
ný plán predstavoval 7 300 ton, 
bol upravovaný na 8 350 ton 
a toto množstvo máme aj po-
tvrdené na predaj.

   Mali sme v pláne predaj 85 
ton zváraných ťahaných rúr, 
dnes máme potvrdených 81 
ton. Plánované množstvo 340 
ton zváraných kalibrovaných 
rúr bolo v skutočnosti prekro-
čené o 266 ton. Pre druhový-

robu sme plánovali objem 209 
a dnes máme potvrdených 340 
ton na predaj.
   Kontinuálne odlievané oce-

ľové bloky zvyknem spomí-
nať na začiatku, dnes som si 
ich nechal nakoniec. Pôvod-
ne bol plánovaný objem pre-
daja 12 tisíc ton, operatívne 
sme ho zvýšili na 16 500 ton 
a napokon, realita je 22 200 

potvrdených ton. K takémuto - 
v ostatnom čase nezvyčajné-
mu, navýšeniu došlo z dvoch 
dôvodov.  Dostali sme objed-
návku od nášho v minulosti 
tradičného odberateľa Třinec-
kých železiarní a tak o 10 tisíc 
ton sa zvýšil pôvodný odhad.
   S potešením môžem kon-
štatovať, že pôvodný obchod-
ný plán sme dokázali za celý 
prvý kvartál zvýšiť v celkovom 
objeme o 11 300 ton a vo fi-

nančnom vyjadrení 57 613 ton 
zákaziek predstavuje hodnotu 
41 564 tis. eur. Tento finančný 
objem je najväčší od obdobia 
začiatku krízy, tretieho štvrť-
roku 2008.
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generálneho riaditeľa ŽP a.s.

V dňoch 3. až 5. marca sa 
v poľskom meste Kielce usku-
točnil veľtrh  PneuMaTicon, 
so zameraním na oblasť hyd-
rauliky a pneumatiky a veľtrh 
eneX, so zameraním na ener-
getiku a obnoviteľné zdroje 
energie. Železiarne Podbre-
zová spolu s dcérskou spo-
ločnosťou SLoVRuR na veľtr-
hu PneuMaTicon prezen-
tovali výrobky, ktoré majú ko-
nečné použitie pri výrobe hyd-
raulických valcov a hydrau-
lických a pneumatických roz-
vodov. Veľtrh prispel k zvýše-
niu povedomia o našich výrob-
koch medzi poľskými výrobca-
mi hydraulických a pneumatic-
kých komponentov.

Ing. Slavomír Krbyla

Ako hodnotíte prvý štvrťrok 
v odbyte našich výrobkov?
   - najpozitívnejšou informá-
ciou je skutočnosť, že vedenie 
spoločnosti rozhodlo o návra-
te k  nepretržitému, štvorčato-
vému pracovnému režimu vo 
valcovni bezšvíkových rúr, kto-
rý platí od 8. marca 2010. K to-
muto rozhodnutiu sme dospe-
li na základe zhodnotenia si-
tuácie v odbyte. V obchod-
nom úseku bol odhad na pre-
daj 9 700 ton valcovaných rúr 
a tento objem bol aj potvrde-
ný. celý štvrťrok, so zreteľom 
na januárové opravy, bol na-
plnený v zmysle obchodné-
ho plánu.
   Realita zvarovne rúr veľ-
kých priemerov je v porovnaní 
s plánovaným objemom pre-
daja na tom lepšie. obchodní-
kom sa podarilo získať zákaz-
ku pre istú košickú firmu a tak 
bolo plánované množstvo 540 

Dnes nájdete štvrté kolo sú-
ťaže venovanej 170. výročiu 
založenia podbrezovských 
železiarní, tradične na piatej 
strane. Vašou úlohou bude 

text pozorne prečítať a správ-
ne odpovedať na otázku. ne-
zabudnite priložiť aj kupón. 
Každé súťažné kolo bude vy-
hodnotené a jeden zo súťa-
žiacich bude odmenený. Pra-
vidlá súťaže dovoľujú pou-

žiť dva žolíky. ak splníte po-
žadované kritériá, dostane-
te sa do žrebovacieho bub-
na o cenu generálneho ria-
diteľa ŽP a.s.

Do tretieho kola sa zapojilo 97 súťažiacich a úspešní boli tí, 
ktorí odpovedali „...2. augusta 1914.“ JUDr. Michal Gaboň 
z právneho odboru vyžreboval víťaza tretieho kola a stala sa 
ňou Jana Ždanská z ťahárne rúr. Výherkyni zablahoželal a ce-
nu venoval Ing. Július Kriváň, člen Predstavenstva a obchod-
ný riaditeľ  ŽP a.s.                    Foto: I. Kardhordová

Od 8. marca vo valcovni bezšvíkových rúr pracujú opäť v nepretržitom štvorčatovom pracov-
nom režime                                                                                      Ilustračné foto: A. Nociarová

ton prekročené o 135 ton rúr. 
   Stabilne dobrá je situácia 
v odbyte rúrových navarova-
cích oblúkov. Počas uplynu-
lého polroka sme sa mesač-
ne dostali cez objem 200 ton. 
na prvý štvrťrok sme plánova-
li 650 ton a potvrdených máme 
681 ton oblúkov. Z doplnkové-
ho sortimentu – napr. reduk-
cie - plánovali sme predaj 6 
ton a potvrdených máme 7 ton.
   Keď si premietneme čísla 
plánované v novembri 2009, 
môžeme konštatovať, že v sor-
timente ťahaných rúr sa situá-
cia podstatne zlepšila. Pôvod-

(Pokrač. na str. 3)

Neprehliadnite možnosť venovať svoje 2 percentá vlaňajšej dane na dobrú vec – čítajte na 3. strane
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Milan RUSNÁK, druhovýroba
   - Čo som naposledy čítal? No ne-
viem, ale bolo to asi hodne dávno. 
Na názov knihy si už nespomeniem, 
ale bola to určite dobrodružná litera-
túra. Mojim najobľúbenejším žánrom 
je sci  - fi literatúra.

- zabezpečiť prístup zamestnancom 
k informáciám vedeckovýskumných 
a vzdelávacích potrieb,
- poskytovať knižnično-informačné 
služby z vlastných fondov a sprístup-
ňovaním vonkajších informačných 
zdrojov dopĺňať, uchovávať, ochra-
ňovať a sprístupňovať knižný fond, 
- pre odborné po-
treby celej akcio-
vej spoločnosti sú 
pre rok 2010 for-
mou predplatného 
zabezpečené ča-
sopisy, distribuo-
vané do všetkých 
útvarov  podľa ich interných požia-
daviek. Môžem spomenúť, že z ob-
lastí – vedy  i techniky je to 19 odbor-
ných časopisov, bezpečnosti  práce 
4,  daňovníctva - financií  14. Celko-
vo do spoločnosti prichádza 65 titulov, 
z ktorých niektoré časopisy zostávajú 
v prevádzkárňach,  resp. odborných 
útvaroch a 25 je archivovaných v na-

šom oddelení, 
- zabezpečenie odbornej publikácie  
na základe požiadaviek prevádzkár-
ni, resp. odborných útvarov, ktorej 
evidencia je zabezpečená buď pria-
mo na zamestnanca (odborné publi-
kácie),  resp. na príslušný útvar (od-
borné publikácie,  ktorých dáta sú ča-

sovo/ročne revido-
vané),
- dennou neod-
mysliteľnou súčas-
ťou práce zamest-
nancov sú  tech-
nické normy, kto-
ré stanovujú pro-

ces výroby, bezpečnosť práce, elek-
trotechniku, požiarnu ochranu, sta-
vebníctvo.
   Záujemcovia o informácie,  týkajú-
ce sa odborných časopisov, publiká-
cií a noriem nás môžu kontaktovať na 
číslach 5642 a 5640.  

Ing. Zuzana Kováčová,
vedúca oddelenia Tvtei

   Poznať históriu firmy, v kto-
rej pracujeme, je základným 
prejavom lojality k svojmu za-
mestnávateľovi. Takých za-
mestnancov, ktorí sa môžu 
pochváliť, že pracujú v stose-
demdesiat ročnej firme, je na 
Slovensku veľmi málo. S o to 
väčším rešpektom hľadíme 
na našu minulosť a obdivu-
jeme tých, ktorí sa pričinili, 
aby sa často aj vo veľmi zloži-
tých podmienkach podbrezov-
ské železiarne  udržali a do-
konca zastávali popredné po-
stavenie. 
   Každý zamestnanec Žele-
ziarní Podbrezová už pri prvom 
kontakte s fabrikou má možnosť 
oboznámiť sa s jej históriou. no-
voprijatí absolvujú v rámci vstup-
ného školenia aj návštevu Hut-
níckeho múzea ŽP. Koho his-
tória zaujme, má možnosť na-
hliadnuť v technickej knižnici do 
dvoch monografií, ktoré boli vy-
dané v minulosti. Dnes už nie je 
možnosť bežne zohnať knižnú 
publikáciu oceľový chlieb z Pod-
brezovej, ktorá na pulze doby 
zaznamenáva históriu do roku 
1948 a jej zostavovateľom bol 
Július alberty, či 150 rokov Žele-
ziarní Podbrezová od Jána Gre-
schnera, ktorá zachytáva dejiny 
do roku 1990. 
   Pri príležitosti 170. jubilea 
predstavenstvo spoločnosti roz-
hodlo o vydaní ďalšej publikácie, 
venovanej histórii hutníckej vý-
roby v Podbrezovej. Bude celo-
farebná a dvojjazyčná (sloven-
ská a anglická mutácia), vo for-
máte 25 x 30 centimetrov a bu-

Zhovárala sa: o. Kleinová
Foto: V. Kúkolová

Čo ste naposledy čítali,
aký je váš obľúbený

literárny žáner?

   Žijeme príliš intenzívne a z mladej generácie už málokto spája marec s knihou. Knihy žiaľ ustúpili do úza-
dia. Informácie, ktoré sme kedysi získavali z nich, dnes poľahky nájdeme na internete, prípadne využijeme 
ďalšie vymoženosti  vyspelej doby. Moderný spôsob života prináša pôžitok zo sledovania často bezduchých 
seriálov, či filmov bez akejkoľvek hlbšej hodnoty. Televízne reality show pútajú k televíznym prijímačom čo-
raz viac divákov a tých, ktorí večery trávia pri dobrej knihe je čoraz menej. Zo vzorky piatich ľudí, ktorých 
sme sa na čítanie pýtali, síce nemožno robiť žiadne závery, jedno je však isté. Aj my sme viac – menej pod-
ľahli moderným trendom a kniha už nie je našim najlepším priateľom. Je to škoda, pretože tým, že nečítame, 
strácame pojem o skutočnej realite a zároveň sa ochudobňujeme o dobrý tréning na pamäť i slovnú zásobu. 
Čím ju máme bohatšiu, tým je naša šanca úspešne uspieť v živote omnoho väčšia.

„Nemilovať knihu, znamená nemilovať múdrosť a nemilovať múdrosť, znamená stávať sa hlupákom“.
Ján Amos Komenský

Marec – Mesiac knihy

  Už tradične sa mesiac marec spája nielen s príchodom jari, ale aj s kni-
hou. Kniha od vynálezu kníhtlače patrí  medzi neodmysliteľných spo-
ločníkov mladých či tých skôr narodených. Prečo si Mesiac knihy pri-
pomíname práve v marci? Podľa jednej z verzií sa stal prvý jarný  me-
siac mesiacom knihy z komerčných dôvodov, zvolili si ho sami kníh-
kupci kvôli malej návštevnosti v obchodoch a z histórie vieme, že prá-
ve marec je mesiacom,  v ktorom sa narodil a zomrel významný budi-
teľ Matej Hrebenda. Žil v rokoch 1796 až 1880 a  vo svojej dobe sa stal 
legendárnym šíriteľom slovenskej a českej knihy, tým aj osvety a vzde-

lanosti. Hoci bol slepý, knihy natoľko miloval, že sa mu stali osudom. 
Putoval po Gemeri, Malohonte až do Viedne, zbieral staré tlače a ruko-
pisy. Zaslúžil sa  o rozvoj slovenského národného povedomia, rozširo-
vaním obľúbených kalendárov a populárnej spisby medzi slovenským 
ľudom. Slováci vďaka nemu spoznávali knižnú kultúru a získavali pre-
hľad o verejnom dianí. Svoju súkromnú zbierku kníh daroval Matici slo-
venskej a prvému slovenskému Gymnáziu v Revúcej.
   Poskytovanie knižnično-informačných služieb zamestnancom Žele-
ziarní Podbrezová a.s., využívaním a sprístupňovaním knižničného do-
kumentu a fondu,  má v náplni oddelenie výrobno-technických a eko-
nomických informácií technicko-investičného odboru, známe ako tech-
nická knižnica. Medzi jej hlavné úlohy patria:

V domácej knižnici ju môže mať každý 

Kniha o našej histórii

Marec bol za Mesiac 
knihy vyhlásený pred 
päťdesiatimi piatimi 

rokmi

de mať 192 strán. Jej zostave-
ním bol poverený ing. Tibor Tur-
čan (okrem iného zostavova-
teľ Dejín hutníctva na Sloven-
sku 2006). Publikácia pozostá-
va z deviatich kapitol. V prvej sa 
zaoberá tradíciami železiarstva 
a hutníctva v regióne, v druhej 
postavením pudlovne a valcov-
ne v (Pod)Brezovej. Valcovne 
súčasťou železničnej horúčky sú 
témou tretej kapitoly a vo štvrtej  
nájdete zmapované roky 1867 
až 1918. nasledujúce roky, až 
po rok 1945, sú predmetom piatej 
kapitoly. Šiesta kapitola zahŕňa 
roky 1945 až po rok 1989 a opi-
suje smerovanie za uzavretím vý-

robného cyklu. nové trhové pod-
mienky sú zaznamenané v ďalšej 
kapitole a jej obsahom sú novo-
dobé dejiny akciovej spoločnos-
ti až po rok 2008. nová podnika-
teľská stratégia našej spoločnos-
ti po roku 2000 je zaznamenaná 
v ďalšej kapitole, v ktorej sa do-
čítate o spoločnostiach skupiny 
ŽP GRouP. V deviatej kapito-
le sa  môžete oboznámiť s ak-
tivitami  Železiarní Podbrezo-
vá smerujúcimi do celého regi-
ónu. Knižná publikácia onedlho 
uzrie svetlo sveta a vy ju bude-
te môcť získať do svojej domá-
cej knižnice. 

O. Kleinová

Bc. Erika HRIŇOVÁ, doprava
   - Teraz čítam len odbornú literatú-
ru. Končím vysokú školu, takže na iné 
nemám čas. Mám však obľúbený žá-
ner, je ním romantická literatúra, naj-
mä od Rosamunde Pilcherovej, ale 
aj  od našej autorky Táni Vasilkovej.

Bc. Stanislav TURŇA, oceliareň
   - No teraz je akurát obdobie, keď 
nemám veľmi čas venovať sa iným 
žánrom, ako odbornej literatúre. Fini-
šujem na diplomovke a čítam len štu-
dijné materiály. Rád mám však detek-
tívky a historický žáner.

Tomáš FODOR, doprava
   - Od Dana Browna Da Vinciho kód. Je 
to môj obľúbený spisovateľ a prečítal som 
azda všetky tituly, ktoré od neho u nás 
vyšli. Teraz však prerábam dom, a tak 
som musel žáner zmeniť na štúdium pra-
covných postupov v rôznych príručkách.

Ján BELKO, oceliareň
   - Pokiaľ mám čas, väčšinou siaham 
po odbornej literatúre. Zaujímam sa 
o počítače a elektroniku a rád študu-
jem odbornú literatúru práve z tých-
to oblastí. V detstve som rád čítal 
detektívky. 

Ilustr. foto: A. Nociarová
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Nadácia Miška Sotáka

Vážení kolegovia,
  život okrem pekných chvíľ prináša 
každému z nás i situácie, kedy ne-
vieme ako ďalej. Vtedy očakávame, 
že na blízku bude niekto, kto nás 
vypočuje a pomôže, možno prežil 
niečo podobné a má pre nás rieše-
nie. Nikdy nevieme, či sa to stane 
dnes, zajtra...
  Práve preto využime aj tento 
rok možnosť darovať 2 % dane 
Nadácii Železiarne Podbrezová. 
Pomáha všetkým, ktorí sú na jej 
pomoc odkázaní. Činnosť Na-
dácie je zameraná na finančnú 
a materiálnu pomoc fyzickým 
a právnickým osobám v oblasti 
zdravotníctva, športu, vzdeláva-
nia, sociálnej sféry a kultúry.
O výpomoc z prostriedkov Na-

Nadácia Miška Sotáka vznikla za 
účelom poskytovania materiálnej 
pomoci nadaným deťom zo so-
ciálne slabších rodín,  na rozvoj 
ich prirodzeného talentu v oblas-
ti športu, vzdelávania, publikačnej 
a výchovnej činnosti, resp. v ob-
lasti kultúry. Nadácia je spoluor-
ganizátorom akcií zameraných na 
rozvoj mládeže. Úzko spolupracu-
je s Nadáciou Železiarne Podbre-
zová a spolupodieľa sa na rôznych 
projektoch v oblasti športu, kultú-
ry, príp. vzdelávania. Ak pociťujete, 
že aj vy sa chcete podieľať na pod-
pore mladých, využite túto mož-

nosť a venujte svoje 2 percen-
tá vlaňajšej dane Nadácii Miš-
ka Sotáka. 

Za všetkých, ktorí pomoc potrebujú, 
ďakujeme.

Ing. Mária Sotáková,
správkyňa nadácie

Ako poukázať 2 percentá dane?
  Ak vám vykoná ročné zúčtovanie dane zo závislej činnosti zamestnávateľ, stačí vyplniť a predložiť Vyhlásenie o poukázaní 2 percent dane z príjmu 
do 30. apríla 2010 daňovému úradu v mieste svojho trvalého bydliska. Spolu s Vyhlásením doložíte potvrdenie svojho zamestnávateľa, že vaša daň, 
vyplývajúca z ročného zúčtovania, bola odvedená daňovému úradu.
V prípade, že si podávate daňové priznanie samostatne, uvediete ako prijímateľa 2 percent dane Nadáciu ŽP alebo Nadáciu Miška Sotáka.

Obchodné meno: 
Nadácia Miška Sotáka
IČO:  37828738
DIČ:  2021634219
Právna forma: nadácia
Bankové spojenie: SLSP, a.s., 
0302306937/0900
Registrovaná v Notárskom cen-
trálnom registri pod č. 37744/2009
Sídlo: Kukučínova 24, 
977 01 Brezno

dácie môžu požiadať občania zo 
sociálne slabších vrstiev, oso-
by dlhodobo choré, zdravotne  
postihnutí,  talentovaná mládež 
v oblasti športu a kultúry, talen-
tovaní mladí ľudia na podporu ich 
vzdelávania.
Po predbežnom zhodnotení roku 
2009 sme vypomohli a podporili:
- oblasť školstva a športu  v hod-
note  200 693,28 eura,
- oblasť zdravotníctva, sociálnej 
sféry a kultúry 57 353,04 eura.
    Chceme poďakovať všetkým dar-
com, ktorí doteraz prispeli svojím 
percentom dane a veríme, že sa 
okruh darcov rozšíri, okrem svojho 
zriaďovateľa Železiarní Podbrezová 
a.s., či už z radov fyzických alebo 

Obchodné meno: 
Nadácia Železiarne Podbrezo-
vá a.s.
IČO: 37818481
DIČ 2021533228
Právna forma: nadácia
Bankové spojenie: SLSP a.s. 
0301554533/0900
Registrovaná v Notárskom centrál-
nom registri pod č. NZ 41842/2009
Sídlo: Kolkáreň 35, 
976 81 Podbrezová

právnických osôb a tým sa zvýši 
možnosť podpory Nadácie ŽP, hlav-
ne v regióne Horehronie.

Ing. Alena Kvačkajová,
vedúca odboru 

riadenia daní a účtovníctva

Zabezpečenie kvality za-
hŕňa spolu všetky oblas-
ti firmy v jej horizontál-
nom aj vertikálnom čle-
není. To znamená vzájom-
nú spoluprácu všetkých 
z oblasti nákupu, výroby, 
techniky, predaja, ako aj 
všetkých ostatných útva-
rov v správnom čase, pretože kva-
lita výrobkov je vždy súhrnným vý-
sledkom všetkých činností, v kaž-
dej fáze celkového výrobného pro-
cesu. Výrobok spĺňajúci kvalitatív-
ne parametre kladené zákazníkom 
musí byť „vyrobený“ v požadova-
nej kvalite a jeho charakteristiky sa 
kontrolnými postupmi „len“ overia 
a následne deklarujú. Overenie kva-
lity výrobku (v našom prípade väč-
šinový podiel tvoria bezšvíkové rúry 
rôzneho prevedenia), je úlohou od-
boru riadenia kvality. A tak aj v roku 
2009 bola činnosť odboru zameraná 
hlavne na hodnotenie kvality výrob-
kov z produkcie ŽP a.s.
   V rámci  systému manažérstva kva-
lity bolo v priebehu roku 2009 vykona-

ných šesť inšpekcií na udr-
žanie, resp. predĺženie,  vý-
robkových certifikátov od 
renomovaných spoločnos-
tí. Pod metodickým vede-
ním odboru riadenia kvali-
ty bolo vykonaných šesťde-
siattri výrobkových auditov 
so záznamami nedostat-

kov, návrhov na zlepšenie, resp. od-
poručení zo strany audítorov. V zmys-
le požiadavky S-461 bolo za rok 2009 
vykonaných osemdesiatšesť náhod-
ných kontrol výrobkov s vystavením 
protokolu o kontrole. Za účasti odbe-
rateľov, resp. preberacích komisárov, 
bolo vykonaných deväťdesiatdva pre-
bierok výrobkov ŽP a.s.
   V rámci zabezpečenia požiadaviek 
kvality výroby  musia byť zabezpeče-
né aj kvalitné dodávky vstupných ma-
teriálov a surovín, ktoré preberá a vy-
hodnocuje vstupná kontrola. 
   V roku 2009 bolo vykonaných 35 562 
chemických a spektrometrických ana-
lýz, 206 555 mechanických a technolo-
gických skúšok a vystavených 37 032 
hutných osvedčení. Bolo spracovaných 

a vyhodnotených 3 728 vzoriek na sve-
telnom a elektrónovom mikroskope, 
pričom výsledky sú zahrnuté v 358 
metalografických správach. Z oblasti 
metrológie sme skalibrovali 8 043 me-
radiel dĺžky, 3 117 meradiel tlaku, tep-
loty a rôznych snímačov, tiež 156 ka-
librácií váh a 402 kalibrácií elektroprí-
strojov. Celá produkcia rúr bola  ne-
deštruktívne skúšaná na kontrolných 
linkách, či už metódou vírivých prúdov 
alebo ultrazvukom. 
   V oblasti technického zabezpečenia 
odboru boli vykonané servisné opravy 
strojných a skúšobných zariadení, pri-
čom bola v prevádzkarni ťaháreň rúr 
inštalovaná repasovaná ultrazvuko-
vá linka na nedeštruktívnu kontrolu rúr 
z TTS Svinov.
   Plnenie náročných požiadaviek vý-
robných prevádzkarní, resp. zákazní-
kov z oblasti kvality hodnotenia výro-
by a výrobkov, bolo v roku 2009 za-
bezpečované prostredníctvom spo-
ľahlivej skúšobnej techniky a od-
bornou a vedomostnou zručnosťou 
a znalosťou zamestnancov odboru 
riadenia kvality.

  Časy, keď bol notebook iba výsadou top 
manažérov sú už dávno preč. Hlavne svo-
jou nízkou cenou a hmotnosťou si prerazili 
cestu aj k bežným pracovníkom, ktorí po-
trebujú používať počítač mimo prostredia 
svojej kancelárie. Aby bolo možné s no-
tebookom pracovať aj v teréne - mimo do-
sahu elektrických zásuviek, sú ich súčas-
ťou batériové moduly, ktorých úlohou je 
zabezpečiť napájanie zariadenia čo naj-
dlhšiu dobu. A práve doba prevádzky na 
baterku je zvlášť v poslednej dobe jeden 
z najvýznamnejších parametrov posudzo-
vaných pri výbere notebooku.
   Nezanedbateľným faktom je aj obme-
dzená životnosť batérie a tiež cena, za 
ktorú je možné zabezpečiť novú baté-
riu. Hlavne domáci majitelia notebookov 
sú na cenu novej batérie obzvlášť citliví.
   Samotný modul je zložený z akumuláto-
rových článkov, ktorých úlohou je usklad-
ňovať a následne aj poskytovať elektric-
kú energiu, riadiacej elektroniky, tepel-
ného čidla a prípadne aj tepelnej poist-
ky. Úloha riadiacej elektroniky spočíva 
v sledovaní a regulovaní parametrov prú-

S Ing. Jozefom Turisom, vedúcim odboru riadenia kvality

Strážia kvalitu výrobkov

Ako na to?
du a napätia pri nabíjaní, vyhodnocovaní 
stavu nabitia alebo vybitia článkov a sle-
dovaní vnútornej teploty článkov. K aktivá-
cii tepelnej poistky dochádza pri dosiah-
nutí kritickej teploty a jej obnovu je možné 
vykonať len v odbornom servise prípadne 
výmenou celého akumulátora. Celý mo-
dul je zapuzdrený v plastovom nerozobe-
rateľnom puzdre.
   Čoraz častejšie sa v poslednej dobe 
množia otázky od používateľov noteboo-
kov na to, ako majú s ním zaobchádzať, 
aby dosiahli čo najdlhšiu životnosť baté-
rie. Na túto otázku neexistuje všeobec-
ná a jednoznačná odpoveď a neposkytu-
jú ju ani samotní výrobcovia notebookov. 
V posledných rokoch sú notebooky vy-
bavené batériami Li-Ion. Životnosť tých-
to modulov je približne 300 až 500 nabí-
jacích cyklov. Už po 100 nabíjacích cyk-
loch dochádza k miernemu zníženiu kapa-
city akumulátora, ktoré už užívateľ doká-
že postrehnúť. Z pohľadu bežného užíva-

teľa zhruba po šiestich mesiacoch dochá-
dza k viditeľnému zníženiu kapacity baté-
rie, celková životnosť batérie sa pohybu-
je medzi 18 až 24 mesiacov. K faktorom, 
ktoré najviac ovplyvňujú životnosť batérie 
patrí teplota. Teploty pod 0°C a nad 40°C 
výrazne znižujú schopnosť batérie ucho-
vávať elektrickú energiu.
Tipy, ako na to:
l Zabráňte prehrievaniu batérií - pone-
chaním notebooku na priamom slneč-
nom svetle, odložením v uzavretom au-
tomobile (hlavne počas horúcich letných 

dní), používaním blízko tepelných zdrojov, 
obmedzením vetracích otvorov notebooku 
ale aj položením notebooku pred seba „na 
kolená“ (napr. pri ceste v autobuse). Tiež 
nevystavujte batériu príliš nízkym teplo-
tám (pod 0°C), hlavne pri práci v teréne.
l  Pokúste sa znížiť počet nabíjacích 
cyklov – ak pracujete celý deň v kance-
lárii a máte k dispozícii napájaciu sieť, 
je zbytočné nechať notebook pracovať 
na batérii.
l Notebook je vybavený obvodom, kto-
rý sleduje stav batérie a po jej plnom na-
bití zastaví nabíjanie batérie. Ak pracuje-
te s notebookom v teréne na batériu, ne-
pripájajte k notebooku zbytočne iné zaria-
denia, ktoré z neho čerpajú energiu. Ide 
hlavne o mobily a prehrávače, ktoré cez 
USB port s notebookom komunikujú, ale 
zároveň sa aj dobíjajú a tým odoberajú 
z batérie notebooku energiu. Počúvanie 
hudby alebo pozeranie filmu zvyšuje zá-
ťaž systému a zvyšuje nároky na spotrebu 

energie. Pri práci na baterku sa sám no-
tebook snaží znížiť spotrebu energie zní-
žením jasu displeja.
l  Raz za mesiac nechajte prebehnúť 
kompletný nabíjací cyklus – nechajte ba-
tériu nabiť na 100 % a potom ju nechaj-
te vybiť až kým vám notebook neoznámi 
nízky stav batérie. Potom ho ihneď pri-
pojte na napájací adaptér. Elektronika ba-
térie a notebooku si na základe tohto cyk-
lu obnovia,  tzv. vybíjacie krivky, na zákla-
de ktorých systém odhaduje čas do úpl-
ného vybitia.
l Zabráňte styku batérie (hlavne jej kon-
taktov) s vodou a inými kvapalinami.
l Vyhýbajte sa stavom hlbokého vybi-
tia batérie – opakovanými pokusmi za-
pnúť notebook na batériu po samočinnom 
vypnutí v dôsledku nízkej úrovne batérie.
l Nevyberajte batériu z notebooku počas 
práce s napájacím adaptérom.
l Zabráňte poškodeniu lisovaného plas-
tového puzdra batériového modulu.

Ing. Roman Kohútik,
vedúci odboru technickej podpory

ŽP Informatika, s.r.o.

Aké sú prognózy vývoja na nasledujúce mesiace z dnešné-
ho pohľadu?
   - Štvorčatový nepretržitý režim by mal byť vo valcovni bezšvíko-
vých rúr reálny z momentálneho pohľadu aj v apríli a v máji. Ťaž-
ko sa mi predvída, čo bude v júni. V nasledujúcich dvoch mesia-
coch by sme však mali dosiahnuť marcovú úroveň predaja valco-
vaných rúr, okolo 9 700 ton.
   Vo zvarovni rúr sa situácia javí v zmysle plánovaných objemov 
zatiaľ len do apríla. nakoľko zvárané rúry veľkých priemerov sú se-
zónnym tovarom, verím, že v nasledujúcich mesiacoch sa dostane-
me do plánovaného množstva predaja.
   Situácia v predaji rúrových navarovacích oblúkov je približne rov-
naká ako v predchádzajúcich mesiacoch. Pre odbyt zváraných ťa-
haných rúr máme rozpracovaných niekoľko projektov, po technickej 
stránke vyzerajú sľubne, problematická je však otázka ceny. naše 
odhady sú zatiaľ optimistické, urobíme všetko preto, aby sme od-
byt zabezpečili aj pre tento druh výrobkov.
   Za ostatné mesiace sa nám darilo zvyšovať množstvo zákaziek pre 
predaj kalibrovaných rúr a verím, že plánované objemy aj naplníme.
   V predaji kontinuálne odlievaných oceľových blokov máme jasno 
do polovice apríla, pripravujeme sa však na rokovania s nemecký-
mi odberateľmi, i s Třincom. Pre výrobky druhovýroby sa nám da-
rilo počas tohto štvrťroka zvyšovať objemy predaja zhruba o 40 ton 
a dnes je to 191 ton, čo je trojnásobok plánovaného množstva. 
   Podľa dnešných predpokladov očakávame, že druhý štvrťrok v 
hlavných výrobných prevádzkarňach, ako je valcovňa bezšvíkových 
rúr a ťaháreň rúr, by mal byť na podobnej úrovni ako tomu bolo v pr-
vom štvrťroku. Problematickejšie to môže byť s kontinuálne odlie-
vanými oceľovými blokmi a s menšími výrobkami.  

OK

(Dokonč. zo str. 1)

v centre pozornosti



   Veľkonočnú vodu zamuro-
vali do základov nového do-
mu, aby sa jeho stavba a život v 
ňom vydarili. Vykropili ňou staj-
ňu, keď sa krava otelila. Gazdi-
né pred východom slnka muse-
li poumývať všetok riad a naj-
mä nádoby na mlieko, aby kra-
vy dobre dojili. Všetko muse-
li poriadne pozametať a vyniesť 
smeti von, aby sa v dome ne-
držal hmyz. 
   Dobytok si tiež užil svoje - 
všetko to malo slúžiť na jeho 
ochranu pred neduhmi a zve-
ľadenie. Koňom uviazali čer-
venú niť do chvosta, aby ich 
chránili pred urieknutím, kravu 
tri razy utreli mužskými gaťa-
mi, aby bola plodná a pysk jej 
natreli slaninou, aby sa nezdu-
la. Dobytok ešte v stajni pošú-
chali vajcom, pokropili sväte-
nou vodou a vyháňali bodlia-
kom. na prah stajne položi-
li vajce a ak ho niektorá kra-
va rozbila, bola to predzvesť jej 
rýchleho uhynutia.
   V noci zo Zeleného štvrtka 
na Veľký piatok sa schádza-
li strigy. Ľudia predpokladali, 
že škodlivá činnosť stríg a stri-
gôňov bola namierená predo-
všetkým proti dobytku, a pre-
to natierali večer dvere staj-
ní kolomažou alebo cesnakom. 
aby kravám niektorá striga ne-
počarila, mala gazdiná urobiť 
venček zo šípového prúta a o 
polnoci mlieko cezeň precediť. 
Gazdovia na Veľký piatok zvy-
čajne značkovali ovce, pretože 
verili, že budú menej cítiť bolesť 
a rany sa im rýchlejšie zahoja. 
Tak, ako sa mali rýchlo hojiť ra-
ny zvieratám, takisto rýchlo sa 
mali hojiť poškodené miesta na 
rastlinách, preto sa v tento deň 
štepili mladé stromčeky.
   Čarodejnú atmosféru veľko-
nočného obdobia sa usilovali 
využiť aj vydajachtivé dievčatá. 

Hádzali napríklad do vody ma-
lé jedľové vetvičky. ak ich nies-
la voda po prúde, mali sa vydať 
vo vlastnej obci. ak vetvičku 
stočil vír iným smerom, mali sa 
dostať za nevesty inam.
   V Bielu sobotu sa ľudia veno-
vali vareniu a pečeniu obrad-
ných jedál. Bola to bravčovi-
na, často varili šunku. Masť zo 
šunky odkladali na liečenie rán 
a mnohí verili, že chráni aj pred 
hadím uštipnutím. Vo viacerých 
oblastiach pripravovali na Veľ-

kú noc jahňa, v južných čas-
tiach stredného a západné-
ho Slovenska dosiaľ pečú ba-
ránka z masy pripravenej z va-
jec, žemlí a klobásy. Keď gaz-
diná vymiesila cesto, neočisti-
la si ruky a išla pohladkať stro-
my, ktoré mali v tom roku prvý 
raz zarodiť, alebo ktoré dáva-
li málo ovocia. 
   Významnú úlohu mal oheň, 
ktorý roznecovali v Bielu sobo-
tu. novým ohňom zapálili več-
nú lampu a veľkonočnú svie-
cu zvanú paškál. oheň mal 

mať magicko-ochrannú silu. S 
uhlíkmi z tohto ohňa sa tri razy 
obehol dom, aby bol chránený 
pred povodňou. Popol sypali na 
oziminy, aby ich nezničili búr-
ky. Biela sobota bola považo-
vaná za šťastný deň na sade-
nie a siatie. niekde v tento deň 
kotúľali po poli okrúhly koláč, 

aby sa vydarila úroda.
   Vo Veľkonočnú ne-
deľu založili dospie-
vajúcim dievčatám po 
prvý raz na hlavu par-
tu. Pri prekročení kos-
tolného prahu kaž-
dá prehodila cez se-
ba peniaz pre šťastie. 
Počas omše sväti-
li veľkonočné jedlá. Z 
kostola sa každý po-
náhľal domov, preto-
že ako rýchlo prišiel, 
taký šikovný mal byť 
pri žatve. Stolovanie v 
tento deň pripomínalo 
Štedrú večeru. Prvým 
chodom bolo vajíčko, 
ktoré gazda rozdelil 
medzi všetkých prí-
tomných. Hlavný chod 

bolo mäso z hydiny. Všetci sa 
mali dobre najesť, aby boli sýti 
po celý rok. omrvinky zo stola 
odkladali na liečenie, do siatin, 
alebo ich dali sliepkam - ma-
li lepšie niesť.
   Vo Veľkonočný pondelok sa 
niekde šibalo, inde šibalo aj 
polievalo. chlapci šibali najmä 
gazdiné, aby vraj neoprašiveli. 
odmenou im boli vajíčka a ko-
láče. Starší mládenci začali kú-
pať v nedeľu popoludní a kon-
čili nad ránom. na Veľkonočný 
pondelok poobede pokračova-
li. V každom dome ich boha-
to pohostili, nezriedka aj obda-
rovali peniazmi. a tak im trvalo 
aj dva dni, kým všetky dievča-
tá pooblievali. Z vyzbieraných 
peňazí usporiadali večer zá-
bavu, kde sa stretli s dievčata-
mi. Po zábave odprevadili mlá-
denci svoje vyvolené domov, za 
čo dostali vyšívané šatôčky. V 
utorok si mohli dievčatá a ženy 
vynahradiť štípance od korbá-
čov a premočené šaty. od rána 
striehli s vedrami vody za plot-
mi a oblokmi a poliali každého 
muža, ktorý mal menej ako päť-
desiat rokov.
   obdobie jarných sviatkov sa 
končilo na Juraja, keď sa zem 
otvára. aj keď dnes už na ča-
ry neveríme, radi sa vraciame a 
mnohé zvyklosti a tradície eš-
te na Veľkú noc každoročne ro-
bievame. Prichádza k nám do 
našich domovov radosť, poho-
da a úsmev na tvári, ktorý po-
čas veľkonočných sviatkov ne-
smie nikde chýbať.

(Veľkonočné zvyky
– internet)

Na prahu
Veľkej noci
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   V Smrtnú nedeľu si dievča-
tá súce na vydaj priviazali na 
žrď figurínu zo slamy, odetú do 
ženských šiat a utekajúc s ňou 
cez dedinu spievali. Za nimi šli  
chlapci a spievali. na kratšej 
žrdi niesli figurínu „dedka“. Keď 
dobehli k potoku, posťahova-
li z figurín šaty a atrapy hodili 
do vody. Morenine šaty si ob-
lieklo to z dievčat, ktoré zvoli-
li za kráľovnú. na žrde si pou-
väzovali mašle, ale aj fľašky od 
pálenky a zaniesli ich spievajúc 
richtárovi, za čo dostali smaže-
né šišky, či iné. 
   Poobede chodili dievčatá 
spievajúc po dedine so „ze-
leným májom“ - rozvinutými 
prútmi ozdobenými stuhami, 
za čo dostali vajíčka na krasli-
ce. Takto sa lúčili so zimou ve-
riac, že pochovaním Moreny sa 
počasie naozaj zmení.
   V Kvetnú nedeľu (pripadá na 
nedeľu pred Veľkou nocou a 
názov sviatku je odvodený od 
kvetov, ktorými bývajú ozdo-
bené kostoly a ktoré majú pri-
pomínať palmové vetvy, ktorý-
mi ľud vítal Ježiša) si ľudia do 
kostola doniesli rozvinuté vŕbo-
vé prútiky, ktoré im kňaz svä-
til modlitbami. Doma si ich za-
stokli za hradu na povale ale-
bo za obrazy, aby ich chránili 
pred búrkami. Pri búrkach ko-
nárik položili do obloka, ale-
bo kúsok z neho hodili do oh-
ňa. Bahniatka obkladali aj okolo 
chorých, aby sa skoro uzdravili. 
na orave dávali prútiky do pr-
vej brázdy, na východnom Slo-
vensku ich uložili k prvému za-
sadenému zemiaku. na Ho-
rehroní prútmi vyháňali doby-
tok na prvú pašu, v okolí Hontu 
zapichli vetvičky na hroby svo-
jich blízkych, aby podobne ako 
sa budí na jar, príroda prebudi-
la aj duše príbuzných.
   V túto nedeľu matky v oko-
lí Brezna nosili do kostola svo-
je malé deti, aby vraj zača-
li skôr hovoriť. od tohto dňa až 
do Veľkonočného piatku sa v 

   Podľa kalendára sa začína jar, bez ohľadu na podnebné 
podmienky, dňom jarnej rovnodennosti. Zmeny v prírode 
malo pozitívne ovplyvniť jarné vynášanie Moreny, prospe-
ritu hospodárstva mali zabezpečiť hlavne úkony a obyča-
je vykonávané vo veľkonočnom týždni a až do letného ob-
dobia si ľudia spestrovali voľné chvíle rôznymi zvyklosťa-
mi, ktoré mali mať blahodarný  vplyv na očakávanú úrodu. 
Vďaka tomu, že naši predkovia nepovažovali zmenu roč-
ných období za zákonitosti prírody, ale za dôsledok pôso-
benia nadprirodzených síl, si dnes môžeme priblížiť mno-
ho pekných a veselých zvykov, a k niektorým už takmer 
zabudnutým sa opäť vrátiť.

kostoloch čítali pašie - state 
z evanjelia hovoriace o utrpení 
Ježiša. Verilo sa, že počas pa-
šií bolo možné odkryť poklady 
ukryté v zemi. nad miestom s 
pokladom horel na povrchu ze-
me plamienok. Poklad sa však 
musel vykopať skôr, ako sa pa-
šie dočítali, inak sa stratil.
   aj pokrmy mali v týchto dňoch 
svoju čarovnú moc. Väčšinou 
sa jedli rôzne dlhé cestoviny s 
makom - aby na obilí narást-
li dlhé klasy s množstvom zrna. 
Zo zeleniny používali len také 
druhy, ktoré čím skôr kvitli. na-
opak, kapustu nejedli, aby ne-
vychádzala do kvetu.
   V Zelený štvrtok, či Bielu so-
botu, sa muži, ženy aj dospie-
vajúca mládež chodili umývať 
do potoka. Začínalo sa už pred 
ranným zvonením. Dievčatá 
verili, že po takomto umytí budú 
čerstvé ako lastovičky, nebudú 
mať pehy na tvári a ak si umy-
jú vlasy, rýchlejšie im narastú.

Veľká noc je tu zas,
oblievačiek a šibačov čas.
Veľká noc i jar prináša,
všetko zlé odnáša.
Každá jar niečo nové donesie,
 smútok z tváre odženie.

Veselú Veľkú noc, šibačov plný dvor
či byt, veď takto to má byť.  
Veselé Veľkonočné sviatky, 
aby sa vám chlapi šťastne vrátili
z každej oblievačky.

Zuzana Hroncová, Vt

Veľká noc

Foto: O. Kleinová

Onedlho sa nám naskytne aj takýto pohľad.                                    Foto: I. Kardhordová



notné Revolučné odborové hnutie 
(v deväťdesiatych rokoch opäť roz-
členené na rôzne zväzy a asociácie). 
   Vojnové operácie v roku 1945 trva-
li v okolí Podbrezovej a v priestoroch 
závodu  sedem týždňov. Prevádzko-
vé budovy boli deštruované, zamíno-
vané a niektoré  úplne zničené, vnút-
rozávodná doprava – bez strojného 
parku, bola nečinná. Škody predsta-
vovali 224 420 048 Kčs, avšak nevy-
čísliteľné boli škody na životoch za-
mestnancov. Veď na frontoch 2. sve-
tovej vojny a v povstaní padlo 97 pod-
brezovských robotníkov a úradníkov. 

Obnova závodu
   Po oslobodení Podbrezovej (21. 
marca 1945), sa začalo s obnovou 
závodu. Povereníctvo SNR uvalilo 
13. júla na závod národnú správu, 
ktorá trvala do konca roka. Národ-
ným správcom bol Dr. Vladimír Lan-
ger a 1. januára 1946 bol závod pre-
menovaný na Stredoslovenské žele-
ziarne, národný podnik, Podbrezová. 
V prvom roku bolo na obnovu vyna-
ložených 31,5 mil. korún a do konca 
roka 1947 vzrástli na 95 miliónov. Po-
čet zamestnancov po vojne klesol zo 
4 855 na 3 491 (z toho bolo 941 re-
meselníkov, 869 zaučených a 1 285 

pomocných robotníkov, 91 učňov, 
19 inžinierov, 127 technikov a stre-
doškolákov, 32 ostatných technikov, 
169 administratívnych úradníkov a 49 
úradníčok). 
  Rekonštrukcia podbrezovských že-
leziarní neznamenala len obnovu zá-
kladného závodu v Podbrezovej, ale 
aj všetkých jeho výrobných objek-
tov – na Chvatimechu, Piesku, Tisov-
ci (pec bola opäť zapálená 19. aprí-
la 1947). Dokončená bola prestavba 
generátorovej stanice, šrotového po-
ľa a preložky štátnej cesty. V augus-

te 1949 boli železiarne premenované 
na Švermove železiarne.
   V období industrializácie Slovenska 
začali v Piesku s výrobou drevoobrá-
bacích a kovoobrábacích strojov. Výro-
ba mostov a oceľových konštrukcií bo-
la presunutá do Brezna (v apríli 1947 
začali železiarne stavať neskôr známu 
Mostáreň Brezno), v tomto období sa 
začalo aj s výstavbou nových hál na vý-
robu oceľových konštrukcií v Závadke 
nad Hronom a novej zlievarne v Hronci. 
Od existujúceho hutnícko-strojárskeho 
kombinátu (združoval závody Podbre-
zovej, Tisovca, Hronca, Brezna, Závad-
ky, Piesku a tri české podniky v Kostel-
ci nad Orlicí, v Týništi nad Orlicí a v Br-
ne – Slatine) sa v päťdesiatych rokoch 
odčlenili české podniky a z ostatných 
sa na Slovensku vytvorili samostat-
né – národné podniky.
   V roku 1958 bola v podbrezov-
ských železiarňach otvorená nová 
prevádzkareň zvarovňa rúr veľkých 
priemerov  s priamym švíkom, ktorej 
súčasťou bola  povrchová antikoróz-
na úprava rúr asfaltovaním a impreg-
novanou sklenou rohožou.
   Vedľa nemocnice bola vybudovaná 
100 kV rozvodňa, ktorou bol podnik 
napojený na verejný energetický sys-
tém. Zásadnejšia prestavba a moder-

nizácia oceliarne začala postavením 
východnej, západnej a strednej časti 
haly, sprevádzkovaná bola štyridsať-
tonová SM-pec č. 1, pribudla ďalšia 
v roku 1954 a treťou bola prestavaná 
pec na 30 tonovú. Na mieste SM-pec 
č. 4 a odlievacej haly bola postave-
ná nová elektrooceliareň s dvoma 
elektrickými tridsaťtonovými pecami 
(A, B). V roku 1958 bola postavená 
tretia 40 tonová pec (č.2).

Spracovala V. Kúkolová
z podkladov HM ŽP
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*čitateľská súťaž k 170. výročiu založenia podbrezovských železiarní * 

Dvadsiate storočie

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

Otázka 4. kola:
Kedy a kde sa uskutočnilo val-
né zhromaždenie novej účastin-
nej spoločnosti Železiarne Pod-
brezová?  

Kupón 
č. 4

V období druhej svetovej vojny
   Dňa 27. septembra 1938 získala 
Československá zbrojovka, a.s., Br-
no 51 percentný podiel akcií podbre-
zových železiarní. V čele novovytvo-
renej spoločnosti (Podbrezová, ban-
ská a hutná a.s., Praha) bola správna 
rada so zastúpením oboch majiteľov. 
Ríšsky koncern Hermann Göring We-
ke, ktorý sa zmocnil ťažkého priemys-
lu v Československu, pohltil aj Zbro-
jovku a s ňou  podbrezovské železiar-
ne. Na základe dohody rámci využi-
tia „vojnohospodárskych podnikov“, 
odovzdal  Slovenský štát 30. januá-
ra 1940 Nemecku dvadsaťpäť závo-
dov na výrobu zbraní a streliva. Pod-
brezovské železiarne boli predané fir-
me Reichswerke Aktiengeselischaft 
fűr Waffen Maschinenbau Hermann 
Göring Werke so sídlom v Berlíne len 
za 70 miliónov korún, na desaťroč-
né splátky bezúročne, aj s kutacím 
právom takmer na celom Slovensku, 

Sto sedemdesiat rokov existencie zaraďuje podbrezovské železiarne medzi naj-
staršie firmy na Slovensku. Prešli 19., 20. a ocitli sa v 21. storočí. Počas tohto 
obdobia sa vystriedali roky úspechov i neúspechov, niekoľkých svetových hos-
podárskych kríz, dvoch svetových vojen a štyroch zmien štátneho usporiada-
nia – od monarchie až po demokraciu. Významné udalosti zásadnou mierou 
ovplyvňovali aj vnútorné dianie. Železiarne sa v ich priebehu menili, zdokona-
ľovali, rozširovali a nakoniec transformovali na mini hutu.

Vybavenie: vstupné priestory a malá 
reštaurácia na prízemí.
Štúdiá a apartmány sú jednoducho 

Pohľad na podbrezovské železiarne v r. 1940.                                               Foto: archív HM ŽP

s platnosťou od 1. januára 1941. Na-
koľko predaj nevyriešil základné pre-
vádzkové problémy železiarní, zišlo 
sa 9. júla 1941 v hoteli Carlton v Bra-
tislave valné zhromaždenie novej 
účastinnej spoločnosti, ktorá neskôr 
niesla slovenský názov: Železiarne 
Podbrezová, úč. spol., a nemecký ná-
zov Eisenwerke Podbrezová A.G., so 
sídlom v Bratislave.  
   Počas štyroch rokov došlo k zmene 
výrobného programu, ktorý bol orien-
tovaný na zbrojnú výrobu – valcova-
li hrubé plechy, široké železo, pro-
filovú a betonársku oceľ (Roxor), v 
Hronci sa zo smaltovanej výroby pre-
šlo na výrobu rôznych liatych súčias-
tok na tanky a delá. Koncom januá-
ra 1943 bola spustená do prevádzky 
prestavaná vysoká pec v Tisovci. Ho-
ci bol v Podbrezovej od roku 1939 vo-
jenský priemyselný dozor, bolo šťas-
tím, že jeho správou bol poverený ako 
prednosta kpt. A. Weinhold, odporca 

fašistického režimu, ktorý zachránil 
veľa mladých robotníkov pred nástu-
pom na vojenskú službu, ich odvele-
niu na front alebo pred postihom za 
diverznú činnosť v závode. Štyri me-
siace pred vypuknutím SNP bol však 
z Podbrezovej odvelený.

Slovenské národné povstanie
a oslobodenie

   Tri dni pred vypuknutím SNP opus-
tilo nemecké vedenie podbrezov-
ský závod (vrátilo sa na krátky čas 
na sklonku roka s cieľom -  zabezpe-
čiť odvoz výrobného zariadenia, pra-
covných nástrojov a surovín). Kme-
ňoví zamestnanci závodu, po vyhlá-
sení SNP 29. augusta 1944, po stov-
kách vstupovali do radov slovenskej 
povstaleckej armády a k partizánom. 
V závodnom hoteli sa 15. októbra 
uskutočnila Podbrezovská konferen-
cia, na ktorej 164 zástupcov odboro-
vých zväzov a asociácií utvorilo jed-

Kód zájazdu 5101 5102 5103 5104 5105 5108 5109 5111

Dátum odchodu z BB 8.6. 17.6 26.6. 5.7. 14.7. 10.8. 19.8. 6.9.

Dátum príchodu do BB 19.6. 28.6. 7.7. 16.7. 25.7. 21.8. 30.8. 17.9.

Cena po zľave do
30. marca 2010

202 250 250 279 299 299 279 250

Rodinné rekreácie
Grécko – Olympic – apartmánový dom HERMES ***+

Výhodná poloha sto metrov od širokých zlatých pláží (so slnečníkmi a ležadlami za poplatok), 
tri kilometre od Parálie a päťdesiat metrov od obľúbeného centra letoviska Olympic Beach so 
všetkými jeho lákadlami,  predurčuje apartmánový dom Hermes, aby bol z roka na rok vyhľa-
dávanejším miesto možno práve i vašej zaslúženej dovolenky. Ocenia ho najmä tí návštev-
níci, ktorí hľadajú cenovo výhodnú dovolenku s nenáročným ubytovaním v atraktívnej kom-
binácii, blízko širokých pieskových pláží a živého centra letoviska „Vodné športy na pláži.“

Termíny dvanásťdňových pobytov s autobusovou dopravou a prenocovaním 9x (rok 2010):

zariadené pre dve, tri, prípadne šty-
ri osoby (1 miestnosť) – apartmán 
pre štyri osoby (2 spálne) - zaria-

dený kuchynský kút (dvojplatnička, 
kuchynská linka so základným ria-
dom) – chladnička – vlastné hygie-

nické zariadenie (kúpeľňa so sprchou 
a WC) – balkón s posedením.  
V cene sú zahrnuté:
doprava klimatizovaným autobu-
som z Banskej Bystrice, 9x ubytova-
nie, delegát, posteľ-
né prádlo 1x za po-
byt, spotreba vody 
a energie.
Príplatky: 24 eur 
- poistenie cestov-
né a insolventnosť 
CK. Výlety fakul-
tatívne na mieste 
u delegáta. 
Strava:
individuálna. 
Podmienka: cena 
pre ucelené kolek-

tívy 48 osôb. 
Garantovaný odchod z Brezna.
Bližšie informácie:

na č. tel.:
048 645 1455, 1462.
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Jedálny lístok 15. – 21. marec 2010 Jedálny lístok 22. – 28. marec 2010 
Pondelok

Polievka: sedliacka, pečivo
Sviečková hovädzia pečienka, knedľa

Marocké kuracie prsia, ryža, šalát
Varená brokolica, kôprová omáčka, zem.

Hydinový šalát, pečivo
Zapekané zemiaky s pórom

Makový koláč s čokoládou, kakao
Utorok

Polievka: kapustová s klobásou, pečivo
Vypráž. karbonátok, zem. šalát

s majonézou
Prírodný morčací rezeň, tarhoňa, šalát
Tortelíny so šunkou, syrová omáčka

Ryžový šalát so salámou
Segedínsky guláš sójový, zemiaky

Palacinky s nutelou
Streda

Polievka: pohronská, pečivo
Kur. soté na čínsky spôsob, ryža, šalát
Bravčové stehno na smotane, knedľa

Klužská kapusta
Krabí šalát s ovocím, pečivo

Rybie filé so zelenou fazuľkou
Hanácke koláče, kakao

Štvrtok
Polievka: gulášová, pečivo

Hovädzie mäso na korení, slov. ryža, šalát
Vyprážaný kur. rezeň furmanský, zem., šalát

Pizza s kuracím mäsom a olivami 
Šampiňónový šalát s jablkami, pečivo

Dusené bravčové mäso s kelom
Rezance s orechmi

Piatok
Polievka: brokolicová dánska, pečivo

Pečený bôčik s plnkou, kapusta, knedľa
Španielske kuracie stehno, ryža, šalát

Špagetový nákyp s tofu
Šalát s cícerom, pečivo

ToP šalát s kuracím mäsom, pečivo
Marhuľový koláč kysnutý, kakao

Sobota
Polievka: zel. s rajbaničkou, pečivo

Brav. rezeň s nivou a šampiň.,
zem., uhorka

Nedeľa
Polievka: šurdica, pečivo

Milánska hovädzia pečienka, cestovina

   Rýchle oteplenie po pred-
chádzajúcich mrazoch v dru-
hej dekáde februára spôso-
bilo aj napriek snehovej po-
krývke pomerne rýchly ná-
stup tohtoročnej peľovej se-
zóny. ide predovšetkým o peľ 
jelše a liesky nielen v ovzdu-
ší Banskej Bystrice a jej oko-
lia, ale v rámci celého územia 
Slovenska. „Z ojedinelého vý-
skytu pár peľových zŕn v pr-
vých dňoch uplynulého týždňa 
sme v závere týždňa zachyti-
li už aj vysoké hladiny den-
ných koncentrácií peľu tých-
to drevín s dennými maxima-
mi v nedeľu u jelše 114 pe-
ľových zŕn a u liesky 81 pe-
ľových zŕn na meter kubic-
ký vzduchu. Spóry húb rodu 
cladospórium sa vyskytovali 
v nízkych, až veľmi vysokých 
koncentráciách v úzkej zá-
vislosti od počasia,“ konšta-
tuje RnDr. Janka Lafférsová, 
vedúca oddelenia biológie ži-
votného prostredia Regionál-
neho úradu verejného zdra-
votníctva (RÚVZ) v Banskej 
Bystrici. Denné koncentrácie 
peľu hodne kolíšu v súvislos-

   Súčasťou nejednej domácnosti a rodiny sa stáva štvornohý 
miláčik – pes, o ktorého sa dôkladne staráte. a keďže chcete 
pre neho len to najlepšie, viete, že vaša starostlivosť sa neza-
čína a nekončí pri výdatnej strave, či venčení. Starostlivosť tre-
ba venovať aj srsti psíka, o ktorú sa dôkladne postarajú v sa-
lónoch pre psov.
   Salón pre psov poskytuje poradenské služby, ale hlavne sa o 
vášho miláčika profesionálne postará. Starostlivosť zahŕňa kú-
panie, strihanie, rozčesávanie srsti, trímovanie – vyčesáva-
nie mŕtvych chlpov, čistenie uší, strihanie pazúrikov, vytláčanie 
análnych žliaz, odblšenie. 
   V salóne vám upravia psíka podľa požiadaviek, a tak isto sa 
postarajú o predchádzanie rôznych zdravotných problémov. 
napr. dlhé pazúriky sa vylamujú, znečistené ušká sa zapaľu-
jú, pod splstnatenou srsťou tzv. „dredami“ pokožka psíka nedý-
cha a môže dôsť ku kožným problémom, plné análne žľazy sa 
zapaľujú. návštevu v salóne netreba odkladať. Čím skôr maji-
teľ svojho psíčka začne priúčať na pravidelnú úpravu, tým ľah-
šie a bez stresu ju bude psík znášať.
   Ktoré plemená by mali salón navštevovať? Malé, či veľké, 
krátkosrsté, či dlhosrsté? neexistuje plemeno, ktoré by sa ne-
dalo upraviť, ale predovšetkým dlhosrsté rasy, ako napr. jorkšír, 
maltezák, ši-cu, bišon... a rasy, ktoré sa trímujú, napr. bradáč, 
foxteriér, westík..., by mali byť pravidelnými návštevníkmi saló-
nov. Výnimkou nie sú ani krátkosrsté plemená, ktoré treba če-
sať, kúpať, strihať im pazúre a čistiť ušká.
   Pred úpravou je potrebné informovať strihača o prípadnej cit-
livosti psíčka na určité partie tela, agresivite alebo bojazlivosti. 
V salónoch sa nepoužívajú žiadne utlmujúce, či uspávacie prí-
pravky, ale volí sa citlivý prístup k psíkovi.

Alergici pozor, začína peľová sezóna

Pondelok
Polievka: ryžov. s karfiolom a hubami, pečivo

Morčacie ražničí, zemiaky, šalát
Záhradnícke bravčové stehno, tarhoňa, šalát

Kuracie stehno s pohánkou a zeleninou
Horehronský syrový šalát, pečivo

Hovädzie varené so zelen., kečupová omáčka
Jahodové zem. knedličky so strúhankou

Utorok
Polievka: kapust. s fareb. paprikou, pečivo

Údené mäso, kapusta, knedľa
Kur. rezeň s ananásom a syr., ryža, šalát
Karfiolový mozoček so syrom, zemiaky

Pestrý cestovinový šalát
Mor. prsia s mrkvou, šalát z čer. kapusty

s ananásom
Tvarohový nákyp s višňami

Streda
Polievka: fazuľová kyslá, pečivo

námornícke hovädzie mäso, slov. ryža, šalát
Čiernohorský vyp. brav. rezeň, zem. kaša, šalát

Držby na diabolský spôsob,  knedľa
Zeleninový šalát s reďkovkou, pečivo

ohnivé kuracie stehno orientálne, obloha
Šúľance s makom

Štvrtok
Polievka: zelen. s liatym cestom, pečivo

nitrianske bravčové stehno, knedľa
Pečené kur. stehno, zelen. ryža, šalát

exotická bravčová kotleta, opek. zemiaky
Racio šalát, pečivo

Zapekaná brokolica s tofu
Pečené buchty so sliv. lekvárom, kakao

Piatok
Polievka: pórová s krúpami, pečivo
Maďarský hovädzí guláš, cestovina

Vypr. mor. medailóny so šunkou a syrom, zem., 
tatárska omáčka

Kurča dusené so slivkami, ryža
Windsorský šalát, pečivo

Švajčiarske sój. zemiaky, uhorkový šalát
Bryndzovníky

Sobota
Polievka: kláštorná, pečivo

Kur. stehno na smotane s hlivami, knedľa
Nedeľa

Polievka: oravská fazuľová, pečivo
Prírodná hov. roštenka, hráš. ryža, šalát

Prečo salón pre psov

ti s výkyvmi počasia pokle-
som nočných teplôt. S jarnými 
alergénmi (jelša, lieska a vzá-
pätí breza) nastupujú problémy 
hlavne pre ľudí citlivých na peľ 
drevín - nádchy, svrbenie očí a 
u ťažších prípadov aj problémy 
s dýchaním. Toto bol aj jeden z 
dôvodov, pre ktoré oddelenie 
Biológie životného prostredia 
RÚVZ v Banskej Bystrici zare-
agovalo na potreby polinotikov 

i medicínskej praxe a v rám-
ci špecializovanej činnosti od-
delenia zaviedlo od roku 2002 
monitorovanie prítomnosti pe-
ľových alergénov v ovzdu-
ší Banskej Bystrice volumet-
rickou metódou (štandardnou 
metódou peľovej informačnej 
služby). Týmto nadviazalo na 
predchádzajúci lokálny aero-
palynologický monitoring z ro-
kov 1997 a 1998, kedy boli za 

použitia modifikovaného Dur-
hamovho lapača monitorova-
né dve lokality na území Ban-
skej Bystrice.
   Peľový monitoring sa v 
SR vykonáva pod gestor-
stvom verejného zdravotníc-
tva až od roku 2006. Záko-
nom č.355/2007 o ochrane, 
podpore a rozvoji verejné-
ho zdravia a o zmene a do-
plnení niektorých zákonov sa 
pracovisko biológie životné-
ho prostredia RÚVZ Banská 
Bystrica stalo koordináto-
rom peľovej informačnej 
služby (PIS) v SR. Vďaka 
podpore hlavného hygienika 
a MZ SR pribudli k monitoro-
vacej stanici pri RÚVZ Banská 
Bystrica postupne ďalšie – v 
Úrade verejného zdravotníc-
tva v Bratislave, ako aj v re-
gionálnych úradoch verejného 
zdravotníctva v Trnave, nitre, 
Košiciach a Žiline.
   Polinózy patria v súčas-
nosti medzi najčastejšie 
prejavy alergie a podľa šta-
tistických údajov nimi trpí viac 

ako tretina populácie. Hranica 
sa v ostatných rokoch posú-
va do nižších vekových kate-
górií. negatívny trend náras-
tu alergických ochorení sa stal 
podnetom pre lekárov, aero-
biológov, botanikov i environ-
mentalistov k hľadaniu efek-
tívnych riešení tohto prob-
lému. Vybudovaním funkč-
nej siete monitorovacích sta-
níc peľovej informačnej služ-
by, ktoré sa zaoberajú moni-
torovaním prítomnosti peľu v 
ovzduší a zabezpečením dis-
tribúcie hlásení o peľovej si-
tuácii v tom - ktorom regió-
ne, je možné zefektívniť prá-
cu odborných lekárov aler-
gológov s alergickými pa-
cientmi - pomôcť pri spres-
není anamnestických údajov, 
umožniť presné dávkovanie a 
časovo adekvátne nasadenie 
preventívnej a symptomatic-
kej liečby. Samotným pacien-
tom táto služba zas umožňu-
je zmiernenie ťažkostí v kritic-
kom období včasným zása-
hom a efektívnejšou liečbou. 

Spracovala Mária Tolnayová,
hovorkyňa RÚVZ B.Bystrica

Ilustračné foto O. Kleinová



„Sú chvíle, ktoré ťažko prežívame a sú okamihy, na ktoré ti-
síckrát spomíname.“
Dňa 23. marca uplynú dva roky odvtedy, 
ako nás navždy opustil milovaný manžel, 
otec a starý otec

Štefan KOHÚT
z Bystrej.

S láskou spomínajú manželka a dcé-
ry s rodinami

...
„Tá rana v srdci stále bolí, zabudnúť nám nedovolí. Aj keď 
nie si medzi nami, v srdciach, mysliach našich žiješ s nami.“

Dňa 13. marca uplynie rok odvtedy, čo 
nás opustil náš milovaný manžel, otec 
a starý otec

Ján LUPTÁK
z Mýta pod Ďumbierom.

S láskou a úctou spomína manželka, 
dcéra s manželom a vnuci Janko, Mar-
tinko, Miško

... 
Dňa 14. marca uplynú tri roky odvtedy, 
ako nás náhle opustila milovaná mama 
a stará mama

Vilma PÉNZEŠOVÁ
z Podbrezovej.

S láskou spomína smútiaca rodina
...

„Rok sa s rokom zišiel a je tu deň, v ktorý si nám navždy od-
išiel. Aj po roku tá rana v srdci bolí a zabudnúť nám na ten 
smutný deň nedovolí. Bez slovka si nás opustil, už na nás 
nepozrieš, slovko nepovieš, tvoje ruky nič nespravia, ani 
vnúčatá nepohladia.“
Dňa 16. marca si pripomenieme rok od-
vtedy, ako nás navždy opustil milovaný 
manžel, otec a starý otec

Richard LEITNER
z Hronca.

Kto ste ho poznali, venujte mu spolu 
s nami tichú spomienku.

S láskou spomínajú manželka Anka,
dcéra Zuzka s manželom Stankom,

vnúčatá Erika, Riško, Anka, Janko a krstné deti
...

„Pracoval vždy do únavy, pokoj sám sebe nedoprial. Srd-
ce jeho zlaté bolo, každému len dobre prial. Sníva svoj 
večný sen, no v našich srdciach zostalo prázdne miesto 
len. Ako mu z očí žiarila dobrota, tak nám bude chýbať do 
konca života.“

Dňa 25. marca uplynie 5 rokov odvtedy, 
čo nás navždy opustil milovaný manžel, 
otec a starý otec 

Ján REJTA
z Lopeja.

S láskou a úctou spomínajú manželka 
a dcéry s rodinami.

Ďakujeme všetkým príbuzným, pria-
teľom, známym a bývalým spolu-
pracovníkom za účasť na poslednej 
rozlúčke s našou milovanou manžel-
kou, mamou, starou mamou, sestrou
Oľgou MAJEROVOU z Predajnej,
v prvý marcový deň a za prejavy sústrasti, kvetinové 
dary, ktorými ste sa snažili zmierniť náš hlboký žiaľ.

Smútiaca rodina
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Spomienky

Poďakovanie

Inzertná služba

Odišli do dôchodku

pracovné jubileá
35 - ročné

Mariana BOBOKOVÁ, Ivan POLIAK
30 - ročné

Július ASTALOŠ, Miroslav BLAŽEK, Ivan CHUDÍK, 
Dana MAJEROVÁ, Štefan MÓC, Stanislav TURŇA, 
Marcela VETRÁKOVÁ, Pavol ŽITNÝ

25 - ročné
Božena BAČÍKOVÁ, Katarína DANČOVÁ, Ivan 
KOSTKA, Ivan LALUŠKA, Jana ŠKULTÉTYOVÁ

20 - ročné
Dušan BARIAK, Milan REZSŐFI, Peter ŠVANTNER

životné jubileá
Jozef DEMETER, Ľubomír FIGĽUŠ, Jana FIG-
ĽUŠOVÁ, Peter JANOŠTIAK, Ing. Ondrej MAJER 
PhD., Boris PÁNIK, Ing. Gabriela PEŤKOVÁ, Jo-
zef PLECHO, Ľuboš  ZELENČÍK, Eva BOŠEĽO-
VÁ, Jozef ČUNDERLÍK, Magdaléna GRACOVÁ, 
Jozef HONKO, Juraj KOVÁČIK, Ing. Július KRI-
VÁŇ, Ján KURTÍK, Ján SABO, Juraj TRANGOŠ, 
Marian VRÁNSKY

Ktorý šofér jazdí rád, cez dedinu päťdesiat?
Vždy si jazdil veľmi rýchlo, celým svojím životom,
predbehnúť si chcel aj vietor, hovoril si vždy o tom.
Hovoril si o tej chvíli, ktorá prišla práve dnes,
zatiahni na chvíľu ručnú, nech sa s nami zasmeješ!
Odteraz už budeš tatko, jazdiť iba päťdesiatkou.

Do tvojich spomienok už sa veľa zmestí,
šťastie i slzy, chvíle bez bolesti.
Prajeme telu zdravie, ruke pevný stisk,
pokoj do srdca i nejaký ten zisk.
Každý deň začínať s chuťou narodiť sa znova,
dnes k tvojmu sviatku, ťažko hľadať slová.
Sme s tebou všetci, čo ťa máme radi,
na zdravie pripime, nech si večne mladý!

Dňa 25. marca sa dožíva krásnych 
päťdesiatich rokov

Ľubomír FIGĽUŠ
z Brezna Rovieň.

Všetko najlepšie k narodeninám 
praje manželka Vierka, syn Ľub-
ko a dcéra Lenka. 
K blahoželaniu sa pripája kolektív spolupracovníkov 
centrálnej údržby.

Vo februári odišla do dôchodku
Marta RIDZOŇOVÁ.

V mene vedenia Železiarní Podbrezová 
a.s. jej ďakujeme za odvedenú prácu a do 
ďalších rokov želáme veľa slnečných dní.

V zabehnutom kaderníctve po-
núkam časť priestorov s mož-
nosťou podnikania (pedikúra, 
manikúra, kozmetika...)
Kontakt: 0907 802 669

Ďakujem vedeniu Železiarní Podbrezová a.s. a Nadácii ŽP za 
poskytnutie finančnej pomoci na pokrytie liečebných výdav-
kov pre moju invalidnú manželku.                    Jozef Masaryk

  Fotoklub pri Liptovskom múzeu v Ružomberku v piatok 12. februára 2010 slávnostne 
uviedol výstavu fotografií našej kolegyne anky nociarovej. našu fotografku predsta-
vil fóru zúčastnených výrobný riaditeľ Železiarní Podbrezová a.s., ing. Vladimír Zva-
rík. Keďže sama autorka má k lietaniu veľmi blízko a je majsterkou Slovenska v baló-
novom lietaní, nechýbali ani zástupcovia športovej „obce“ – za ŽP Šport sa otvorenia 
výstavy zúčastnila riaditeľka ing. Soňa Máziková, Slovenský národný aeroklub repre-
zentoval jeho generálny sekretár, ing. anton Liška. Pán Liška vyzdvihol dosiahnuté 
medzinárodné úspechy podbrezovského lietania a poďakoval prítomným zástupcom 
vedenia za podporu a aktivity v oblasti športu a umenia.
   „V mene vetra“, to je názov pre súbor fotografií, ktoré sa nesú v znamení štyroch 
živlov balónového lietania – vetra, zeme, ohňa a vody. Tie totiž najviac ovplyvňu-
jú úspechy či neúspechy nadšencov tohto krásneho športu, ktorému je celá výstava 
venovaná. Práve o priblíženie atmosféry spoločných podujatí balónistov širšej verej-
nosti sa pani nociarová prostredníctvom svojho objektívu pokúsila. ak sa chcete aj 
vy pozrieť na svet z výšky a „V mene  vetra“, srdečne vás pozývame na výstavu, kto-
rá potrvá do 19. marca 2010. Kurátorkou výstavy je pani Ľubica Škrinarová.        (AS)

   V dome kultúry ŽP sa 12. februá-
ra konal dlho očakávaný ples, o orga-
nizáciu ktorého sme sa zaslúžili my, 
členovia žiackej školskej rady. Poňali 
sme ho v duchu Valentína, sviatku za-
milovaných. Všetci sme sa stretli, aby 
sme si po dlhých a náročných dňoch 
v škole  užili trochu zábavy a dobrej 
hudby. o príjemnú a priateľskú atmo-
sféry sa postarali tvoriví a aktívni žiaci, 
ale aj nákazlivo hrajúci DJ. 

   Tohtoročný ples bol pre nás o to za-
ujímavejší, že bol spojený s „Krstom 
abiturientov budúcich,“ v skratke Ka-
Bu, pre prvákov SSŠH ŽP a SG ŽP.  
Tohtoročnému KaBu predchádzala 
dohoda medzi tretiakmi oboch škôl. 
Vymýšľanie úloh patrilo k veľmi zaují-
mavým prípravným činnostiam. niek-
torí spolužiaci si dokonca zopár úloh 
vyskúšali aj na vlastnej koži. Bola to 
skutočná zábava.
   Stále tu pre nás ale zostávalo ob-

rovské očakávanie, ako to asi budú 
brať prváci. naše obavy sa ale nena-
plnili, pretože nováčikovia boli naozaj 
„v pohode“ a úlohy plnili veľmi ochotne 
a dôsledne. KaBu teda dopadol dob-
re. Dobrý pocit sme mali nielen my, 
ale aj prváci a v neposlednom rade 
aj prítomný učiteľský zbor. Pevne dú-
fame, že sa prvákom bude na oboch 
školách dariť a že tu prežijú  krás-
ne chvíle, na ktoré nikdy nezabudnú.

   Zábava vrcholila žrebovaním tom-
boly so zaujímavými cenami. Keď-
že sa celý ples niesol v duchu lásky 
a porozumenia, spoločne sme si ho 
v plnej miere užili a už teraz sa teší-
me na to, čo krásne prinesie budú-
ci plesový rok. 
   Za poskytnuté priestory, ktoré 
prispeli k úspechu a pohode celej ak-
cie,  ďakujeme Železiarňam Podbre-
zová a.s.  

Žiaci SSOŠH ŽP a SG ŽP

marcovým

Blahoželáme

Výstava v znamení štyroch živlov balónového lietania

V mENE VETRA

Valentínsky ples
v spojení s KABU

Ďakujem vám

...
Predám 1-izbový byt v Podbre-
zovej – Kolkáreň, OV, 7.poscho-
die/8, vnútorný, plastové okná, 
39 m2, sprchovací kút, špajza na 
chodbe, pôvod. Stav, ihneď voľ-
ný, 13244,- €/399 000 Sk. 
Kontakt: 0948 001 811

Foto: I. Kardhordová

V článku Spojenia a dialóg vo štvrtom čísle novín zapracoval tlačia-
renský škriatok. Správne znie: v deň otvorenia Honorárneho konzu-
látu Tureckej republiky v Banskej Bystrici.                          redakcia

OSPRAVEDLNENIE
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Z kolkárskych dráh

n  13. marca o 9,30 hod. do Pohore-
lej, telocvične ZŠ, na XVI. Majstrov-
stvá Pohorelej v nohejbale - Memo-
riál pohorelských rubárov pri príleži-
tosti 54. výročia obetí lavínového ne-
šťastia v Kulichovej doline,
n  13. marca o 15. hod. na futbalový 
štadión v Brezne na prvý zápas jarnej 
druholigovej sezóny medzi ŽP a Tat-
ranom Prešov B, 
n  14. marca o 11. hod. do Brezna 
- Viselnice na majstrovstvá Stredo-
slovenského atletického zväzu „Cez-

Posledný februárový víkend sa v brati-
slavskej hale ELÁN uskutočnili Majstrov-
stvá Slovenska v atletike dospelých.  Ti-
tul majsterky SR si v skoku do výšky vy-
bojovala naša mladá, talentovaná nádej 
ešte len 17 -  ročná študentka Súkrom-
ného gymnázia ŽP - Tatiana Dunajská. 
Na víťazstvo potrebovala Táňa skočiť 
173 centimetrov. Zdolala ich na prvý po-
kus, tak ako všetky výšky predtým a zví-
ťazila s čistým zápisom pred Bratislav-
čankou Ivetou Horňákovou, ktorá pre-
konala rovnakú výšku, no až na druhý-
krát  a bronz si odniesla Bystričanka Iva-
na Borloková za 169 centimetrov.  Veľmi 
nádejne vyzerali aj Tánine pokusy o výš-
ku 177 centimetrov, no bohužiaľ latka na 
stojanoch nezostala.

 (RS+foto)

   Po víťazstve na slovenskom šampio-
náte dospelých čakala Táňu Dunaj-
skú 4. marca ráno ešte ťažšia skúš-
ka - pokúsiť sa zvíťaziť aj vo finále se-
riálu mítingov Latka 5 miest, no hlav-
ne skočiť limit 177cm a tým si vybo-
jovať právo účasti v medzinárodnej 
súťaži Večer s najlepšou výškarkou 
sveta Chorvátkou Blankou Vlašičo-
vou a ďalšími svetovými výškarkami, 
na známej banskobystrickej latke, mí-
tingu, ktorý má kredit druhého najlep-
šieho výškarského podujatia na sve-
te. Táňa si splnila aj tento sen a všet-
ky predpísané výšky, vrátane limitu 
177 cm, skočila na prvý pokus. A tak 
sme ju mohli vidieť večer toho isté-
ho dňa skákať pred plným hľadiskom 
banskobystrickej haly. Tánička statoč-
ne bojovala aj večer,  skočila svoj dru-
hý najlepší výkon 176 cm a stala sa 
prvou Slovenkou po deviatich rokoch, 
ktorá si mohla zaskákať s najlepšími 
výškarkami sveta. Svoj náročný týž-

   Devätnáste kolo znamena-
lo víťazstvo len pre extraligo-
vé a družstvo, zvíťazilo doma 
so Sládkovičovom, ktoré si od-
viezlo nepopulárneho „kanára“. 
Vystúpenie B družstva nebo-
lo už tak optimistické, podľah-
lo doma 2:6 Veľkému Šarišu. Je 
to tretia prehra v rade  a bodo-
vo sa na súčasnú štvrtú prieč-
ku dotiahli Sučany a Modranka. 
Prehra sa zrodila už v prvej tro-
jici hráčov, keď Dilskému sa zá-
pas vôbec nevydaril a musel byť 
v polovici striedaný. Taktiež Ja-
kubec zaostal za svojim štan-
dardom a nedokázal získať bod 
na slabo hrajúceho Kubánka a 
tak bolo o víťazstve hostí roz-
hodnuté hneď na začiatku stret-
nutia, nakoľko Tomkov súper 
Magala dosiahol výborných 667 
bodov. Úspešní boli len Pešta a 
Truska. Ženy podľahli v domá-
com prostredí Veľkému Šarišu a 
pripísali si druhú prehru ročníka. 
obe družstvá dorastencov pre-
hrali na domácej pôde so Spiš-
skou novou Vsou. Po základnej 
časti skončilo áčko na 5. mies-
te a o končené umiestnenie bu-
de bojovať s družstvom Galan-
ty. B družstvo obsadilo konečné 
9. miesto. najlepší výkon ko-
la dosiahol Vilmoš Zavarko so 
677 bodmi. 

Priebežné postavenie
v tabuľke po 19. kole:

extraliga muži a 1. miesto,   
muži B  4. miesto, extraliga 
ženy 1. miesto, 1. liga muži c 
4. miesto, dorast a 5. a  B 9. 
miesto.

Extraliga muži
ŽP A - TJ Slavoj Sladkovičo-
vo 8:0 3717:3277
Zostava a body: J. Čalič 639, 
R. Foltín 609, V. Zavarko 677, 
B. Vadovič 596, o. Kyselica 
593, T. Pašiak 603.

ŽP B - Slavoj Veľký Šariš 2:6 
3507:3641
Zostava a body: M. Tomka 
604, T. Dilský/M. Svitek 555, 
J. Truska 621, P. Šibal 571, J. 
Pešta 602, P. Jakubec 554. 

Extraliga ženy
ŽP - Slavoj Veľký Šariš 2:6 
3266:3320
Zostava a body: D. Kyselico-
vá 492, D. Skalošová 560, D. 
Kyselicová 557, K. Diabelková 
544, e. Bábelová 548, J. Tur-
čanová 565.

Dorastenecká liga 
ŽP A - Tatran S. N. Ves A 4:0 
1591:1610
Zostava a body: M. Svitek 538, 
M. Mihok 535, J. Romančík 518, 
K. Diabelková 509.

ŽP B - Tatran S. N. Ves B  1:3
1576:1633
Zostava a body: R. Balco 525, 
M. Dilský 496, T. Dziad 511, D. 
Kyselicová 540.

(Kys)

   Členovia oddielu bežeckého lyžo-
vania a biatlonu boli úspešní koncom 
februára nielen na slovenských bežec-
kých tratiach, ale aj v zahraničí. Tré-
ner Peter Zelínka je účastníkom Maj-
strovstiev Európy v estónskom stre-
disku Oteppaa. 
   Na Majstrovstvách Poľskej republiky 
2010 v kategórii dorastu a dospelých, 
pod vedením trénera Mariana Kazára, 
v stredisku Košcielisko - Kiry v Zakopa-
nom, obsadili vo vytrvalostných prete-
koch - v kateg. mužov bol 4. P. Ridzoň, 
z juniorov 9. J. Fendek, z mladších ju-

   V sobotu a nedeľu (6.-7. 
marca) sa na Skalke uskutoč-
nila druhá časť Majstrovstiev 
Slovenskej republiky 2010 v 
behu na lyžiach, so šprintom a 
voľnou technikou v prvý súťaž-
ný deň. Staršie žiactvo bežalo 
na päťstometrovej trati, dorast 
a dospelí na tisícmetrovej tra-
ti. Po kvalifikácii nasledovalo 
štvrťfinále, z ktorého na zákla-
de výsledkov pretekári postúpi-
li do Finále a a Finále B, čiže v 
kategórii juniorov a mužov stá-
li na štarte spolu s našimi pre-
tekármi i slovenskí olympionici. 
V druhý súťažný deň mlad-
šie žiactvo pretekalo klasic-
kým spôsobom, staršie žiac-
tvo voľnou technikou a dorast 
a dospelí absolvovali prete-
ky - Double pursuit (prvú polo-
vicu trate bežali klasickým spô-
sobom a druhú polovicu trate 
voľnou technikou).
Členovia oddielu bežeckého 
lyžovania a biatlonu ŽP Šport, 
a.s., obsadili:
- v šprinte (6. marca): v kate-
górii starších žiakov zvíťazil 
a titul majstra SR si vybojo-
val Marek Brezina, z juniorov 
bol 5. Matej Kic, 6. Jakub Fen-
dek, 7. Ľubomír Lapin, junior-
ka Jana Pastúchová dobehla 
piata, z mladších dorastencov 
bol  4. Martin Kupec, 5. Peter 
Seifert a 8. Michal Marčok, zo 
starších dorasteniek si víťaz-
stvo a titul majstra Sloven-
ska vybojovala Katarína Kup-
cová, zo starších dorastencov 
bol 12. Michal Kubaliak  a hneď 
za ním skončil Martin Kvačkaj,
- v individuálnych pretekoch (7. 
marca) z mladších žiakov a žia-
čok (r. 1999 a mladší) bol 6. Mi-
roslav Janík, 7. Dušan Peťko a 
Lucia Janíková 6., 7. bola Kris-
tína Janíková, zo starších žia-
kov (r. 1997) si víťazstvo a titul 
majstra Slovenska vybojoval 
Marek Brezina, z mladších do-
rastencov bol 7. Peter Seifert, 
9. Martin Kupec a 10. Michal 
Marčok, v kategórii starších 
dorasteniek skončila 2. Katarí-
na Kupcová a 4. Jana Styková, 
z juniorov 6. miesto patrilo Ľu-
bomírovi Lapinovi. 

(mk)

Tri tituly
majstrov SR
pre ŽP Šport

Úspešní aj v Poľsku a Čechách
niorov 20. M. Kvačkaj a z 59 pretekárov 
v kategórii mladších dorastencov si 
bronzovú priečku vybojoval P. Sei-
fert, 4. bol M. Marčok a 8. M. Kupec. 
Juniorka J. Pastúchová bola 4., v ka-
tegórii mladších junioriek zvíťazila 
A. Hôrčiková a 20. bola K. Kupcová. 
Rýchlostné preteky boli pre nepriazeň 
počasia zrušené.   
   V stredisku Harrachov sa uskutočni-
li Majstrovstvá Českej republiky 2010 
v žiackych kategóriách s účasťou na-
šej výpravy, vedenej trénerom Jarosla-
vom Brezinom. V pretekoch s hromad-

ným štartom klasickým spôsobom be-
hu (27.2.)  v kat.  12 -13 ročných žia-
kov bol 9. M. Brezina, zo žiačok obsadi-
la 23. miesto H. Lešťanová, 26. K. Ka-
zárová. V kat. 14-15 ročných bol 22. A. 
Barbierik. V rýchlostných pretekoch, 
ktoré sa uskutočnili voľným spôsobom, 
zvíťazil vo svojej kategórii M. Brezi-
na, 13. bola H. Lešťanová, 19.  K. Ka-
zárová, 13. skončil aj A. Barbierik. Pod-
ľa vyjadrenia trénera Brezinu „.. umiest-
nenie našich pretekárov mohlo byť eš-
te lepšie, avšak nastupovali s takmer 
minútovým handicapom (dve strelec-

ké položky), spôsobeným používa-
ním staršieho typu vzduchových zbra-
ní TA U 200. Celé štartovné pole čes-
kých pretekárov bolo vyzbrojené polo-
automatickými zbraňami, umožňujúci-
mi rýchlejšie nabíjanie a stálosť strelec-
kej polohy počas nabíjania.“
   Stredisko Králiky bolo 27. februára 
dejiskom ďalšieho kola Slovenského 
pohára v bežeckom lyžovaní, zorgani-
zovaného Lyžiarskym klubom Banská 
Bystrica. Umiestnenie našich preteká-
rov - 7. L. Janiková, 12. Z. Longauero-
vá, 8. najmladší žiak M. Janík, 15. L. 
Papaj, z mladších žiačok 12. K. Janí-
ková, 14. starší žiak T. Longauer, z mu-
žov 13. M. Weiss.                         (mk)

- slovenská
skokanská jednotkaTÁŇA DUNAJSKÁ

Žiaci SG ŽP, medailisti z M SR v atletike juniorov: zľava Čer-
vienková, Dunajská, Kaco                                Foto: R. Snopko

...zdolala limit 177 cm na prvý pokus

Kam za
športom

poľný beh“,
n  20. marca o 11. hod. na štadión vo 
Valaskej, na prvoligový zápas dorastu 
FO ŽP Šport a MFK Banská Bystrica,
n   21. marca o 10. hod. na Južný 
brezniansky okruh (Brezno, Bujako-
vo, Kozlovo, Rohozná, Mazorníko-
vo) - cyklistické podujatie SCK Ďum-

bier so zrazom na námestí v Brezne 
pod zvonicou,
n  21. marca o 10. hod. na „JOZE-
FOVSKÚ JAZDU“ (Chvatimech, Ráz-
toka, Brusno) na otvorenie cyklistic-
kej sezóny v SCK Ďumbier. Zraz na 
Chvatrimechu pred pizzeriou, 
n   28. marca o 10. hod. na „JUŽ-
NÝ BREZNIANSKY OKRUH“ (Brez-
no, Bujakovo, Kozlovo, Rohozná, 
Mazorníkovo), cyklistické podujatie 
SCK Ďumbierom. Zraz na námestí v 
Brezne pod zvonicou.                (TIK)

deň ešte prikrášlila 6. a 7. marca na 
juniorských Majstrovstvách SR, víťaz-
stvom výkonom 172 cm. 
   Ďalšie dva cenné kovy - bronzové 
získali v trojskoku Tániny spolužia-
ci zo SG ŽP Lukáš Kaco (13,29 m) 

a Janka Červienková(10,82 m). Uve-
dené výkony sú najlepším poďakova-
ním Železiarňam Podbrezová a škole 
za kvalitné podmienky pri príprave na 
vrcholné športové podujatia.

Tréner: PaedDr. Roman Snopko


