
Pripomíname si Svetový deň metrológie. 
Metrická konvencia poskytuje základ pre 
celosvetový jednotný merací systém, o ktorý 
sa opierajú vedecké objavy a inovácie, prie-
myselná výroba a medzinárodný obchod, ale 
aj zlepšenie kvality života a chráni globálne 
životné prostredie.

V prvom štvrťroku sme zabezpečili 1 764 
prepráv za viac ako 2,5 milióna eur so 
ziskom zodpovedajúcim uvedeným tržbám 
za predaj vlastných služieb. Výšku dosiahnu-
tých tržieb výrazne ovplyvňuje teritoriálna 
skladba prepráv. 

Netradične si pripomíname sviatok 
našich detí.

Zapojte sa do nášho prieskumu spo-
kojnosti stravníkov v ŽP GASTRO 
servise, s.r.o. Je anonymný.

Trnava síce mala loptu častejšie na 
kopačkách, ale do šancí sa nedostá-
vala, o čo sa opäť postarala perfektne 
pracujúca defenzíva „železiarov“ a preto 
tri body ostávajú na Horehroní. 

Dvadsaťjeden prvých miest a víťazstvo 
Cyklistického oddielu ŽP Šport Pod-
brezová v konkurencii osemdesiatich 
troch domácich a zahraničných klubov 
v Slovenskom pohári v cyklokrose, to je 
viac ako uspokojivá bilancia minuloročnej 
sezóny nielen pre vedenie oddielu, tréne-
rov, ale hlavne pre samotných jazdcov

V sobotu, 14. mája, sa konal 2. ročník ŽP CUP 
U14. Odohraná bola kvalifi kácia na 80 hodov 
združených. Súťažilo dvadsaťjeden chlapcov 
a šestnásť dievčat klubov ŠKK Trstená, TJ 
Rakovice, Lokomo  va Vrútky a KO ŽP Šport 
Podbrezová.
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Na základe rozhodnutia Predstavenstva ŽP 
a.s. bude zamestnancom, ktorí budú v evi-
denčnom stave do 31. mája 2016, vyplatená 
dovolenková mzda vo výške 150 eur.

Víťazom súťaže medzi zmenami v oce-
liarni za rok 2015 bola zmena A, rovnako 
ako v minulom roku. Poďakovanie za 
odvedenú prácu v roku 2015 však určite 
patrí všetkým zmenám, nakoľko rozdiely 
boli minimálne.
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O. Kleinová
noviny@zelpo.sk

Odchádzam 
s vynikajúcimi 

dojmami. S ničím 
podobným som sa 
nestretol napriek 
tomu, že v rezorte 

pracujem prakticky 
od skončenia 
vysokej školy.

Z návštevy našich škôl...

...v ťahárni rúr

...a v ŽP VVC. Foto: A. Nociarová

Dňa 9. mája navš  vil Železiarne Pod-
brezová minister školstva, vedy, výs-
kumu a športu SR Peter Plavčan. Prvá 
cesta viedla do súkromných škôl, kde 
ho privítal aj Vladimír Soták, predseda 
Predstavenstva a generálny riaditeľ 
ŽP. Prezrel si školy, navš  vil odborné 
učebne a stretol sa so žiakmi. Keďže 
ho upútal systém duálneho vzdelá-
vania, ktorý u nás funguje už roky, 
navš  vil aj pracoviská, kde žiaci zís-
kavajú praktické skúsenosti priamo 
vo fabrike. Tu ho sprevádzal výrobný 
riaditeľ Miloš Dekrét, ktorý mu pod-
robne vysvetlil, ako to u nás funguje. 
Nasledovalo pracovné stretnu  e s ve-
dením Železiarní Podbrezová a minis-
ter Plavčan navš  vil aj našu dcérsku 
spoločnosť ŽP VVC. Pri rozlúčke sme 
sa ho opýtali:
Aké sú vaše dojmy z návštevy Železiar-
ní Podbrezová a jej súkromných škôl?
 - Odchádzam s vynikajúcimi dojmami. 
S ničím podobným som sa nestretol 
napriek tomu, že v rezorte pracujem 
prak  cky od skončenia vysokej školy. 

Minister školstva, vedy, výskumu a športu Peter Plavčan navštívil Podbrezovú

Tak by mali fungovať všetky podniky

Takýto model podpory mladých ľudí 
by som rád videl všade. Veľmi sa mi 
to páčilo. Vynikajúce sú moje dojmy 
z fabriky, aj zo školy. Ak sa niekde hovo-
rí o duálnom vzdelávaní, tak minimálne 
takto by malo vyzerať. Tu to  ž nejde 
len o prípravu mladých ľudí na povola-
nie. Toto je ako širšia rodina. Absolven   
po skončení školy už vedia, že majú 
prácu, napriek tomu ich nikto do toho 
netlačí. Môžu sa rozhodnúť sami.
   V tejto škole dostávajú žiaci čo naj-
viac, aby boli pripravení do života 
a môžu byť pokojní, že sa o nich fabri-

ka postará. Cí  ť tu aj vplyv fabriky na 
región, na sociálne zázemie,  na rozvoj 
kultúry a športu. Som nadšený tým, čo 
som tu videl. 
Čo by ste odporúčali iným?
 - Dohodli sme sa, že urobíme kon-
ferenciu „príklad dobrej praxe“, tak, 
ako sa to robí aj v EÚ. Urobím všetko 
pre to, aby sme nastavili aj čerpanie 
eurofondov, aby sme sa pokúsili na-
staviť model, ktorý bude aplikovaný aj 
v iných školách. Slovenský priemysel 
potrebuje budúcich pracovníkov a zá-
roveň treba myslieť aj na budúcnosť 
mladých ľudí, ale aj na sociálnu a kul-
túrnu oblasť, ako som to tu videl.
Čiže to, čo ste tu videli, by malo slúžiť 
ako príklad?
 - Všetky tieto inštitúcie, ktoré exis-
tujú pri železiarňach, sú vzorovým 
príkladom, ako by mali podniky dnes 
fungovať. Som absolútne nadšený 
materiálno-technickým vybavením 
študentov a úrovňou ich prípravy. 
Cieľom reformy školstva, ktorú práve 
štartujeme, je, aby de   chodili rady do 
školy, a tu je to realita.
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 Aj napriek tomu, že 
situácia v oceliarskom 
priemysle je pozna-
m e n a n á  m n o h ý m i 
negatívami, ktoré ne-
obchádzajú ani našu 
spoločnosť, Predsta-
venstvo ŽP na svojom 
ostatnom rokovaní 
rozhodlo o vyplatení 
dovolenkovej mzdy zamestnancom 
odmeňovaným tarifnými mzdami. 
Kritériá vyplatenia benefi tu na rege-
neráciu pracovnej sily nám priblížila 
členka predstavenstva a personálna 
riaditeľka Ing. Mária Niklová: „Za-
mestnancom, ktorí splnia v súlade 
s mzdovým predpisom č. 2/Ppam/ 
2016 podmienky – základnou je, 
že musia byť v evidenčnom stave 
k 31. máju 2016, bude vyplatená 
dovolenková mzda vo výške 150 
eur. Úmerne k odpracovanému času 
bude vyplatená dovolenková mzda aj 

O. Kleinová
noviny@zelpo.sk

Zdroj: Ppam 

Ing. Andrej Jursa
odbor riadenia kvality

Zhovárala sa: O. Kleinová
Foto: V. Kúkolová

Dovolenková mzda bude
tým pracovníkom, ktorí nastúpili do 
ŽP po 1. januári 2016, práceneschop-
ným a zamestnancom v „mimoe-

videnčnom“ stave na 
materskej a rodičovskej 
dovolenke. Pracovníci, 
ktorí boli v uvedenom 
čase práceneschopní 
z dôvodu pracovného 
úrazu alebo choroby 
z povolania a tí, ktorí 
poberajú dávky z úra-
zového poistenia zo 

Sociálnej poisťovne, dostanú dovo-
lenkovú mzdu prepočítanú za dané 
obdobie. V kompetencii vedúcich 
príslušných útvarov je znížiť dovo-
lenkovú mzdu za porušenie pracov-
nej disciplíny. Zamestnancom, ktorí 
v období od 1. januára do 31. mája 
vymeškajú neospravedlnene jednu 
a viac hodín a tým, ktorí porušili pra-
covnú disciplínu, následkom čoho bol 
s nimi rozviazaný pracovný pomer 
výpoveďou alebo okamžitým skon-
čením, dovolenková mzda vyplatená 
nebude.

P l á n u j e t e  s i  u ž  t o h t o r o č n ú  d o v o l e n k u ?

Svetový deň metrológie

Ing. Andrea SCHMIDT. ŠKU
TÉTYOVÁ, Pp
 -Tentokrát sme sa rozhodli pre 
krásy Slovenska. Máme v plá-
ne vycestovať na predĺžené 
víkendy dvakrát v mesiaci aj 
s bicyklami niekde, kde  to ešte 
nepoznáme. Od počasia bude 
závisieť náš výber, ale buď to 
bude niekde pri vode alebo si 
vyberieme nejakú trasu za po-
znaním  histórie našich hradov 
a zámkov a ich okolia.

Ing. Peter MLYNARČÍK,
 SSOŠH ŽP
 -Zatiaľ nie. Manželka je 
po operácii kolena, takže 
zatiaľ nepôjdeme nikde, 
ale v júli určite pôjdeme 
s vnučkou Nikolkou do 
Štúrova a v auguste sa 
chystáme na priehradu 
Ružín. V okolí tejto vodnej 
nádrže budeme chodiť na 
turis  ku.

Ivan DOLŇAN, 
Vt
 -V dnešnej uponáhľanej 
dobe sa veľmi plánovať 
nedá. Ešte vôbec neviem, 
kde pôjdeme. Viem však, 
že by to malo byť niekde 
pri mori. Uvidíme, ako sa 
rozhodneme. Ešte je času 
dosť.

Ing. Miroslav VRABEC
Pbžp
 - Ja žijem v krásnej príro-
de, my na dovolenky ne-
potrebujeme ani chodiť. 
Ale predsa, plánujeme do-
volenku v Budapeš  , láka 
nás história tohto veľko-
mesta a ak bude počasie, 
potom si zájdeme k ter-
málnej vode do Senca.

Bc. Jozef PRIBYLINA, 
ŽP Bezpečnostné služby
 - Máme malú dcérku, tej 
sa musíme podriadiť. Nič 
si neplánujeme, zahranič-
ná dovolenka to nebude, 
ale výlety do prírody, na 
hory si určite neodpus-
 me.

Štefan GREGUŠ, Vo
 - Zvykneme brávať na do-
volenku vnuka, ten však 
teraz ide s mamou, dru-
há dcéra ide do Anglic-
ka, takže my s manželkou 
si zorganizujeme nejaké 
cyklotúry v okolí a prav-
depodobne pôjdeme na 
návštevu na Moravu.

Miroslav GIERTL, 
Vo
 - Áno, už tre  krát ideme 
do Chorvátska, do letovis-
ka Tučepi. Veľmi sa nám 
tam páči, je to dovolenka 
s cestovkou a ideme tam 
autobusom. Keď sa vrá  -
me, určite nebudeme už 
sedieť len doma, pocho-
díme si ešte kde – tu po 
Slovensku.

 Tak, ako každý rok, aj v tomto roku 
si 20. mája pripomíname Svetový 
deň metrológie. Po mnohých roko-
vaniach Medzinárodnej metrickej 
komisie bola v roku 1875 podpísa-
ná predstaviteľmi sedemnástich 
štátov Metrická konvencia, ktorá 
poskytuje základ pre celosvetový 
jednotný merací systém, o kto-
rý sa opierajú vedecké objavy a 
inovácie, priemyselná výroba a medzinárodný 
obchod, ako aj zlepšenia kvality života a ochrana 
globálneho životného prostredia. 
 Signatári konvencie (medzi nimi aj Rakúsko 
– Uhorsko) sa zaviazali, že budú vo svojich 
krajinách od 1. januára 1876 používať výlučne 
metrickú sústavu. Pôvodným cieľom Metrickej 
konvencie je celosvetová jednotnosť merania, 
ktorá zostáva rovnako dôležitá dnes, ako tomu 
bolo v roku 1875.
 V dnešnej dobe Metrická konvencia združuje 
päťdesiatštyri členských štátov a dvadsaťosem 
pridružených štátov a ekonomík. V tento deň si 
odborníci z viac ako osemdesia  ch štátov sveta 
pripomínajú dôležitosť vplyvu merania v kaž-
dodennom živote, jeho dôležitosť pre kvalitu 
výrobku, riadenie v doprave, ochrane zdravia, 

dôveru v obchode, monitorovanie životného 
prostredia a množstvo ďalších odvetví.
 Pre rok 2016 bola pre Svetový deň metrológie 

zvolená téma: „Merania v dyna-
mickom svete“, ktorá reflektuje 
obidve výzvy. Jednak presné me-
ranie dynamických veličín, ktorými 
sú napríklad teplota ocele pri jej 
spracovaní a rýchle tempo zmien 
v dnešnej teórii o meraní.
 Mnoho meradiel, ako sú konti-
nuálne váhy, radary pre meranie 
rýchlos   vozidla a pod., ktoré sa 

používajú na meranie objektov v pohybe, sú 
predmetom legislatívnych požiadaviek alebo 
regulačnej kontroly. Navyše, nové technológie 
neustále menia spôsob, akým tieto meradlá 
merajú a aj metódy potrebné na ich kontrolu – 
„smartmetre“ na meranie energie alebo vody 
sú jedným z príkladov. Medzinárodná organi-
zácia pre legálnu metrológiu (OIML) vypracúva 
medzinárodné odporúčania, ktorých cieľom je 
celosvetové zosúladenie a harmonizácia požia-
daviek pre  eto typy meradiel.
 Potrebné je uvedomiť si, že s metrológiou sa 
nestretávame len vo výrobnom procese v práci, 
ale je súčasťou nášho každodenného života. 
Preto ju netreba brať na ľahkú váhu a cieľom 
nás všetkých by malo byť bližšie poznanie aj 
tejto oblas  .

Kúpele PIEŠŤANY pri pobytoch od 2 
do 7 nocí, v termíne do 14. januára 
2017, je cena v DHSR Esplanade – 
krídlo PALACE**** v jednolôžkovej 
izbe 67 eur/osoba/noc a v dvojlôž-
kovej izbe 56 eur/osoba/noc. V Spa 
Hotel Splendid – krídlo Splendid*** 
je cena v jednolôžkovej izbe 53 eur/
osoba/noc a dvojlôžkovej izbe 43 eur/
osoba/noc. V hoteli Jalta** je cena za 
jednolôžkovú izbu 39 eur/osoba/noc 
a za dvojlôžkovú izbu 33 eur/osoba/
noc. Ubytovanie je s polpenziou – 
raňajky formou bufetových stolov, 
večera, v cene je konzultácia s leká-
rom. Liečebné procedúry – relaxačný 
program na 2 noci – 3 procedúry (1x 
termálny kúpeľ – zrkadlisko, 1x čias-
točný bahenný zábal, 1 x čiastočná 
klasická masáž), 3 noci – 4 procedúry 
(1x termálny kúpeľ – zrkadlisko, 1x 
čiastočný bahenný zábal, 1x čiastoč-
ná klasická masáž, 1x hydroterapia/
perličkový kúpeľ), 4 noci – 6 procedúr 
(1x termálny kúpeľ – zrkadlisko, 1x 
čiastočný bahenný zábal, 1x čiastočná 
klasická masáž, 1x hydroterapia/per-
ličkový kúpeľ, 1x soľná jaskyňa/oxy-
genoterapia, 1x severská chôdza/sku-
pinový telocvik), 5 nocí – 8 procedúr 
(2x termálny kúpeľ – zrkadlisko, 1x 

Ponuka pre vás

PIEŠŤANY

čiastočný bahenný zábal, 2x čiastoč-
ná klasická masáž, 1x hydroterapia/
perličkový kúpeľ, 1x soľná jaskyňa/
oxygenoterapia, 1x severská chôdza/
skupinový telocvik), 6 nocí – 9 proce-
dúr (2x termálny kúpeľ – zrkadlisko, 1x 
čiastočný bahenný zábal, 2x čiastoč-

ná klasická masáž, 1x hydroterapia/
perličkový kúpeľ, 1x soľná jaskyňa/
oxygenoterapia, 2x severská chôdza/
skupinový telocvik), 7 nocí – 11 proce-
dúr (2x termálny kúpeľ – zrkadlisko, 1x 

čiastočný bahenný zábal, 2x klasická 
masáž – čiastočná, 3x hydroterapia/
perličkový kúpeľ, 1x soľná jaskyňa/
oxygenoterapia, 2x severská chôdza/
skupinový telocvik).
Záujemcovia prihláste sa na t. č. 2912 
u M. Šuhajdovej. 



riadku na pracovisku a počet pracovných úrazov. O 
výsledkoch súťaže sú zamestnanci oceliarne priebežne 
informovaní na nástenke pred budovou elektrooceliar-
ne a na elektronickej tabuli pred vstupom do kan  ny 
oceliarne.
Čo najviac ovplyvňovalo priebeh súťaže?
  - Najväčší vplyv na súťaž medzi zmenami v minulom 
roku mali zmeny pracovného režimu. Od 1. januára 
2015 sa zmenil režim práce oceliarne zo štvorzmen-
ného nepretržitého na trojzmenný šesťdňový. Pri tejto 
zmene zákonite došlo k zrušeniu jednej zmeny. S nie-
ktorými zamestnancami sme sa, žiaľ, museli rozlúčiť, 
ostatní boli prerozdelení do troch zmien. Po tom, čo 
sa pracovné kolek  vy zmien ako-tak stabilizovali, sme 
museli pristúpiť k ďalšej zmene pracovného režimu, 
tento raz od 5. októbra 2015 sa zmenil režim práce z 
trojzmenného šesťdňového na trojzmenný päťdňový. 
Našťas  e, táto zmena už nemala taký výrazný vplyv na 
zloženie jednotlivých kolek  vov zmien. 
Predstavíte nám víťazný kolek  v za rok 2015?
  - Víťazom súťaže medzi zmenami za rok 2015 bola 
zmena A, rovnako ako v predošlom roku. Poďakova-
nie za odvedenú prácu v roku 2015 však určite patrí 
všetkým zmenám, nakoľko rozdiely medzi zmenami 
boli minimálne.
Čím prekvapíte súťažiacich v tomto roku?
  - Asi sklamem všetkých, čo majú radi prekvapenia, 
ale v tomto roku neplánujeme žiadne prekvapenia 
v oblas   súťaže medzi zmenami.
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Každé obdobie je pre nás náročné, pretože sa musíme 
prispôsobiť momentálnym podmienkam a dianiu v krajine

Aký bol prvý štvrťrok vo vašej spo-
ločnos  ?
  - V prvom štvrťroku sme zabezpečili 
1764 prepráv za viac ako 2,5 milióna 
eur, so ziskom zodpovedajúcim uve-
deným tržbám za predaj vlastných 
služieb. Možno povedať, že skutoč-
ne dosiahnuté ekonomické výsledky 
v prvom štvrťroku sú trochu nižšie, 
ako práve jedna štvr  na plánovaných 
ukazovateľov pre rok 2016, ale to 
neznamená, že máme menej prá-
ce. Výšku dosiahnutých tržieb výrazne ovplyvňuje 
teritoriálna skladba prepráv. Je rozdiel či urobíme 
jednu krátku prepravu alebo jednu dlhšiu s niekoľ-
konásobne vyššou cenou. K obidvom prepravám je 
potrebné pristupovať s rovnakou zodpovednosťou 
a starostlivosťou a práve tá kratšia preprava môže 
byť náročnejšia, s viacerými súvisiacimi úkonmi. Výz-
namným faktorom je aj podiel exportov a importov 
v počte všetkých prepráv a  ež počet neštandardných 
požiadaviek, resp. neočakávaných situácií.
Kvalitu a presnosť v súlade s požiadavkami svojich 
zákazníkov vždy kladiete na prvé miesto. Darí sa 
vám toto poslanie plniť?
  - Vykonanie kvalitnej služby podľa požiadaviek 
zákazníkov nie je len poslaním. Je to skutočná nevy-
hnutnosť daná podmienkami trhu. Za posledných pár 
rokov sa zasielatelia i samotní dopravcovia poriadne 
vyselektovali a dnes poskytnúť dobrú službu dokáže 

O. Kleinová
noviny@zelpo.sk

V. Kúkolová
noviny@zelpo.sk

skoro každý. Samozrejme, že sem nepatria fantómoví 
dopravcovia a podvodní špeditéri.
  Pre nás je dôležité nebyť medzi tými dobrými, 
ale medzi najlepšími. Chceme byť zodpovednou, 

stabilnou spoločnosťou a serióznym 
obchodným partnerom, o ktorého je 
záujem a s ktorým je možné dlhodobo 
spolupracovať. 
Pochopiteľne, dôležitým prvkom vašej 
úspešnosti je aj komunikácia s do-
pravcami. Za ostatné roky sa značne 
rozšírili so  vérové možnos   v tomto 
smere. Spĺňa súčasný stav vaše pred-
stavy? 
  - Bez počítačov s viacerými so  vé-
rovými nástrojmi si svoj život a prácu 

už nevieme ani predstaviť. Naša práca je stále viac 
spojená s novým elektronickým svetom. Niektorí 
naši zamestnanci pamätajú, aké mali možnos   pred 
takmer dvadsia  mi rokmi, pri založení spoločnos  . 
Uvedomujú si akou významnou zmenou prešli 
v tomto smere, s koľkými so  vérovými produktmi 
dnes pracujú a bez ktorých ich fungovanie a ko-
munikácia s dopravcami, ako aj so zákazníkmi, je 
nepredstaviteľná. 
  Cesta elektronického prístupu do určitej kontaktnej 
databanky nám umožňuje využívať internetový in-
formačný a obslužný servis s prístupom k aktuálnym 
informáciám, správam a dokumentom (napr. Bezpeč-
ná fi rma, Systém „Nahlás dlžníka!, TransMap a iné). 
 Využívame aj služby Komunikátora v burze nákladov 
a vozidiel v podobe databázy údajov, podľa ktorých 
si môžeme prezerať a umiestňovať oznamy o voľnom 
náklade a vozidlách, vyjednávať podmienky ponuky, 

objednávať a preberať objednávky na prepravné 
a špedičné služby, pričom ide o priamu komunikáciu 
osôb v celej Európe.
  Prepojenie viacerých so  vérových produktov nám 
uľahčuje každodennú prácu, napomáha rýchlej ko-
munikácii, šetrí čas, podporuje rozvoj zamestnancov 
i spoločnos  . 
Čo je vašou momentálnou prioritou? 
  - Tak, ako aj doteraz, musíme veľmi pozorne sledovať 
dianie a legisla  vu v jednotlivých štátoch, s dopadom 
na medzinárodnú prepravu, jej priebeh a  ež cenu. 
Vieme, aký rozruch u dopravcov vlani vyvolal nemec-
ký zákon o minimálnej mzde, ktorým sa ešte stále 
zaoberá Európska komisia. 
Dnes máme informáciu, že 
francúzska vláda prijala vy-
hlášku na zavedenie mini-
málnej mzdy s účinnosťou 
od 1. júla 2016, s výrazným 
vplyvom na pracovníkov 
v cestnej doprave, pričom 
pravidlá minimálnej mzdy 
by sa nemali vzťahovať iba 
na tranzitnú prepravu. 
  Stále prebieha diskusia o bezpečnostných prestáv-
kach a čerpaní odpočinku vodičov mimo vozidla. 
Neu  chla ani téma prípadného znovuzavedenia kon-
trol na hraniciach Európskej únie, ktoré by výrazne 
ovplyvnili výkony dopravcov - čakanie na hraniciach, 
dlhšie prepravné trasy, administra  vnu záťaž, a tak aj 
zvýšené náklady a vyššiu cenu za prepravu. 
  Slovenské dopravné spoločnos   hovoria o neprime-
ranom daňovom zaťažení.
  Ďalším závažným problémom, ktorý sa však netýka 

len Slovenska, je nedostatok vodičov. Zmeny neobídu 
ani železničnú prepravu. V niektorých štátoch prav-
depodobne dôjde k obmedzeniu prevádzky určitých 
nákladných staníc a niektoré stanice môžu byť úplne 
zrušené. 
  Stále aktuálna je problema  ka prevážených vozi-
diel, upevnenia nákladu na vozidle, resp. vagóne, 
nové mýtne sadzby (od 1. apríla 2016 elektronický 
mýtny systém v Belgicku), a takto by sme mohli po-
kračovať ďalej. Jednoducho, musíme byť v obraze, 
aby sme všetky dostupné informácie zohľadnili pri 
zabezpečovaní konkrétnych prepráv.
 Každé obdobie je pre nás náročné, pretože sa mu-

síme prispôsobiť momen-
tálnym podmienkam trhu, 
ekonomiky, hospodárstva 
a poli  ckému dianiu v kra-
jine do alebo cez ktorú sa 
preprava uskutočňuje.
Vaše želanie do nasledujú-
cich mesiacov?
  - Aby sa upokojila a začala 
zlepšovať medzinárodná 
poli  cká situácia, ktorá ne-

priaznivo ovplyvňuje aj dopravu. Verím, že nebude 
ohrozený voľný a bezpečný pohyb tovaru v rámci 
hraníc Európy, že sa nezopakuje situácia z konca 
minulého roka v súvislos   s utečeneckou krízou, že 
legislatívne zmeny pomôžu a zlepšia podmienky 
podnikania v našej brandži a nebudú mať nega  vny 
dopad na plynulosť dopravných tokov.
  Verím, že sa nám podarí splniť plánované ukazova-
tele pre tento rok a zákazníci budú spokojní s našimi 
službami. 

S   I n g .  A n n o u  K O V Á Č O V O U ,  r i a d i t e ľ k o u  Z A N I N O N I  S L O V A K I A ,  s . r . o .

S ú ť a ž  m e d z i  z m e n a m i  v  o c e l i a r n i

Ví ťazom zmena A

Musíme byť 
v obraze, aby sme 
všetky dostupné 

informácie zohľadnili
pri zabezpečovaní 

konkrétnych prepráv.

Zo sveta ocele
Oceľ východu
Spoločnosť U. S. Steel rozbehla ďalšiu inicia  vu, 
ktorá má zabrániť nárastu čínskeho impor-
tu. V sťažnosti adresovanej Medzinárodnej 
obchodnej komisii (ITC) žiada, aby prešetrila 
prak  ky desiatok hutníckych spoločnos   a ich 
distribútorov. Podozrenia sa týkajú najmä kon-
špiračných úprav cien, krádeží obchodných ta-
joms  ev, obchádzania daňových povinnos   a fa-
lošného označovania tovaru. Podľa analy  kov by 
mohlo ísť o najvýznamnejšiu kauzu v americkom 
oceliarskom priemysle za ostatných niekoľko 
desiatok rokov. Spomedzi najväčších výrob-
cov sa skloňujú mená, ako Hebei Iron&Steel 
Group, Anshan Iron and Steel Group, Shandong 
Iron&Steel Group Co. a iné. Ďalšia sťažnosť 
prichádza po tom, čo americké autority vyzvali 
Čínu, aby prijala urýchlené kroky na obmedzenie 
výroby. V opačnom prípade bude čeliť ďalších 
an  dumpingovým opatreniam, ktoré najnovšie 
zavádza aj Austrália.

Svět o oceli
V Nemecku existuje len málo odvetví, ktoré sú 
tak úzko spojené s ostatným hospodárstvom, 
ako je oceliarsky priemysel. Jeho výrobky stoja 
na začiatku reťazca tvorby hodnôt kľúčových 
priemyslových odvetví, ako sú stavba a výroba 
automobilov a strojárstvo. Na druhej strane, na 
konjunktúre oceliarov závisia  síce pracovných 
miest v dodávateľských podnikoch aj v doprave. 
Ale tiež máloktoré odvetvie produkuje toľko 
CO2. Preto je silno pos  hnuté návrhmi Európskej 
únie na sprísnenie klima  ckej ochrany. Čo táto 
konštelácia môže z celospoločenského pohľadu 
znamenať, skúmal Prognostický inštitút na 
základe modelových výpočtov. Ak sa rozhodne 
EÚ presadiť svoje predstavy o reforme obchodu 
s emisnými právami, znamenalo by to stratu 
až 380  síc pracovných miest, ako je uvedené 
v dobrozdaní, ktoré zadal WV Stahl. Výroba 
ocele v Nemecku by sa skoro stala nerenta-
bilnou, 60 percent výrobných kapacít by bolo 
odstavených. 

...
Britská vláda, podľa slov premiéra Davida Came-
rona urobí všetko, čo je v jej moci, aby zachrá-
 nila  síce pracovných miest v oceliarskom prie-
mysle. Cameron ale súčasne varoval pred tým, 
že nie sú žiadne záruky úspechu. V nadväznos   
na krízové rozhovory kvôli oznámenému predaju 
oceliarní Tata Steel v Británii vláda chce zrejme 
zabezpečiť, aby Tata Steel nezavrela oceliareň 
skôr, ako sa nájde kupec. Podľa BBC existujú 
obavy, že Tata Steel radšej oceliareň zavrie, ako 
by ju predala nejakému konkurentovi. 

Piaty rok prebieha v akciovej spoloč-
nos   Železiarne Podbrezová súťaž me-
dzi jednotlivými pracovnými zmenami 
vo výrobných a obslužných prevádz-
karňach, ktorej kritériá sú zamerané 
na kvalitu, výsledky hospodárenia, 
dodržiavanie zásad bezpečnosti pri 
práci, reklamácie. Súťažia pracovné 
kolek  vy kategórie „R“ z oceliarne, valcovne bezšví-
kových rúr, ťahárne rúr, centrálnej údržby, energe  -
ky, dopravy a odboru riadenia kvality. 
O priebehu súťaže v oceliarni nás informoval Ing. 
Marek Brižek, vedúci výroby:
Ako pokračovala súťaž medzi zmenami v minulom 
roku? 
  - Po tom, čo sme v roku 2013 uviedli do prevádzky 
nové zariadenie plynulého odlievania a nové odprá-
šenie EAF a LF pece sme museli „doladit“ niektoré 
technologické parametre. To sa v súčasnos   prejavuje 

na výsledkoch kvality u našich odbera-
teľov, ako aj na stabilite výrobného pro-
cesu oceliarne. Zamestnanci si zvykli 
na ovládanie nových technologických 
zariadení, preto z tohto pohľadu vidím 
rok 2015 ako stabilizovaný.
Zaradili ste do súťaže aj nové prvky?
  - Nie. Kritériá vyhodnocovania súťaže 
sme nemenili od roku 2011. Vtedy 
stanovených jedenásť kritérií v troch 
oblas  ach – ekonomickej, kvalita  vnej 

a bezpečnostnej, sa ukazuje ako správny výber a za  aľ 
ich neplánujeme meniť. V ekonomickej oblas   hodno-
 me množstvo vyrobenej ocele v tonách, predváhu 

na vyrobené bloky a spotrebu elektrickej energie na 
EAF a LF peci. V kvalita  vnej oblas   vyhodnocujeme 
množstvo vlastných nepodarkov, vystrihnuté klá  ky vo 
valcovni rúr, percento tavieb s nadlimitným obsahom 
Cu a Sn, úspešnosť zaradenia tavieb do kvalita  vneho 
stupňa “A“, podľa op  málnej teploty odlievania ocele 
a množstvo materiálových nepodarkov vo valcovni rúr. 
V bezpečnostnej oblas   hodno  me udržiavanie po-

Víťazná zmena A objek  vom I. Kardhordovej
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D e t i
  Nemáme na ne čas, to je problém dnešnej doby. Ony nás však aj tak majú rady, ale... Ak si zvyknú na to, že ich 
rodičia sú stále zaneprázdnení, môže sa stať, že sa upnú na niečo iné a hrozí, že podľahnú nega  vam, ktoré číhajú 
na každom kroku. Paradoxom sú iní rodičia, ktorí svoje de   až prehnane chránia pred všetkými zlými vplyvmi. Tí 
si zasa neuvedomujú, že im vlastne ubližujú. A sú aj rodičia, ktorí kladú na svoje de   príliš vysoké nároky a chcú 
mať z nich niekoho, kým ony byť nechcú. 
  Niekto múdry raz vyslovil myšlienku: “Nie je ťažké stať sa rodičmi, ale veľmi ťažké je nimi byť.“ Veľkosť poslania 
rodičovstva je v tom, ako vychovajú svojich potomkov. Najdôležitejším obdobím pre ich formovanie je ranný 
a predškolský vek. De   však musíme prijať také, aké sú, nie aké by sme ich chceli mať. Svojim prístupom a vý-
chovou však môžeme pre ne veľa urobiť. 
  Čo môže byť krajšie, ako dať svojmu dieťaťu pocí  ť, že je pre nás to najdôležitejšie a že ho máme radi? Na prejavy 
náklonnos   a vyjadrenie pozi  vnych emócii často v tom zhone zabúdame. Urobme to hneď.

O. Kleinová
noviny@zelpo.sk
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PRIESKUM
spokojnosti stravníkov

Ako sa stravujete počas pracovného času?

 Nosím si jedlo z domu

 Kupujem si stravu v potravinách

 Stravujem sa v jedálni GASTRO servisu

 Niekedy tak, inokedy inak

 Využívam ponuku bufetového predaja

Ak sa stravujete v jedálni ŽP GASTRO:

 Objednávam si jedlo pravidelne

 Občas si objednávam, občas využívam ponuku na voľno

 Pravidelne využívam len ponuku na voľno

 Sporadicky využívam ponuku na voľno

Z ponúkaného sor  mentu uprednostníte:

 Mäsité jedlá

 Múčne jedlá

 Oddelenú stravu

 Šaláty

 Netradičné jedlá

 Je mi to jedno

Myslíte, že ponúkané jedlá spĺňajú vaše predstavy o zdravom stravovacom 

štýle?

 Áno

 Nie

 Čiastočne

 Neviem posúdiť

 Chýba tomu niečo (uvítame, ak uvediete, čo)

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

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

Je pre vás porcia v ŽP GASTRO dostačujúca?

 Áno

 Nie

 Niekedy

 Zriedka

 Nikdy

Chu  a vám polievky?

 Áno

  Nie

  Čiastočne

  Neviem posúdiť

  Chýba im niečo (uvítame, ak uvediete, čo)

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

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

Dá sa povedať, že v ŽP GASTRO  servise varia dobre?

  Áno

  Nie

  Čiastočne

  Neviem posúdiť

  Chýba tomu niečo ( uvítame, ak uvediete, čo)

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

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

Z   a r c h í v u  n a š i c h  n o v í n

Čo bolo pred polstoročím

Dňa 9. mája 2016 sa v Súkromnom strednom odbornom učilišti hutníckom Železiarní Podbrezová konal prvý termín prijímacích skúšok 
pre uchádzačov o študijné odbory pre školský rok 2016/2017. Druhý termín bol 12. mája 2016. Uchádzači o učebné odbory boli prijatí bez 
prijímacích pohovorov.  Foto: P. Mlynarčík








Pitný režim 
bude opäť 
obohatený 

o vitamínový 
doplnok.
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Pondelok
Polievky: kapustová s klobásou, fran-
cúzska, pečivo.
● Vyprážaný syr, zemiaky, tatárska 
omáčka ● Plnený bravčový závitok, 
tarhoňa, uhorka ● Furmanské halušky 
● Šalát cestovinový s kapiou a salámou 
● Kondičkový tanier ● Pečené rožky 
tvarohové, kakao ● Bageta s pikantným 
mäsom ● Mliečny balíček. 

Utorok
Polievky: krúpková, cesnaková s haluš-
kami, pečivo.
● Hovädzí guláš maďarský, knedľa ● 
Morčacie prsia na hrášku so šampiňón-
mi, ryža, šalát ● Grana  ersky pochod, 
cvikla ● Bulharský šalát s bravčovým 
mäsom, pečivo ● Kuracie rezančeky, 
zelená fazuľka s baby mrkvou ● Ze-
miakové knedličky s nutelou, maková 
posýpka ● Bageta syrová ● Ovocný 
balíček.

Streda
Polievky: šošovicová kyslá, pohronská, 
pečivo.
● Kuracie stehno na smotane s hlivami, 
cestovina ● Husárska roláda, zemiaková 
kaša, čalamáda ● Pizza diabolská ● Štu-
dentský šalát, pečivo ● Ryžový nákyp ● 
Langoše s kečupom ● Bageta Gurmán 
● Mliečny balíček.

Štvrtok
Polievky: morčacia, zemiaková gulášo-
vá, pečivo.
● Hovädzia roštenka portugalská, ryža, 
uhorka ● Pečené kačacie stehno, červe-
ná kapusta, knedľa ● Vyprážaná treska 
plnená brokolicou a syrom, zemiaky, 
šalát ● Grécky šalát, pečivo ● Bravčové 
mäso dusené s kelom ● Škoricové osie 
hniezda, kakao ● Bageta s kuracím 
mäsom ● Ovocný balíček.

Piatok
Polievky: oravská fazuľová, paradajko-
vá, pečivo.
● Sekaný rezeň z bôčika, zemiakový 
šalát s majonézou ● Goralská pochúťka, 
cestovina ● Zemiakovo-bryndzové piro-
hy so slaninou ● Horehronský syrový 
šalát, pečivo ● Kuracie prsia s plnkou, 
zeleninová obloha ● Buchty na pare 
s lekvárom, kakaová posýpka, kakao 
● Bageta moravská ● Mliečny balíček.

Sobota
Polievka: slovenská hubová, pečivo.
● Bravčový rezeň na zelenine, ryža, 
cvikla ● Kuracie stehno pivárske, kapus-
ta, knedľa ● Bageta Ape  to.

Nedeľa
Polievka: roľnícka, pečivo.
● Bravčové stehno bra  slavské, cestovi-
na ● Hovädzí rezeň obaľovaný, zemiaky, 
uhorka ● Bageta Gurmán.

Jedálny lístok
23. – 29. 5. 2016

Jedálny lístok
30. 5. – 5. 6. 2016

Pondelok
Polievky: držková, krupicová so zeleni-
nou, pečivo.
● Hovädzia pečienka sviečková, knedľa 
● Morčacie prsia na lesných hríboch, 
ryža, čalamáda ● Zemiakové knedličky 
s údeným mäsom, kapusta ● Hydino-
vý šalát, pečivo ● Zapekané zemiaky 
s pórom ● Pečené buchty so slivkovým 
lekvárom, kakao ● Bageta salámová so 
šalátom ● Ovocný balíček.

Utorok
Polievky: fazuľková kyslá s kôprom, 
rascová s vajcom, pečivo.
● Jarné kuracie stehno, zemiaky ● 
Bravčové mäso na paprike, cestovina 
● Restovaná kačacia pečeň, hrášková 
ryža, cvikla ● Syrové tajomstvo, pečivo 
● Plnené hovädzie mäso, zeleninová 
obloha ● Šúľance s makom ● Bageta 
moravská ● Mliečny balíček.

Streda 
Polievky: hŕstková, frankfurtská, pečivo.
● Kuracie prsia prírodné, zeleninová 
ryža, šalát ● Bravčová pečená krkovička, 
kapusta, knedľa ● Štefanská sekaná 
pečienka, zemiakový prívarok, chlieb ● 
Racio šalát, pečivo ● Pečená ryba s by-
linkami, mexická zelenina ● Žemľovka 
s tvarohom ● Bageta syrová ● Ovocný 
balíček.

Štvrtok
Polievky: slepačia, karfi olová, pečivo.
● Hovädzie mäso námornícke, tarhoňa, 
šalát ● Vyprážané kuracie stehno, ze-
miaková kaša, uhorka ● Klužská kapusta 
● Rančerský šalát, pečivo ● Špenátové 
rezance s tvarohom, zakysanka ● Maxi 
buchta s orechovo-višňovou plnkou, 
vanilkový krém ● Bageta s kuracím 
mäsom ● Mliečny balíček.

Piatok
Polievky: boršč s mäsom, tekvicová, 
pečivo.
● Bravčové stehno hamburské, knedľa 
● Hovädzí guláš mexický, ryža, šalát ● 
Vyprážaný karfiol, zemiaky, tatárska 
omáčka ● Lahôdkový šalát, pečivo ● 
Ohnivé kuracie stehno orientálne, zele-
ninová obloha ● Hanácke koláče, kakao 
● Bageta Gurmán ● Ovocný balíček.

Sobota
Polievka: mexická, pečivo.
● Bravčový rezeň s pečeňou, zemiaky, 
uhorka ● Perkelt z morčacieho mäsa, 
cestovina ● Bageta moravská.

Nedeľa
Polievka: zeleninová s rajbaničkou, 
pečivo.
● Hovädzie dusené, paradajková omáč-
ka, knedľa ● Bravčové mäso na rasci, 
ryža, čalamáda ● Bageta s pikantným 
mäsom.

Je sor  ment ponúkaných šalátov (ako príloh k hlavnému jedlu) dostatočný?

  Áno

  Nie

  Niekedy

  Zriedka

  Nikdy

Objednávate si z ponuky netradičných jedál?

  Áno

  Nie

  Niekedy

  Zriedka

  Nikdy

Je prostredie jedální ŽP GASTRO servisu pre vás príjemné?

  Áno

  Ani nie

  Nie vždy

  Stále

  Občas

Myslíte, že úroveň stravovania u nás sa zvyšuje?

  Jednoznačne 

  Ani nie

  Áno

  Nie

  Neviem posúdiť

Ste dostatočne informovaný o službách ŽP GASTRO?

 Jednoznačne 

 Ani nie

 Áno

 Nezaujímam sa o to

Je ponuka jedál dostatočne pestrá?

 Áno, v ponuke je dostatočný výber jedál

 Nie, privítal/a by som väčšiu ponuku mäsitých jedál

 Nie, privítal/a by som viac bezmäsitých jedál

 Nie, ponuka jedál sa opakuje príliš často

 Občas

Ohodnoťte bodmi od 1 (najnižšia úroveň) – 5 (najvyššia úroveň)

  Rýchlosť obsluhy 

  Systém objednávania stravy 

  Prostredie

  Kvalita polievok

  Kvalita šalátov 

  Kvalita nápojov 

  Kvalita pečiva 

  Pestrosť sor  mentu

Vaše návrhy na skvalitnenie stravovania:

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

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

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

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

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

Náš prieskum je anonymný a vyplnený ho pošlite do redakcie Podbrezovan 
do 15. júna 2016. 




sme viac alternatív vitamínových 
prípravkov, ktorých zloženie sme 
dali posúdiť pracovnej lekárke 
ŽP a.s. MUDr. Miroslave Lorinco-
vej. Na základe porovnania nám 
odporučila MAXI drink, ktorý mal 
najnižšiu energetickú hodnotu, 
najnižší obsah cukru a solí. Môžu 
ho užívať aj ľudia s pridružený-
mi ochoreniami, zároveň sa ho-
dí na dlhodobé pitie. Ide o nápoj 
v prášku s príchuťami citrónovou, 
grepovou, jablkovou, malinovou, 
pomarančovou, melónom a ze-
leného čaju s citrónom, ktorý sa 
rozrába v jeden a pol litri vody. 
Vitamínový nápoj MAXI drink bu-
de podávaný každý deň pri výdaji 
stravy a bude k dispozícii aj v bufe-
tovom predaji.

MAXI drink 
O. Kleinová
noviny@zelpo.sk

 Základom správnej životosprávy 
v letných mesiacoch je dodržia-
vanie pitného režimu. Ľudské telo 
stráca v horúcich letných dňoch 
množstvo vody potením, najmä 
pri zvýšenej pohybovej aktivite. 
Pre fungovanie organizmu je po-
trebné neustále tekutiny v tele 
dopĺňať. Ľudia pracujúci v klimati-
zovanom prostredí alebo vykoná-
vajúci fyzickú prácu stratia oveľa 
väčšie množstvo vody a preto by 
ich príjem tekutín mal byť vyšší. 
Rovnováha vody v tele človeka je 
nevyhnutná a preto sa aj jej nepa-
trný nedostatok prejaví smädom. 
Netreba čakať, až keď sa smäd 
prejaví, dobré je pravidelne počas 
celého dňa piť v malých množ-
stvách. Pre organizmus je totiž 
dôležitý pravidelný príjem tekutín. 
  V našej spoločnosti je o pitný 
režim pre zamestnancov po-
starané po celý rok, no v let-
ných dňoch sú pri výdaji stravy 
zabezpečované aj vitamínové 
doplnky. Ako to bude počas 
tohtoročného leta? Riaditeľ ŽP 
GASTRO servis, s.r.o. Jozef 
Krella nám povedal: „Pripravili 

Keď chýbajú 
tekutiny...

nedostatok tekutín v tele spôso-
buje ospalosť, bolesti hlavy, kruhy 
pod očami a zvýšenú telesnú tep-
lotu. Naopak, ich dostatok zlepšuje 
zrak, sluch, odstraňuje bolesti hla-
vy a znižuje hladinu cukru v krvi. 
Voda pomáha aj pri poruchách 
spánku. Najmä v letnom období 
nezabúdajme piť vodu, je to cesta 
k nášmu zdraviu, aj kráse.
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Spomienky
Dňa 12. mája uplynulo osem rokov odvtedy, ako nás 
navždy opus  la milovaná manželka a mama

Mária JAROŠOVÁ z Brezna.
S láskou a úctou spomínajú manžel, syn a ostatná 
rodina

...
 „Nečakane ste odišli z nášho života, my ostali sme 
sami, no naveky budete v srdciach tých, čo vás 
milovali. Už vám nepodáme ruku, nepovieme vinš, 
len  cho k hrobu s kvetmi a sviečkou môžeme prísť.“
Dňa 15. mája uplynulo dvadsaťdva rokov odvtedy, 
ako nás navždy opus  l milovaný otec a starý otec

Jaroslav GROLMUS z Lopeja 
a 5. júna uplynú tri roky, ako sme sa navždy rozlúčili 
s milovanou mamou a starou mamou

Elenou GROLMUSOVOU z Lopeja.
S láskou a úctou spomínajú dcéra Adrika a syn Jaro-
slav s rodinami

...
„Tak rýchlo ten čas le  , tak rýchlo uteká, no každý 
deň   patrí naša spomienka. Osud   nedoprial s na-
mi dlhšie byť, ale v našich srdciach budeš stále žiť“. 
Dňa 26. mája uplynie pätnásť rokov odvtedy, ako nás 
navždy opus  l náš drahý otec a starý otec

Ján ŠALING z Podbrezovej.
S láskou spomínajú de   s rodinami

...
„Zavrel si oči, srdce   prestalo biť, nes  hol si sa ani 
rozlúčiť. Hoci si odišiel a niet ťa medzi nami, v našich 
srdciach zostávaš a budeš stále s nami“.
Dňa 3. júna uplynie deväť rokov odvtedy, ako nás 
navždy opus  l náš milovaný

Ondrej NEMEC z Valaskej.
S láskou a úctou spomínajú manželka, synovia, mama a sestra s rodinou

...
„Aj keď nie si medzi nami, v srdciach žiješ stále 
s nami“.
Dňa 5. júna uplynie päť rokov, ako sme sa navždy roz-
lúčili s našim milovaným manželom, otcom, starým 
a prastarým otcom

Ivanom KRÁLKOM z Podbrezovej.
S láskou v srdci spomínajú manželka, synovia Ivan a Juraj s rodinami 
a najbližšia rodina

Autor:   
PK domáce zviera neobutá orgány sluchu 51 v Ríme výrobca okien 

(hov.) obmotaj Slovenská 
národná liga kýsi, aký (bás.)

japonská 
lovkyňa 

perlorodiek
Royal Mail 

Service zábava, žart detský pozdrav druh papagája meno Karolíny chorvátske 
letovisko

dalo topánky
mužské meno  oddychovalo 

v spánku 
rieka 

pri Omsku Universal Time

T4

symetrály
mužské meno    

meno psa

starší 
boxerista   

prezývka 
Eisenhovera budova

popevok
v (nem.)  

Národné 
divadlo

české mesto 

okoštujem samica koňa

porozbíjaj 
(hov.)

pytliacke 
slučky   

lodenica živočíšny druh mužské meno
orýpal

kartová hra láska po 
taliansky

pracujú s 
pluhom Mária (dom.) znížený tón E podmienková 

spojka

nočný podnik  

nastane, 
stane sa

T1 T2

Homérov epos
veľkostatkár, 

dedinský 
boháč

Pomôcky: ALI, 
POE, IKE

naše 
vydavateľstvo

skratka pre 
pána (angl.)   nádoba na 

kúpanie lesný hlodavec
ruský súhlas  

vlastnila pohybový 
ústroj

niečo úžitok

Identifi kačné 
číslo

abvolt  
rozum tlkot srdca bodavý hmyz niečo zvinuté 

do valca

americký 
spisovateľ  

Majstrovstvá 
sveta     

belgický okruh 
F1 rodič (hov.) robil po 

anglicky

pracuj s kosou
vozidlo   alkoholický 

likér        zhluk ľudí  

Okresný výbor 499 v Ríme daruje

T3

bystrina, 
horský potok kleslo tipoval

Ž r e b o v a l i  s m e
Správne znenie tajničky z Podbrezovana č. 9 znie „... celú jarnú časť 
futbalovej ligy“. Šťas  e sa tento raz usmialo na Ta  anu Tothovú z val-
covne bezšvíkových rúr, ktorej cenu venuje Ing. Ján Gaboň, generálny 
riaditeľ ŽP Informa  ka. Termín prevza  a si výherca dohodne na t.č. 
2711, 2714.

 Vo finále kategórie dievčat naša hráčka 
Natália Slamková bojovala proti Natálii 
Šintálovej z Rakovíc. Napriek tomu, že obe 
dráhy prehrala vždy tesne o 7 kolkov, získala 

I n z e r t n á  s l u ž b a
Predám bežecký pás Master F-15 s elektronickým ovládaným 
sklonom 0 – 16 %, digitálny display. Pôvodná cena 576 €, predajná 
cena 150 €. 
Kontakt: 0911 922 585

Predám 3-izb. byt v Brezne, Nálepkova ulica, po celkovej rekon-
štrukcii, na prízemí. Cena 39  s. €, dohoda možná. 
Kontakt: 0903 318 082, 0911 250 565

Dňa 21. mája do Horehronské-
ho múzea v Brezne, kde sa od 
19. do 23. hodiny uskutoční Noc 
múzeí a galérií. V tento deň SCK 
Ďumbier organizuje podujatie 
Bicyklom na čipkárske hody s od-
chodom o 9. hod. z Chva  mechu. 

Dňa 28. mája sa v novootvorenej 
Synagóge v Brezne uskutoční 
medzinárodná súťaž kreslého 
humoru a satiry „O Bomburo-
vu šabľu 2016“. V tento deň sa 
v Aréne Brezno začína o 9. hod. 
„IN LINE hokejový turnaj“.  

Pozývame vás

Šťastnému výhercovi tajničky z čísla 8, Petrovi Zohnovi z valcovne bez-
švíkových rúr, cenu venoval riaditeľ ŽP Gastro servisu s.r.o. Jozef Krella. 

Foto: I. Kardhordová

BLAHOŽELÁME VÍŤAZOVI!
„Dcérenka, potrebovali... T1 – T4.“ Vylúštenú tajničku pošlite do redakcie do 30. mája 2016, na 
jedného z vás čaká pekná cena, ktorú venuje generálny riaditeľ ŽP Informa  ka Ing. Ján Gaboň.

B. Vadovič

 Kolky Žiaci ŽP CUP U14
V sobotu, 14. mája sa konal 2. ročník ŽP CUP U14. Odohraná bola kvalifi kácia na 
80 hodov združených. Súťažilo dvadsaťjeden chlapcov a šestnásť dievčat klubov 
ŠKK Trstená, TJ Rakovice, Lokomo  va Vrútky a KO ŽP Šport Podbrezová. Do ďal-
šej hry postupovalo šestnásť najlepších chlapcov a osem dievčat, ktorí odohrali 
„pavúka“ systémom k.o. na 20 hodov združených. 

Na stupeň víťazov v kategórii dievčat vystúpili 
– zľava:  Natália Slamková z KO ŽP Šport Podbre-
zová, Natália Šintálová z TJ Rakovice a Patrícia 
Bednárová z ŠKK Trstená.

...v kategórii chlapcov Adam Dibdiak z Lokomo-
 vy Vrútky, Erik Kuráň z ŠKK Trstená a Šimon 

Magala z TJ Rakovíc. Foto: B. Vadovič

krásne 2. miesto. Na 3. mieste skončila 
Patrícia Bednárová z ŠKK Trstená. 
  Ďalšie hráčky podbrezovského klubu 
– Zuzana Lopušná, Michaela Kánová a 
Naďa Poliaková neprešli cez štvrťfinále. 
Z kvalifi kácie nepostúpili Daniela Mócová 
(obsadila 11. miesto), Ema Viglaská (14.) a 
Lucia Plavuchová (15.). 
  V kategórii chlapci zvíťazil Erik Kuráň z ŠKK 

Trstená, druhý bol Šimon Magala z TJ Rako-
vice, tre   Adam Dibdiak z Lokomo  vy Vrú-
tky, ktorý porazil nášho najlepšieho hráča 
Filipa Bánika v rozstrele na tri hody (20:17). 
  Ďalší hráči podbrezovského klubu - Andrej 
Balco a Matúš Bánik, skončili vo štvrťfi nále, 
Róbert Schmidt a Jakub Jariabka neprešli 
cez osemfinále. Z kvalifikácie nepostúpili 
Tomáš Gibala, skončil 17. a Sebas  án Kaclík 
obsadil 20. miesto. 
  Ďakujem zverencom za krásnu sezónu a za 
prístup k tréningovému procesu.
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Andrej Rendla speča  l jednoznačné víťazstvo Podbrezovej nad Spartakom Trnava rozdielom triedy. Foto: A. Nociarová

M. Kubove

 Futbal Muži A

Kὔhnel Pavol
 Kolky Ženy

V. Kúkolová
noviny@zelpo.sk
 Cyklis  ka

Najúspešnejšia sezóna

SO SENICOU
Sobota, 7. máj 2016, Senica

Fortuna liga, 31. kolo

FK Senica – FO ŽP Šport Podbrezová 0:1 (0:1)
Gól: 30´ Rendla. ŽK: Vajda, Kuciak. Pred 867 divákmi rozhodovali Weiss – Vorel, Petríček.
Istotou záchrany povzbudená Podbrezová cestovala na Záhorie, kde ju čakal zápas s tabuľkovým susedom zo Senice. Aj miestny futbalový 
klub mal už istotu záchrany a tak išlo hlavne o to, kto sa umiestni na čo najlepšom mieste na konci sezóny. Úvod duelu veľa šancí neprinášal 
a prvá vážna prišla až v 21. minúte, kedy center zľava vyrazil Šulla iba pred seba, no Andrej Rendla trafi l z dorážky ešte len do brániaceho 
obrancu. O sedem minút neskôr to už ale útočníkovi Podbrezovej vyšlo. Ideálne si nabehol na center z priameho kopu a poslal loptu hlavou 
za brankára domáceho celku (0:1). Senica sa do šancí nedostávala a jediný náznak spálil po prechode cez dvoch obrancov FO ŽP Športu 
Dolný, strelou tesne vedľa brány. Od začiatku druhého polčasu mala hernú prevahu Senica, lenže nedokázala ju pretaviť na gól. Najviac po 
ňom volal center Šmehýla zo 61. minúty, no v päťke hos   minuli loptu dvaja Seničania. V 68. minúte mal veľkú šancu kapitán domácich 
Pavlík. Prišla po rohovom kope, no Pavlíkova prudká tečovaná strela bránu Kuciaka tesne minula. Osemdesiata piata minúta priniesla 
prudkú strelu Almásiho z hranice šestnástky, ktorú Kuciak len vyrazil pred seba, no obrancovia dokázali odkopnúť do bezpečia. Podbrezová 
si však zápas postrážila a žiadnu loptu do svojej brány nepus  la, čo znamená zisk troch bodov, ktoré dostali „železiarov“ na ôsme miesto 
v tabuľke, o štyri body práve pred Senicu.
FO ŽP Šport: Kuciak – Turňa, Kostelný, Krivák, Djordjevič – Vajda, Podio – Viazanko (87. Migaľa), Peševski (69 .Sabler), Šafranko (46. Kochan) 
– Rendla.

S TRNAVOU
Piatok, 13. máj 2016, ZELPO ARÉNA Podbrezová

Fortuna liga, 32. kolo

FO ŽP Šport Podbrezová 
– FC Spartak Trnava 3:0 (1:0)

Góly: 16´ a 54´ Vajda, 85´ Rendla. Pred 1 689 divákmi rozhodovali: Somoláni – 
Chládek, Barenčík.
Celý zápas poznačilo daždivé počasie, ktoré výrazne znepríjemňovalo všetkým 
aktérom podmienky na hracej ploche. Od začiatku ale bolo jasné, že domáci na-
skočili do duelu s Trnavou veľmi odhodlane, chceli si zlepšiť bodové konto a udržať 
ôsme miesto v ligovej tabuľke. Peševski v desiatej minúte ešte sám pred gólmanom 
nedal, ale už v šestnástej minúte už na center Podia z priameho kopu, zle vybehol 
mladý brankár Jakubech a Patrik Vajda bez problémov dorazil do prázdnej brány 
(1:0). Odpoveď hos   prišla z priameho kopu, lenže Róbert Jež nechal vyniknúť 
fantas  ckým zákrokom brankára Mar  na Kuciaka. V 33. minúte musel pre zranenie 
opus  ť zápas Lazar Djordevič a nahradil ho mladý Daniel Magda, pre ktorého to 
bol prvý poriadny štart, keďže nedávno nastúpil len na pár sekúnd. Do vedenia 2:0 
sa Podbrezová dostala v 54. minúte a presadil sa opäť Patrik Vajda. Tentoraz po 
centri z rohu, ktorý vrá  l Viazanko do šestnástky a po predĺženej lopte sa záložník 
ocitol pred Jakubechom. Mladého brankára prestrelil a pridal druhý gól duelu 
(2:0). Trnava síce mala loptu častejšie na kopačkách, ale do šancí sa nedostávala, 
o čo sa opäť postarala perfektne pracujúca defenzíva „železiarov“ a preto tri body 
ostávajú na Horehroní. Na cestu dokonca pribalil ešte jeden presný zásah Andrej 
Rendla, ktorý zužitkoval výbornú prihrávku Viazanka, nabehol si do šestnástky a 
okolo Jakubecha rozvlnil sieť.
FO ŽP Šport: Kuciak – Turňa, Krivák, Kostelný, Djordjevič (33. Magda) – Podio (86. 
Lipčák), Vajda – Viazanko, Peševski, Šafranko – Rendla.

Dvadsaťjeden prvých miest 
a víťazstvo Cyklis  ckého od-
dielu ŽP Šport Podbrezová 
v konkurencii osemdesia  ch 
troch domácich a zahranič-
ných klubov v Slovenskom 
pohári v cyklokrose, to je 
viac ako uspokojivá bilancia 
minuloročnej sezóny nielen 
pre vedenie klubu, trénerov, ale hlavne 
pre samotných jazdcov. K tomu vynikajú-
ce umiestnenia v cestnej cyklistike v MTB, 
Svetovom pohári, ako aj na Majstrovstvách 
Slovenskej republiky 2015 a bonusom bolo 
zaradenie pia  ch členov podbrezovského klu-
bu do slovenského reprezentačného  mu. Ako 
prebiehala príprava a štart do novej sezóny 
nás informoval hlavný tréner našich úspešných 
reprezentantov Peter Meveď:
  - Pripravovať sme sa začali už v januári, všeo-
becnou prípravou v športovej hale na Š  avnič-

Po výkone s týmto 
rezultátom vládne 

na našej strane spokojnosť.
Výkon bol zrkadlom jari, 

v ktorej sme urobili pokrok 
a stúpali nahor. 

Dôležité bolo, 
že sme vygradovali formu. 

Marek Fabuľa, tréner

V súťažnom ročníku 2015/2016 hráčky Kolkárskeho 
oddielu ŽP Šport Podbrezová zaznamenali najväčšie 
úspechy v histórii ženských kolkov na Slovensku:
  - v októbri 2015 obsadili 1. miesto v Európskom pohári 
v nemeckom Straubingu a stali sa majsterkami Európy 
družs  ev žien pre ročník 2015/2016 v zložení: Nikola 
Tatoušková, Jana Turčanová, Dagmara Dideková, Eva 
Stefanidesová, Katarína Valigurová, Kris  na Diabelková, 
Dagmar Kyselicová a Michaela Ďuricová,
  - v Extralige žien podbrezovské A družstvo zvíťazilo vo 
februári 2016 na majstrovstvách SR,

Majsterky Európy a Slovenska – horný rad zľava: Jana Turčanová, Nikola Tatoušková so synom Filipom, Dagmar Dideková, 
Kris  na Diabelková, manažér klubu Pavol Kühnel, Katarína Valigurová, Dominika Kyselicová, predseda Predstavenstva ŽP 
Šport a prezident KO Július Kriváň. Dolný rad zľava: Janka Poliaková, Michaela Ďuricová, Eva Štefanidesová, Dominika 
Skalošová. Zľava: víťazný pohár z majstrovstiev Európy, putovný Pohár majstrov slovenskej Extraligy, strieborný zo 
Slovenského pohára. Foto: A. Nociarová

Pred majstrovstvami  v  cestnej  cykl ist ike  a  MTB
ke, na bežkách a do prípravy bola zaradená aj 
turis  ka. Vo februári sme mali zimné sústre-

denie na bežkách, v marci 
jarné sústredenie na bicyk-
loch. Obidve sústredenia sme 
absolvovali v Podbrezovej na 
Štiavničke. Členovia nášho 
klubu a zároveň reprezen-
tan   Slovenskej republiky sa 
zúčastnili aj reprezentačných 
sústredení.

Odzrkadlila sa príprava aj na výsledkoch 
z prvých tohtoročných pretekov?
  - Toto za  aľ nemôžem zhodno  ť, nakoľko nás 
na začiatku sezóny prenasledovali ochorenia 
a zranenia. Pre nás je však dôležité nastávajúce 
obdobie, v ktorom sa uskutočnia majstrovstvá 
Slovenskej republiky na ceste a v MTB, budú 
zároveň aj nominačnými pretekmi na maj-
strovstvá Európy v cestnej cyklis  ke, na maj-
strovstvá sveta v MTB a cestnej cyklis  ke. 
  V súčasnosti majú pretekári nášho klubu 
za sebou úvodné kolá Slovenského pohára 

v cestnej cyklistike. Otváracie preteky Slo-
venského pohára sa uskutočnili v Trnave 12. 
– 13. apríla, kde sa najlepšie darilo Lukášovi 
Kubišovi, ktorý v kategórii kadet obsadil 4. 
miesto a Christiánovi Haasovi v kategórii 

mladších žiakov prešiel cieľom na 4. pozícii. 
V Dudinciach 25. a 26. apríla pokračoval 
Slovenský pohár ďalšími dvomi kolami, kde si 
Chris  án Haas vybojoval 3. miesto, starší žiak 
Lukáš Kunštár bol 9. a rovnaké umiestnenie 

Lukáš Kubiš (na snímke vo vedúcej pozícii)  si v Slovenskom pohári MTB v Košiciach vybojoval bronz

 - v Slovenskom pohári si naše hráčky vybojovali 
striebro.
Všetky tri poháre hráčkam slávnostne, počas pre-
stávky futbalového zápasu Podbrezová – Ružom-
berok 30. apríla 2016, odovzdal Ing. Július Kriváň, 
predseda Predstavenstva ŽP Šport Podbrezová.
  V súťaži jednotlivcov sa majsterkou Slovenska 
v kategórii junioriek stala Nikola Tatoušková. 
V kategórii dorasteniek, spomedzi dvadsiatich 
štyroch hráčok si bronz vybojovala Michaela Ďu-
ricová a 5. miesto Janka Poliaková.
  Na májových majstrovstvách sveta nás bude 
v ženskej a juniorskej kategórii reprezentovať 
naša vynikajúca hráčka Nikola Tatoušková. Drží-
me palce.

si vybojoval junior Slavomír Kujan. Za sebou 
máme aj úvodné kolá pretekov MTB XCO aj 
XCE v Turčianskych Tepliciach a v Košiciach. 
V Turčianskych Tepliciach MTB XCO bol v ka-
tegórii mladších žiakov 3. Christán Haas, 6. 
Ma  hias Schwarzbacher, z kadetov skončil 3. 
Lukáš Kubiš, z juniorov 9. Jakub Varhaňovský a 
11. Samuel Somora. V Košiciach v MTB XCE si 
bronz vybojoval Lukáš Kubiš a 7. bol Slavomír 
Kujan. V MTB XCO kategórie mini skončili – na 
12. mieste Jerguš Medveď, 15. bol Ondrej 
Hrico, v kategórii mladších žiakov si striebro 
vybojoval Christián Haas, bronz Matthias 
Schwarzbacher, z kadetov bol 3. Lukáš Kubiš 
a z juniorov 7. miesto obsadil Slavomír Kujan. 
Poradie kadetov v priebežnom hodnotení 
vedie Lukáš Kubiš, mladší žiak Chris  án Ha-
as je vo svojej kategórii druhý a Matthias 
Schwarzbacher tre  . Slovenské farby budú re-
prezentovať dvaja členovia nášho klubu, Jakub 
Varhaňovský v cestnej cyklis  ke v pretekoch 
Svetového pohára Paris – Roubaix a Michal 
Pagáč na majstrovstvách Európy v MTB.


