majú pridelené aj 
auto. Zaujímalo nás preto, ako 
vyzerá na tomto pracovisku 
bežný pracovný deň. Sú šty-
ri a zabezpečujú službu od 6. 
do 15. 30 hodiny. Prvá cesta 
ráno vedie na Slovenskú po-
štu v Podbrezovej.  Prevezmú 
tam všetky zásielky určené 
našej spoločnosti,  i dcérskym 
spoločnostiam, ktorým zabez-
pečujú túto službu. Okrem do-
poručených zásielok (v prie-
mere sedemdesiatich) a oby-
čajných (okolo stovky denne), 
prichádza do Železiarní Pod-
brezová množstvo ďalšej po-
šty, ako sú noviny, časopisy, 
rôzne letáky, ponuky, balíky (k 
20. októbru 2010 bolo do na-
šej spoločnosti doručených 25 
778 záznamov a 20 802 odo-
slaných zásielok od začiat-
ku roka). 
   Nasleduje dôkladné vy-
triedenie všetkých zásielok, 
skontrolovanie ich obsahu, 
ich následné označenie pre-
zentačnou pečiatkou a zae-
vidovanie všetkých doruče-

   Vysoká výkonnosť a po-
žadovaná kvalita výroby zá-
visí hlavne od zamestnan-
cov pracujúcich v organizá-
cii. Správne riadiace princí-
py, systémy a postupy hra-
jú veľmi dôležitú úlohu, ale 
schopnosti vytvárajúce kon-
kurenčnú výhodu sú v ľu-
ďoch – sú to ich vedomosti, 
disciplína, motivácia, schop-
nosti riešiť problémy a vzde-
lávať sa. Vytvorenie premys-
leného integrovaného prístu-
pu zamestnancov k dodržia-
vaniu zásad kvalitnej výro-
by je dlhodobou záležitos-
ťou. Vytvoriť z neho trvalú vý-
hodu je možné iba sústav-
ným namáhavým úsilím, ško-
leniami, názorovými príklad-
mi a poznatkami získanými 
spätnou väzbou od zákazní-
kov. Spokojnosť zákazníkov 
je tým najlepším meradlom 
v oblasti kvality dodávok ma-
teriálu, čo zároveň predurču-
je vzájomnú spoluprácu od-
borníkov, ktorí sa zaobera-
jú návrhom a vývojom výrob-
kov, služieb a procesov, pre-

Deň v podateľni

Overovanie kvality výrobkov
tože už v týchto etapách sa 
rozhoduje o budúcej spokoj-
nosti zákazníkov. V zásade 
ale platí, že kvalitný výrobok 
sa musí vyrobiť a to je zále-
žitosť prístupu zamestnan-
cov k plneniu svojich pracov-
ných povinností v celom vý-
robnom cykle na jednotlivých 
postoch. Aj kvalitne vyrobe-
ný výrobok môže byť uvoľne-
ný na expedíciu k zákazníko-
vi po sérii vykonaných ove-
rovacích kontrol a skúšok. 
A toto je úloha odboru ria-
denia kvality, ktorý má svoju 
činnosť zameranú na hodno-
tenie kvality výrobkov z pro-
dukcie ŽP a.s.
   Na zabezpečenie požiada-
viek kvality výroby musia byť 
zabezpečené aj kvalitné do-
dávky vstupných materiálov 
a surovín, ktoré vyhodnocu-
je a preberá vstupná kontro-
la. Doteraz bolo dodaných a 
prebratých 186 199 ton oce-
ľového odpadu, dodaného v  

3 498 vagónoch  a 3 371 au-
tomobiloch.  V oddelení ché-
mie bolo vykonaných 15 349 
spektrometrických a chemic-
kých analýz, pričom podstat-
nú časť tvoria tavebné vzor-
ky ocele a zároveň aj meranie 
rádioaktivity. V rámci kontrol-
ného a atestačného oddele-

nia bolo vystavených 48 826 
hutných osvedčení a mecha-
nická skúšobňa pripravila a 
vyhodnotila 20 883 ťahových 
a technologických skúšok. 
   Na predĺženie výrobko-
vých certifikátov bolo od re-
nomovaných spoločností vy-
konaných 8 inšpekcií, spolu 

pod vedením odboru riadenia 
kvality bolo vykonaných 61 
výrobkových auditov. Vyko-
návali sa aj náhodné kontro-
ly výrobkov, ktorých bolo 76. 
Spolu s účasťou odberate-
ľov, resp. komisárov bolo vy-
konaných 102 prebierok vý-
robkov ŽP a.s. Celá produk-
cia rúr valcovaných za tepla 
a ťahaných za studena bola 
nedeštruktívne skúšaná v 
oddelení defektoskopie  me-
tódami vírivých prúdov, alebo 
ultrazvukom. V oddelení me-
talografie bolo spracovaných 
a vyhodnotených 1 777 vzo-
riek na svetelnej a elektró-
novej mikroskopii a výsled-
ky sú zahrnuté v 306 meta-
lografických správach. V od-
delení metrológii bolo overe-
ných a skalibrovaných 8 543 
meradiel dĺžky, 1 769 mera-
diel tlaku, teploty a iných sní-
mačov, bolo vykonaných 115 
kalibrácií váh a 386 kalibrácií 
elektroprístrojov.

Ing. J. Turis,
vedúci odboru

riadenia kvality

ných zásielok, ktoré podlie-
hajú evidencii v zmysle Re-
gistratúrneho poriadku a plá-
nu Železiarní Podbrezo-
vá a.s. do systému e-spis. 
Po zaevidovaní sú záznamy 
roztriedené do priehradiek  
podľa organizačných útva-
rov (45). Najviac je ich adre-
sovaných do odboru finan-
covania, odbytu, zásobo-
vania či právnemu odboru a 
odboru práce a miezd. Všet-
ky činnosti spojené s prijatím 
zásielok, teda ich vytriede-
nie, skontrolovanie, označe-
nie prezentačnou pečiatkou, 
zaevidovanie do systému pre 
pracoviská v starom závode, 
musia stihnúť do 8.30 hod., 
kedy po prvýkrát so zásielka-
mi smerujú do areálu staré-

ho závodu. O 9. 30 hod. auto 
odchádza so zaevidovanými 
registratúrnymi záznamami 
do nového závodu, o 10.45 
hod. zasa do starého závo-
du a o 12.15 hod. na vybrané 
pracoviská v novom závode. 
Medzitým ostatné zamest-
nankyne triedia poštu, ktorú 
jedna z nich priniesla z jed-
notlivých útvarov a je urče-
ná na doručenie buď v rámci 
firmy ako interná pošta alebo 
smerujúca na adresy mimo 
spoločnosti. Všetky externé 
zásielky smerujúce zo spo-
ločnosti musia zamestnan-
kyne podateľne skontrolovať 
fyzicky i v systéme e-spis, 
do systému zaznačiť hod-
notu zásielky a jej odoslanie. 
Evidujú tak ako prichádza-

júce, i odchádzajúce faktúry, 
objednávky do elektronické-
ho systému. Po zaevidova-
ní odchádzajúcich zásielok 
musia každú z nich ofranko-

vať a vytlačiť poštové podacie 
hárky, zvlášť pre doporuče-
né a zvlášť pre obyčajné zá-
sielky. Zabezpečujú aj odo-
sielanie zásielok pre dcér-
ske spoločnosti. Znamená 
to ich evidovanie, kontrolo-
vanie, ofrankovanie a vytla-
čenie poštového podacie-
ho hárku. Všetky tieto čin-
nosti musia stihnúť do 13.30 
hod., kedy odchádzajú na 
pracovisko Slovenskej pošty 
v Podbrezovej. 
   To je bežný deň. Každý dru-
hý piatok zabezpečujú odo-
slanie Podbrezovana, kto-
rý vychádza v náklade 6 500 
kusov. Musia ho roztriediť pre 
zamestnancov, dcérske spo-
ločnosti, dôchodcov a ostat-
ných, ktorým je doručovaný, 
následne ho ofrankujú a dis-
tribuujú na poštu.
   Každá práca má svoje plu-
sy i mínusy. Aj keď si táto vy-
žaduje niekedy nielen viac tr-
pezlivosti, pozornosti, znalos-
ti činností spoločnosti, ale aj 
„dobrú kondíciu“, je vidieť, že 
zamestnankyne pracujúce 
v tomto referáte ju vykonáva-
jú s láskou.

O. Kleinová

Foto: A. Nociarová

Foto: A. Nociarová



Ing. Pavol SVETLÍK, kandiduje v Medzibrode
V ŽP pracuje od roku 1998, v súčasnosti vo valcovni bezšvíkových rúr ako prevádzkovo – technický zamestnanec
   - Za základnú prioritu v prípade zvolenia za starostu obce Me-

dzibrod považujem zabezpečenie po-
žiadaviek a potrieb spoluobčanov vo 
všetkých oblastiach. Z dvanásťročného 
pôsobenia vo funkcii poslanca obecné-
ho zastupiteľstva viem, že tento cieľ je 
možné dosiahnuť  predovšetkým zais-
tením ekonomickej stability v hospodá-
rení. Vo výdajovej časti  považujem za 

strategické zaviesť úsporné opatrenia vo vysoko nákladových 
položkách pri šetrení energií a riešení programu odpadového 
hospodárstva tak, aby čo najmenej zaťažovali obecný rozpočet. 

V príjmovej časti sa budem opierať o kvalitnú prípravu žiadostí 
na čerpanie prostriedkov z európskeho sociálneho fondu na re-
alizáciu rozbehnutých alebo nových  investičných akcií, ako je 
výstavba kanalizácie a ČOV, či rekonštrukcia námestia obce. 
Dôležitou súčasťou stanovených priorít je  naštartovanie indi-
viduálnej bytovej výstavby – Dúbrava,  vybudovaním inžinier-
skych sietí a prístupovej cesty. Pre zvýšenie úrovne bezpečnos-
ti obyvateľstva a dosiahnutie verejného poriadku počítam so za-
vedením kamerového systému na vstupných bránach obce. V 
neposlednom rade sa budem usilovať o aktívnu podporu kultúr-
nych, športových a duchovných tradícií a rozvíjanie úzkej spolu-
práce s miestnymi organizáciami a združeniami.
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Ing. Marián HADŽEGA, kandiduje vo Valaskej
V ŽP pracuje od roku 1988, v súčasnosti v centrálnej údržbe ako ve-
dúci strediska výroby náradia

- Pôsobím ako poslanec obecného zastupiteľstva, 
som zástupcom starostu obce a zároveň predse-
dom komisie výstavby, územného plánovania, ži-
votného prostredia a poľnohospodárstva pri obec-
nom zastupiteľstve. Priority v prípade môjho úspe-
chu v komunálnych voľbách sú jasné – dobré hospo-
dárenie a zveľaďovanie obce, rozvoj školstva, kultú-
ry, športu, zdravotnej starostlivosti o občanov a zlep-

šenie spolupráce s podnikateľskou sférou vo všetkých lokalitách obce“.

opýtali sme sa našich spolupracovníkov, ktorí kandidujú v komunálnych voľbách na post starostu obce v regióne

„Čo budete považovať za prioritu v prípade,
že vás zvolia v komunálnych voľbách za starostu?“
Dnes uvádzame odpovede prvej skupiny kandidátov:

Mgr. Ladislav KARDHORDÓ, kandiduje v Podbrezovej
V ŽP pracuje od roku 1981, v súčasnosti v personálnom odbore ako 
referent starostlivosti o zamestnancov

   -  Spokojného občana, dobre fungujúci obecný úrad, 
prosperujúcu obec. Radosť z toho, aby mladí mohli 
v obci zostávať a starší videli obec rásť a prospero-
vať. Myslím si, že samospráva obce musí byť podni-
kavá a musí sa vedieť samostatne orientovať v tom-
to podnikateľskom prostredí. Môj volebný program sa 
zakladá na reálnom posúdení finančných možností na-
šej obce a zohľadnení možnosti získavania finančných 

a iných zdrojov pre plánované ciele. Budem sa držať dvoch základných pra-
vidiel - zveľaďovať a šetriť. Zdroje na tieto plány musím získať z grantových 
fondov Európskej únie, spoluprácou so silnými ekonomickými partnermi, kde 
tým hlavným strategickým partnerom budú Železiarne Podbrezová a.s. Ďa-
lej z podporných a sociálnych programov, ktoré garantuje štát a samosprá-
va. Za správne považujem pokračovať v nadštandardne  zabehnutej spolu-
práci nášho podniku ŽP a.s. v kultúrnych a športových projektoch s obecným 
zastupiteľstvom a súčasným starostom obce. Moje motto je: „Ja pre obča-
nov nie - občania pre mňa“.

Ján LAURINC, kandiduje v Braväcove
V ŽP pracuje od roku 1978, v súčasnosti v ťahárni rúr 
ako majster úpravne
   - V prvom rade upriamim svoju pozornosť na zefektívnenie prá-
ce obecného úradu. Chcem, aby ľudia mali pocit – a aby to aj 

v skutočnosti tak fungovalo, že pracovní-
ci obecného úradu sú tam pre ľudí a nie 
naopak. Pre našu obec sú životne dôle-
žité oblasti, ktorými sa treba zaoberať. Je 
to v prvom rade dobudovanie kanalizácie 
a riešenia otázky zásobovania pitnou vo-
dou. Na to následne nadviaže úprava ko-
munikácií. Plánujem upriamiť svoju pozor-

nosť aj na zlepšenie vzťahov s podnikateľskou sférou v obci s cie-
ľom vytvárania nových pracovných príležitostí pre nezamestna-
ných, ktorých máme pomerne dosť. Popri tom  myslím aj na soci-
álne slabšie rodiny a dôchodcov. Som rozhodnutý vytvoriť fond na 
pomoc pre nich. Mojím cieľom  a vôbec nepochybujem o jeho re-
álnosti, je dosiahnuť, aby sa ľudia v obci dobre cítili, boli spokojní 
a aby naša obec prosperovala.

Juraj MALČEK, kandiduje v Dolnej Lehote
V ŽP pracuje od roku 2004, v súčasnosti v do-
prave ako vedúci posunu
   - Toho, čo chcem urobiť pre 
našu obec, je veľmi veľa a ťaž-
ko by som to zhrnul do pár viet. 
Podstatou je, že chcem do-
siahnuť, aby bol obecný úrad 
pre ľudí a nie ľudia pre obecný 
úrad.  V prvom rade sa upria-
mim na zlepšenie medziľud-
ských vzťahov, aby ľudia na nás neukazovali prstom, 
že sme najzadĺženejšia obec  a aby nám závideli, že aj 
za málo peňazí sa dá spraviť veľa muziky. Veľmi dôleži-
té je zabezpečiť pre deti detské ihrisko a pozornosť bu-
dem venovať aj tým starším – zabezpečím im v prvom 
rade stravovanie. V neposlednom rade sa upriamim na 
riešenie situácie katastrofálnych ciest v našej obci.

(Pokračovanie v budúcom čísle)
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Miroslav LUKÁČ, I. A trieda SG
   - Už to mám za sebou, najhorší bol asi ten prípitok z vody, octu, 
cukru a soli.

Ján ĽUPTÁK, I. A trieda SSOŠH 
   - Bola to pohoda, dalo sa to zvládnuť, najviac ma teší, že to už 
mám za sebou.

Martin KONČEK, I. A trieda SSOŠH
   - Zvládli sme to, aj keď bol ten prvý bod skúšky - prípitok, veľ-
mi protivný.

Denis TYČIAK, I. A trieda SSOŠH
   - Dalo sa to zvládnuť, predstava bola oveľa horšia. Aj mne vadil 
ten prípitok, no patrí to k tejto študentskej recesii.

Vladimír VAŠTÍK, I. G trieda SG
   - Ešte mám pred sebou nejakú skúšku, ale každý študent to musí 
absolvovať, tento raz sme boli na rade my a zvládli sme to.

Zaznamenala: V. Kúkolová

ZO ŽIVOTA NAŠICH ŠKôL

Notebook je vhodnou podmienkou i motiváciou
   Tak ako každý rok, aj 21. októbra 
2010 boli žiakom Súkromného gym-
názia ŽP - so zameraním na infor-
matiku, slávnostne odovzdané no-
tebooky. Členovia Predstavenstva 
Železiarní Podbrezová  Ing. Ľudo-
vít Ihring, riaditeľ pre kapitálový roz-
voj a Ing. Mária Niklová, personál-
na riaditeľka,  odovzdali trinástim 
žiakom I. H triedy a trom žiačkam 
II. H túto modernú učebnú pomôc-
ku a zároveň im popriali veľa úspe-

chov v ďalšom vzdelávaní sa. Note-
booky majú  slúžiť na skvalitnenie 
výchovno-vzdelávacieho procesu, 
ale aj ako motivácia k štúdiu. Naši 
mladí informatici sa už odteraz učia 
samostatne vyhľadávať informácie, 
spracovávať údaje a pripravovať sa 
na vyučovanie s pomocou vlastné-
ho počítača. K tomu im slúži inter-
net, na ktorý majú bezplatný prístup 
vo vyučovacom i mimo vyučovacom 
čase v celej budove školy. Notebo-

oky sa stali nielen pomôckou, ale 
aj dôverou vloženou do rúk našim 
žiakom a preto sa od nich očakáva 
zodpovedný a tvorivý prístup k vý-
učbe. Generálny riaditeľ ŽP Infor-
matika Ing. Jozef Urban na záver 
konštatoval: „Myslím, že niet lep-
šej investície, ako tej do vzdelania. 
My sme si už dávno osvojili rovnicu: 
výkon – a to nezáleží, či ide o za-
mestnanca či študenta – tvorí súčin 
troch faktorov: 1. schopnosť, 2. pod-

mienky a 3. motivácia. Keď to pre-
mietneme na drobné, študenti tie 
schopnosti ešte mať nemôžu, pre-
to je pochopiteľné, že treba dať dô-
raz na podmienky a motiváciu. No-
tebook je podľa mňa vhodnou pod-
mienkou, ale i motiváciou k zabez-
pečeniu rastu výkonu.“   

A ako si predstavujú využitie po-
čítača:
Júlia Auxtová, II. H 
   - V súčasnosti už musí každý ve-
dieť pracovať s počítačom, ak chce 
získať dobré zamestnanie. Už te-
raz viem, že mi počítač v budúcnos-
ti uľahčí prácu. Je to pre nás plus. 
Počítač zefektívňuje našu prípravu 
na vyučovanie, uľahčuje a zrýchľu-
je komunikáciu a získavanie infor-
mácii. 

Michaela Starke, I. H
   - Počítač mi pomáha na vyučo-
vacích hodinách, keď potrebujem 
rýchlo získať nejaké informácie. 
Vďaka nemu môžem vytvárať pre-
zentácie, ale si aj napísať poznám-
ky. Doma je výhoda mať o jeden po-
čítač viac. 

Dávid Popper, I. H
   - Prostredníctvom počítača by 
som chcel zdokonaliť svoje ve-
domosti z rôznych oblastí. Využí-
vam ho na komunikáciu s blízkymi 
a priateľmi.
Igor Hučko, I. H 
   - Počítač mi bude slúžiť na písa-
nie poznámok, tvorbu prezentá-
cii v Power Pointe a iných progra-
moch a na komunikáciu s vyučujúcimi 
aj spolužiakmi.         Ing. Ivan Štubňa

Deň masiek
spojili s KABU

   už po druhýkrát sa rozhodli žiaci našich súkromných 
škôl osláviť pohanský sviatok - halloween (predvečer 
všetkých svätých), ktorý západný svet oslavuje 31. októb-
ra. s úsmevom prebehol aj v našich súkromných školách 
vďaka organizátorom zo  žiackej školskej rady a pod ve-
dením pedagogického zboru 27. októbra, v deň - kedy sa 
uskutočnili dve podujatia – deň masiek a kaBu.
   dopoludňajšia promenáda masiek, do ktorých sa vystro-
jila asi stovka žiakov a pedagógov, pokračovala na pra-
vé poludnie už tradičným kaBu. Mnohým z prvákov, pred 
prijatím do radov starších žiakov, nebolo veru do reči. Po-
stupne prechádzali jednotlivými zákutiami ceremoniálu 
a v závere potvrdili, že aj tento krok, zvládli bez problé-
mov tak, ako iní študenti pred nimi:

Na pravé poludnie sa vo vestibule zišli všetci na krst prvákov. 
Foto: Iveta Kardhordová

Presvedčili sme sa, že masky 
sa vyberali podľa kategó-
rii - individuálne i skupinovo 
a svojou originalitou a nápa-
ditosťou oživili priestory školy

Foto: I. Kardhordová
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Zdravie máš len jedno

Jedálny lístok od 8. do 14. novembra 2010 Jedálny lístok od 15. do 21. novembra 2010 

Pondelok
Polievka: špenátová so syr. haluškami, pečivo

Maďarský hovädzí guláš, knedľa
Kurací rezeň s horčicou, ryža, šalát
Šampiňóny na paprike, cestovina

Jesenný šalát, pečivo
Zapekané zemiaky s pórom

Buchty na pare s lekvárom, kak. posýpka, kakao
Bageta s kuracím mäsom (kur. mäso, hláv. šalát, 

kukurica, kapia, pikantný drerssing)
Bravčová pečená krkovička, pečivo

utorok
Polievka: mexická, pečivo

Detvianska nátura, opekané zemiaky, uhorka
Sviečková hovädzia pečienka, cestovina

Opekaná klobása, hrach. kaša, uhorka, chlieb
Šopský šalát, pečivo

Kondičkový tanier
Plnené rožky orechové, kakao

Celozrnná bageta čínska (šunka, paradajka, ster. 
uhorky, čin. kapusta, mrkva, čínsky dressing)
Vyprážaný brav. rezeň so sezamom, pečivo

streda
Polievka: kačacia s cestovinou, pečivo
Peč. kuracie stehno, zelen. ryža, šalát

Plnená paprika, knedľa
Zemiaková baba s kyslou kapustou

Zeleninový šalát s reďkovkou, pečivo
Farfally so zeleninovou omáčkou

Lievance s džemom
Bageta s pikantným mäsom (pikantné brav. 

mäso, hláv. šalát, paradajky, paprika, dressing)
Pečené kuracie stehno vykostené, pečivo

Štvrtok
Polievka: kapustová s úd. mäsom, pečivo

Bravčové mäso na hubách, slov. ryža, šalát
Vypráž. kur. stehno parížske, zem. kaša, šalát

Nákyp z morskej ryby, dusená zelenina
Racio šalát, pečivo

Morčacie prsia na hrášku, mrkvový šalát
Dukátové buchtičky s vanilkovým krémom

Celozrnná bageta salámová so šalátom (saláma, 
uhor. šalát, paprika, paradajky, šalát konz.)

Vyprážaný karbonátok, pečivo
Piatok

Polievka: francúzska, pečivo
Pečený brav. bôčik s plnkou, kapusta, knedľa

Prírodný morčací rezeň, ryža, šalát
Vyprážaný karfiol, zemiaky, tatárska omáčka
Ovocný cestovinový šalát s kuracím mäsom

Rizoto s paprikou a tofu
Zem. knedličky s nutelou, mak. posýpka

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

pikantný dressing)
Vyprážané kuracie stehno v cestíčku, pečivo

sobota
Polievka: zeleninová so šunkou, pečivo

Záhorácky hovädzí závitok, zemiaky, šalát
Nedeľa

Polievka: zemiaková gulášová, pečivo
Kurací rezeň Curry, tarhoňa, šalát

Európski odborníci venujú
výskytu zoonóz veľkú pozornosť

   S cieľom riešiť skvalitnenie 
hlásiaceho systému a zbe-
ru dát týkajúceho sa výsky-
tu zoonóz v rámci Európskej 
únie (EÚ) sa v uplynulých 
dňoch stretli v Bruseli od-
borníci z 32 európskych štá-
tov, Slovensko nevynímajúc. 
Zasadnutie zvolal Európsky 
úrad pre bezpečnosť potra-
vín (European Food Safe-
ty Authority - EFSA) so síd-
lom v Parme. Slovensko na 
tomto podujatí zastupova-
la  MUDr. Jana Kerlik, z Od-
delenia infekčnej epidemi-
ológie a nákaz s prírodnou 
ohniskovosťou Regionálne-

Otvorenie Relaxačného centra pri soľnej jaskyni na Krču-
lovej ulici v Brezne sa uskutočnilo 29. októbra za prítom-
nosti zástupcov mestského zastupiteľstva a lekárskej obce. 
V zrenovovanom a rozšírenom príjemnom prostredí sa budú 
môcť návštevníci venovať svojmu zdraviu nielen v soľnej jas-
kyni so soľným pieskoviskom, ale aj v parnej a suchej sau-
ne, či využiť služby maséra, solária, kozmetiky, manikúry... 
Vytvorením tohto centra sa naplnil zámer jeho zakladateľov 
– brať zdravie do úvahy ako celok, nakoľko súvisí s našim 
celkovými životnými pocitmi. Preto je len na každom z nás, 
ako docieli harmóniu v ľudskej, duševnej a duchovnej oblas-
ti. V čínskom myslení harmónia predstavuje zdravie a platí to 
aj opačne – zdravie je harmónia, rovnomerne plynúca život-
ná energia je zdravie.   

(vk+foto)

ho úradu verejného zdra-
votníctva (RÚVZ) v Banskej 
Bystrici. Táto inštitúcia úzko 
spolupracuje so Štátnou ve-
terinárnou a potravinovou 
správou Slovenskej republi-
ky na zabezpečení tejto úlo-
hy, ktorá sa týka monitorin-
gu zoonóz a nákaz spôso-
bených konzumáciou konta-

minovaných potravín. RÚVZ 
Banská Bystrica bol touto 
úlohou poverený v súvislos-
ti s plnením úlohy koordiná-
cie monitoringu prenosných 
ochorení na národnej úrovni. 
Pri spracovaní dát  sa úzko 
spolupracuje so všetkými 
regionálnymi úradmi v SR, 
ktoré pri riešení konkrétnych 

problémov pri výskyte epi-
démií zoonóz kontaktujú ve-
terinárnu správu na regio-
nálnej úrovni. „Hovorili sme 
predovšetkým o aktualizá-
cii technických noriem pre 
spresnenie a zosúladenie 
hlásenia zoonóz a alimen-
tárnych nákaz vyskytujúcich 
sa v epidémiách v rámci Eu-
rópskej únie. Medzi zoonó-
zy spadajú infekčné ocho-
renia prenosné za priro-
dzených podmienok pria-
mo, alebo nepriamo zo zvie-
rat na človeka, ako naprí-
klad toxoplazmóza, listerió-
za, lymská borelióza, vráta-
ne alimentárnych nákaz ako 
salmonelóza, či kampylo-
bakterióza“, približuje pred-
met rokovania odborníkov 
v Bruseli MUDr. Kerlik. Zdô-
razňuje, že výmena týchto 
informácií na celoeurópskej 
úrovni je veľmi dôležitá, lebo 
môže včas varovať sused-
né krajiny v prípade výskytu 
epidemických ochorení, kto-
ré by mohli prekročiť hrani-
ce krajín.  
   Slovensko má zavede-
ný aktívny dohľad nad vý-
skytom zoonóz ako sú-
časť surveillance prenos-
ných chorôb, pri ktorom veľ-
mi intenzívne spolupracu-
je so Štátnou veterinárnou 

a potravinovou správou Slo-
venskej republiky na regio-
nálnej a celonárodnej úrov-
ni. Má teda predpoklady za-
bezpečiť kompletné hlásenie 
požadovaných údajov tý-
kajúcich sa zoonóz do eu-
rópskych štruktúr, konkrét-
ne prostredníctvom Sys-
tému európskeho dohľadu 
nad infekčnými ochoreniami 
(The European Surveillan-
ce System- TESSy). Založi-
lo ho Európske centrum pre-
vencie a boja proti infekčným 
chorobám (European Centre 
for Disease Prevention and 
Control - ECDC). Toto cen-
trum je kvalifikovaným or-
gánom v oblasti monitoro-
vania, hodnotenia a komu-
nikácie o ohrození zdravia 
ľudí prenosnými ochorenia-
mi v rámci Európskej únie. 
   Výmena týchto informá-
cií na celoeurópskej úrovni 
je veľmi dôležitá, lebo môže 
včas varovať susedné kra-
jiny v prípade výskytu epi-
demických ochorení, kto-
ré by mohli prekročiť hrani-
ce krajín.  
   Najčastejšie sa vyskytujú-
cou zoonózou na Slovensku, 
podobne ako v iných kraji-
nách, je salmonelóza, kto-
rá sa často vyskytuje v epi-
démiách, ďalej kampylobak-
terióza, lymeská borelióza, 
toxoplazmóza, trichinelóza 
ale aj sporadicky sa vysky-
tujúce zoonózy ako je liste-
rióza, leptospiróza, tularémia 
a ďalšie zoonózy.

M. Tolnayová,
hovorkyňa RÚVZ B. Bystrica

Pondelok
Polievka: fazuľková kyslá, pečivo

Brav. rezeň s broskyňou a syrom, opekané 
zem., šalát

Maďarský hovädzí guláš, cestovina
Restovaná kačacia pečeň, ryža, cvikla

Šalát s cícerom, pečivo
Bravčová pečienka, dusená červ. kapusta
Rezancový nákyp s tvarohom a jahodami

Celozrnná bageta šampiňónová so šunkou 
(šunka, šampiňóny, vajcia, syr, čínska kapusta, 

kukurica, dressing)
Údená krkovička, pečivo

utorok
Polievka: zeleninová s ovs. vločkami, pečivo 

Peč. morčacie stehno,
dusená červ. kapusta, knedľa

Brav. mäso Chilli con Carne, ryža, šalát
Štefanská sekaná pečienka,

zem. prívarok, chlieb
Pikantný syrový šalát, pečivo

Pohánkový karbonátok so zeleninou,
zem., šalát

Škvarkové pagáče
Bageta syrová (maslo, syr niva, syr údený, 

vajce, hlávkový šalát, kapia)
Pečené kačacie stehno, pečivo

streda (sviatok)
Polievka: oravská fazuľová, pečivo

Sekaný rezeň z bôčika, zemiaky, uhorka
Morčacie soté na zelenine, slov. ryža, šalát

Štvrtok
Polievka: hrášková s hubami, pečivo
Sviečková hovädzia pečienka, knedľa

Srbský bravčový rezeň, ryža, šalát
Pizza mexická

Lahôdkový šalát zelerový, pečivo
Špaldovo - zemiakové placky, zakysanka

Moravský koláč, kakao
Bageta s kuracím mäsom (kuracie mäso,

hlávkový šalát, kukurica, kapia,
pikantný dressing)

Plnená sekaná pečienka, pečivo
Piatok

Polievka: zem. kyslá s hubami, pečivo
Španielske kuracie stehno, tarhoňa, šalát

Domáca zabíjačka, zem., cvikla s chrenom
Francúzske zemianky, uhorka

Mexický šalát, pečivo
Zapečená ryba so šampiň.,

šalát z červ. kapusty
Rezance s jablkami

Celozrnná bageta mexická (šunka, mrkva,
paradajky, ster. uhorky, syr, červ. kapusta,

fazuľa, kukurica, hrášok, dressing)
Vyprážaný bravčový rezeň, pečivo

sobota
Polievka: sedliacka, pečivo

Jelenie ragú s brusnicami, cestovina
Nedeľa

Polievka: furmanská, pečivo
Astúrsky bravčový rezeň, ryža, šalát

Nové relaxačné centrum
na Krčulovej v Brezne



Dňa 9. novembra uplynie 
rok odvtedy, ako nás na-
vždy opustil milovaný man-
žel, otec a starý otec

Jozef kuPEC.
S láskou spomínajú man-
želka Oľga, synovia Erik a 

Peter s rodinami
...

Dňa 3. novembra uplynulo  
jedenásť  rokov  odvtedy, 
čo nás navždy opustil náš 
drahý manžel a otec

 ing. roman
WEisENPaChEr.

S láskou spomína
smútiaca rodina

...

„Mamička, odišla si bez rozlúčky  tíško a 
navždy, v srdciach  smútok, na duši  jazvy.
Nič  nenahradí  tvoj zvonivý smiech, chýbaš 
nám denne  deväť dlhých liet. Chýba nám 
tvoj hlas, nežné pohladenie, spomienka na 
teba nikdy  nevybledne. Tam v raji nebes-

kom pokoj večný máš, si  
našim anjelom, na zemi  
strážiš nás.“
Dňa  24. novembra  2010 
uplynie deväť rokov od 
smrti  našej milovanej ma-
minky, svokry, starej a 
prastarej mamy

kataríny stEiNsdorFEroVEJ, 
rod. szarvasovej
S láskou a vďakou spomínajú

deti Svetozár, Tatiana,
Katarína, Miroslav, Alica

a Ivan s rodinami, dvanásť vnúčat
a sedem pravnúčat.
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Inzertná služba

Poďakovania

novembrovým

   Z ponúkaných ukazovateľov spokojnosti vyberte desať a označte ich číslami 
od 1 - 10  podľa poradia dôležitosti, ktoré im pripisujete a taktiež podľa toho, 
ktoré najviac ovplyvňujú vašu spokojnosť v zamestnaní. Začnite číslovať od 1 
ako najdôležitejšie, až sa dostanete po číslo 10, ktorým označíte pre vás naj-
menej významný ukazovateľ. Čísla napíšte na vyznačené bodky.

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

Z ponúkaných ukazovateľov spokojnosti opäť vyberte desať a označte ich čís-
lami od 1 - 10 podľa poradia ich dôležitosti.
Najdôležitejšie  ukazovatele  spokojnosti  v  mimopracovnom  čase  pre 
mňa sú :
...... možnosť  návštevy  športových  podujatí  (futbal, kolky, cyklistika a pod.)
...... možnosť  návštevy ponúkaných  kultúrnych  podujatí
...... sociálna  starostlivosť o  zamestnancov (rehabilitačné pobyty, kúpeľná lieč-
ba...)
...... zabezpečenie  úrazového  poistenia
...... zabezpečenie  dopravy  do  zamestnania
...... zdravotná starostlivosť
...... odmeny darcom krvi
...... odmeny pri významných pracovných a životných jubileách
...... poukážky na nákup liekov
...... regenerácia síl vo vybraných zariadeniach (sauna, telocvičňa, masáže)
...... vyššie odchodné do dôchodku
...... možnosť  dôchodkového  pripoistenia (doplnkové dôchodkové poistenie)
...... možnosť  rekreačného  športovania  vo  voľnom  čase
...... podpora  kultúrnych  podujatí  zo  strany  firmy
...... ponuka  prázdninových  rekreácií  pre  deti  zamestnancov  firmy
...... iné (uveďte aké): ...............................................................................................................
.......................................................................................................................................................

Pracovné jubileá
30-ročné

Eva MALČEKOVÁ
Juraj VRÁB
25-ročné

Ľubomír MEDVEĎ
Anna PANČÍKOVÁ

20-ročné
Renata MAJCHÚTOVÁ

Životné jubileá
Pavol DONOVAL

Soňa LUPTÁKOVÁ
Jozef MARCINKO

Tibor SCHVARZBACHER
Peter TONHAUSER

Ing. Anna TRUBAČOVÁ
Peter MACUĽA

Ján MAREK
Štefan MÓC

Stanislav VANÍK
Marian VEVERKA

Pavel GÁLL
Ing. Ľubomír JARIABKA

Vojtech KORTÁN

n v rámci 2. časti Breznianskej výtvarnej jesene na výstavu Ernesta Svrčka 
„KOLÁŽE“ a Jozefa Frtúsa „Kariportréty“. Autorská výstava tvorby dvoch reno-
movaných výtvarníkov a karikaturistov z Brezna a Banskej Bystrice je verejnos-
ti sprístupnená od 8. októbra,  v Meštianskom dome na Námestí generála M. R. 
Štefánika 13, do 12. novembra,
n na spomienkové podujatie PUKNUTÝ KALEIDOSKOP, venované životu a 
dielu evanjelického kňaza a spisovateľa Mateja Taslera. Podujatie sa uskutoční 
18. novembra o 16. hod. v Obvodom úrade Brezno, Námestie generála M. R. 
Štefánika 40,  v rámci cyklu „Breznianske osobnosti (prezentácia života a tvor-
by – obrazová projekcia s hovoreným komentárom), v spolupráci s Miestnym 
odborom Matice slovenskej v Brezne,
n na 10. ročník celoslovenského festivalu „Podstavekova heligónka“, ktorý sa 
uskutoční v Mestskom dome kultúry 13. novembra o 17. hodine,
n na slávnostný program k 55. výročiu folklórneho súboru Mostár „Od nás do 
vás“, ktorý sa uskutoční 19.-20. novembra o 17.55 hodine v Mestskom dome 
kultúry v Brezne, 
n na námestie v Šumiaci na tradičnú „Šumiacku zabíjačku“, ktorá sa uskutoční 
20. novembra o 10. hodine. Vo veľkej zasadačke OcÚ Šumiac bude o 18. hod. 
vystúpenie hudobníkov „Vlado Sendrei s kapelou.
n už 522. ročník tradičného ONDREJSKÉHO JARMOKU bude v dňoch 18. – 
20. novembra na Námestí generála Milana Rastislava Štefánika.

V mene svojom a v mene takmer dvoch stoviek zúčastnených 
sestier, lekárov a zástupcov farmaceutických firiem  ďakujem 
za finančnú pomoc a spoluprácu pri zorganizovaní VII. celo-
štátnej konferencie pediatrických sestier, ktorá sa uskutočnila 
v dňoch 15. – 16. októbra na Táľoch. Naše poďakovanie pat-
rí generálnemu riaditeľovi akciovej spoločnosti Tále – Ing. Ľ. 
Ďurinďákovi a ekonomickému riaditeľovi Železiarní Podbrezo-
vá a.s. Ing. Marianovi Kurčíkovi. Zvlášť ďakujeme pani Sorkov-
skej, zamestnancom hotelov Stupka a Golf za perfektnú atmo-
sféru, nadštandardné služby. Naša pochvala patrí aj kuchá-
rom a obsluhe.

Mgr. Zina Veždúrová

   Úprimne ďakujeme Nadácii ŽP za finančnú pomoc pre našu 
chorú dcérku Lindušku. Pomoc v núdzi si vie vážiť každý, kto 
sa v takej situácii ocitne. Teraz sme ju potrebovali my a pre-
to si vážime, že v našej blízkosti existuje niekto, kto je ochot-
ný ju poskytnúť.
   Ďakujeme a želáme vám veľa úspechov vo vašej zásluž-
nej práci.

Rodina Strmeňová

Spomienky
Predám mrazničku 120 litro-
vú, šuplíkovú.
Kontakt: 0903 469 726

...

ĎAKUJEME

Pozývame vás

Ďakujeme všetkým príbuzným, bývalým spo-
lupracovníkom a známym, ktorí sa prišli na-
posledy rozlúčiť s našou milovanou mamou a 
starou mamou

sidóniou ZaCharoVou
z Brezna.

Za dôstojnú rozlúčku ďakujeme Dychovej 
hudbe ŽP.

Smútiaca rodina

Ukazovatele spokojnosti

Vyplnený anketový lístok zašlite podnikovou poštou na personálny odbor 
ŽP a.s. najneskôr do 10-dní od vydania tohto čísla.

*.....................................................Kupón..............................................................................*

   Anketový lístok nepodpisujte. Jedného účastníka ankety vyžrebujeme a 
odmeníme vecnou cenou. Ak sa chcete zúčastniť žrebovania, odstrihnite a 
vyplňte tento kupón a zašlite podnikovou poštou personálnemu odboru.

Meno, priezvisko: .........................................................................................................
Osobné číslo: ................................................................................................................   
Prevádzkareň (odborný útvar): ..................................................................................... 

   Brezniansky mestský park na 
Námestí gen. M. R. Štefánika 
bol založený okolo roku 1900. 
Je rozložený na severnej stra-
ne rozsiahleho námestia. Vy-
kazuje vysoký stupeň auten-
ticity so zachovaným pôdo-
rysom, pôvodnou kompozí-
ciou tvorenou stromoradiami a 
systémom komunikácií. V jeho 
centre sú situované národné 
kultúrne pamiatky - rímskoka-
tolícky kostol a objekt bývalej 
radnice, dnes sídlo Horehron-
ského múzea.
   Okrem zvolenského Štúrov-
ho parku je brezniansky park 
jediným historickým mestským 
parkom na hornom Pohroní.
   Vzhľadom na historické po-
zadie a spoločenskú hodno-
tu mestský park v Brezne za-
čiatkom októbra tohto roka Pa-
miatkový úrad Slovenskej re-
publiky vyhlásil za národnú 
kultúrnu pamiatku.
   „Z hľadiska záujmov uplat-
ňovaných pri ochrane národ-

Park na námestí
- národná kultúrna pamiatka

nej kultúrnej pamiatky mest-
ského parku upozorňujeme, 
že umiestňovanie propagač-
ných, reklamných a informač-

ných zariadení v akejkoľvek 
forme a veľkosti, prenosných či 
pevne spojených so zemou na 
verejnom priestranstve mest-
ského parku v Brezne už nie je 
prípustné. V prípade akýchkoľ-

vek otázok sa obráťte na od-
bor výstavby Mestského úra-
du v Brezne,“ informovala ve-
dúca kancelárie primátora Mgr. 
Dana Kmeťová.

(dk)

Lacno predám spálňovú päť-
dverovú skriňu s nadstavca-
mi, veľmi zachovalú (dvere 
matný mahagón).
Kontakt: 0903 527 619

Foto: Anna Nociarová



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. 

PODBREZOVAN 22/2010STRANA 8

   Miestny klub Slovenský orol Prievidza bol  
v poslednú októbrovú nedeľu organizátorom 
18. ročníka lesného behu Prievidzská jeseň 
2010. Klub bežeckého lyžovania a biatlo-
nu ŽP Šport, a.s., mal v nej nielen bežecké 
ale i rozhodcovské zastúpenie, keď hlavným 
rozhodcom bol Marian Kazár.
   Výsledky našich pretekárov -  v kateg. 
najmladšie žiačky: 1. L. Janíková, 4. Z. Lon-
gauerová, najmladší žiaci: 2. D. Peťko, 3. 
M. Janík a 5. V. Pápaj, mladšie žiačky: 1. 
K. Janíková, 2. K. Kazárová, starší žiači: 1. 
T. Longauer, dorastenci: 1. P. Seifert, 3. M. 
Marčok, 4. O. Kozstolányi, dorastenky 1. 
K. Kupcová. V. Kubacká v kateg. žien bola 
šiesta a z mužov 40 – 49 ročných Ľ. Juroš 
(z energetiky) zvíťazil a P. Faško (z údržby 
ťahárne rúr) bol 2. 

(mk)

Poradie II. Majstrovstiev sve-
ta mužov: 1. Vilmoš Zavarko 
(srbsko), 2. Jan Kotyza (ČR),  
3. Ivan Čech Ivan (SR)
Kombinácia: 1. Vilmoš Za-

Kolkári po víťazstve na Svetovom pohá-
ri pokračujú vo famóznych výsledkoch. 
V minulom kole dosiahli na domácich 
dráhach výsledok 3910, piaty najlepší 
výsledok svetových tabuliek a v  7. kole 
najvyšší rozdiel v skóre v Slovenskej ex-
tralige - 628 bodov v jednom zápase. Ví-
ťazstvo bolo ozdobené vytvorením rekor-
du družstva 3746 bodov a rekordom jed-
notlivca výkonom 653 bodov Vilmošom  
Zavarkom. V tomto zápase zaujal súboj 
medzi domácim Halašim a Tomkom, kto-
rý strhol víťazstvo po trpezlivom výkone 
v úplnom závere na svoju stranu, a ako 
jediný stratil dva setové body. Ostatný 
hráči bodovali naplno. Víťazstvo Pod-
brezovej, ktorá uštedrila súperovi nulu je 
piate v rade. B družstvo vyhralo v Tren-
číne po dramatickom závere zápasu 
o 14 bodov, najlepším hráčom bol Bys-
trík Vadovič. Výkon 628 bodov mu vynie-
sol umiestnenie v šestke naj výkonov 7. 
kola. Ženy si pripísali prvú výhru v tomto 
súťažnom ročníku po zdolaní Zvolenskej 
Slatiny. C družstvo v domácom prostredí 
podľahlo rezerve Veľkého Šariša, výbor-
ný výsledok dosiahol dorastenec Kováč 
622 bodov, čo je najlepší výsledok tohto 
kola v 1. lige. Dorastenci doma podľahli 
družstvu Sučian.
Z jednotlivcov sa v tomto kole presadili 
Vilmoš Zavarko 653 bodov, Jovan Ćalić 
643 bodov, Milan Tomka 628 bodov, Bys-
trík Vadovič 628 bodov, Radoslav Foltín 
622 bodov, Ivan Čech 619 bodov a v C 
družstve Tomáš Herich 609 bodov.

Priebežné postavenie v tabuľke: ŽP 
„A“ – 1. miesto, ŽP  „B“ – 3. miesto, ŽP  
ženy – 13. miesto, ŽP „C“ – 4. miesto, ŽP 
dorast – 6. miesto.

Extraliga muži
TJ Slavoj Sládkovičovo - ŽP  „A 0:8

3118:3746
Zostava a body: Radoslav Foltín 622, 
Milan Tomka 630, Ivan Čech 619, Ondrej 
Kyselica 579, Vilmoš Zavarko 653, Jovan 
Ćalić 643.

TKK Trenčín - ŽP „B“ 3:5
3364:3377

Zostava a body: Tomáš Dilský 580, Pe-
ter Šibal 556, Pavol Jakubec 533, Tomáš 
Pašiak 561, Juraj Kriváň 519, Bystrík Va-
dovič 628.

1. liga východ
TJ Zvolenská Slatina - ŽP ženy 1:7

3056:3170
Zostava a body: Jana Turčanová 554, 
Dominika Kyselicová 472, Dagmar Kyse-
licová 529, Eva Bábelová 560, Domini-
ka Skalošová 515, Edita Hiadlovská 540.

ŽP „C“ – Slavoj Veľký Šariš „B“ 3:5
3383:3428

Zostava a body: Tomáš Herich 609, Ľu-
boš Figura 559, Matej Sršeň 559, Stani-
slav Vais 515, Jozef Petráš 573, Pavel 
Paulečko 568.

Dorastenecká liga
ŽP – Tatran Sučany 1:3

1558:1664
Zostava a body: Radovan Balco 526, 
Michal Dilský 519, Tomáš Dziad 517, 
Dominika Kyselicová 523. Disciplína 
šprint: Balco - Bránik 2:0, Štefančík - Vy-
letel 0:2.                                           (kys)

V rakúskom Ritzingu sa v dňoch 24. - 30. októbra  konali II. Majstrov-
stvá sveta jednotlivcov v kolkoch. Tohto vrcholového svetového pod-
ujatia sa zúčastnili aj hráči Kolkárskeho oddielu ŽP Šport Podbrezo-
vá - Vilmoš Zavarko, Jovan Čalič, ktorí reprezentovali Srbsko, pod ve-
dením trénera Miloša Ponjaviča. Ivan Čech a Milan Tomka štartovali vo 
farbách Slovenska. Bilancia zisku medailí pre našich hráčov znie - dve 
zlaté, jedna strieborná a dve bronzové medaily. Dvojnásobným maj-
strom sveta sa stal Vilmoš Zavarko, ktorý zvíťazil v súťaži jednotlivcov 
a kombinácii, keď počas celého šampionátu z 24 hier stratil len dve. K 
dvom zlatým medailám pridal ešte striebro v šprinte a stal sa najúspeš-
nejším pretekárom majstrovstiev sveta. Opäť potvrdil svoju súčasnú 
dominanciu vo svetovom kolkárskom športe. Nestratili sa však ani slo-
venskí reprezentanti. Ivan Čech obsadil bronzovú priečku v súťaži jed-
notlivcov a len jediný prehratý zápas ho delil od „podbrezovského“ fi-
nále so Zavarkom. Milan Tomka spoločne s Gabrielou Kuchárovou ob-
sadili tretie miesto v súťaži tandem mix.

Zavarko dvojnásobný majster sveta

V. Zavarko

Kuchárová – Tomka I. Čech

varko (srbsko), 2. Attila Né-
meš (MR), 3. Branko Manev 
(Macedónsko).
Poradie II. Majstrovstiev sveta 
žien: 1. Barbara Fidel (slo-

vinsko), 2. Lucie Vavarková  
(ČR), 3. Ines Maricic  (Oreho-
vec Želja, Chorvátsko.
Kombinácia: 1. uršula Zimer-
men (Nemecko), 2. Ines Ma-

ricics (Chorvátsko), 3. Gabri-
ella Drajko (MR).
Tandem mix: 1. liovič/Bulka 
(Chorvátsko), 2. Majer/Fuč-
kar (Macedónsko), 3. kuchá-
rová/tomka (sr), Orehovec/
Mučanič (Chorvátsko).
Šprint muži: 1. attila Né-
meš (Mr), 2. Vilmoš Zavar-
ko (Srbsko), 3. Claudio Boan-
ta (MR), Branko Manev (Ma-
cedónsko).
Šprint ženy: 1. dana Wieder-
manová (Čr), 2. Doris Frank 
(Rakúsko), 3. Adelle Andhau-
ser (Taliansko),  Rada Savič 
(Slovinsko)

(kys)

   V Bratislave sa  23. októb-
ra konalo 5. kolo Slovenské-
ho pohára v cyklokrose. Čle-
novia Cyklistického klubu ŽP 
Šport, a.s., obsadili v kategó-
riách - starší žiaci: 1. Pavol 
Kvietok, 2. Daniel Mihalíček, 
kadet: 1. Šimon Vozár , 3. Ivan 
Schvarzbacher, 4. Michal Do-
noval, juniori: 1. Ondrej Glajza,  
ženy: 2. Tereza Medveďová. 
     V nedeľu (24.10.) už naši 
cyklisti bojovali o body v Plzni v 
rámci Svetového pohára, ktorý 
bol zároveň aj 4. kolom Čes-
kého pohára. Medzi staršími 
žiakmi prešli cieľom 11. Pa-
vol Kvietok, 12. Daniel Mihalí-

Hektický týždeň cyklistov
ček. Z kadetov sa najviac da-
rilo Šimonovi Vozárovi, kto-
rý vybojoval 3. miesto, 9. bol 
Ivan Schvarzbacher a 16. Mi-
chal Donoval. Víťazkou kate-
górie kadetiek sa stala Tereza 
Medveďová a 6. skončil medzi 
juniormi Ondrej Glajza.
   Český pohár pokračoval už  
28. októbra svojim 5. kolom v 
Tábore. Aj tieto preteky boli 
zaradené  do 1. kategórie UCI. 
Naši pretekári v nich však ne-
mali svoj deň, v kategórii star-
ších žiakov skončil Daniel Mi-

halíček na 14. mieste, 4. bola 
Tereza Medveďová v kategó-
rii kadetiek. Šiesty bol v ka-
tegórii kadetov Šimon Vozár 
a 20. Ivan Schvarzbacher, ju-
nior Ondrej Glajza prešiel cie-
ľom 19. 
   Český pohár pokračoval 30. 
októbra 6. kolom v Lošticiach, 
v ktorom sa už niektorým na-
šim pretekárom začalo lepšie 
dariť. V kategórii starších žia-
kov bol 14. Daniel Mihalíček, 
kadetka Tereza Medveďová 
obsadila 2. miesto, z kadetov 

bol 3. Šimon Vozár, 19. Ivan 
Schvarzbacher a v juniorskej 
kategórii obsadil  Ondrej Glaj-
za 18. miesto.
   Pretekári týždeň, nabitý pre-
tekami zavŕšili 31. októbra  v 
Kremnici, kde svojim 6. ko-
lom pokračoval Slovenský po-
hár. Daniel Mihalíček skončil vo 
svojej kategórii 6., Šimon Vozár 
zvíťazil, Ivan Schvarzbacher 
bol 4., Michal Donoval 8., Te-
reza Medveďová 2. a víťazstvo 
si vybojoval aj Ondrej Glajza.

(PM)

Vytvorili nový
rekord trate

Cestujeme po svete a nepoznáme krásy Slovenska. Boli ste už v Jánošíkových dierach?            Foto: O. Kleinová

Lesný beh


