
S Ing. Máriou Niklovou, personálnou riaditeľkou,
na aktuálnu tému:
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Naše futbalové mužstvo druhej ligy skončilo jesennú časť súťaže na prvom mieste. Blahoželáme!

   V obci Podbrezová sa usku-
toční 15. decembra opäť via-
nočný jarmok. Myšlienka sa 
v minulom roku zrodila na zá-
klade tradície podbrezovských 
jarmokov zo začiatku dvadsia-
teho storočia. 
   Každý štvrtok okolo pätnáste-
ho v mesiaci (v železiarňach to 
bol deň výplaty) bolo v Podbre-
zovej rušno. Na jarmok sa po-
schádzali manželky šalandia-
rov, ale i ľudia zo širokého oko-
lia. Predávalo sa šatstvo, obuv, 
ale aj rôzne potreby pre  domác-
nosť, roľnícke prebytky, ale aj 
množstvo sladkostí a hračiek. 
Na trhu sa nielen deti (po piatu 
triedu mali v tento deň voľno zo 
školy) vyšantili do sýtosti. Vša-
de bolo veselo.
   Ľudia sa v tej dobe nema-
li o nič lepšie ako my dnes, ale 
dokázali sa tešiť zo života a ra-
dovať aj z maličkostí. Podbre-
zovský jarmok by mal obnoviť 
tieto tradície, aby sa ľudia schá-
dzali, tešili sa navzájom a užili si 

   - Na základe roz-
hodnutia Predstaven-
stva ŽP a.s. bude za-
mestnancom vypla-
tená vianočná mzda 
podľa zásad stanove-
ných mzdovým predpi-
som č. 9/Ppam/2012. 
Jej výška predstavuje 
11,7 percenta z úhrnu 
vyplatených tarifných 
miezd za obdobie  desiatich me-
siacov tohto roku.
Podľa akých pravidiel bude 
stanovená jej výška?
   - Vypočítaná vianočná mzda 
konkrétneho zamestnanca sa 
skladá z dvoch zložiek. Osem-
desiat percent sumy je fi xná 
a dvadsať percent pohyblivá 
zložka, ktorá môže byť vedú-
cim útvaru upravená na zákla-
de hodnotenia pracovných vý-
sledkov zamestnanca. Pri úpra-
vách vianočnej mzdy nesmie 
byť prekročený celkový objem 
mzdových prostriedkov vypočí-
taný pre príslušný útvar a kate-
góriu zamestnancov.

   V poslednom období sa naša 
spoločnosť zúčastnila dvoch 
veľtrhov. V septembri v bulhar-
skom Plovdive, kde sa konal 
medzinárodný veľtrh a v dňoch 
17. – 20. októbra 2012 Medzi-
národného technického veľtr-
hu TIB, v rumunskej Bukurešti. 
Obidva patria medzi najväčšie 
výstavné podujatia na Balká-
ne. Majú dlhoročnú tradíciu, ši-
rokú mediálnu podporu, venu-
jú im pozornosť aj predstavite-
lia vlád obidvoch krajín a sú hoj-
ne navštevované. Aj keď komo-
ditný záber obidvoch veľtrhov je 
pomerne široký, svojim charak-
terom vyhovujú obchodným cie-
ľom našej spoločnosti v tom-
to regióne. Veľtrhy sú zamera-
né aj na strojársku výrobu, auto-
mobilový priemysel, energetiku, 
chemický priemysel a tak účasť 
na nich nám umožňuje sledo-
vať napredovanie hospodárske-
ho vývoja v obidvoch krajinách. 
V rámci ofi ciálnej štátnej účas-

Vianočná mzda bude
Hoci situácia nie je najlepšia, v ostatnom čase v dô-
sledku poklesu zákaziek dochádza k nevyhnutným 
opatreniam ústiacim aj k úpravám pracovného reži-
mu v niektorých prevádzkarňach, Predstavenstvo Že-
leziarní Podbrezová rozhodlo, že svojim zamestnan-
com vianočnú mzdu poskytne. Oslovili sme Ing. Máriu 
Niklovú, personálnu riaditeľku a požiadali o priblíženie 
tohtoročných pravidiel vyplácania vianočnej mzdy:

Podbrezovský jarmok v duchu tradícií
trochu zábavy. 
   Zámerom tohto ročníka bude 
načrieť aj do histórie. Málokto 
si uvedomuje, že keby nebo-
lo podbrezovských železiarní, 
obec by neexistovala. Namieste 
je preto oboznámiť sa so štyrmi 
etapami vývoja vo fabrike a ná-
sledne s expozíciou Hutníckeho 
múzea ŽP. 

   Podbrezovský jarmok bude aj 
o mladých talentoch, folklórnych 
súboroch, tanečných skupinách, 
vystúpi aj cirkevný zmiešaný 
spevácky zbor a predvianočná 
slávnosť vyvrcholí živým betle-
hemom. No nebol by to skutoč-
ný jarmok, keby tam neponúkali 
chutnú kapustnicu a rôzne pred-
vianočné maškrty.                  ok

Aké kritériá musia 
splniť zamestnanci, 
aby dostali vianoč-
nú mzdu? 
   - Musia byť v evi-
denčnom stave k 30. 
novembru 2012 včí-
tane. Nárok majú aj 
zamestnanci v mimo 
evidenčnom stave 
na materskej dovo-

lenke a rodičovskej dovolenke 
za obdobie, ktoré odpracova-
li v uvedenom čase. Vianočnú 
mzdu pochopiteľne nedostanú 
zamestnanci, ktorí mali v danom 
období neospravedlnenú absen-
ciu, resp. závažným spôsobom 
porušili pracovnú disciplínu.
Kedy bude táto mzda vypla-
tená?
   - Zamestnanci, ktorým vznikol 
nárok na jej vyplatenie, ju dosta-
nú vo výplate za mesiac novem-
ber 2012,  pod mzdovým dru-
hom 1414. Samozrejme, ako iné 
zložky mzdy, podlieha daňové-
mu a odvodovému zaťaženiu.

O.K.

Boli sme na výstavách na Balkáne

Aj tu sa rysujú pre nás perspektívy

ti sa naša spoločnosť predstavi-
la v oboch prípadoch v spoloč-
nom stánku Ministerstva hospo-
dárstva SR.
   Rumunsko a Bulharsko pat-
ria z hľadiska objemu preda-
ja až do druhej desiatky krajín 
exportu Železiarní Podbrezová. 
Z hľadiska rastu objemov pre-
daja tu však zaznamenávame 
najvyššie medziročné nárasty. 
V roku 2008 bol sumárny pre-
daj v obidvoch krajinách spolu 
menej ako 200 ton výrobkov, v 
roku 2010 to už bolo 1 600 ton 
a v roku 2012 predaj dosahuje 
takmer 4 000 ton.  Nachádzajú 
tu uplatnenie najmä konštrukčné 
rúry, kotlové rúry a rúry pre hyd-
rauliku. Krajiny sú aj vďaka lac-
nej pracovnej sile miestom zá-
ujmu zahraničných investorov a 
teda aj miestom s predpoklada-
ným rastúcim dopytom po oce-
ľových rúrach. Napriek vlastnej 
výrobe rúr v Rumunsku a pev-
ným väzbám na ukrajinských 

výrobcov rúr v Bulharsku, ale aj 
trvalým problémom s korupciou, 
naša obchodná stratégia priná-
ša očakávané ovocie. Objemo-
vá fl exibilita, krátke dodacie ter-
míny spolu s výbornou kvalitou 
sú dôvody nášho postupného 
presadzovania sa. Existujú však 
isté rezervy, najmä z pohľadu 
predaja presných, hydraulických 
rúr v Bulharsku. 

Ing. M. Adamčák, PhD.,
odbor predaja a marketingu

Podbrezovský jarmok na začiatku 20. storočia. Foto: archív HM ŽP
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Dane v Európe

Holandsko

�  ANKETA  �  ANKETA  � 

O. Kleinová

Čo by ste si radi prečítali
vo vianočnom čísle?

   Celkové daňové zaťaženie 
Holanďanov sa dá prirovnať k 
daňovému bremenu, ktoré mu-
sia niesť obyvatelia Nemecka či 
Luxemburska. Holanďania roč-
ne odvedú do štátnej kasy oko-
lo 38% ročného HDP vo forme 
zaplatených daní a odvodov, čo 
je pár percentuálnych bodov 
nad európskym priemerom. 

Daň z príjmov
fyzických osôb

   Spôsob zdaňovania fyzických 
osôb v Holandsku je osobitý. 
Spočíva v rozdelení všetkých 
príjmov dosahovaných fyzic-
kými osobami do troch základ-
ných skupín, pričom prvá sku-
pina pozostáva zo zdaniteľ-
ných príjmov zo zamestnania 
a bývania, druhú skupinu tvo-
ria  príjmy z podstatnej držby 
akciového kapitálu a posledná, 
tretia skupina je tvorená príjma-
mi z úspor a investícií. Delenie 
príjmov má svoje opodstatne-
nie najmä v tom, že sa každá 
skupina príjmov zdaňuje zvlášť 
a tiež sa pri nich uplatňujú aj 
rôzne daňové sadzby.
1. skupina, t. j. príjmy zo za-
mestnania a bývania sa zdaňu-
jú progresívne a v štyroch da-
ňových pásmach so sadzba-
mi v rozmedzí od 33,1% až do 
52%. Prehľadnejšie je to za-
chytené v nasledujúcej tabuľke:

2. skupina je zdaňovaná bez 
ohľadu na druh príjmu jednot-
nou sadzbou 25% a 3. skupi-
na o niečo vyššou až 30%-tnou 
sadzbou.
   Holanďania majú právo si 
svoje zdaniteľné príjmy znížiť 
o základnú nezdaniteľnú časť, 
ktorej výška však nie je stano-
vená jednotne, ale individuál-
ne pre každého daňovníka. Je 
to z toho dôvodu, že nezdani-
teľná časť zohľadňuje bežné 
výdavky vynakladané daňov-
níkom v priebehu roka. Svo-
je dosiahnuté príjmy si tak Ho-
lanďania môžu znížiť o náklady 
na vzdelávanie (napr. výdav-
ky na zápis, na vykonanie skú-

Základ dane v € Daňová sadzba
1 – 18 945 33,1%
18 946 – 33 863 41,95%
33 864 – 56 491 42%
Viac ako 56 492 52%

Ján CIPCIAR, centrálna údržba
   - Uvítal by som nejaké vianočné špecialit-
ky, napríklad dobré, osvedčené recepty, ale 
aj prehľadný celostránkový kalendár s pek-
nou ilustráciou z našej fabriky. Okrem už 
tradičných krížoviek by mohlo byť aj sudo-
ku, prípadne nejaké vtipy.

Vyše šesťdesiat záujemcov sa prihlásilo na vstupnú prehliadku preventívneho programu VČAS, 
ktorá sa uskutočnila v dvoch termínoch. Dňa 16. novembra a 23. novembra podstúpili vyšetre-
nia (písali sme o tom v Podbrezovane č. 20) naši spolupracovníci v budove personálneho úse-
ku. Všetkým záujemcom z radov zamestnancov bola prehliadka v hodnote 30 eur uhradená za-
mestnávateľom a zdanená podľa platnej legislatívy.                                               F: O. Kleinová

šok, nákup kníh a inej literatú-
ry ako aj náklady na kúpu štu-
dijných materiálov), dary (napr. 
dary cirkvi, charite, kultúre či do 
vedy), dôchodkové poistenie, 
náklady spojené s bývaním ako 
aj náklady na notára, či pre nás 
nepredstaviteľnú možnosť od-
počítať si od základu dane vý-
davky spojené s dochádzaním 
do práce.
   Výslednú sumu odpočítateľ-
nej položky si daňovníci môžu 
najprv odpočítať od 1. skupiny 
príjmov. V prípade, že odpočí-
tateľná položka je vyššia ako 
príjmy dosiahnuté zo zamest-
nania a bývania, môže sa zvyš-
ná časť odpočítať, ale od tretej 
skupiny príjmov. Ak stále zvý-
ši z odpočítateľnej položky, po-
tom nasleduje druhá skupina 
príjmov. V prípade, že nasta-
ne situácia a odpočítateľná po-

ložka presahuje 
zdaniteľné príj-
my vo všetkých 
troch skupinách 
príjmov, potom 
je holandský fi -
nančný úrad po-

vinný tento rozdiel daňovníko-
vi vrátiť.
   Od výslednej daňovej povin-
nosti si môžu Holanďania na-
vyše odpočítať aj daňovým bo-
nus, a to vo výške 2 033€ na 
osobu, ako aj špeciálny daňový 
bonus pre pracujúcich vo výš-
ke max. 1 533€ či daňový bo-
nus na deti.

Daň z príjmov
právnických osôb

   Sadzba dane z príjmov práv-
nických osôb má dve úrovne, 
20% a 25,5%. Nižšia sadzba 
sa používa pri zdaňovaní zis-
ku, ktorý nepresiahol hranicu 
200 000€. Ak spoločnosť vy-
tvorí zisk vyšší ako 200 000€, 

zdaní ho vyššou 25,5%-tnou 
sadzbou. Holandsko ponúka 
aj špeciálny režim spoločného 
zdaňovania spoločností v sku-
pine a rovnako aj spoločné-
ho započítavania strát v rámci 
skupiny podnikov.
   Holandsko uplatňuje zdaňo-
vanie dividend zrážkovou da-
ňou 15%, ale len v prípade, 
že sú distribuované do kraji-
ny mimo EÚ. Ak sú vyplácané 
v rámci krajiny alebo krajín EÚ 
sú vyňaté zo zdanenia. Úroky 
a licenčné poplatky nie sú zda-
ňované vôbec.

Miestne dane
   Aj Holandsko uplatňuje kla-
sickú daň z nehnuteľnosti, kto-
rá je vyberaná obcami pričom 
každá obec si stanovuje vlast-
nú daňovú sadzbu. Okrem nej 
Holandsko vyrubuje aj daň 
z dedičstva a darovania, ktorej 
sadzby sa pohybujú v rozmedzí 
od 10% až do 40% v závislosti 
od vzťahu medzi darcom a prí-
jemcom, resp. zomretým a prí-
jemcom dedičstva, ako aj hod-
noty daru, resp. dedičstva.

Daň z pridanej hodnotu
   Holandsko v roku 2012 uplat-
ňuje 19%-tnú základnú daňovú 
sadzbu a jednu zníženú 6%-tnú 
sadzbu. Nižšou sadzbou sa zda-
ňujú najmä potraviny, voda, far-
maceutické výrobky, kultúra či 
knihy, noviny a tlač. Nižšia sadzba 
sa používa aj v prípade zdaňova-
nia reštauračných, hotelierskych 
a cateringových  služieb.

Environmentálne dane
   Holandsko je nazývané aj 
zelenou krajinou a táto nálep-
ka mu neprischla len tak pre 
nič za nič. Do daňového systé-
mu totiž zahrnulo množstvo tzv. 
„zelených daní“, ako napr. daň 
z dodávok vody, z palív, regulá-
cie energie či daň z uránu. Ze-
leným daniam sa však nevyhli 
ani nákladné a osobné vozidlá 
a dokonca ani motocykle. Špe-
ciálne „enviro“ dane musia platiť 
aj majitelia veľkých nákladných 
áut. Do roku 2012 Holandsko 
uplatňovalo aj daň zo spodnej 
vody a daň z odpadu, avšak na-
miesto nich zaviedli daň z oba-
lov a daň z nealkoholických ná-
pojov, tzv. „soft drinks“.

Kvačkajová Alena, Edú
Zdroj:VerlagDashofer

Už druhé desaťročie pripravujeme vianočné noviny 
trochu inak, ako bežné vydanie. Sú celofarebné a aj 
ich obsah je podfarbený sviatočnou atmosférou naj-
krajších dní v roku. Čas utiekol a my opäť pripravu-
jeme posledné tohtoročné číslo Podbrezovana. Stá-
le je našim cieľom uspokojiť čitateľov. Naša predpo-
sledná tohtoročná anketová otázka preto znie:

Ing. Ivan LENDÁK, ŽP Informatika s.r.o.
   - Rád by som si prečítal napríklad o sta-
roslovanských zvykoch viažucich sa na Ho-
rehronie, aj z dvadsiateho storočia. Napr. 
mám dojem, že na Šumiaci zháňali doby-
tok k ustajneniu do dediny v najkratší deň 
v roku, na Kračúna. Zaujímavé by bolo pre-
čítať si špecifi ká vianočného menu v jednot-
livých dedinách na Horehroní, ale do svia-
točného čísla by sa hodili aj príslovia a po-
rekadlá k danému obdobiu.

Ing. Valéria MILECOVÁ, odbor ekonomic-
kých informácií
- Vianočné čísla Podbrezovana sú krásne a 
pestré nielen obsahom, ale posledné roky 
aj farbami. Aj tento rok by som si rada pre-
čítala o činnosti Nadácie ŽP a o cestovateľ-
ských zážitkoch našich kolegov. Nemal by 
chýbať nejaký originálny vianočný recept a 
anketa, napr. s otázkou - Kde a ako budete 
tráviť vianočné sviatky?

Ing. Jozef ŠEVČÍK, ŽP Informatika s.r.o.
   - Rád by som si prečítal smutné príbehy so 
šťastným koncom. Tohto roku som zažil aj ja ta-
kýto príbeh, keď sa nám spolu so zaťom poda-
rilo zachrániť uväznenú a vysilenú srnku. Keď-
že vianočné číslo je aj farebne ladené, uvítal by 
som zverejnenie fotografi í záhradkárov, hubá-
rov, rybárov a iných, na ktorých by boli zachyte-
né ich výnimočné alebo zvláštne úspechy, spo-
jené s ich koníčkom. Aj mne sa tohto roku po-
darilo chytiť najväčšiu rybu môjho života.

Lenka KUPCOVÁ, šrotové pole Piesok
   - Keďže je predvianočný čas, uvítala by 
som v Podbrezovane viac informácií o zvy-
koch aj v iných oblastiach Slovenka, prípad-
ne tradície v zahraničí. Na spestrenie by 
mohol byť uverejnený nejaký osvedčený re-
cept s ilustračnou fotografi ou.

Ing. Alena BETKOVÁ, odbor predaja a mar-
ketingu
   - Rada by som si prečítala a pozrela aj ne-
jaké fotky detí, ktoré sa zúčastnia mikulášskeho 
programu, vianočné zvyky, tradície a recepty.Ur-
čite by nás potešil v novinách veľký kalendár, kde 
by mohla byť fotografi a našej krásnej prírody ale-
bo pohľad do podniku. Hodil by sa aj článok, kto-
rý by vyzdvihol možnosti, ktoré my, zamestnanci 
aj v tejto zložitej dobe ešte máme, ako sú kurzy 
angličtiny či iné vzdelávacie aktivity.
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Prečítali sme za vás
Čím je, podľa vás, logistika v 
železiarskom priemysle špe-
cifi cká? A je niečím výnimoč-
ná práve logistika oceľových 
rúr?
   - Špecifi ká sú dané samotným 
charakterom našich výrobkov a 
variabilným výrobným progra-
mom, ktorý operatívne prispô-
sobujeme požiadavkám našich 
odberateľov v rozmerových 
a kvalitatívnych charakteristi-
kách. To, že výrobné kapacity 
počítame v tisíckach ton, kladie 
vysoké nároky na veľkosť skla-
dovacích priestorov. Zákazkový 
systém výroby s mesačným vý-
robným cyklom nám umožňuje 
optimalizovať zásoby hotových 
výrobkov s ohľadom na sklado-
vacie kapacity. Vysoká náchyl-
nosť oceľových rúr ku korózii 
vplyvom atmosférickej vlhkos-
ti ovplyvňuje spôsoby balenia a 
distribúcie našich výrobkov, od 
výberu vhodného dopravného 
prostriedku s pohlcovačmi vlh-
kosti až po použitie antikoróz-
nej ochrany UV lakom, či váku-
ového balenia pri dlhších pre-
pravách. Vzhľadom k tomu, že 
na dopravný prostriedok nakla-
dáme rúry rôznych priemerov 
a dĺžok, náročná je aj samotná 
nakládka a zabezpečenie tova-
ru proti posunutiu.
Kto patrí k vašim odberate-
ľom? Resp. v akých segmen-
toch priemyslu sa vaše pro-
dukty využívajú?
   - Železiarne Podbrezová po-
núkajú svojim odberateľom 
bezšvíkové oceľové rúry valco-
vané za tepla, presné bezšví-
kové oceľové rúry ťahané za 
studena, kontinuálne odlieva-
né oceľové bloky, zvárané rúry 
veľkých priemerov, rúrové polo-
tovary a tvarovky. Naše výrob-
ky nájdu svoje využitie hlavne 
v strojárskom priemysle (kon-
štrukčné prvky strojov a stroj-
né súčasti), energetike (tlako-
vé zariadenia, tepelné výmen-
níky, plynové potrubia), staveb-
nom priemysle (oceľové kon-
štrukcie), priemyselnej hydrau-
like (hydraulické a pneumatic-
ké valce, vysokotlakové hyd-
raulické rozvody) a automobi-
lovom priemysle (konštrukčné 
časti podvozku a náprav, sys-
témy riadenia, tlmiče, rozvody 
kvapalín, hnacie hriadele a po-
loosi). 
Pri železiarskom priemysle je 
už náročná i doprava surovín 
k výrobe - ako prebieha? 
   - Rozhodujúcou surovinou pre 
našu výrobu je oceľový šrot. 
Kontrolu nad pravidelnými do-
dávkami tejto nevyhnutnej su-
roviny si Železiarne Podbrezo-
vá zabezpečili majoritnou účas-
ťou v dvoch spoločnostiach, 
ktoré sa zaoberajú nákupom a 
spracovaním kovového odpa-
du. Na prepravu oceľového šro-
tu vo väčšej miere používame 
železničnú dopravu. Podiel ka-
miónovej dopravy na pravidel-
ných dodávkach je približne 15  
percent. 
Aký model distribúcie sme-
rom k zákazníkom využívate?
   - Prepravné služby si zabez-
pečujeme prostredníctvom 

LOGISTIKA VYŽADUJE I DÔSLEDNOSŤ
A TRPEZLIVOSŤ

O tom, ako funguje oceliarska logistika, sme sa pozhovárali s Ingrid Nágelovou, vedú-
cou odboru expedície a obchodnej administratívy spoločnosti Železiarne Podbrezová:

dvoch spoločností. Jednu z nich 
- zasielateľskú spoločnosť Zani-
noni Slovakia, založili Železiar-
ne Podbrezová spolu s talian-
skym partnerom a už pätnásť 
rokov úspešne realizuje hlavne 
kamiónovú a kontajnerovú pre-
pravu našich výrobkov.
Akým spôsobom hľadáte a 
vyberáte logistických partne-
rov?
   - Železiarne Podbrezová majú 
uzavretý výrobný cyklus, kto-
rý začína nákupom a spracova-
ním oceľového šrotu, pokračuje 
výrobou ocele a oceľových rúr, 
ich fi nalizáciou a dopravou k zá-
kazníkovi. Všetky tieto činnos-
ti sú vykonávané spoločnosťa-
mi združenými pod značkou ŽP 
Group. 
Veľkú časť produkcie expor-
tujete. Akým spôsobom záso-
bujete odberateľov v zahrani-
čí?
   - Máte pravdu. Naša spoloč-
nosť je proexportne orientova-
ná a 90 percent výrobkov dodá-
vame zákazníkom za hranicami 
Slovenska. Najviac našich pro-
duktov vyexpedujeme k zákaz-
níkom v Poľsku, Taliansku, Čes-
ku, Nemecku a Maďarsku. Dis-
tribúciu výrobkov realizujeme 
cez naše obchodné spoločnosti 
v Českej republike, Poľsku, Ta-
liansku a Švajčiarsku. Obchod-
níci Železiarní Podbrezová pria-
mo realizujú svoje zákazky hlav-
ne v SR, Maďarsku a na Balká-
ne.
Železiarske výrobky si vyža-
dujú špecifi cký spôsob skla-
dovania. Môžete nám ho pri-
blížiť?
   - Spôsob skladovania roz-
hodujúcou mierou ovplyvňuje 
hmotnosť a rozmery výrobkov. 
Na skladovanie bezšvíkových 
rúr v expedičných halách vyu-
žívame prevažne automatizo-
vané regálové systémy. Pri ply-
nulej expedícii tovaru zákazní-
kom takto skladujeme približne 
80 % z celkového objemu bez-
švíkových rúr. Na voľnej ploche 
skladujeme rúry väčších prie-
merov a dĺžok, rúry, ktoré expe-
dujeme železnicou - kvôli prístu-
pu ku koľajovej dráhe, rúry s an-
tikoróznou ochranou UV lakom 
a oceľové bloky.
Keďže ide o hmotnostne ťaž-
ké produkty, tak musia byť 
vysoké nároky i na používa-
nú techniku. Akú manipulač-
nú techniku využívate?
   - Automatizované regálové 
systémy sú obsluhované žeria-
vovým zakladačom. Pri naklád-
ke rúr a blokov používame mos-
tové žeriavy. Rúrové tvarovky, 
ktoré sú balené na paletách, na-
kladáme vysokozdvižnými vo-
zíkmi. Na prepravu rúrových po-
lotovarov medzi jednotlivými ha-
lami prevádzok používame do-

pravníky, manipulačné vozíky a 
obkročné vozidlá. 
Aké veľké zásoby tovaru udr-
žujete?
   - Tovarové zásoby bezšvíko-
vých rúr udržiava-
me priemerne na 
úrovni 8 000 ton, 
čo predstavuje pri-
bližne polovicu me-
sačnej produkcie. 
Vzhľadom k zá-
kazkovému systé-
mu výroby sú všet-
ky bezšvíkové rúry 
v našich expedič-
ných skladoch ur-
čené konkrétnym 
príjemcom.
   Na sklad vyrábame v určitom 
sortimente oceľové tvarovky a 
galvanizované bezšvíkové rúry 
s mesačnou zásobou približne 
500 ton.
Existuje aj v železiarskom 
priemysle sezónnosť? 
   - Vzhľadom k rozsiahlemu vy-
užitiu bezšvíkových rúr a dob-
re vybudovanej distribučnej sieti 
po celej Európe sezónnosť nepo-
ciťujeme. Skupina ŽP Group za-
hŕňa spolu sedem strojárskych 
a hutníckych, a šesť obchod-
ných spoločností. Jednou z nich 
je spoločnosť Transformaciones 
Metalurgicas z Barcelony kto-
rá pravidelne mesačne spraco-
váva 600 až 700 ton našich val-
covaných rúr. Približne rovnaký 
mesačný objem dodávame aj do 
spoločnosti TS Steel PIPE & FIT-
TINGS, ktorá disponuje veľko-
skladom oceľových rúr v talian-
skej Bagnatice. Synergické efek-
ty strojárstva a metalurgie pravi-
delne využívame v spolupráci so 
spoločnosťami ŽĎAS, TS Plzeň 
a Žiaromat v Kalinove.
   Menšie problémy s expedí-
ciou našich výrobkov máme po-
čas vianočného a letného dovo-
lenkového obdobia, keďže veľ-
kú časť našich odberateľov tvoria 
spoločnosti v západnej Európe, 
kde si v tomto čase „doprajú“ dlh-
šie voľno.
Predpokladám, že v drvivej 
väčšine využívate železničnú 
dopravu - aký je pomer medzi 
ňou a cestnou dopravou?
   - V oblasti nákupu vstupných 
surovín je železničná doprava 
využívaná v rozhodujúcej mie-
re. Jej podiel predstavuje pri-
bližne 85%. Oblasť predaja by 
som rozdelila na dve skupiny. 
Pri preprave oceľových blokov 
dominuje železničná doprava, 
kamiónmi prepravíme približne 
5 % oceľových blokov. Pri pre-
prave bezšvíkových rúr je však 
situácia úplne opačná. Jej po-
diel predstavuje len 3 % a zvyš-
ných 97 % bezšvíkových rúr, ale 
aj zváraných rúr a rúrových po-
lotovarov, expedujeme našim 
zákazníkom kamiónmi. Pri pre-

prave bezšvíkových rúr kamió-
nová doprava v posledných ro-
koch úplne prevalcovala želez-
ničnú dopravu, a to nielen lepší-
mi prepravnými cenami, ale aj v 

logistike zásielok. 
Je rýchlejšia, spo-
ľahlivejšia a efek-
tívnejšia tým, že 
nám umožňuje op-
timálne kombino-
vať zásielky pre 
rôznych príjemcov 
do jedného kami-
ónu. Mnoho na-
šich odberateľov 
totiž nemá vlastnú 
železničnú vlečku, 

čo je limitujúcim faktorom pri že-
lezničnej doprave. Pozitíva že-
lezničnej dopravy vidím hlav-
ne pri preprave veľkoobjemo-
vých zásielok v ucelených vla-
koch - rýchla nakládka, prijateľ-
né ceny za prepravu, dopravné 
cesty bez obmedzení počas ví-
kendov a sviatkov.
Je pri preprave vašich pro-
duktov potrebné nasadzovať 
špeciálnu dopravnú techni-
ku?
   - Na prepravu našich výrob-
kov využívame štandardné do-
pravné prostriedky. Sú to predo-
všetkým železničné vozne radu 
RES, RILS, EANOS, kamióny s 
návesmi a pre námornú prepra-
vu 20 a 40 stopové kontajnery. V 
malej miere na prepravu dlhých 
kotlových a výmenníkových rúr 
využívame špeciálne vozidlá 
pre nadrozmerné prepravy.
Keďže vo veľkej miere vy-
užívate železničnú prepra-
vu, predpokladám, že máte aj 
vlastnú železničnú vlečku a 
potrebnú dopravnú techniku...
   - Naša spoločnosť je historicky 
spätá so železnicou. Jej základy 
boli položené pred 172 rokmi, 
postavením továrne na výrobu 
koľajníc pre potreby Rakúsko-
Uhorskej monarchie. Železiar-
ne vybudovali už v roku 1884 
železničné spojenie medzi Pod-
brezovou a Banskou Bystricou.
   V súčasnosti nám vlastná že-
lezničná vlečka a niekoľko loko-
motív slúži nielen na spojenie s 
celoštátnou dráhou pri prijímaní 
a odosielaní vozňových zásie-
lok, ale tiež na prepravu poloto-
varov medzi prevádzkárňami v 
areáli spoločnosti. 
Sledujete kvalitu zásobovania 
smerom k zákazníkom?
   - Sledovanie kvality dodá-
vok a hodnotenie spokojnos-
ti našich zákazníkov je nevy-
hnutnou súčasťou zavedeného 
systému manažérstva kvality, 
podľa požiadaviek noriem ISO 
9001:2008, VDA 6.1, API Q1 a 
ISO TS 16949:2009.
Nevyhnutnou súčasťou logis-
tických procesov je výmena 
dát medzi všetkými partner-

mi. Ako prebieha vo vašom 
prípade?
   - Pri komunikácii s našimi 
dcérskymi obchodnými spo-
ločnosťami používame dáto-
vé prenosy. Pre našich pria-
mych odberateľov máme vy-
budovaný zákaznícky portál, 
kde môžu prostredníctvom we-
bového prostredia získať infor-
mácie o stave svojich zákaziek, 
ale aj záväzkov. Webové apli-
kácie využívame spolu s našou 
špedičnou spoločnosťou aj pri 
plánovaní nakládky a zasiela-
ní špecifi kácií k nakládke naši-
mi obchodnými spoločnosťami.
   Využívame, samozrejme, aj 
elektronické zasielanie doku-
mentov vo formáte PDF, elek-
tronické faktúry a atesty zasiela-
me so zaručeným elektronickým 
podpisom.
Čo v logistike v najbližšej 
dobe plánujete?
   - Presne pred rokom sme v 
tomto období sprevádzkovali 
nový automatizovaný sklad na 
uskladnenie valcovaných bez-
švíkových rúr, ktorý nám mesač-
ne umožňuje zaskladniť 7000 
ton, čo predstavuje približne dve 
tretiny ich produkcie. Automatic-
ké zaskladňovanie a vysklad-
ňovanie zväzkov rúr významne 
urýchlilo nakládku kamiónov a 
zvýšilo tým dennú kapacitu na-
kládky o približne 30 percent. V 
oblasti skladovej logistiky teda 
väčšie investície momentálne 
neplánujeme. Investície do no-
vých informačných technológií, 
pre rýchlejšiu a spoľahlivejšiu 
komunikáciu s našimi obchod-
nými a logistickými partnermi, 
sú každoročne nevyhnutnou sú-
časťou našich investičných plá-
nov.
Na záver si dovolím osobnej-
šiu otázku. Ako sa žena do-
stane k logistike hutníckych 
výrobkov? Nie je to totiž cel-
kom obvyklé...
   - Pracujem v oblasti expedičnej 
logistiky, ktorá zahŕňa aj množ-
stvo obchodnej administratívy, a 
tá si vyžaduje veľa dôslednosti 
a trpezlivosti, teda daností, kto-
ré sú bližšie nám ženám. Keďže 
90 percent našej produkcie kon-
čí za hranicami Slovenskej re-
publiky, väčšinu dodaní musíme 
náležite zdokladovať, naše ce-
zhraničné transakcie musia byť 
v súlade s platnou colnou a da-
ňovou legislatívou. Administra-
tívnu náročnosť nám s účinnos-
ťou od 1. októbra zvýšila novela 
zákona o DPH. V zmysle nove-
lizovaného zákona o DPH mu-
síme každé dodanie tovaru do 
Európskej únie doložiť preprav-
ným dokladom, v ktorom nám 
odberateľ potvrdí prevzatie to-
varu v príslušnom členskom štá-
te. Mesačne takto vystavíme 
približne 1200 prepravných do-
kladov CMR a CIM, a zvlášť pri 
prepravách s dodacou doložkou 
FCA, ktoré nerealizujú naši do-
pravcovia, si vrátenie potvrde-
ných dokladov žiada veľa času 
a energie. Neviem, neviem, či 
by na to mal nejaký muž trpez-
livosť (smiech).

JOZEF BREZOVSKÝ,
Systémy logistiky (SK)



vateľský reťazec. 
Všetkým je jasné, 
že nekvalita cez 
ŽP EKO QELET 
do Podbrezovej 
neprejde.
Čo vás čaká v 
poslednom me-
siaci roka?
- December býva 
v posledných ro-
koch slabým me-
siacom.
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V KVALITE DODÁVOK DO ŽP SME NAJLEPŠÍ

- Druhý polrok mal určité špe-
cifi ká. Taliani sa po augusto-
vých prázdninách dva mesia-
ce nemohli rozbehnúť, čo do-
biehajú hlavne cenovo teraz. 
U.S. Steel Košice, napriek 

medializovaným informáciám 
o predaji, kontrahujú primera-
né množstvá za slušné ceny. 
SSM Strážske ide pravdepo-
dobne naplno, súdiac 
podľa neustálej vy-
sokej spotreby šrotu, 
ktorú mu zabezpeču-
je Kovod, TSR i Zber-
né suroviny. Ak po-
miniem nevyspytateľ-
né turbulencie v Třin-
ci a Ostrave, tak pred-
pokladáme, že cena 
šrotu v závere roka porastie.
Pred piatimi mesiacmi ste 
poukázali na to, že ceny oce-
ľového odpadu klesajú. Ako 
sa vám podarilo preklenúť 
letné obdobie a zmierniť ná-
sledky cenového vývoja? 
- Šrotárskej spoločnosti nášho 
typu neprospievajú prudké ce-
nové výkyvy. Pokiaľ menší, ne-
závislí šrotári riešia prudký po-
kles cien systémom nepredá-

ZO ŽIVOTA ŽP GROUP
O situácii v oblasti oceľového šrotu sme priniesli informácie  pred letným obdo-
bím v rozhovore s generálnym riaditeľom akciovej spoločnosti ŽP EKO QELET, 
a.s., Ing. Jozefom Bánikom a dnes nás zaujíma druhý polrok:

   Na začiatku letného obdobia 
ste predpokladali,  že počasie 
by malo byť ideálne pre ťažbu 
žiaruvzdorných ílov. Naplnili 
sa tieto predpoklady? 
- Počasie v letných mesiacoch 
bolo skutočne veľmi priaznivé 
pre prácu v našich povrchových 
baniach. Hlavný objem prác bol 
na bani žiaruvzdorného ílu v 
miestnej časti Močiar. Vyťaži-
li sme sa 1 746 ton žiaruvzdor-
ného ílu. Súčasne prebiehali 

me/počkáme, my sme s na-
šou sestrou KBZ museli použiť 
vzorec: skladové zásoby x po-
kles ceny a zároveň maximál-
ne utiahnuť opasok nákladov, 
tzn. aj opravy a investície. Tak 

to bolo v júni a žiaľ, aj v októbri 
tohto roku. Prudké poklesy cien 
mali značný dopad na náš hos-
podársky výsledok.

Čím žije vaša spo-
ločnosť v týchto 
dňoch?
- Popri stanovených 
mesačných množ-
stvách šrotu, ktoré 
bez výnimky plníme, 
je dôležitým kritériom 
kvalita dodávaného 
šrotu. Práve v týchto 

dňoch sme spolu s oddelením 
nákupu šrotu a odborom riade-
nia kvality akciovej spoločnos-
ti Železiarne Podbrezová hod-
notili kvalitu za rok 2012. S po-
citom hrdosti môžem konšta-
tovať, že naša spoločnosť sa 
umiestnila so značným odstu-
pom na prvom mieste v kva-
lite dodávok medzi ostatný-
mi dodávateľmi do Železiarní 
Podbrezová a.s.Tento ekono-

mický dôležitý fakt 
je výsledkom cieľa-
vedomého tlaku ve-
denia spoločnosti na 
našich zamestnan-
cov i na celý dodá-

S Ing. Ľubomírom Kupcom, generálnym riaditeľom Žiaromat a.s.

S PREDPOKLADOM MEDZIROČNÉHO NÁRASTU PREDAJA
skrývkové práce na sprístupňo-
vaní ložiska. 
   V tomto roku skončilo plat-
nosť povolenia banskej činnos-
ti na bani Zlámanec, kde sa ťaží 
kremenec, preto bolo potrebné 
v banskom úrade vybaviť povo-
lenie banskej činnosti na ďalšie 
obdobie. Konanie prebehlo bez 
problémov a ťažba môže pokra-
čovať do roku 2017.
   V súčasnosti sú všetky bane 
„zazimované“ a ťažba bude po-

kračovať až na budúci rok.   
Pokračujete v plnení plánova-
ných úloh?
- Bohužiaľ, v tomto smere to už 
také optimistické nie je. V dru-
hom polroku sme zaznamena-
li výrazný pokles predaja hlav-
ne v sortimente žiarobetónov. 
V prvom polroku bol splnený ob-
chodný plán na 98,7 percenta, v 
druhom polroku sme v júli a au-
guste zaznamenali pokles pre-
daja o 22 percent v porovnaní s 

plánom na rok 2012. Za prvých 
desať mesiacov je predaj, v po-
rovnaní s plánom, nižší o 8 per-
cent. Predpokladáme, že takto 
skončí aj celý rok 2012. Napriek 
tomu bude, pri po-
rovnaní rokov 2011 a 
2012, medziročný ná-
rast predaja o 3 per-
centá. 
Ktoré zmeny boli 
podľa vás najzávaž-
nejšie?
- Ako som už spome-
nul, najviac pociťuje-
me pokles spotreby 
žiarobetónových zmesí a žia-
robetónových panelov. Zo sorti-
mentu šamotov klesá spotreba 
kachľového a tvarového šamo-
tu. Naopak, tieto straty sa sna-
žíme nahradiť vývojom a preda-
jom nového sortimentu výrob-
kov: stekucovadlá syntetických 
trosiek pre mimopecné spraco-
vanie ocele, zásypové prášky, 
ubíjacie hmoty na báze MgO, 
rozširujeme ponuku magnézi-
o-uhlíkatých stavív pre oceliar-
ne... Neustále pracujeme na op-
timalizovaní receptúr našich vý-
robkov. Z posledných úprav mô-
žem spomenúť úpravu panvo-
vej žiarobetónovej zmesi ŽN 
1750 SP, ktorá zlepší technolo-
gické vlastnosti betónu a novú 
kvalitu polosuchých šamoto-
vých zmesí, ktorá zníži teplotu 

výpalu z 1320° Celzia na 1270° 
Celzia.
Čím žije Žiaromat dnes a čo 
vás čaká v decembri? 
- V súčasnom období inten-

zívne pracujeme na 
príprave vykonáva-
júceho plánu na bu-
dúci rok. S tým sú-
visí množstvo roko-
vaní s odberateľmi 
aj dodávateľmi ener-
gií, surovín, tovarov 
a služieb. Už v janu-
ári budúceho roku 
plánujeme odstávku 

vozo-komorovej vypaľovacej 
pece, počas ktorej bude zre-
alizovaná najväčšia investič-
ná akcia plánovaná na budú-
ci rok – modernizácia jej ria-
diaceho a vykurovacieho sys-
tému. Počítame aj s využitím 
odpadového tepla z tejto pece 
na vykurovanie mechanickej 
dielne. Do konca roku preto 
musíme vyrobiť na sklad tvr-
dý šamot s výpalom na 1450° 
Celzia, aby sme začiatkom 
budúceho roku mohli uspoko-
jiť požiadavky našich zákaz-
níkov. Verím, že napriek spo-
menutým problémom bude 
hodnotenie na konci roka 
pozitívne a podmienky na 
úspešný štart do nového roku 
budú splnené. 

(vk)

   Huty sa prispôsobujú skla-
dom a sviatkom. Vianočné a 
novoročné trojkráľové sviatky 
rozdrobujú kontinuálny výrob-
ný proces. Je preto užitočnej-
šie dať ľudom priestor na užitie 
si rodiny a medziľudských vzťa-
hov. Uvažujeme aj my o celo-
závodnej dovolenke – samo-
zrejme po splnení plánovaných 
úloh a so zabezpečením kontra-
hovaných zvozov a nakládky.

(vk)

S Ing. Jozefom Bánikom, generálnym riaditeľom ŽP EKO QELET, a.s.

Pohľad na spracovanie oceľového šrotu

Letecký pohľad na Žiaromat 
objektívom A. Nociarovej
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   Od riaditeľov, manažé-
rov kvality, ale aj ekonomic-
kých riaditeľov často počú-
vame viacero výhrad či po-
trieb v oblasti systémov kva-
lity, ako napríklad:
   „Vlastníci procesov nie sú 
aktívni, zlepšovanie proce-
sov tlačíme „zhora“. Nechcú 
informácie, nevedia s tými 
tabuľkami pracovať, preto 
vlastne ani neriadia kvalitu 
a súvisiace náklady“.
   „Systém kvality nám zatiaľ 
veľa nepriniesol, pretože je 
málo prepojený s dennoden-
nou praxou.“
   „Analyzujeme si jednotli-
vé prípady, kde potrebuje-
me presnejšie informácie. 
Priebežné meranie a analý-
za ukazovateľov je príliš ad-
ministratívne náročná. Nero-
bíme ju, aj keď cítime, že by 
tieto informácie mali prínos.“
   Analýzou príčin a násled-
kov je možné dopátrať sa 
k mnohým, pre riadiacich 
pracovníkov prekvapujúcim 
zistením. Že vlastne prichá-
dzajú o čas, ktorí strávili rie-
šením zbytočných aktivít ale-
bo o náklady, ktoré sa dali 
znížiť, či dokonca o výnosy, 
ktoré zanedbaním iných vecí 
unikli.
   „No dobre, ale čo s tým?“, 
znie logická otázka. Jedným 
z riešení, ktoré sa ponúka, je 
zaviesť meranie a analýzu 
procesov: čísla totiž vedia ľu-
dia zväčša veľmi rýchlo po-
chopiť, predstaviť si za nimi 
konkrétne veci, a tak si ich aj 
prepojiť so svojou každoden-
nou prácou. Napríklad, pro-

Systém merania a analýzy procesov
základné východisko pre ich úspešné riadenie a trvalé zlepšovanie ich kvality a produktivity

V priestoroch súkromných 
škôl Železiarní Podbrezová 
sa mobilný odber krvi usku-
točnil v druhej polovici kam-
pane, ktorej organizátorku 
Mgr. Ľudmilu Tichú sme po-
žiadali o bližšie informácie:
- So sviatkom všetkých žia-
kov a študentov - Medzinárod-
ným dňom študentov, spájame 
aj mesiac „Študentskej kvapky 
krvi“. Organizátorom každoroč-
nej kampane, ktorá sa v tomto 
roku začala 15. októbra a kon-

ces zabezpečenia prepra-
vy tovaru a informácia o ná-
kladoch na pohonné hmo-
ty. Pod číslom 1 200 eur si 
môžete predstaviť tisíc litrov 
nafty. Keďže sme za 1 200 
eur najazdili desať tisíc kilo-
metrov, znamená to, že sme 
dosiahli priemernú spotre-
bu desať litrov na sto kilo-
metrov. Ako manažér viem, 
že moje autá majú spotre-
bu osem litrov na sto kilo-
metrov. Z týchto čísel mô-
žem vyhodnotiť, že sa jazdí 
neefektívne a ako manažér 
rozhodnúť o určitých opatre-
niach, ktoré mi v ďalších me-
siacoch môžu ušetriť možno 
tisíce eur. Keď však rozvíja-
me túto myšlienku hlbšie zis-
tíme, že pri každom proce-
se máme zrazu mnoho čísel: 
keď nie sú priehľadne uspo-
riadané, ťažko sa s nimi ana-
lyticky pracuje. Zároveň, čím 
viac čísel, tým ťažšie sa roz-
hoduje. A čím viac procesov, 
tým rádovo viac čísel a o to 
ťažšie sa rozhodovanie ko-
ordinuje.
   Jedným z princípov pro-
cesného riadenia je posunúť 
zodpovednosť na vlastníkov 
procesov  a dať im na to ná-
stroje. V oblasti merania to 
znamená zaviesť fungujú-
ci a praktický systém na me-
ranie, analýzu a riadenie vý-
konnosti procesov.
Čo je cieľom dobre zave-
deného a aktívne používa-
ného systému riadenia na 
riadenie výkonnosti proce-
sov?
   V prvom rade, cieľom ur-

čite je zabezpečiť objektív-
ne hodnotenie procesov po-
mocou merateľných ukazo-
vateľov s dôrazom na výraz-
né zlepšenie ich produktivi-
ty a ziskovosti, a pritom pre-
cízne kontrolovať ich kva-
litu. Ďalej nadviazať plány 
na úrovni procesov na de-
fi novanú stratégiu a ostat-
né plány (rozpočet, plán ľud-
ských zdrojov a pod.), a dô-
sledne preniesť kompeten-
cie a zodpovednosť za ria-
denie procesov na ich vlast-
níkov a stredný manažment. 
Zároveň nastaviť kontrolný 
systém odbúrajúci zbytočnú 
administratívu a prinášajúci 
„zrkadlo“ výkonnosti proce-
sov a ľudí v nich zapojených. 
Pokiaľ je navyše „organizač-
ná kultúra“ pripravená, mô-
žeme zájsť ešte ďalej a na-
viazať výsledky sledovaných 
ukazovateľov na motivačný 
a odmeňovací systém pre 
zamestnancov.
Fungujúci a praktický systém 
= praktická metodika + mo-
derný a každému dostupný 
nástroj + formálny proces.

Praktická metodika
   Metodík je možné využiť 
viacero – Balanced, Sco-
recard, SixSigma, EFQM, 
Benchmarking... Jedno majú 
spoločné - dôraz na hod-
notenie relevantných uka-
zovateľov. Na tomto reálne 
stojí ich praktické zamera-
nie, určiť ukazovatele, kto-
ré ich vlastníci chápu a hlav-
ne vedia ako ich riadiť. Ne-
jde o počet ukazovateľov, 

ale o ich zmysel. Objektivitu 
hodnotenia procesu vždy za-
chová jedine rozvážne sle-
dovanie aspoň jedným uka-
zovateľom, z každej z troch 
kľúčových oblastí – výsled-
kov, produktivity a kvality.

Praktický a každému
dostupný nástroj

   Darmo bude robotník do-
konale poznať techniku zabí-
jania klincov, keď mu nedá-
te do ruky kladivo. V dnešnej 
dobe má výhodu ten, kto má 
správne informácie včas. 
Dobrá metodika je preto na-
nič, pokiaľ nedostanú vlast-
níci procesov vhodný ná-
stroj, ktorý ju dostane do pra-
xe. Vhodný moderný nástroj 
je taký, ktorý umožňuje:
� automatizáciu zberu a 
spracovania údajov, aby ste 
sa vyhli zbytočnej adminis-
tratívnej práci,
� dostupnosť a správnosť in-
formácií, čo podporuje ich 
aktívnejšie využívanie,
� formálnu komunikáciu, aby 
mohli byť úlohy, termíny a 
zodpovednosti dokumento-
vané a kontrolovateľné,
� presné určenie zodpo-
vednosti za proces, činnos-
ti, ukazovatele, úlohy, rizi-
ká, atď.,
� skutočné prepojenie uka-
zovateľov s procesmi a nie 
s oddeleniami,
� jednoduché zdieľanie infor-
mácií, ktoré podporuje budo-
vanie znalostí a zrýchľuje ko-
munikáciu,
� prehľadnosť a intuitívne zo-
brazenie informácií, pretože 

ľudia nemajú väčšinou čas 
na študovanie komplikova-
ných tabuliek.

Formálny proces
   Samotné riadenie výkon-
nosti má svoj cieľ, výstupy, 
zodpovednosti a postupy. 
V riadnej výkonnosti treba 
správne a životaschopne na-
defi novať zodpovednosti a 
úlohy, aby nebolo možné vy-
hovárať sa jeden na druhé-
ho. V ďalších fázach sú len 
dva kľúčové pojmy, ktoré 
rozhodujú o úspešnosti fun-
govania procesu:
- proaktivita riadenia - ak-
tívne pristupovanie k rieše-
niu problémov a nedostatkov 
skôr, ako nastanú, ktorého 
súčasťou je aj spätná väzba 
vo forme úloh, opatrení, akč-
ných plánov alebo identifi ko-
vaných rizík,
- pravidelnosť hodnotenia – 
dôsledné dodržiavané celko-
vé hodnotenie výkonnosti a 
analýza trendov.
   Dobre zaviesť systém pre 
meranie, analýzu a riadenie 
výkonnosti procesov je ná-
ročná úloha. Správne určiť 
kto a ako bude riadiť výkon-
nosť procesov, či budeme 
delegovať a ako zabezpečí-
me zainteresovanosť riadia-
cich pracovníkov, ako a aký 
nástroj použijeme pre mera-
nie procesov a komunikáciu. 
Toto je len zlomok tém, kto-
ré je potrebné riešiť, netre-
ba však zabúdať na fakt, že 
systém je tak výkonný, ako 
výkonní sú jeho užívatelia.

R. Oreský, Kvalita

Podaj pomocnú ruku!
Slovenský Červený kríž pokračoval v roku 2012  v humanitárnej akcii, ktorá sa primárne 
zameriavala na prvodarcov krvi z radov mladých ľudí, hlavne študentov. V tomto roku sa 
niesla pod heslom „Podaj pomocnú ruku“. Už počas prvých troch týždňov kampane da-
rovalo vzácnu tekutinu viac ako dvanásť tisíc študentov, z toho prvodarcovia predstavo-
vali štvrtinu. Odbery prebiehali prevažne v priestoroch stredných a vysokých škôl, ale i v 
študentských domovoch na celom Slovensku.

čila 16. novembra, bol už po 
osemnásty raz Slovenský Čer-
vený kríž, s ktorým úzko spolu-
pracujeme.
Koľko darcov a prvodarcov 
odovzdalo krv?
- Mobilná jednotka z Banskej 
Bystrice 9. novembra uskutočni-
la od 8. hodiny odbery v klubov-
ni Súkromnej strednej odbornej 
školy hutníckej ŽP a Súkromné-
ho gymnázia ŽP. Kampane, kto-
rú sme zorganizovali v našich 
priestoroch už po piaty raz, sa 

zúčastnilo 26 darcov, z toho boli 
štyria pedagógovia, dvanás-
ti gymnazisti a desiati žiaci od-
bornej školy.
Boli aj prípady, že štu-
denti chceli darovať 
krv a nemohli?
- Áno. Tí čo sa do kam-
pane nezapojili v ško-
le, napr. zo zdravotných 
dôvodov,  môžu darovať 
krv aj mimo kampane 
na pracoviskách Národ-
nej transfúznej stanice 
SR, alebo hematologic-
ko-transfúznych oddele-
niach nemocníc.
Čo podľa vás motivu-
je mladých k darcov-
stvu?
- Niekedy je to vzor  ro-
dičov alebo vyučujúcich, 

ktorí sú darcami krvi, no u nás je 
to aj pocit zodpovednosti a spo-
lupatričnosti.  Mali sme už spo-
lužiakov, ktorí potrebovali krv a 

zdalo sa nám prirodzené, že my 
zdraví im dáme niečo, čo oni 
nemajú.

(vk)
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Jedálny lístok 3. - 9. 12. 2012 Jedálny lístok 10. - 16. 12. 2012

Zdravie máš len jedno
Cholesterol, čo s ním?

   Aj v prípade, že máte hladinu cho-
lesterolu v norme, nemali by ste v 
rámci prevencie zabúdať na pestrú 
vyváženú stravu, ktorá vás bude 
udržiavať vo forme a hladinu vášho 
cholesterolu nezvýši.
Ak máte hladinu cholesterolu 
zvýšenú či dokonca vysokú, je 
potrebné dlhodobo upraviť váš 
jedálny lístok. Touto cestou mô-
žete zabrániť nielen ďalšiemu zvy-
šovaniu, ale dokonca hladinu cho-
lesterolu znížiť. Pokiaľ vám lekár 
predpísal lieky na zníženie cho-
lesterolu, verte, že najlepšou ces-

tou je kombinácia liekov a výživo-
vých opatrení, ktoré účinky liekov 
podporia. Základom stravy na zní-
ženie hladiny cholesterolu (tzv. níz-
kocholesterolová diéta), ktorou mô-
žeme ovplyvniť najmä hladinu „zlé-
ho“ LDL cholesterolu v krvi, je pes-
trá vyvážená strava s výrazným ob-

medzením potravín s nevhodným 
zložením. Zmenu jedálneho lístka 
je potrebné dodržiavať dlhodobo 
- nejde o žiadnu „nárazovú“ akciu 
pred kontrolou u lekára. Častým 
mýtom je presvedčenie, že pri 
nízkocholesterolovej diéte je po-
trebné sledovať iba príjem cho-

lesterolu. V skutočnosti je však 
dôležité obmedziť nielen denný 
príjem cholesterolu v strave na 
300 mg (v niektorých prípadoch 
môže byť obmedzenie prísnej-
šie - 200 mg), ale zamerať sa naj-
mä na zloženie tukov v jedálnič-
ku. Nevhodné tuky majú totiž na 
hladinu LDL cholesterolu v krvi 
väčší vplyv ako samotný príjem 
cholesterolu.
   Tuky živočíšneho pôvodu (maslo, 
masť, tučné mliečne výrobky, tuč-
né bravčové alebo hovädzie mäso, 
údeniny) obsahujú veľký podiel na-
sýtených a tran-
sizomérov kyse-
lín, ktoré hladinu 
cholesterolu v krvi 
zvyšujú. Živočíš-
ne tuky je preto 
treba v jedálnič-
ku nahradiť tukmi 
rastlinného pôvo-
du (rastlinné ole-
je a kvalitné rast-
linné tuky z nich vyrobené, semien-
ka, orechy). Tie oproti nim obsahu-
jú veľký podiel omega-6 a omega-3 
polynenasýtených mastných ky-
selín, ktoré pôsobia priaznivo na 
náš srdcovo-cievny systém a po-
máhajú znižovať hladinu LDL cho-
lesterolu v krvi. Omega 3 nenasýte-
né mastné kyseliny sa nachádzajú 
vo veľkom množstve v tučných ry-
bách (napr. losos), preto by sa mali 
na našom tanieri objavovať aspoň 
2 krát do týždňa. 
   Priaznivý vplyv na hladinu cho-
lesterolu v krvi má aj vláknina. Pre-
to by sme mali uprednostňovať 
celozrnné výrobky (ako je peči-
vo, cestoviny, nelúpaná ryža). Vý-
znamným zdrojom vlákniny sú stru-
koviny, ovocie a zelenina. Denný 
príjem by mal tvoriť 500 g. Ovocie 
a zelenina obsahujú navyše aj vi-
tamíny, minerálne a iné látky, kto-
ré majú priaznivý vplyv na náš or-
ganizmus (antioxidanty, rastlinné 
steroly).
   Správne zostavený nízkocho-
lesterolový jedálny lístok zabezpe-
čí telu optimálny prísun všetkých 
základných živín - bielkovín, tu-
kov (tých správnych), sacharidov, 
tiež vitamínov a minerálnych látok 
a minimalizuje prísun cholestero-
lu. U osôb s primeranou hmotnos-
ťou by mal ideálne zostavený jedál-
ny lístok dodať telu asi 2 000 kcal 
(pri vyššej pohybovej aktivite by 
mal byť energetický príjem vyšší). 
Pri nadváhe alebo obezite je vhod-
né zamerať sa zároveň na redukciu 
telesnej hmotnosti znížením ener-
getickej hodnoty jedálneho lístka 
a zaradením pravidelných pohybo-
vých aktivít.
   Dôležité je dbať aj na pitný režim 
(aspoň 2 litre denne). Nevhodné sú 
sladené nápoje a limonády, väčšie 
množstvo čiernej kávy, silného čier-
neho čaju a alkohol.

Čomu sa vyhnúť
už pri nákupe?

Živočíšne tuky (maslo, masť), kto-
ré majú vysoký obsah nasýtených 
mastných kyselín a zároveň obsa-
hujú transizoméry mastných kyse-
lín. Tieto nesprávne tuky prispieva-
jú k zvyšovaniu hladiny cholestero-
lu v krvi. 

Vnútornosti (pečeň, ľadvinky, ja-
zyk, atď.). 
Tučné mäso. 
Bôčik, slanina, údené mäso, 
oškvarky. 
Mäsové výrobky (tlačenka, jater-
nice, klobásy, paštéta, údeniny). 
Tučné mliečne výrobky (šľahač-
ka, smotana, smotanový jogurt, 
smotanové a tavené syry).
Cukrovinky, kandizované ovocie, 
sladené nápoje, múčniky a biele 
pečivo je potrebné obmedziť, pre-
tože dodávajú organizmu neprime-
rané množstvo energie v nevhod-
nej forme a pokiaľ sú konzumova-
né samostatne, majú nevýhodný 
vysoký glykemický index.
Na čo pri nákupe nezabudnúť?
Vo vašom jedálnom lístku by na 
druhej strane určite nemali chýbať 
nasledujúce potraviny:

Ovocie a zele-
nina. Väčšina 
druhov má níz-
ky obsah ener-
gie, avšak veľa vi-
tamínov, minerál-
nych látok a vlák-
niny. Môžete si 
vyberať z veľké-
ho množstva dru-
hov a upravovať 

na mnoho chutných spôsobov. Vo 
vašom jedálnom lístku by sa malo 
ovocie a zelenina objaviť 5 krát 
denne.
Potraviny bohaté na vlákninu. 
Medzi tieto potraviny patrí naprí-
klad celozrnné pečivo a ďalšie ce-
reálie (dlhozrnná nelúpaná ryža, 
celozrnné cestoviny a pod.), stru-
koviny (napríklad hrach, fazuľa, šo-
šovica), zelenina a ovocie. Vlákni-
na pomáha nielen znižovať hladinu 
cholesterolu, ale podporuje aj trá-
venie a má priaznivý vplyv na pe-
ristaltiku čriev. Tieto potraviny majú 
aj nízky glykemický index. Vďaka 
tomu pôsobí preventívne aj proti 
vzniku cukrovky.
Potraviny obsahujúce správne 
tuky. Kvalitné rastlinné oleje a tuky 
z nich vyrobené obsahujú menej 
nasýtených mastných kyselín, kto-
ré je potrebné obmedzovať (preto-
že zvyšujú hladinu cholesterolu), a 
naopak obsahujú viac telu prospeš-
ných nenasýtených mastných ky-
selín. Polynenasýtené omega-6 a 
omega-3 mastné kyseliny totiž po-
máhajú hladinu cholesterolu znížiť 
a pôsobia pozitívne na náš srdco-
vo-cievny systém. Nachádzajú sa 
v rastlinných olejoch (slnečnicový, 
repkový) a v rastlinných tukoch z 
nich vyrobených (napr. Flora), se-
mienkach (slnečnicové, dyňové) a 
v tučných rybách (napr. losos). Vy-
nikajúcou kombináciou na zníženie 
hladiny cholesterolu je správny tuk, 
navyše obohatený o rastlinné  tuky.
Z mlieka a mliečnych výrobkov 
si vyberajte menej tučné druhy - 
syry s obsahom zhruba 30 percent 
tuku v sušine, jogurty do 2 percent 
tuku, vyhýbajte sa smotanovým 
druhom. Namiesto prílišného so-
lenia používajte napríklad bylinky 
(bazalku, oregano, rozmarín), kto-
rými pokrm dochutíte. 
Uprednostňujte hydinu a ryby 
(vrátane tučnejších druhov), ktoré 
by sa mali vo vašom jedálničku ob-
javiť 2 - krát do týždňa, môžete za-
raďovať aj tučnejšie druhy (makre-
la, losos), ktoré obsahujú omega-3 
polynenasýtené mastné kyseliny. Z 
ostatného mäsa si vyberajte iba ne-
tučné kusy. 

(Internet)

Pondelok
Polievky: boršč s mäsom, pečivo

kelová s ryžou, pečivo
Maďarský hovädzí guláš, cestovina

Podtatranský plnený brav. rezeň, zemiaky, šalát
Ravioly so syrom, paradajková omáčka

Strukovinový šalát miešaný, pečivo
Kuracie prsia s plnkou, zeleninová obloha
Pečené buchty s orechovou plnkou, kakao

Bageta Apetito
Mliečny balíček

Utorok
Polievky: prešporská, pečivo

goralská, pečivo
Brav. pečená krkovička, kapusta, knedľa

Morčacie prsia na hrášku so šampiňónmi,
ryža, šalát

Horehronské špagety
Bulharský šalát s bravčovým mäsom, pečivo

Kelový karbonátok, zemiaky, šalát
Šišky s džemom, kakao

Bageta moravská
Vyprážaný bravčový rezeň, pečivo

Streda
Polievky: mexická, pečivo

roľnícka, pečivo
Kuracie stehno na smotane s hlivami, cestovina

Detvianska nátura, opekané zemiaky, uhorka
Baraní guláš, halušky

Mrkvový šalát s marhuľami
Hubové rizoto, uhorkový šalát

Žemľovka s tvarohom
Celozrnná bageta syrová

Ovocný balíček
Štvrtok

Polievky: kapustová s klobásou, pečivo
mrkvová s pórom, pečivo

Hovädzie dusené, kôprová omáčka, knedľa
Bravčové mäso Cilli con carne, ryža, šalát

Vyprážaná brokolica, zem., tatárska omáčka
Pikantný syrový šalát, pečivo

Zapekaná ryba so šampiňónmi,
šalát z červ.kapusty s kukuricou

Moravský koláč, kakao
Bageta s kuracím mäsom

Pečená bravčová krkovička, pečivo
Piatok

Polievky: šošovicová kyslá, pečivo
kláštorná, pečivo

Vyprážaný kurací rezeň furmanský,
zem. kaša, kompót

Hovädzia roštenka na slanine, tarhoňa, šalát
Morčacie mäso s brusnicovou omáčkou,

široké rezance
Pestrý cestovinový šalát

Špenátové halušky s tvarohom, Zakysanka
Zemiakové knedličky s Nutelou, mak. posýpka

Bageta s pikantným mäsom
Mliečny balíček

Sobota
Polievka: terchovská, pečivo

Bravčové stehno na smotane, knedľa
Kuracie prsia prírodné, zeleninová ryža, uhorka

Bageta Gurmán
Nedeľa

Polievka: slovenská šajtľava, pečivo
Jarné kuracie stehno, zemiaky

Bravčový perkelt, cestovina
Bageta salámová so šalátom

Pondelok
Polievky: furmanská, pečivo

horácka, pečivo
Kurací rezeň na hubách, ryža, šalát
Segedínsky bravčový guláš, knedľa

Špenátové listy s hlivami, opekané zemiaky
Tlačenkový šalát, pečivo

Plnené hovädzie mäso, zeleninová obloha
Rezancový nákyp s tvarohom a jahodami

Bageta Gurmán
Ovocný balíček

Utorok
Polievky: fazuľová kyslá, pečivo

bulharská, pečivo
Vyprážané čevapčiči, zemiaky, šalát

Morčací rezeň prírodný, tarhoňa, šalát
Restovaná kačacia pečeň,

hrášková ryža, cvikla
Šalát cestovinový s kapiou a salámou

Šéfovský šalát
Hanácke koláče, kakao

Celozrnná bageta syrová
Pečené kurac. stehno vykostené, pečivo

Streda
Polievky: údeninová, pečivo

krupicová so zeleninou, pečivo
Pečené morčacie stehno, červ. kapusta, knedľa

Mexický hovädzí guláš, ryža, šalát
Furmanské halušky

Mexický šalát, pečivo
Zapekaný bravčový rezeň so syr., zel. obloha

Palacinky s Nutelou
Bageta Apetito
Mliečny balíček

Štvrtok
Polievky: hovädzia s pečeň.haluškami, pečivo

brokolicová dánska, pečivo
Vyprážané kuracie stehno, zem. kaša, kompót

Bratislavské bravčové stehno, cestovina
Pizza zeleninová so salámou

Hydinový šalát, pečivo
Opekané tofu, hrachová kaša,

volské oko, uhorka
Čučoriedkový koláč, kakao
Bageta s pikantným mäsom

Pečené kačacie stehno, pečivo
Piatok 

Polievky: držková, pečivo
karfi olová so zemiakmi, pečivo

Peč. kuracie stehno, zeleninová ryža, šalát
Sviečková hovädzia pečienka, knedľa

Ryba na vidiecky spôsob, zemiaky, šalát
Syrové tajomstvo, pečivo

Zemiakový paprikáš, paradajkový šalát
Šúľance so strúhankou

Bageta moravská
Ovocný balíček

Sobota
Polievka: zeleninová s rajbaničkou, pečivo

Bravčový rezeň s broskyňou a syr., zem., šalát
Goralská pochúťka, cestovina

Bageta s kuracím mäsom
Nedeľa

Polievka: oravská fazuľová, pečivo
Debrecínsky hovädzí guláš, knedľa
Kuracie prsia orientálne, ryža, šalát

Bageta šampiňónová so šunkou



Na VIANOČNÝ KONCERT Dy-
chovej hudby Železiarní Pod-
brezová, ktorý sa uskutoční 18. 
decembra o 18. hodine v Dome 
kultúry ŽP. Vstup voľný.

...
Štátna opera v Banskej Bystri-
ci uvádza:
� 2. decembra o 16. hod. taneč-
nú rozprávku podľa rovnomen-
nej knihy Ondreja Sekoru „FER-
DO MRAVEC“  
� 14. decembra (prvú premiéru) 
a 15. decembra (druhú premié-
ru) o 18.30 hod. klasickej ope-
rety o zakázanej láske cároviča 
Alexeja a tanečnice Sonje „CÁ-
ROVIČ“ od Franza Lehára,

� 18. decembra o 18.30 hod. 
„FEDORA“ od Umberta Giorda-
na, príbeh tragickej lásky ruskej 
kňažnej v scenérii Petrohradu 
a Paríža na prelome 19. a 20. 
storočia,
� 19. decembra o 18. hod. ope-
retu Franza Lehára „CIGÁNSKA 
LÁSKA“ o vášnivej láske k ci-
gánskemu muzikantovi,
� 21. decembra o 19. hod. VIA-
NOČNÝ KONCERT s výberom 
operných zborov z diel sklada-
teľov (G. F. Händel, G. Verdi, G. 
Rossini, P.I.Čajkovskij a ďalší). 
Diriguje Ján Procházka,
� 28. decembra o 18.30 a 21.30 
hod. „VOJVODKYŇU Z CHI-
CAGA“ Emmericha Kálmána. 
Opereta o tom, čomu všetkému 
sa dcéra amerického milionára 
priučila v Európe,
� 29. decembra o 18.30 hod. a 
31. decembra o 17. hod. „CÁ-
ROVIČ“ operetu Franza Lehára.

Ďakujeme všetkým príbuzným, priateľom, bývalým spolupra-
covníkom, známym a ostatným, ktorí sa prišli rozlúčiť s našim 
drahým manželom, otcom a starým otcom 

Matejom PECNÍKOM
z Môlče.

Ďakujeme aj za prejavy sústrasti a kvetinové 
dary, zároveň kolegom z Dychovej hudby ŽP 
za dôstojnú rozlúčku.

Manželka a deti
s rodinami

„Hoci si odišiel a niet ťa medzi nami, v našich srdciach zosta-
neš navždy s nami.“
Dňa 22. decembra 2012 uplynú štyri roky 
odvtedy, čo nás navždy opustil drahý man-
žel, otec, svokor a starý otec

Viliam MIŠÚT z Podbrezovej.
S láskou spomínajú manželka, syn s man-

želkou, vnuk, vnučka a ostatná rodina
...

Dňa 5. decembra uplynie päť rokov odvte-
dy, čo nás navždy opustil náš drahý man-
žel, otec a starý otec

Martin DANIŠ z Hronca.
Kto ste ho poznali, venujte mu spolu s nami 
tichú spomienku.

S láskou a úctou spomíname!
...

Dňa 23. decembra uplynú tri roky odvte-
dy, ako nás náhle opustil milovaný manžel, 
zať a brat

Róbert SOJAK
z Brezna-Mazorníkova.

S láskou spomína manželka Anna
a ostatná rodina

...
„Aj keď nie si medzi nami v našich srdciach 
žiješ s nami.“
Dňa 16. decembra si pripomenieme siedme 
výročie odvtedy, ako nás navždy opustil náš 
drahý manžel, otec a starý otec

Otakar BREJZA z Piesku.
Spomínajte s nami

...
Dňa 7. decembra uplynú dva roky odvtedy, 
ako nás navždy opustil náš drahý manžel, 
otec, brat, starý otec a švagor

Rudolf KÜHNEL
z Brezna.

S láskou a úctou spomína celá rodina.
...

Dňa 13. decembra uplynú štyri roky odvtedy, ako nás navždy 
opustil milovaný manžel, otec, starý a pras-
tarý otec

Jozef CVACHO
z Dolnej Lehoty.

S láskou a úctou spomínajú manž elka,
syn a dcéra s rodinami

Spomienky
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Poďakovanie

Pozývame vás

Chcete prispieť k spestreniu via-
nočného čísla Podbrezovana?  
Prihláste sa v redakcii na telefón-
nom čísle 2711, 2714, prípadne e-
mailom na:

noviny@zelpo.sk,
ak ste dosiahli v tomto roku 
niečo výnimočné, prípadne 
poznáte niekoho, kto si zaslú-
ži našu pozornosť a radi si 
jeho príbeh prečítate vo svia-

točnom čísle, ktoré vyjde 17. 
decembra. V redakcii čakáme na vaše 

podnety do 7. decembra 2012.

Ponúkam vám hudbu so ši-
rokým výberom pesničiek na 
svadby, plesy, oslavy, pose-
denia... Zábavu vám môže 
spestriť aj ponúkaná karaoke 
show. Kontakt: 0918 102 353

...
Predám garáž pri GP-Sta-
ve v Podbrezovej. Kontakt: 
0902 828 286

   Dňa 20. novembra sa v telocvični našich súkromných škôl uskutočnilo Okresné kolo 
stredných škôl vo futsale. Turnaja sa okrem SSOŠH ŽP a SG ŽP zúčastnili tímy zo 
- Spojenej školy Brezno, Gymnázia Brezno, a Hotelovej a obchodnej akadémie Brez-
no. Súťaže prebiehali v duchu Fair play a v priebehu zápasov bolo vidno hráčsku kvalitu 
hlavne u chlapcov, ktorí vyšli z liahne ŽP Šport Podbrezová. No aj ostatní hráči si zaslú-
žia obdiv a poďakovanie, že preukázali svoje schopnosti a nezľakli sa konkurencie druž-
stiev súkromných škôl Železiarní Podbrezová. 
Výsledná tabuľka: 1. SSOŠH ŽP, 2. Gymnázium Brezno, 3. SG ŽP, 4. Spojená škola 
Brezno, 5. Hotelová a obchodná akadémia Brezno.

Mgr. Tomáš Kvačkaj

Naše školy bodovali

Inzertná služba

Výzva
pre vás!!!

Foto: J. Čief
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čov U-19. Ďalších chlapcov z U-18, hlavne Dickeho, Straku i Pši-
du, pozorne sledujem a je len na nich, ako rýchlo sa prebojujú do 
kádra U-19. Už teraz sa to podarilo Gánovskému i Galovi z U-17, 
ktorých sme zaradili do prípravy - za veľmi dobré výkony v ich ka-
tegórii. Celkové hodnotenie je určite viac pozitívne ako negatívne, 
ale bolo by obrovskou chybou sa uspokojiť, lebo som presvedče-
ný, že toto mužstvo má ešte naviac, ako ukázalo v jeseni. Je to 
len na chlapcoch, aby sa na jar prezentovali ešte lepšími výkon-
mi. Teším sa, že do prípravy mužov boli okrem Szökeho zaradení 
aj Očenáš a Peťko,je to najväčšia odmena za ich doterajšiu prácu 
a zároveň aj motivácia pre ostatných zverencov.
   Za mužstvo sa chcem poďakovať za vytvorenie výborných pod-
mienky na prácu a všetkým, ktorí sa o nás starali počas jesennej 
časti. Ďakujem aj divákom, ktorí nám počas celej jesene vytvárali 
dobrú atmosféru na domácej pôde. Poďakovanie patrí celému re-
alizačnému tímu, vytváral veľmi dobrú pracovnú atmosféru a sa-
mozrejme hráčom, s ktorými sa veľmi dobre pracovalo a dúfam, 
že takáto pozitívna atmosféra bude pokračovať aj počas prípra-
vy na jarnú časť súťaže.

Ivan Dubíny, tréner

Letnú prípravu sme začali spolu s asistentom Petrom Medveďom 
so širokým kádrom, v ktorom sa nachádzalo 32 hráčov. S 
tak širokým kádrom bolo dosť náročné pracovať a nema-
li sme čas na zohrávanie sa mužstva. Tesne pred začatím 
súťaže sme ho zúžili na 23 hráčov, t. j. primeraný počet na 
činnosť v tréningovom procese a aj na dosiahnutie dosta-
točnej minutáže u všetkých hráčov. Úvod sezóny sme ne-

začali dobre  po hernej stránke, chýbala súhra jednotlivých for-
mácií. Postupne sa herný výkon zlepšoval, aj keď tabuľka toto 
moje tvrdenie nepotvrdzuje. V závere, keď sme hrali s mužstva-
mi z čela tabuľky, sme sa presvedčili, že aj s nimi môžeme hrať 
vyrovnanú partiu. V majstrovských zápasoch sme sa snažili dať 
dostatok priestoru všetkým hráčom na realizáciu s prihliadnutím 
na momentálnu športovú formu, tréningovú morálku a zdravotný 
stav jednotlivých hráčov. Najviac minút odohrali – Fraňo, Gánov-
ský, Klimo a Galo. O góly sa podelili – Galo 4, po 2 Dobranský, 
Sudimák a Hanzlík, po jednom vsietili Blahuta, Gánovský, Kli-
mo a Varga. Najlepšie priemerné hodnotenie v zápasoch dosiah-
li Galo, Sudimák a Pariš. V tabuľke sme obsadili 15. priečku, 2 ví-
ťazstvá, 4 remízy a 9 prehier, pri pasívnom skóre 14:31. Výsledky 
ovplyvnila snaha vtlačiť hráčom herné návyky a nie brániť a čakať 
na chyby súpera. Dúfam, že sa to v budúcnosti na ich výkonnos-
ti prejaví a viacerí sa presadia aj neskôr - v seniorskom veku. Vý-
sledkom individuálneho zlepšenia sa našich hráčov je aj skutoč-
nosť, že hráči Gánovský a Galo boli po skončení jesennej časti 
na základe svojej výkonnosti preradení do družstva U-19. Dúfam, 
že to bude motiváciou pre ďalších hráčov U-17. Celkovo som spo-
kojný s prístupom hráčov k tréningovému procesu a k futbalu, ako 
takému. S umiestnením nemôžem byť spokojný, aj keď sme vy-
ložene nezvládli len 2 zápasy s Duklou Banská Bystrica (čo nás 
mrzí obzvlášť), a Michalovcami. „Polčasové“ umiestnenie nie je 
adekvátne podmienkam, ktoré pre mládež vytvára FO ŽP Šport 
Podbrezová a v príprave na jarnú časť musíme myslieť aj na to.

Július Szőke, tréner

   Prípravu sme začali v domácich podmienkach, ale iba s 12 od-
chovancami a 10 novými hráčmi z iných klubov, bez základných 
športových návykov. Pohľad na konečnú tabuľku vyvoláva v ce-
lom realizačnom tíme miernu nespokojnosť a sklamanie, hlavne 
veľké bodové straty na tých najlepších s ktorými sme odohrali naj-
lepšie stretnutia a výkony v nich spĺňali aj prísnejšie kritériá, či už 
na jednotlivcov, alebo tímový výkon. To svedčí o nevyrovnanej a 
nestabilnej výkonnosti v tejto vekovej kategórii, pretože paradox-
ne v zápasoch o pár dní neskoršie nezvládneme zápas o povinné 
body, ktoré potom chýbajú v konečnom zúčtovaní.
   Tento problém má na svedomí nízka miera sebavedomia väč-
šiny jednotlivcov, ale aj tímu. Chýba nám väčší počet hráčov, kto-
rí by do hry priniesli myšlienku. Príčiny treba hľadať aj v strede 
poľa, nedostatočnej kreativite a efektivite v našej ofenzívy. Aj keď 
máme druhého najlepšieho strelca v súťaži Tešlára, ktorý ako stre-
dový hráč musí alternovať na poste hrotového útočníka, svojou 
výkonnosťou sa posunul nielen do kádra reprezentácie Sloven-
skej republiky U-15, ale do zimnej prípravy si ho vytipoval aj tréner 
U-17. Takže v jarnej časti by si mal vyskúšať aj dorasteneckú ligu 
a po úspešnom pôsobení Gemzického v U-16 počas celej jesennej 
časti, tým spĺňame jeden z cieľov výchovy kvalitného jednotlivca.
   Poďakovanie patrí členom realizačného tímu za spoluprácu a 
chlapcom za odvedené výkony. Chcem ich však zároveň upozorniť, 
že sa netreba uspokojiť s daným stavom, ak sa chceme zdokona-
ľovať a zlepšovať musíme mať ochotu futbalu obetovať viac a zvý-
šiť latku náročnosti na osobnú disciplínu a prístup pri plnení úloh.

Jozef Prečuch, tréner U-15
Richard Smékal, asistent trénera

MFK Dubnica nad Váhom - ŽP  0:0
ŽK: 36´ Božoň

Rozhodovali: Piatka - Brendza, Ferenec
Divákov: 960

Káder MFK Dubnica nad Váhom: Maťašovský - Beňo, Šupák, 
Bilovský, Augustini, Šmahajčík, Grabež, Urban, Božoň, Klabník, 
Vaško
Káder ŽP Šport: Hanák – Andrič, Nosko, Minčič, Greško – Pan-
čík (83´ Szöke), Kochan, Kupčík (75´ Kožička), Harvilko – Tubo-
nemi, Vaščák
   V poslednom jesennom kole sa v Dubnici hral atraktívny futbal, 
v ktorom si obidva tímy vytvorili niekoľko šancí. V 13. minúte na-
šiel Greškov center Vaščáka, ale jeho hlavička bola nepresná. O 
desať minút neskôr Harvilkov center Tubonemi len tesne minul. V 
26. minúte sa Vaščák prekľučkoval obranou hostí, no jeho prízem-
ná strela skončila v rukách Maťašovského. V 38. minúte  sa ide-
álne pred pokutovým územím uvoľnil Kochan a vystrelil, ale lop-
ta len tesne minula bránu. Z následného rohu sa po skrumáži ne-
podarilo hosťom na viackrát dotlačiť loptu do siete. Pred koncom 
prvého polčasu si vytvorili šancu na skórovanie aj domáci, keď po 
voľnom kope Nosko zle odhlavičkoval, lopta sa dostala až k Šma-
hajčíkovi, ktorý však minul priestor brány. V druhom polčase tem-
po hry neupadlo, hral sa atraktívny futbal. Domáci pohro-
zili v 54. minúte, keď Urban našiel točeným centrom hlavu 
Šmahajčíka, ktorý z prvej zakončil do rúk Hanáka. Na stra-
ne hostí pohrozili Pančík a Harvilko, obidvaja pri zakonče-
ní dlho váhali so strelou a tak sa skóre nemenilo. V záve-
re zápasu Greško našiel v pokutovom území nabiehajúce-
ho Noska, jeho tečovaná strela len tesne minula bránu. Tímy, kto-
ré v posledných kolách bodovali naplno, sa pred zimnou prestáv-
kou rozišli so spravodlivou remízou.
Hlasy trénerov:
Peter Gergely (Dubnica): „Bolo vidieť, že hrali proti sebe dve 
najlepšie mužstvá záveru jesene druholigovej súťaže. Zápasu 
chýbali už len góly, všetko ostatné, futbalovo hodnotné v jeho prie-
behu bolo, teda tempo, nasadenie, kombinácie. Mužstvo má veľ-
ký charakter a morálku a pritom hráči nevyčerpali ani svoj herný 
potenciál. Ak sa nám podarí takto pracovať ďalej a stabilizovať fi -
nancie, môžeme v horizonte dvoch rokov pomýšľať na návrat do 
najvyššej futbalovej súťaže. Som hrdý na svojich zverencov, majú 
veľkú perspektívu, je s nim radosť pracovať.“
Jaroslav Kentoš (Podbrezová):„Videli sme jedno z najlepších 
stretnutí v súťaži. Páčilo sa mi nasadenie a bojovnosť s akou sa 
hráči usilovali dosiahnuť čo najlepší výsledok. V prvom polčase 
sme sa takých 25 minút nedostali do koncovky. V druhej polovici 
nám súper zblokoval pokusy. Remíza bez gólov bola napokon je-
diným možným rozuzlením. Potešila ma úroveň zápasu.“ 

   Jesennú časť ročníka 2012/13 možno hodnotiť z pohľadu 
umiestnenia a výkonnosti mužstva. Podľa celkového umiestne-
nia a počtu získaných bodov môžeme hovoriť o spokojnosti, lebo 
mužstvo sa neustále pohybovalo v hornej polovici tabuľky a stra-
ta na vedúce mužstvo súťaže Senicu je len päť bodov. Spokoj-
ný som aj s našou produktivitou, lebo podľa počtu strelených gó-
lov sme na druhom mieste, čo svedčí o našej dobrej útočnej fáze. 
Naopak defenzíva, hlavne v druhej polovici jesennej časti,  trocha 
pokrivkávala, ale to ma až tak nemrzí, lebo chlapcom sme sa sna-
žili vštepovať útočný futbal. Z hľadiska výkonnosti hráčov budem 
trocha kritickejší. Počas celej jesene sme sa nevyhli nestabilite vo 
výkonoch. Výborné a dobré výkony sa striedali s priemernými až 
slabými,  a to ma veľmi mrzelo, lebo aj napriek tomu, že táto ne-
stabilita je u mládeže ešte pomerne častá, nezaznamenali sme 
dlhšiu sériu veľmi dobrých výkonov za sebou. Práve to nás obra-
lo o ešte lepšie umiestnenie v tabuľke jesennej časti. Z jednotli-
vých formácií – mali sme trocha problémy v obrannej štvorici, sta-
bilné miesto si vybojovali len Očenáš a Lihan, na poste pravého 
obrancu a pravého stredného obrancu sa vystriedali viacerí hráči 
a až na záver jesene sa tejto šance chytil Pristač. Neboli sme cel-
kom spokojní s brankárskym postom, na Peťkovi bolo vidno dlho-
dobejšie zranenie a tréningový výpadok. Najstabilnejšou formá-
ciou boli v našom tíme strední obrancovia, veľmi dobré výkony 
podávali Szöke a Janko, a v prvej polovici jesene aj Jakuba, Mó-
zer a Polaščik. Hlavne výkony Jakubu boli príjemným prekvape-
ním, bohužiaľ ani on si stabilitu vo výkonnosti neudržal. V útoku 
bol príjemným prekvapením Sokol, ktorý so Szökem boli najlepší-
mi strelcami.V druhej polovici súťaže pribudli do mužstva dvaja le-
gionári, z ktorých Cvejič určite nesklamal, ale Jovanovič zatiaľ ne-
bol prínosom a uvidíme, ako sa s tým popasuje v zimnej príprave. 
Ďalší hráči, hlavne ročníka 1994, nevytvorili takú konkurenciu, ako 
by som si predstavoval. Chlapci ročníka 1995 z kádra U-19 pravi-
delne nastupovali za U-18 a boli pod drobnohľadom trénera Kvač-
kaja i mňa, keďže som videl skoro všetky ich domáce zápasy. 
Musím povedať, že určite nesklamali a teším sa, že Trajteľ, Pet-
rusz, Vysočan i Furman postupne vytvárajú tlak na stabilných hrá-
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II. liga muži - 19. kolo

I. liga starší dorast U19  -  jesenná časť

I. liga mladší dorast U-17 – jesenná časť

I. liga stred starších žiakov U 15 – jesenná časť

Výborné individuálne výkony na vonkaj-
ších dráhach predviedli: Vilmoš Zavar-
ko 644, Jovan Ćalić 628,  Tomáš Pašiak 
617 a Bystrík Vadovič 614 bodov.
Priebežné poradie v tabuľkách - Extra-
liga muži: 1. miesto ŽP A, 3. miesto ŽP 
B, Extraliga ženy – 6. miesto ŽP, 1. liga 
východ: 4. ŽP C.

Extraliga muži
Slavoj V. Šariš A – ŽP A  0,5:7,5

3425:3640
Zostava a body: V. Zavarko 644, J. Ća-
lić 628, M. Tomka 606, R. Foltín 584, O. 
Kyselica 578, I. Čech 600.

TKK Trenčín – ŽPB 1:7 
3336:3547

Ligy majstrov 2012-2013

Podbrezová potvrdila
úlohu favorita

Jovan Ćalić prekonal svoj osobný rekord.             Foto: A. Nociarová

   Kolkársky klub ŽP Šport privítal v prvom zápase 1. kola Ligy maj-
strov poľské družstvo KS Alfa-Vexctor Tarnowo Podgorne. Naši 
hráči potvrdili úlohu favorita a svojho súpera zdolali 6,5:1,5. Do-
siahli celkový výsledok 3 862 bodov a súper 3581 bodov. Najlep-
ším hráčom zápasu sa stal Jovan Ćalić výkonom 706 bodov, čo 
je zároveň jeho osobný rekord. Odvetný zápas v Poľsku je naplá-
novaný na 8. decembra o 13. hod.                             Pavol Kühnel

   Členovia Cyklistického klubu ŽP Šport absolvovali 18. novem-
bra preteky v Dubnici, kde sa uskutočnilo 10. kolo Slovenského 
pohára v cyklokrose – v kategórii kadet bol 2. Pavol Kvietok, 5. 
Tomáš Kapajčík a 7. Slavomír Kujak. V kategórii junior skončil 
2. Šimon Vozár, 3. Sebastián Čanecký a v kategórii žien cieľom 
ako 2. prešla Tereza Medveďová.                                          (pm)

O svojej výbornej forme nás Medveďová presvedčila aj v Českom po-
hári TOI TOI cup v cyklokrose, kde bola tretia (na snímke prvá sprava).

Slovenský pohár

Dvakrát plný bodový zápis

Zostava a body: B. Vadovič 614, T. Dil-
ský 579, T. Pašiak 617, P. Šibal 594, E. 
Kuna 594, R. Kürty 549.

Extraliga ženy 
ŽP  – KK Zlaté Klasy 1:5 

2120:2126
Zostava a body: Dagmar Kyselicová 
565, Jana Turčanová 535, Dominika Ky-
selicová 498, Eva Bábelová 522.

1. liga muži 
ŠKK Trstená A - ŽP C  6:2 

3399:3304
Zostava a body: Ľ. Svitek 571, M. Mi-
hok 551, T. Dziad 542, P. Paulečko 569, 
R. Balco 509, T. Herich 562.

(kys)

   Napriek tomu, že žrebovanie extraligových súťaží mužov pre ôsme kolo 
určilo zápasy na súperových dráhach, oba naše tímy si pripísali plný bo-
dový zápis. Muži A družstva vo Veľkom Šariši súperovi dovolili získať len 
0,5 bodu a B-družstvo v Trenčíne len 1 bod. C  družtvo vycestovalo do Trs-
tenej, ktorej patrí prvá priečka priebežnej tabuľky, kde na svojho súpera 
nestačilo a podľahlo mu 6:2. Ženy na domácich dráhach prehrali so Zla-
tými Klasmi tesne o 6 bodov, zápas sa skončil v prospech súperiek 1:5.


