
   Opäť máte možnosť darovať 2 
percentá svojej dane Nadácii Že-
leziarne Podbrezová alebo Nadá-
cii Miška Sotáka. Obidve pomáha-
jú v ťažkých chvíľkach tým, ktorí 
to potrebujú. Nikdy nevieme, kedy 
taká chvíľka postihne aj nás a pre-
to buďme solidárni a spoločne vy-
tvorme prostriedky, ktoré poslú-
žia nielen ako nevyhnutná pomoc, 
ale podporia aj verejnoprospeš-
né projekty v zdravotníctve, škol-
stve, vede a kultúre a zároveň aj 
rozvoj prirodzeného talentu detí 
zo sociálne slabších rodín. O po-
moc môže požiadať každý, kto ju 
potrebuje.
   Ak sa rozhodnete pre podporu 
týchto nadácií, vaše peniaze sa 
dostanú do správnych rúk. Ďaku-
jeme všetkým darcom, ktorí dote-
raz prispeli svojim percentom dane 
a veríme, že sa ich okruh rozšíri.

Ako poukázať
2 percentá dane?

Ak vám vykoná ročné zúčtovanie 
dane zo závislej činnosti zamest-
návateľ, stačí vyplniť a predložiť 
Vyhlásenie o poukázaní 2 percent 
dane z príjmu do 30. apríla 2011 
daňovému úradu v mieste svojho 
trvalého bydliska. Spolu s Vyhláse-
ním doložíte potvrdenie svojho za-
mestnávateľa, že vaša daň, vyplý-
vajúca z ročného zúčtovania, bola 
odvedená daňovému úradu. V prí-
pade, že si podávate daňové pri-
znanie samostatne, uvediete ako 
prijímateľa 2 percent dane Nadáciu 
ŽP alebo Nadáciu Miška Sotáka.

Pomôžte
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Pán riaditeľ, ako hodnotíte 
prvý štvrťrok z hľadiska pl-
nenia obchodného plánu?   
   - Hoci je len 19. marca (deň 
rozhovoru - pozn. redakcie), 
myslím, že už môžem hod-
notiť  naplnenie obchodného 
a výrobného plánu z pohľa-
du naberania zákaziek za prvý 
štvrťrok. V sortimente valco-
vaných bezšvíkových rúr, kde 
sa mesačný objem pohybuje 
od 10 500 do 11 000 ton, sme 
plánovaný objem štvrťroka 
prekročili o dvesto ton. Pomer-
ne dobrá situácia za hodnote-
né obdobie je aj v odbyte rúro-
vých navarovacích oblúkov. Za 
tri mesiace sme plán prekro-
čili o 100 ton. V januári sme 
mali zákazky na 202 ton rú-
rových navarovacích oblúkov 
a v marci 262 ton. Štvrťročný 
objem predstavoval 712 ton. 
Zaostávame trochu s reduk-
ciami, zhruba o 8 ton v porov-
naní so štvrťročným plánom. 
V súlade s plánovaným množ-
stvom 215 ton, sme v preda-
ji ťahaných presných galva-
nizovaných rúr. Mierne poza-
du sme za uvedené obdobie 
s predajom presných rúr, a to 
z dôvodu januárového pokle-
su pod 4 000 ton. Vo februári 
a marci sme sa však dostali na 
pôvodnú úroveň druhého pol-
roka minulého roka.
   V januári sme prekročili plá-
novaný objem predaja kon-
tinuálne odlievaných oceľo-

S Ing. Júliusom Kriváňom, obchodným riaditeľom, na aktuálnu tému:

Predpoklady boli splnené

Druhá marcová dekáda už tradič-
ne patrí všetkým nádejným ab-
solventom stredných škôl. Ten-
to rok začalo maturity písom-
nou časťou 53 žiakov Súkrom-

vých blokov. Ak bolo 
pôvodne v pláne na 
prvý štvrťrok množ-
stvo 28 tisíc ton, pre-
dali sme až 35 600 
ton oceľových blo-
kov. Na základe toho 
však v druhom kvar-
táli objem predaja 
kontinuálne odlieva-
ných oceľových blokov zníži-
me. Podobne dobré výsledky 
sme dosiahli aj v predaji dele-
ných rúr. Z pôvodne plánova-
ného objemu 465 ton bolo po-
tvrdených až 497 ton. Z pro-
dukcie druhovýroby sme mali 
naplánovaný predaj hydrau-
lických rúr v množstve 35 ton 
a toľko sme aj predali. 
Vo fi nančnom vyjadrení?
   - V prvom štvrťroku je hod-
nota potvrdených zákaziek 
70 miliónov 800 tisíc eur. A to 
nielen vďaka predaným obje-
mom, ale aj narastajúcim ce-
nám, ktoré sa darilo zvyšovať 
v priamej úmere so vzrasta-
júcou cenou oceľového šrotu, 
a to vo všetkých sortimentoch.
Takže, splnili sa vaše očaká-
vania?
   -  Výsledky prvého štvrťroka 
splnili naše predpoklady, aj čo 
sa týka expedície. V obchod-
nom úseku považujeme vytý-
čené úlohy za splnené, až na 
zvárané rúry veľkých prieme-
rov, kde sme zhruba 50 ton 
pod plánovaným množstvom 
predaných rúr.

Aký vývoj očakáva-
te v nasledujúcich 
týždňoch, mesia-
coch?
   - Verím, že ten-
to trend bude pokra-
čovať. Potvrdzuje 
to stále narastajúca 
cena oceľového šro-
tu, aj keď skoky nie 

sú razantné, ako to bolo v mi-
nulosti. Nárast cien oceľové-
ho šrotu je rovnomerný a darí 
sa nám premietať ich aj do 
predajných cien. V apríli oča-
kávame naplnenie výrobných 
kapacít. Dnes máme zákazky 
pre hlavné prevádzkarne, val-
covňu bezšvíkových rúr a ťa-
háreň rúr, naplnené asi z polo-
vice a čo sa týka predaja konti-
nuálne odlievaných oceľových 
blokov, ako som spomenul na 
začiatku, predaj bude v tomto 
kvartáli nižší. Plánované aprí-
lové čísla máme už naplnené 
aj z hľadiska predaja delených 
rúr a postupne zaplníme plá-
nované objemy aj pre ostatné 
prevádzkarne.
Z vášho hodnotenia vyplýva 
viac pozitív, máte ešte ďal-
šie? 
   - Potešiteľné pre nás je, že 
zaznamenávame nárast po-
dielu predaja kotlových rúr 
z valcovne rúr, čo zvyšuje 
priemernú cenu na tonu pre-
daných valcovaných bezšví-
kových rúr. Zákazky pre ener-
getický priemysel dostávame 

z Poľska, Čiech, ale aj z krajín 
západnej Európy.
Ako sa javí situácia vo sve-
te oceliarskeho priemyslu?
   - Na začiatku mesiaca sa ko-
nalo zasadnutie ESTA - európ-
skych výrobcov rúrových oblú-
kov, kde bolo konštatované, že 
sa zvyšuje dovoz tejto komodi-
ty z východných teritórií. Aj na-
priek antidumpingovým opat-
reniam voči čínskym dovoz-
com ich podiel na trhu je stá-
le vyšší a rastie aj predaj indic-
kých výrobcov. A keďže zasad-
nutia ESTA – výrobcov valco-
vaných rúr a ESTA - výrobcov 
presných rúr sa uskutočnia len 
v apríli, o situácii budem infor-
movať po ich konaní.
V týchto dňoch sa pripravu-
jete do Düsseldorfu. Prezra-
díte nám niečo bližšie o tom-
to veľtrhu?
   - TUBE Düsseldorf  bude 
v dňoch 26. až 30. marca 
2012. Železiarne Podbrezová 
Group budú vystavovať v pa-
vilóne 3  v stánku E38, na plo-
che sto metrov štvorcových. 
Tu sa stretávajú každé dva 
roky najmocnejší v našom od-
vetví. Naposledy, pri 12. roč-
níku, mnohí významní kon-
kurenti veľtrh ignorovali, dnes 
však vieme, že na tento ročník 
sa všetci chystajú. V stánku 
budeme mať k dispozícii viac 
rokovacích miest a verím, že 
účasť na tomto veľtrhu bude 
pre nás prínosom.               (ok)

Test externej časti
odštartoval maturitu 2012

nej SOŠ hutníckej ŽP a 50 žia-
kov Súkromného gymnázia ŽP. 
Maturitný týždeň otvoril v utorok 
13. marca predmet slovenský ja-
zyk a literatúra dopoludňajším 

testom externej časti a 
popoludňajšou sloho-
vou prácou – písomnou 
časťou internej formy 
maturitnej skúšky. Rov-
naké časti mal aj test 
z cudzieho jazyka (ang-
lického, nemeckého 
a ruského), ktorý pre-
veroval vedomosti v na-
sledujúci deň. Jedenás-
ti žiaci gymnázia uzav-
reli písomnú časť matu-
rít až vo štvrtok testom 

z matematiky. 
   Písomnou časťou maturít sa ne-
končí príprava žiakov na úspeš-
né ukončenie štúdia, ale naopak, 

prichádza obdobie, kedy budú 
musieť zintenzívniť štúdium na 
to, aby už defi nitívne dovŕšili svo-
je štvorročné úsilie pri ústnej čas-
ti maturitnej skúšky. Tento rok pri-
padá na 21. až 24. mája. Navyše 
žiakov odbornej školy čaká prak-
tická časť maturít, ktorá sa usku-
toční v týždni od 7. do 10. mája. 
   Potenciálnym absolventom škôl 
prajeme do ďalšieho obdobia 
veľa blízkych pri sebe, ktorí im 
dajú podporu, veľa sily pri preko-
návaní samého seba a samozrej-
me šťastnú ruku pri ťahaní matu-
ritnej otázky – vstupenky do do-
spelosti.

Mgr. Juraj Čief

Obchodné meno:
Nadácia Železiarne Podbrezová 
IČO: 37818481
DIČ 2021533228
Právna forma: nadácia
Bankové spojenie:
SLSP a.s. 0301554533/0900
Registrovaná:
v Notárskom centrálnom registri 
pod č. NZ 41418/2011
Sídlo: Kolkáreň 35,
976 81 Podbrezová

Obchodné meno:
Nadácia Miška Sotáka
IČO: 37828738
DIČ: 2021634219
Právna forma: nadácia
Bankové spojenie:
SLSP a.s. 0302306937/0900
Registrovaná:
v Notárskom centrálnom registri 
pod č. NZ 45297/2011
Sídlo: Kukučínova 24,
977 01 Brezno

Prvý futbalový zápas II. ligy na domácej pôde 24. marca 2012 o 15. hodine
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Pýtala sa: O. Kleinová             Foto: V. Kúkolová

Čo vo vás evokujú
jarné slnečné lúče?

Milan RYBOŠ, šrotové pole
   - Mám lepšiu náladu, aj zdravotne sa 
cítim lepšie. Chodím po rôznych akciách, 
v sobotu som bol na Chopku na akroba-
tickom lyžovaní. Mám rád pobyt v prírode 
a na jar je čo v nej obdivovať. Nielen  pu-
čiace stromy a vykúkajúce kvietky, ale aj 
slniečko je zo dňa na deň intenzívnejšie. 
Už sa teším na prechádzky na Krpáčovo.

Viete, že v tomto roku sa astronomická jar začala už 20. marca? Deň jar-
nej rovnodennosti sa bude nasledujúcich deväťdesiat rokov začínať pred 
21. marcom. Na zistenie, prečo to tak je, je potrebné trochu matematiky: 
obdobie medzi dvomi jarnými rovnodennosťami je presne 365,2422 dňa, 
resp. 365 dní, 5 hodín a 49 minút. Pretože tento časový interval sa nerov-
ná celému počtu dní (365 alebo 366), náš kalendár sa tomuto cyklu pri-
spôsobuje každé štyri roky vložením prestupného dňa a rok má vtedy 
366 dní. Malý časový rozdiel napriek tomu stále zostáva, čo sa zase kom-
penzuje vynechaním prestupného roka trikrát za 400 rokov. Okamih jar-
nej rovnodennosti (a teda začiatok jari) sa tak každý neprestupný rok po-
súva o necelých 6 hodín dopredu a každý prestupný rok, naopak, „sko-
čí“ o viac ako 18 hodín dozadu. Tento cyklus sa opakuje každé štyri roky 
s tým, že každý nasledujúci cyklus nastáva zhruba o 45 minút skôr. Po-
stupom času tento rozdiel narastá, až prvý jarný deň nepripadne na 21., 
ale na 20. marca.  Na 19. marec sa začiatok jari presunie v roku 2048. 
Medzníkom bude rok 2100, ktorý by síce mal byť, ale nebude prestupný. 
To umožní vrátiť v roku 2102 začiatok jari späť na 21. marec.

Ing. Ľubka CHAMKOVÁ, odbor ekono-
mických informácií
   - Jarné slniečko je pre mňa predo-
všetkým zdrojom pozitívnej energie, ktorú 
veľmi potrebujem. Rozpúšťa sneh, spod 
ktorého vykúkajú odvážne snežienky. 
Vtáčiky začínajú veselo štebotať. To všet-
ko svedčí, že sa príroda prebúdza a láka 
na prechádzky.

Milan KOVÁČIK, energetika
   -  Jar znamená nový štart. Po dlhej zime 
sa príroda začína prebúdzať, prvé jarné 
lúče nás nabíjajú novou energiou a zo dňa 
na deň cítime ich intenzívnejšiu silu. Jarné 
slniečko vo mne vzbudzuje dobrú náladu 
a s ešte väčšou chuťou ako v zime, sa po-
berám na prechádzky do prírody.

Milan MUCHA, zásobovanie
   - Predovšetkým dobrý pocit, že konečne nebu-
de treba kúriť, nemusíme sa už tak teplo obliekať 
(smiech). Prichádza dlho očakávaná jar, slniečko 
postupne oteplieva a všetko ožíva. Aj keď  jar spre-
vádzajú  príznaky únavy, ja jej odolávam pitím by-
linkových čajov a najmä konzumovaním čerstvého 
ovocia. Vyše dvadsať rokov som hral futbal, teraz už 
veľmi nešportujem, rád si však vyjdem do prírody.

Martin ŠTEFANČÍK, oceliareň - šroto-
vé pole
   - Určite zlepšuje náladu a dáva novú 
chuť do života. Jarné slnečné lúče dobí-
jajú človeka  novou energiou. Jar ponú-
ka viac možností na pobyt v prírode. Te-
ším sa, že budeme môcť byť s deťmi viac 
vonku.

Michal BITALA, odbor riadenia kvality
   - K dobrej nálade, nabíja ma novou ener-
giou. Príroda sa prebúdza do nového živo-
ta a je čoraz krajšia. Ja mám rád aj zimu, 
kedy lyžujem, tohto roku už toho bolo dosť 
a teším sa na bicykel. Momentálne síce 
nemám veľa voľného času, pohltí mi ho 
štúdium, jarné slnko ma však povzbudzuje 
a dáva nové sily.

Celková účasť: 59,11 %
Banskobystrický kraj: 57,28 %
Banská Bystrica: 61,18 %
Okres Brezno: 57,21 %

Celkové výsledky:
    1. SMER – SD – 44,41%
    2. KDH – 8,82 %
    3. OĽaNO 8,55 %
    4. Most – Híd 6,89 %
    5. SDKÚ – DS – 6,09 %
    6. SaS – 5,88 %

Okres Brezno
    Smer SD - 53,52 %
    OĽaNO  -  8,73 %
    KDH – 6,68 %
    ĽSNS – 5,75 %
    SNS – 5,37 %

Mesto Brezno
    1. Smer SD – 47,79 %
    2. OĽaNO – 10,96 %
    3. KDH – 6,69 %
    4. SDKÚ – DS – 6,86 %
    5. SaS – 6,32 %
    6. SNS – 5,67 %

Obec Podbrezová
    1. Smer SD – 55,30 %
    2. OĽaNO – 9,53 %
    3. ĽSNS – 5,41 %
    4. SDKÚ – DS 5,20 %

Ako sme
volili

Výsledky predčasných 
parlamentných volieb, 

uskutočnených
10. marca 2012:

   Stredná odborná škola tech-
nická Tlmače v spolupráci 
s Cechom zváračských od-
borníkov Trnava a Slovenský-
mi energetickými strojárňami 
Tlmače usporiadali 12. marca 
2012 pre 34 žiakov z pätnás-

MLADÝ ZVÁRAČ 2012

 Cudzích vysokých štátnych predstaviteľov a veľvyslancov 
oslovujeme vaša excelencia, domácich jednoducho pán pre-
zident, pán predseda parlamentu, pán premiér, pán minister. 
Doma je veľvyslanec vyšším štátnym úradníkom a patrí mu 
oslovenie pán veľvyslanec.
   Používanie vysokoškolských a vedeckých titulov u nás 
upravujú zákonné normy. Nositeľovi čestného doktorátu ho-
noris causa patrí oslovenie pán doktor. Na akademickej pôde 
býva pri slávnostných príležitostiach zvykom oslovovať rek-
tora univerzity vaša magnifi cencia a dekana fakulty vaša 
spektabilita. V ofi ciálnom i obchodnom styku by sme mali 
každého oslovovať jeho titulom. Kto to zanedbáva, správa 
sa nezdvorilo a nezanecháva dobrý dojem. Ak si partner ta-
kéto oslovenie neželá, povie vám to sám. Čo však v prípade, 
ak partner má titulov niekoľko (prof. MUDr. J. Veselý, PhD.)? 
Vždy použijeme na oslovenie ten najvyšší – v tomto prípa-
de pán profesor.

tich stredných odborných škôl 
piaty ročník súťaže vo zvára-
ní „MLADÝ ZVÁRAČ 2012“. 
Uskutočnila sa v Zváračskej 
škole SES a.s. Tlmače, v kto-
rej bolo vďaka kvalitným pod-
mienkam, vytvoreným SES, 
zorganizovaných už niekoľko 
zváračských podujatí na vyso-
kej úrovni. Cieľom súťaže bolo 
stretnutie žiakov zo škôl s po-
dobným odborným zamera-
ním a preverenie ich zručností 
v praktickej súťaži. Po ofi ciál-
nom otvorení súťaže si každý 
zo súťažiacich vyžreboval čís-
lo a absolvoval súťažné úlohy 
v jednej z troch kategórií:
- metódou 111 MMA (zváranie 
obalenou elektródou), v ktorej 
súťažilo 10 žiakov,
- metódou 141 TIG (zvára-
nie volfrámovou elektródou 
v inertnom plyne) sútažilo 5 
žiakov,
- metódou 135 MIG/MAG 
(zváranie taviacou sa elektró-
dou v aktívnom plyne), počet 
súťažiacich 19.
   V priebehu súťaží sa kona-
la výstava a prezentácia vý-

robcov a predajcov zváracej 
techniky.  Na slávnostnom vy-
hodnotení, v Súkromnej od-
bornej škole technickej Tlma-
če, predseda poroty doc. Ing. 
Jozef Jasenák, PhD. z Cechu 
zváračských odborníkov Trna-
va skonštatoval, že aj v tom-
to roku mala komisia náročnú 
úlohu pri hodnotení vyrobe-
ných súťažných vzoriek zva-
rov, ktorých kvalita bola veľ-
mi vyrovnaná. Prví traja súťa-
žiaci z každej kategórie získa-
li hodnotné sponzorské ceny 
a všetci súťažiaci si odnáša-
li spomienkové predmety od 
SES a.s. Tlmače. Študenti  
našej SSOŠH mali v tejto sú-
ťaži premiéru. Najúspešnejší 
bol Patrik Bulla, štvrták z od-
boru mechanik mechatronik, 
v metóde 135 MIG/MAG ob-
sadil piate miesto.
   Najlepší mladí zvárači po-
stupujú do 16. ročníka me-
dzinárodnej súťaže, ktorá sa 
uskutoční 17. a 18. apríla vo 
Frýdku-Místku.

Ing. Peter Mlynarčík
+ foto

Biznis a spoločenská etiketa

Excelencia
iba v zahraničí
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   Pre zamedzenie reklamácií z dôvodu 
problémov pri doprave presných rúr hore-
uvedej fi rme v zimnom období, hlavne pri 
výraznom rozdiele medzi nočnými a den-
nými teplotami, sme v prevádzkarni ťahá-
reň rúr pristúpili k novému spôsobu bale-
nia celého nákladu uloženého v kamió-
ne do špeciálnej fólie PROPAMETIC 701. 
V priebehu decembra uplynulého roka boli 
skúšobne zabalené a vyexpedované dva 
kamióny a po dodávke bolo zo strany zá-
kazníka konštatované, že materiál bol do-
daný v 100 percentnom stave a bol odsú-
hlasený uvedený spôsob balenia. Z tohto 
dôvodu bolo rozhodnuté o balení hotových 
rúr týmto spôsobom a v súčasnosti sú ex-
pedované tri kamióny týždenne.
Postup balenia:
Príprava bariérovej fólie mimo kamióna 
(zváraním pásov fólie) na potrebnú dĺžku 
a šírku podľa špecifi kácie nakládky. Ulo-
ženie pripravenej fólie na ložnú časť ka-
mióna a čiastočné rozmiestnenie vysušo-
vadiel PROPASEC 32 DIN slúžiacich na 
pohlcovanie vlhkosti. Samotné naklada-

nie zväzkov hotových rúr podľa špecifi ká-
cie nakládky. Vysušovadlá PROPASEC 32 
DIN sa rozmiestňujú aj medzi zväzky rúr. 
Zabalenie celého nákladu zvarením kraj-
ných častí fólie, čím dôjde k vytvoreniu 
obalu okolo balíkov hotových rúr. Vysatie 
ostávajúceho vzduchu priemyselným vy-
sávačom z obalu. Finálne zavarenie fólie, 
čím dôjde k zabaleniu celého nákladu bez 
prístupu vzduchu a bez vplyvov vonkajšie-
ho prostredia. Viď foto – pán Ján Babic  pri 
fi nálnom zaváraní fólie.
   Po dva a polmesačnom balení zväzkov 
rúr uvedeným spôsobom môžeme kon-
štatovať, že všetky zväzky rúr boli doda-
né k zákazníkovi v 100 percentnom stave 
a nemal dôvod reklamovať dodávky rúr, čo 
bolo hlavným cieľom prevádzkarne pri ex-
pedícii rúr.
    Ďakujem všetkým pracovníkom expe-
dície podieľajúcim sa akýmkoľvek spôso-
bom na balení a následnej expedícii rúr 
za bezproblémové zvládnutie uvedeného 
spôsobu balenia.

Ing. Marián Makúch, Vt

Rok po začatí medzizmenovej súťaže
„Výsledok celého kolektívu závisí od prístupu každého jednotlivca“
Od 1. januára uplynulého roka prebieha v našej spoloč-
nosti súťaž medzi pracovnými zmenami. Zapojení sú do 
nej pracovníci „R“ kategórie výrobných prevádzkarní 
oceliareň, valcovňa bezšvíkových rúr, druhovýroba a ťa-
háreň rúr a z obslužných prevádzkarní centrálna údrž-
ba, doprava, energetika a odbor riadenia kvality. Krité-
riá súťaže vychádzajú z oblastí: kvalita, výsledky hospo-
dárenia, dodržiavanie bezpečnosti pri práci a vývoj poč-
tu reklamácií. Na základe týchto okruhov boli v jednotli-
vých prevádzkarňach vypracované individuálne súťažné 
kritériá „šité na mieru“. Mesačné a štvrťročné hodnote-
nia sú zverejňované na vývesných tabuliach. Motiváciou 
pre súťažiacich je fi nančná odmena. Zaujímalo nás, ako 
súťaž beží po roku a vybrali sme si expedíciu valcovne 
bezšvíkových rúr, kde súťažia medzi sebou štyri pracov-
né kolektívy. Od februára uplynulého roka si každome-
sačne drží prvenstvo zmena D, pod vedením majstra Mi-
loša Donovala. Vedúceho strediska úpravne, expedície 
a LKR, Ing. Tomáša Dilského, sme požiadali o zhodno-
tenie poznatkov:

Na úvod, môžete 
nám defi novať krité-
riá „šité na mieru“ pre 
vaše stredisko?
   - Pre stredisko ex-
pedície valcovne bez-
švíkových rúr boli sta-
novené kritériá, ako sú 
umiestnenie vo výkonoch, kde 
sú zohľadňované operácie ra-
zenie a značenie rúr, skúška rúr 
vodným tlakom, fi nalizácia, na-
kládka a povrchová úprava rúr. 
Ďalej sú zohľadňované rekla-
mácie, úrazy a poriadok na pra-
covisku.
Badáte vplyv medzizmenovej 
súťaže na dosahované vý-
sledky?
   - Vo valcovni bezšvíkových rúr 

sme vždy dbali na raci-
onálne využívanie ka-
pacít jednotlivých tech-
nologických zariadení, 
preto je zlepšenie ba-
dateľné hlavne v čistote 
a poriadku na pracovis-
kách, čo samozrejme 

prispieva k zlepšeniu podmie-
nok aj v oblasti BOZP. 
Máte pocit, že sa mení aj po-
stoj ľudí? Jednak k plneniu 
pracovných povinností, ale aj 
v rámci medziľudských vzťa-
hov?
   - Nakoľko vyrábame široký 
sortiment valcovaných rúr, čas-
to je veľmi problematické za-
tracovať, prípadne vyzdviho-
vať  prístup k plneniu si pracov-

ných povinností zamestnancov 
z jednotlivých zmien. Každo-
pádne možno konštatovať, že 
dochádza k lepšiemu utužova-
niu pracovných kolektívov, na-
koľko výsledok celého kolektívu 
závisí od prístupu každého jed-
notlivca.
Máte pocit, že by bolo vhodné 
niečo v tejto súťaži vylepšiť, 
resp. zmeniť?
   - Veľký vplyv na výsledky jed-
notlivých zmien, ako aj na čin-
nosť  zamestnancov, majú ria-
diaci zamestnanci (majstri) pre-
to by bolo vhodné, aby boli 
v rámci medzizmenovej súťa-
že odmeňovaní spoločne so za-
mestnancami R kategórie. 

O. Kleinová

Foto: I. Kardhordová

Balenie zväzkov rúr v kamióne pre firmu
ThyssenKrupp MetalServ GmbH

Foto: I. Kardhordová



   V minulom roku bolo v našej ak-
ciovej spoločnosti registrovaných 
50 pracovných úrazov (PÚ) a z ich 
dôvodu vymeškaných 2 605 ka-
lendárnych dní. Pri porovnaní s ro-
kom 2010 to bolo o deväť PÚ viac 
a zvýšil sa aj počet kalendárnych dní 
o 1 049.

   Do 31. decembra 2011 boli pra-
covné úrazy s pracovnou neschop-
nosťou (PN) dlhšou ako 42 dní klasi-
fi kované ako závažné. Z celkového 
počtu ich bolo v priebehu roka za-
znamenaných šesť – po dva vo val-
covni bezšvíkových rúr a centrálnej 
údržbe a po jednom v doprave a ťa-
hárni rúr.

   K zvýšeniu pracovnej úrazovosti 
došlo v ťahárni rúr, centrálnej údrž-
be a doprave a naopak, k zníženiu 
v oceliarni, druhovýrobe a energe-
tike.
   Podľa početnosti (počtu pracov-
ných úrazov na sto zamestnancov) 
najvyššia pracovná úrazovosť bola 

zaznamenaná vo valcovni bezšvíko-
vých rúr a ťahárni rúr. Priemerná po-
četnosť za akciovú spoločnosť do-
siahla hodnotu 1,46, čo v porovnaní 
s minulým rokom predstavuje zvýše-
nie o 13,01 percenta.
   Najviac pracovných úrazov bolo na 
pracoviskách v prevádzkarňach:
valcovňa bezšvíkových rúr – úpra-

vňa, výroba rúr (redukovňa),
ťaháreň rúr – ťahacie stolice, žíha-
cie pece.
   V oblasti pracovnej úrazovosti žien 
bolo zaznamenaných sedem pra-

covných úra-
zov v ťahár-
ni rúr, tzn. že v 
porovnaní s ro-
kom 2010 do-

šlo k zvýšeniu o dva pracovné úrazy.
   V minulom roku sme pre pracovné 
úrazy vymeškali 2 605 kalendárnych 
dní (zvýšenie o 1 049 dní), priemer-
né percento PN bolo 0,21 (zvýše-
nie o 0,08), priemerný denný stav 
PN tvorili siedmi zamestnanci (zvý-
šenie o troch) a jeden prípad PN bol 
priemerne liečený 52 dní (zvýšenie 

ne nebola uplatnená výzva na uzna-
nie a dobrovoľné plnenie náhrad dá-
vok poskytnutých z poistenia zodpo-
vednosti za pracovné úrazy.

   V roku 2011 sa v Železiarňach 
Podbrezová pracovalo 3 373 za-
mestnancov, z toho 2 616 mužov 
(78 percent) a 757 žien (22 per-
cent). Z uvedeného počtu v robot-
níckych profesiách pracovalo 80 
percent, v technicko-hospodár-
skych profesiách 20 percent za-
mestnancov.
   Po prehodnotení zdravotných ri-
zík, faktorov práce a pracovného 
prostredia v našej spoločnosti pra-
covalo v III. a IV. kategórii na 228 
rizikových miestach 1 816 zamest-
nancov, z toho 1 536 mužov a 280 
žien. Z celkového počtu zamestnan-

cov fi rmy to predstavovalo 53 per-
cent. V III. kategórii rizikových prác 
pracovalo 1 744 zamestnancov 
a v IV. kategórii 72.
   Na ostatných nerizikových prá-
cach pracovala viac ako polovica 
zamestnancov (51 percent), z toho 

prevládalo 84 percent žien a 16 per-
cent mužov.
   Zamestnanci pracujúci na riziko-
vých prácach boli exponovaní šies-
timi fyzikálnymi a chemickými škod-
livinami. Dominantným bol hluk, kto-
rému bolo vystavených 1 790 osôb, 
čo predstavovalo 75 percent. Dru-
hým rizikovým faktorom bola fyzic-
ká záťaž, ktorej bolo vystavených 

13 percent osôb. Treťou škodlivinou 
bol prach (4 percentá), tepelnej zá-
ťaži boli vystavené 4 percentá za-
mestnancov a infračerveným žiare-
ním a vibráciami boli exponované 
dve percentá zamestnancov.
   Zamestnanci rizikových pracovísk 

boli exponovaní uvedenými škodlivi-
nami v rôznej kombinácii:
- jednou bolo exponovaných 1 354 
zamestnancov (74 percent),
- dvomi škodlivinami 361 zamest-
nancov (20 percent),
- tromi škodlivinami 101 zamestnan-
cov (6 percent).
   V zmysle zákona NR SR č. 
124/2006 Z.z. – o bezpečnos-

ti a ochrane zdravia pri práci v pl-
nom znení, je zabezpečená pracov-
ná zdravotná služba (PZS) z radov 
vlastných zamestnancov. Nad PZS 
vykonáva odborný dohľad a meto-
dicky ju riadi lekár.

nali hodnotenie podmienok práce 
a pracovného zaťaženia v súvislos-
ti s podozrením na chorobu z povo-
lania u troch zamestnancov. V do-
prave išlo o podozrenie na ocho-
renie z vibrácií v profesii zámočník 
koľajových konštrukcií. V oceliar-
ni vzniklo podozrenie na chorobu 
z povolania – vibrácie a preťaženie 
rúk u jedného zamestnanca profe-
sie murár – šamotár. Posledné pre-
hodnotenie podmienok práce a pra-
covného zaťaženia bolo vykonané 
u bývalého zamestnanca oceliarne, 
pracujúceho v bývalej SM-oceliarni 
v profesii tavič. Vzniklo podozrenie 
na chorobu z povolania – zapráše-
nie pľúc.

  V zmysle zákona č. 311/2001 Z.z. 
v platnom znení bolo v našej fi rme 
odškodnených 50 pracovných úra-
zov a z dôvodu porušenia zásad 
bezpečnosti práce bolo osem prípa-
dov odškodnených čiastočne.
   V zmysle zákona č. 461/2003 
Z.z. v platnom znení, bolo odškod-
nených aj 37 evidovaných úrazov, 
z toho jeden prípad bol pre poru-
šenie zásad bezpečnosti práce od-
škodnený čiastočne. 
   Zo strany zdravotných poisťov-
ní, ani zo strany Sociálnej poisťov-
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Rok Počet
úrazov

Početnosť na 100 
zamestnancov

Zameškané 
kalendárne dni

Percento PN

2011 50 1,46 2 605 0,21
2010 41 1,27 1 556 0,13
Rozdiel ± 9 0,19 1 049 0,08

Rok Prevádzkarne/odborné útvary
Vo Vvr Vt Vd Gork Te Tcú Td Ez Ost.

2011 2 17 20 - - - 9 2 - -
2010 3 17 14 2 - 1 3 1 - -

Rozdiel -1 - +6 -2 - -1 +6 +1 - -

ÚROVEŇ BEZPEČNOSTI A HYGIENY PRÁCE V ROKU 2011
výber z analýzy základných výsledkov

Počet
zamestnancov

Celkovo Muži Ženy
Abs. Percent Abs. Percent Abs. Percent
3 373 100 2616 78 757 22

Pracovná úrazovosť

o 14 dní).
   Dlhodobá PN bola zaznamena-
ná v prípade závažných pracovných 
úrazov, z dôvodu ktorých zamest-
nanci vlani vymeškali 1 130 kalen-
dárnych dní.
   PÚ podľa poradených častí tela: 
najčastejšie išlo o poranenie ruky 
prstov (v 18 prípadoch), po šty-
ri úrazy boli hornej končatiny – vrá-
tane lakťa a dolnej končatiny, vráta-
ne kolena, tri úrazy  ruky od zápästia 
dole, samotného zápäštia a členku, 
po dva úrazy hlavy (mozog, lebečné 
nervy a cievy), tvárovej časti, prstov 
na nohe a viacerých postihnutých 
oblastí dolnej končatiny. Jeden úraz 
bol v oblasti chrbta (vrátane chrbti-
ce a chrbtových stavcov), hrudné-
ho koša (rebrá vrátane kĺbov a lopa-

tiek), trupu (viac postihnutých oblas-
tí), ramena a ramenného kĺbu, bedra 
(bedrové kĺby), nohy od členka dole 
a viacerých postihnutých častí tela.
   Z podrobnejšieho rozboru pra-
covnej úrazovosti vyplýva, že:
- najčastejšími zdrojmi boli v 46 
percentách materiál, bremená pred-
mety, v 24 percentách pracovné, 
príp. cestné dopravné prostried-
ky ako zdroje pádov zamestnancov 
a v 14 percentách zdvíhadlá a do-
pravníky, zdvíhacie a dopravné za-
riadenia,

- najčastejšími príčinami boli ne-
dostatky osobných predpokladov na 
riadny pracovný výkon (72 percent), 
v 16 percentách používanie nebez-
pečných postupov alebo spôsobov 
práce, vrátane konania bez opráv-
nenia, proti príkazu, zákazu a po-
kynom, zotrvávanie v ohrozenom 
priestore a v 12 percentách chybný 
alebo nepriaznivý stav zdroja úrazu 
(nie pracoviska),
- najčastejším pracovným pro-
cesom bola výroba, spracovanie 
(všetky typy) v 46 percentách, po-
hyb vrátane pohybu na palube do-
pravného prostriedku v 20 percen-
tách a 12 percent úrazov bolo pri 
údržbe, oprave, ladení a nastavo-
vaní,
- najčastejšou špecifi ckou pra-

covnou činnosťou chôdza, beh, 
stúpanie, klesanie a iné (28 per-
cent), upevňovanie, vešanie, zdví-
hanie, ukladanie na zvislej ploche 
(18 percent) a obsluha stroja, prísun 
alebo odsun materiálu (14 percent),
- najčastejším materiálovým čini-
teľom boli opracované dielce alebo 
súčiastky, strojové dielce alebo ná-
stroje (26 percent), povrchy na prí-
zemí – zeme a podlahy (18 percent) 
a dvíhacie zariadenia, zaisťovacie, 
zachytávacie a manipulačné zaria-
denia (10 percent).

Choroby
z povolania

   V rokoch 2007 – 2011 boli v pod-
brezovských železiarňach prizna-
né štyri choroby z povolania v pre-
vádzkarňach valcovňa bezšvíko-
vých rúr, centrálna údržba, ťaháreň 
rúr a v odbore riadenia kvality. Naj-
viac bolo priznaných chorôb z povo-
lania v roku 2008, dva prípady. Naj-
častejšie išlo o choroby z dlhodo-
bej nadmernej jednostrannej záťa-
že (DNJZ), ktorá bola priznaná trom 
zamestnancom (z valcovne bezšví-
kových rúr, centrálnej údržby a od-
boru riadenia kvality) a jedna cho-
roba z vibrácií v ťahárni rúr. V prie-
behu posledných troch rokov neboli 
priznané choroby z povolania.
   DNJZ predstavuje komplex ocho-
rení muskuloskeletárneho systému, 
ako sú šľachy, šľachové púzdra, 
úpony šliach a menisky. Stanove-
nie profesionálnej etiológie je čas-
to veľmi zložité a v súčasnosti nie je 
možné stanoviť preventívne opatre-
nia na zníženie rizika, okrem ergo-
nomického usporiadania pracoviska 
(zosúladenie stroja, človeka a ná-
stroja) a dodržiavania stanovených 
limitov dvíhania bremien.
   V priebehu minulého roka za-
mestnanci RÚVZ z Banskej Bystri-
ce v spolupráci so zamestnancami 
pracovnej zdravotnej služby vyko-

Odškodnenie,
regresy

Rizikové
práce

(Pokrač. v budúcom čísle)
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Jedálny lístok 26. 3. - 1. 4. 2012 Jedálny lístok 2. - 8. 4. 2012
Pondelok

Polievky: hrachová so salámou, pečivo
syrová s mrkvou, pečivo

Hovädzí závitok hrádocký, zemiaky,
cvikla s chrenom

Bravčové stehno záhradnícke, slovenská ryža,
šalát

Morčacie mäso s brusnicovou omáčkou,
široké rezance

Švajčiarsky šalát s tofu, pečivo
Rizoto natural so zeleninou

Škoricové osie hniezda, kakao
Bageta čínska
Mliečny balíček

Utorok
Polievky: terchovská, pečivo

rascová s vajcom, pečivo
Bravčová pečená krkovička, kapusta, knedľa

Kuracie stehno zbojnícke, ryža, šalát
Tortelíny so šunkou, syrová omáčka

Horehronský syrový šalát, pečivo
Špaldové halušky s tvarohom, zakysanka

Moravský koláč, kakao
Bageta salámová so šalátom

Vyprážaný bravčový rezeň, pečivo
Streda

Polievky: hovädzia s pečeňovými haluškami,
pečivo

karfi olová pečivo
Sekaný rezeň z bôčika, zemiakový šalát

s majonézou
Perkelt z morčacieho mäsa, cestovina

Klužská kapusta
Hydinový šalát, pečivo

Zapekaná ryba so šampiňónmi, šalát
z červenej kapusty s kukuricou

Rezance s orechmi
Bageta Apetito
Ovocný balíček

Štvrtok
Polievky: šošovicová s kyslou kapustou, pečivo

krupicová so zeleninou, pečivo
Hovädzí maďarský guľáš, knedľa

Morčacie prsia na hrášku so šampiňónmi,
ryža, šalát

Štefánska sekaná pečienka, zemiakový
prívarok, chlieb

Syrové tajomstvo, pečivo
Kuracie prsia s brokolicou a mandľami,

zeleninová obloha
Zemiakové knedličky tvarohovo – jahodové,

maková posýpka
Bageta moravská

Pečené kačacie stehno, pečivo
Piatok (sviatok)

Polievka: fazuľová kyslá, pečivo
Vyprážaná treska plnená brokolicou a syrom,

zemiaky, šalát
Plnený bravčový závitok, tarhoňa, uhorka

Kysnutý koláč slivkový, kakao
Celozrnná bageta syrová

Sobota
Polievka: údeninová, pečivo

Kuracie prsia Andalúzia, zeleninová ryža, šalát
Bravčové stehno nitrianske, knedľa

Bageta s kuracím mäsom
Nedeľa

Polievka: slepačia, pečivo
Detvianska nátura, opekané zemiaky, uhorka

Sviečková hovädzia pečienka, cestovina
Bageta šampiňónová so šunkou

Európa skvalitňuje kontrolu bezpečnosti vakcín
   Horúcou témou súčasnosti - bez-
pečnosťou vakcín v Európskej únii 
(EÚ), sa koncom februára vo švéd-
skom Stockholme zaoberali európski 
odborníci z 18 členských krajín EÚ, 
ktorí sú zodpovední za imunizačné 
programy, odborníci z oblasti farma-
kovigilancie (zodpovední za hlásenie 
a hodnotenie nežiadúcich účinkov 
po očkovaní), pracovníci Európske-
ho centra pre prevenciu a kontrolu 
chorôb (ECDC - European Centre for 

Pondelok
Polievky: oravská fazuľová, pečivo

cesnaková s haluškami , pečivo
Pečené kačacie stehno, červená kapusta, 

knedľa
Bravčové mäso Chilli con Carne, ryža, šalát

Vyprážaný eggchesse, zeleninový šalát
Cestovinový šalát s brokolicou

Ohnivé kuracie stehno orientálne,
zeleninová obloha

Višňový koláč, kakao
Celozrnná bageta mexická

Ovocný balíček
Utorok

Polievky: zeleninová s rajbaničkou, pečivo
paradajková s ryžou, pečivo

Vyprážané kuracie stehno, zemiaky, kompót
Hovädzia pečienka milánska, cestovina

Džuveč z bravčového mäsa, uhorka
Fazuľový šalát so salámou a chrenom, pečivo

Halušky s kyslou kapustou
Zapekané palacinky s tvarohom

Bageta indická
Pečená bravčová krkovička, pečivo

Streda
Polievky: kyjevská šči, pečivo
zemiaková gulášová, pečivo

Bravčové bratislavské stehno, knedľa
Pečené kuracie stehno, ryža s mexickou

zeleninou, šalát
Zemiakov – bryndzové pirohy so slaninkou

Bretónsky šalát, pečivo
Zapekaný bravčový rezeň so syrom,

zeleninová obloha
Šúľance so strúhankou

Bageta s pikantným mäsom
Mliečny balíček

Štvrtok
Polievky: slovenská hubová, pečivo

fazuľová so salámou, pečivo
Hydinové ražniči, zemiaky, uhorka

Bravčový tokáň, tarhoňa, šalát
Diabolská pizza

Šopský šalát, pečivo
Ryžový nákyp

Šišky s nutelou, kakao
Bageta s kuracím mäsom
Vyprážaná ryba, pečivo

Piatok
Polievky: krúpková, pečivo
brokolicová dánska, pečivo

Hovädzie dusené, kôprová omáčka, knedľa
Kuracie prsia prírodné, ryža, šalát

Varený karfi ol, syrová omáčka, zemiaky
Syrová šalát so šampiňónmi, pečivo
Losos na masle, dusená zelenina

Žemľovka s tvarohom
Bageta Gurmán
Ovocný balíček

Sobota
Polievka: zemiaková s hlávkovou kapustou, 

pečivo
Kuracie stehno s kuriatkovou omáčkou,

cestovina
Bravčový rezeň s broskyňou a syrom,

zemiaky, šalát
Bageta šunková so šalátom

Nedeľa
Polievka: prešporská, pečivo

Hovädzia roštenka portugalská, ryža, šalát
Bravčový segedínsky guľáš, knedľa

Bageta moravská

Disease Control)  a  Európskej lieko-
vej agentúry (EMA- European Medi-
cines Agency).  Workshop vychádzal 
z projektu VAESCO (Vaccine Adver-
se Event Surveillance & Communi-
cation - Dohľad a sledovanie nežia-
dúcich účinkov vakcín), ktorý bol za-
ložený v roku 2008 a fi nančne ho 
podporuje ECDC. Tento projekt vzni-
kol na základe zvýšeného záujmu 
verejnosti o bezpečnosť a nežiadú-
ce účinky vakcín, ktorý súvisí s kle-

sajúcim výskytom infekčných ocho-
rení. „Je však len otázkou času, 
kedy dôvera verejnosti v bezpeč-
nosť vakcín klesne, rozsah očko-
vania sa zredukuje a opäť sa vrá-
tia infekčné ochorenia, ktorých 
výskyt je v súčasnosti nízky, prí-
padne žiadny. Strach z infekčných 
ochorení vystriedal strach z nežia-
dúcich účinkov očkovacích látok. 
Udržanie imunizačného progra-
mu preto závisí hlavne od dôve-

ry verejnosti, ktorá veľmi úzko 
súvisí s hodnovernými komplet-
nými informáciami o bezpečnosti 
vakcín,“ uviedla jedna z dvoch ban-
skobystrických účastníčok  stretnu-
tia v Stockholme, MUDr. Jana Ker-
lik z odboru epidemiológie Regionál-
neho úradu verejného zdravotníc-
tva (RÚVZ) v Banskej Bystrici. V tej-
to súvislosti zdôraznila, že tieto infor-
mácie musia byť preto podložené ne-
strannými vedeckými dôkazmi. Väč-
šina členských štátov EÚ monitoru-
je bezpečnosť vakcín, avšak v mo-
nitorovacích systémoch existujú ur-
čité odlišnosti rovnako  v technickej 
výkonnosti pre skúmanie nežiadú-
cich účinkov vakcín, ako aj v komu-
nikácii s verejnosťou. „Vážne nežia-
dúce účinky po očkovaní sú zried-
kavé a preto  je potrebné ich hod-
notenie na úrovni viacerých krajín. 
Hlavným cieľom projektu je práve 
z týchto dôvodov zaviesť štan-
dardné postupy sledovania a hod-
notenia bezpečnosti vakcín v ce-
lej Európe. Pomôcť by tomu mala 
sieť spolupracujúcich pracovísk 
v rámci EÚ, zodpovedných za zber 
a overovanie informácií týkajúcich 
sa nežiadúcich účinkov po vakci-
nácii,“ dodáva. 
   Na stockholmskom stretnutí od-
borníci zhodnotili aj závery minulo-
ročného stretnutia Európskej rady 
pre zdravie, týkajúceho sa očkova-
nia u detí. Zhodli sa, že na udržanie 
a zachovanie vysokej zaočkovanosti 
populácie sú potrebné kvalitné údaje 
o monitoringu zaočkovanosti. Rada 
vyzvala členské štáty EÚ, aby zváži-
li zavedenie imunizačných informač-
ných systémov - tzv. imunizačných 
registrov a farmakovigilančných sys-
témov pre sledovanie a hodnotenie 
nežiadúcich účinkov vakcín po oč-
kovaní. Zároveň vyzvala aj Európ-
sku komisiu, aby určila spoločne do-
hodnuté metodológie pre sledovanie 
a hodnotenie zaočkovanosti a sku-
točnej účinnosti vakcín v populácii. 
   „Zavádzanie imunizačných re-
gistrov však naráža na problém 
vyplývajúci zo smernice 95/46/EC 
o ochrane dát. Komisia preto na-
vrhla reformu danej smernice aj 
vzhľadom na narastajúci techno-
logický vývoj v rámci Európy, kto-
rý zmenil spôsob zberu údajov, 
prístupu k nim, ako aj ich využitia. 
Na jednej strane je dôležitá prís-
nejšia ochrana dát, na strane dru-

hej verejné zdravotníctvo vyžadu-
je výnimky v rámci rýchleho moni-
torovania ochorení, zaočkovanos-
ti, bezpečnosti, ako aj účinnos-
ti vakcín. To súvisí s prepojením 
jednotlivých databáz, týkajúcich 
sa zdravotnej starostlivosti nie-
len v rámci samotných členských 
krajín EÚ, ale aj na celoeurópskej 
úrovni, pričom údaje v zdrojovej 
databáze by mohli byť kódované-
ho alebo anonymného charakte-
ru,“ konštatuje k téme MUDr. Kerlik. 
 
   „Je  dôležité vytvoriť systém pre-
pojených databáz jednotlivých 
krajín v rámci Európy, ktorý by ve-
del rýchlo zhodnotiť riziko a bez-
pečnosť podávania nových vakcín 
v prípade pandémie. Práve preto 
ECDC zaviedlo projekt VAESCO, 
do ktorého je aktuálne zapojených 
9 krajín EÚ. Slovensko má predpo-
klady zapojiť sa do projektu v prí-
pade zefektívnenia hlásenia a re-
gistrácie nežiadúcich účinkov po 
očkovaní, zavedenia elektronické-
ho imunizačného registra, ktorý 
by bolo možné vyvinúť ako ďalší 
modul  v rámci programu EPIS a 
prípadného využitia pripravované-
ho systému e-Health na hore uve-
dené účely v prípade jeho zavede-
nia do praxe,“ konštatovala MUDr. 
Kerlik.  Podľa nej Slovensko sledu-
je výskyt nežiadúcich účinkov vak-
cín, ale tento výskyt je pravdepodob-
ne podhodnotený. Jedným z dôvo-
dov je duplexný systém hlásenia do 
RÚVZ a ŠÚKL. Druhým dôvodom je 
absencia štandardných defi nícií, na 
základe ktorých by lekári ľahšie urči-
li, či ide o sprievodnú fyziologickú re-
akciu organizmu na očkovanie, ale-
bo o nežiadúci účinok vakcíny, kto-
rý treba hlásiť.
   Pre zapojenie sa do projektu VA-
ESCO a dôsledné sledovanie nežia-
dúcich reakcií po očkovaní je potreb-
né podľa európskych odborníkov dis-
ponovať kvalitnými údajmi, ktoré sú 
použiteľné a porovnateľné na európ-
skej úrovni. Participácia našej kraji-
ny na uvedenom projekte by mohla 
v budúcnosti prispieť k redukcii silnej 
antivakcinačnej lobby, ktorej vplyv 
a pôsobenie na verejnosť je momen-
tálne najčastejšou príčinou odmieta-
nia povinného očkovania na Sloven-
sku.

Mária Tolnayová,
hovorkyňa RÚVZ B. Bystrica



Ďakujeme všetkým príbuzným, pria-
teľom, bývalým spolupracovníkom za 
účasť na poslednej rozlúčke s našim 
drahým otcom, starým a prastarým ot-
com

Jozefom HORVÁTHOM
z Polomky.

Deti a ostatná
smútiaca rodina

Ďakujeme všetkým príbuzným, spolupracovníkom, 
priateľom, známym a ostatným, ktorí sa prišli roz-

lúčiť s našou drahou manželkou,  ma-
mou a sestrou

Katarínou GOCELIAKOVOU
z Michalovej.

Ďakujeme za kvetinové dary a preja-
vy sústrasti, ktorými ste sa pokúšali 
zmierniť náš hlboký žiaľ.

Smútiaca rodina
...

Ďakujeme všetkým priateľom, príbuzným, zná-
mym, susedom, bývalým spolupracovníkom a  zá-
stupcom obce Podbrezová, za kvetinové dary, pre-
javy sústrasti a účasť na poslednej rozlúčke s na-
šim drahým manželom, otcom, starým otcom, bra-
tom a švagrom

Vladimírom FRAŇOM
z Podbrezovej,

ktorý nás opustil 11. marca 2012 vo 
veku 79 rokov. Ďakujeme Dychovej 
hudbe ŽP za dôstojnú rozlúčku.

Manželka, dcéra a syn
s rodinami

Dňa 14. marca uplynulo päť rokov od-
vtedy, ako nás navždy opustila milovaná 
mama a stará mama

Vilma PENZEŠOVÁ
z Podbrezovej.

S láskou a úctou spomína
celá rodina

...
Dňa 17. marca uplynuli dva roky od úmrtia 
nášho milovaného manžela a otca

Jána HUBERTA
z Brezna.

Kto ste ho poznali, venujte mu spolu 
s nami tichú spomienku.
S láskou a úctou spomína manželka a deti

... 
Dňa 29. marca si pripomenieme štrnásť 
rokov odvtedy, ako nás náhle opustila 
naša milovaná dcéra, mama, sestra  a ko-
legyňa

Anna HRUBOŠOVÁ
z Brezna.

S láskou spomínajú rodina
a bývalí kolegovia z Informatiky ŽP

...
„Tak veľmi si chcel ešte žiť, svoju 70 v kru-
hu najbližších osláviť. Človek mieni, pán-
boh  mení. Už ti nepodáme ruku, nepovie-
me vinš, len so slzami v očiach a bolesťou 
v srdci môžeme k tvojmu hrobu prísť. Už 
niet návratu, ani nádeje, len cesta k hrobu 
nás k tebe zavedie.“

Dňa 1. apríla si pripomenieme nedožité 70. narodeniny 
milovaného manžela, otca a starého otca

Milana GERGEĽA z Brezna.
S láskou a úctou spomína manželka,

syn a dcéra s rodinami

...
Dňa 21. marca sme si pripomenuli nedoži-
tých 80 rokov nášho drahého

Jozefa HRBÁŇA z Lopeja.
S láskou a úctou spomínajú

manželka a dcéra s priateľom.
...

„Ten, kto bol milovaný, nie je nikdy zabud-
nutý. Čas plynie, bolesť stále trápi, ale teba otec nám už 
nikto nevráti. Len slzy v očiach, v srdci žiaľ, čo sme mali 
radi, to nám osud vzal.“

Dňa 25. marca uplynie sedem rokov od-
vtedy, čo nás navždy opustil milovaný  
manžel, otec a starý otec

Ján REJTA z Lopeja.
S láskou a úctou spomínajú

manželka a dcéry s rodinami
...

„Tíško si zaspal, zanechal nás a všetko čo si rád mal. Spi 
sladko, v spomienkach sme pri tebe každý deň.“
Dňa 12. marca uplynul rok odvtedy, čo 
nás náhle opustil náš milovaný manžel, 
otec a starý otec

Milan BÚDA z Jasenia.
S bolesťou a láskou v srdci spomínajú 
manželka, deti s rodinami a ostatná ro-
dina

...
Dňa 16. marca uplynulo 28 rokov odvtedy, čo nás navždy 
opustil náš otec, starý a prastarý otec

Vojtech BALOG z Lopeja.
Dňa 26, februára uplynul rok, čo 
nás navždy opustila naša mama, 
stará a prastará mama 

Anna BALOGOVÁ
z Lopeja. 

Kto ste ich poznali, venujte im ti-
chú spomienku.

Dcéra s rodinou
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Spomienky

Majster SR v športovej streľbe
študent SSOŠH ŽP

   Dňa 3. marca 2012 sa 
uskutočnili Majstrovstvá 
SR v streľbe zo vzducho-
vých zbraní v Nitre. Výsled-
kami z predchádzajúcich 
súťaží sa na MSR nomino-
val aj študent tretieho roč-
níka SSOŠH ŽP, ktorý zis-
kom 575 bodov dosiahol ti-
tul majstra Slovenskej re-
publiky v streľbe zo vzdu-
chových zbraní – vz. PU-60 
za rok 2012 v kategórii „ka-
det“ (16-19 rokov). Pri tejto 
príležitosti sme mu položili 
niekoľko otázok.

Kto ťa priviedol k tomuto 
športu a odkedy sa mu ve-
nuješ?
   - K streleckému športu ma 
priviedol môj otec, keď som 
mal 9 -10 rokov. Ako každé-
ho chlapca v mojom veku 
vtedy zaujímali rôzne zbra-
ne,  s ktorými sme sa hrávali 
na vojakov. Keďže v obci Va-
laská,  v ktorej bývam,  nebo-
la možnosť venovať sa také-
muto športu, začal som na-
vštevovať strelecký krúžok 
pri CVČ v Brezne. Viedol ho 
Štefan Švarc, ktorý ma tré-
nuje dodnes. Najskôr som 
si osvojoval princípy športo-
vej streľby, neskôr som za-

Inzertná služba
Doučujem
angličtinu.
Kontakt:

0914 113 233

čal dosahovať dobré výsled-
ky v rámci  školských stre-
leckých líg, Ligy talentovanej 
mládeže na úrovni krajských 
aj celoslovenských súťaží. 
Následne som začal súťažiť 
na podujatiach Slovenského 
streleckého zväzu. Za získa-
né výsledky doma i v zahra-
ničí, som bol viackrát ocene-
ný aj titulmi „športovec roka“. 

Ako v každom športe aj v 
tom streleckom sú méty, 
ktoré chce športovec do-
siahnuť. Aké sú tie tvoje? 
Máš aj nejaké vzory?
   - Keďže disciplíny športo-
vej streľby sú zaradené me-
dzi olympijské disciplíny, 
mala by byť pre mňa métou 
účasť na takomto poduja-
tí. Teraz však mám cieľ, do-
sahovať čo najlepšie výsled-
ky v rámci podujatí Sloven-
ského streleckého zväzu na 
Slovensku a naďalej sa zdo-
konaľovať v streleckých dis-
ciplínach. Okrem streľby zo 
vzduchovej pušky sa venu-
jem aj streľbe z malokalib-

rovky, kde som získal tak-
tiež  v predchádzajúcom ob-
dobí titul majstra SR vo svo-
jej kategórii. Mojimi terajšími 
vzormi sú úspešní slovenskí 
strelci, ako Jozef Gönci, ale-
bo Zoltán Baláž.

Ako zvládaš školské po-
vinnosti a tréningy? Iste sú 
náročné na čas.       
   - Určite, absolvovanie tré-
ningov, príprava do ško-
ly, prípadne venovanie sa aj 
iným aktivitám  (rád si za-
hrám ľadový hokej) vyžadu-
je množstvo času. Potom tú 
školu niekedy musím „dohá-
ňať“. Učitelia mi však maxi-
málne vychádzajú v ústrety a 
aj vďaka im a pani riaditeľke 
školy sa môžem zúčastňovať 
na streleckých pretekoch v 

rámci celého Slovenska.

Kto sa najviac teší z tvojich 
dosahovaných výsledkov?   
   - Najväčšiu radosť z do-
sahovaných výsledkov mám 
samozrejme ja s trénerom, 
nakoľko je to výsledok našej 
tímovej spolupráce. Potom je 
to bližšie okolie - rodičia, ro-
dina, škola, ktorí ma v tomto 
športe podporujú. Kamaráti a 
spolužiaci mi fandia a nieke-
dy si robia žarty, ale v dob-
rom. Za úspešné reprezento-
vanie obce, v ktorej bývam, 
som bol v minulosti odmene-
ný aj starostom obce.  

Venuješ sa nepochybne 
športu, ktorý je aj fi nančne 
náročný. Ako to zvládaš?
   - Moju účasť v tomto špor-
te fi nančne zabezpečujú via-
cerí. Pre vytváranie podmie-
nok k tréningom, vybavenie 
zbraňou, je to hlavne Sloven-
ský strelecký zväz, potom 
sú to rodičia, známi a všetci, 
ktorí odovzdávajú 2 percen-
tá daní v prospech strelec-
kého klubu. Aj touto formou 
všetkým za akúkoľvek pod-
poru ďakujem. Pre zaujíma-
vosť - orientačná cena vý-
stroja strelca sa pohybuje rá-
dovo od 2 500 do 3 500 eur, 
pričom kvalitná zbraň na stla-
čený vzduch alebo maloka-
librovka určená k tejto špor-

tovej disciplíne, stojí v prie-
mere od 1 300 do 4 000 eur. 

Ktoré z dosiahnutých oce-
není si najviac vážiš?
   - Veľmi si vážim ocenenie 
športovca roka, ktoré mi bolo 
viackrát udelené za dosiah-
nuté výsledky a úspešné re-
prezentovanie okresu i regió-
nu,  v ktorom žijem. Najviac 
si však v mojom športovom 
zápolení vážim získané titu-
ly majstra Slovenskej repub-
liky vo svojej kategórii, nakoľ-
ko sú odrazom mojej prípra-
vy počas celej streleckej se-
zóny. Zároveň sú pre mňa 
motiváciou, záväzkom k do-
sahovaniu takých výsledkov, 
aby som naďalej úspešne re-
prezentoval náš región, našu 
krajinu. 

Ďakujeme za rozhovor a do 
ďalších súťaží prajeme pres-
nú mušku a veľa šťastia.

r
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Pozývame vás

Jar je obdobím začiat-
ku novej sezóny aj pre 
cyklistov. Môžete pre-
zradiť našim čitate-
ľom, ako ste sa na ňu 
pripravovali?
   - Áno, aj cyklistická se-
zóna sa začína na jar. 
My sme začali s prípra-
vou už od 16. januára tréningmi v 
telocvični. Od 18. do 25. februá-
ra sme absolvovali zimné sústre-
denie zamerané na bežecké ly-
žovanie, kde sme využívali tra-
te v Osrblí, a všeobecnú prípra-
vu v hale na Štiavničke. Od 24. 
do 31. marca pôjdeme na jarné 
sústredenie, ktoré bude na Štiav-
ničke. Tu sa zameriame na špeci-
álnu prípravu, budeme sa snažiť 
najazdiť čo najviac objemových 
kilometrov na ceste.
Budú aj nejaké zmeny v zlože-
ní klubu?
   - V tíme nenastanú žiadne pod-
statné zmeny, pribudli nám čle-
novia v žiackych kategóriách. 
Odišla Natália Šimorová, ktorá 
sa momentálne plne venuje štú-
diu na vysokej škole.
Čo vás čaká v najbližších týž-
dňoch?
   - V najbližších týždňoch nás 
okrem už spomínaného jarného 
sústredenia čakajú 14. a 15. aprí-
la prvé tohtoročné cestné prete-
ky Slovenského pohára v Trnave. 
V nasledujúcom mesiaci to ešte 
budú cestné preteky 28. apríla v 
Dudinciach a 29. apríla v Krupi-
ne. V dňoch 11. až 13. mája bude 

v Novom Meste na Mo-
rave Svetový pohár v 
MTB XCO, ktorý bude 
pre kategóriu juniorov 
zároveň možnosťou no-
minácie na Majstrovstvá 
Európy v Moskve.
S akým cieľom štartu-
jete do novej sezóny?

   - Naše ciele sú - ako vždy - vy-
soké. Chceme sa samozrejme 
stále zlepšovať. V akciovej spo-
ločnosti ŽP Šport máme vytvore-
né veľmi dobré podmienky a my 
sa môžeme plne venovať rozvo-
ju mladých talentov. Vlani sme 
získali na majstrovstvách Slo-
venskej republiky pätnásť medai-
lí, z toho sedem titulov majstrov 
Slovenska. Mali sme päť repre-
zentantov Slovenska v mládež-
níckych kategóriách. Štartovali 
sme na rôznych pretekoch v Ne-
mecku, Čechách, Maďarsku, 
Francúzsku, Holandsku, Belgic-
ku, Rakúsku a Španielsku, kde 
naši pretekári dosahovali výbor-
né výsledky. Tere-
za Medveďová vy-
hrala vo Frankfurte 
nad Mohanom jedny 
z najvýznamnejších nemeckých 
pretekov v cyklokrose. Šimon Vo-
zár bol v Španielsku na Sveto-
vom pohári C2 tretí. V tejto sezó-
ne budeme tiež pretekať v cest-
nej cyklistike, horskej cyklistike, 
aj v cyklokrose. V októbri uspo-
riadame preteky Svetového po-
hára kategórie C2 v cyklokrose.

(ok)

Za krásneho slnečného počasia sa 17. marca uskutočnil IV. 
ročník Behu ulicami Jasenia s medzinárodnou účasťou. ŽP 

Informatiku reprezentovala Jana Dančíková, ktorá 
prešla cieľovou páskou na 6. pozícii. Bežcov bol pod-
poriť aj Pavol Faško.

(mk)

Beh ulicami Jasenia

24.3. o 15. hod.
FŠ Podbrezová, II. liga mužov ŽP – Liptovský Mikuláš

24.3. o 10. hod.
FŠ Podbrezová, I. liga starší žiaci ŽP – Ružomberok

25.3. o 11. hod.
FŠ Podbrezová – Skalica, II. liga dorast ŽP – Stropkov

31.3. o 11. hod.
FŠ Valaská, I. liga dorast ŽP – Podlavicami

24.3. o 9. hod.
DŠ Podbrezová, I. liga mužov ŽP C – Jelšava

24.3. o 11,30 hod.
DŠ Podbrezová, Extraliga žien ŽP – Hlohovec

24.3. o 14. hod.
DŠ Podbrezová, Extraliga mužov ŽP A – Tatran Sučany

24.3. o 16,30 hod.
DŠ Podbrezová, Extraliga mužov ŽP B – Sládkovičovo

25.3. o 10. hod.
DŠ Podbrezová, Nadstavbový turnaj dorastu o majstra SR
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   V 19. kole Extraligy zvíťazi-
li podbrezovskí muži na drá-
hach súperov. A družstvo vy-
hralo vo Vrútkach 1,5:6,6, keď 
v základnej zostave nastúpil 
tréner Ponjavič namiesto zra-
neného Zavarka. Aj bez Za-
varka dosiahlo najlepší výsle-
dok na týchto dráhach. B druž-
stvo vycestovalo do Veľkého 
Šariša, kde hralo s Košicami, 
ktoré porazilo výsledkom 1:7. 
Víťazstvo im zaručuje tretiu 
priečku v priebežnej tabuľke. 
Ženy prehrali s dobre hrajúcou 
Trstenou 5:1. C družstvo mu-
žov vyhralo vo Veľkom Šariši 
s Prešovom 1:7 a po zaváhaní 
Trstenej B vo Fiľakove si udr-
žalo 2. miesto v priebežnej ta-
buľke. Dorastenci vycestova-
li na prvý Nadstavbový turnaj 
o majstra SR do Galanty. Ne-
dokázali sa však vysporiadať s 
ťažkými dráhami a napriek bo-
jovnosti skončili štvrtí. Rovna-
ké umiestnenie im patrí aj po 
prvom turnaji v tabuľke nad-
stavby.
Druhý najlepší výkon tohto 

6.4. – Splav Bujakovo - Podbrezová, odomkýnanie Hrona
14.4. – Otvorenie turistickej sezóny na chate Bernardín
28.4. – Muránska planina: Valkovňa - Zlatno - Lapinka - Háj-
nica - Heľpa
5.5. – Štiavnické vrchy: Banská Štiavnica - Sitno (BUS)
12.5. – Rudohorie: Brezno - Vrchdolinka - Hnusné - Valaská
19.5. – Slovenský raj: Dobšinská ľadová jaskyňa - Stratená
26.5. – Muránska planina: Tisovec - Tisovský Kľak - Kučelach - Zbojská
26.5. – Splav Hrona: Podbrezová - Banská Bystrica
2.6. – Malá Fatra: Vrícko - Kľak - Rajecká Lesná (BUS)
9.-10.6. Silická planina (osobnými autami)
16.-17.6. – Splav Hrona: Banská Bystrica - Hliník
16.6. – Veporské vrchy: Strelníky - Minca - sedlo Jasenová - Osrblie
23.6. – Nízke Tatry: Donovaly - Kalište - Podkonice
30.6. Rudohorie: Sihla - Klenovský vepor - Chlipavica - Pohronská Pol-
hora

Bližšie informácie
na č. 0903 546 087 alebo janokmet@centrum.sk

   Záverečné kolá Slovenského 
pohára predžiakov v alpskom ly-
žovaní sa odohrali v Jasnej (9. 
kolo) a fi nále v Bachledovej do-
line (10. kolo). V Jasnej obsadi-
la Alica Surová 4. miesto, Tomáš 
Ďurica 15.miesto, Aneta Surová 1. 
miesto, Oliver Kramla a Rasťo Ko-
kavec preteky nedokončili.
   Pred fi nálovým kolom v Bachle-

S trénerom Cyklistického klubu ŽP Šport
Petrom Medveďom

Pred štartom do novej sezóny

Extraligisti zvíťazili
kola predviedol Ivan Čech 
(663 bodov), ktorému sekun-
doval Radoslav Foltín (629). 
Poradie jednotlivcov Extraligy 
ovládli hráči KO ŽP Šport, a.s., 
prvý je Vilmoš Zavarko, druhá 
priečka patrí Ivanovi Čechovi, 
štvrtá Jovanovi Ćaličovi a pia-
ta Ondrejovi  Kyselicovi.
Priebežné postavenie v ta-
buľke:
Extraliga muži - 1. miesto ŽP 
A, 3. miesto ŽP B, Extraliga 
ženy - 6. miesto ŽP, 1. liga - 
2. miesto ŽP C, Dorastenecká 
liga - 4. miesto ŽP.

Extraliga muži 19.kolo:
Lokomotíva Vrútky - ŽPA 

1,5:6,5 
3409:3596

Zostava a body: Milan Tom-
ka 570, Ivan Čech 663, Jo-
van Ćalić 567, Radoslav Foltín 
629, Miloš Ponjavič 574, On-
drej Kyselica 593.

PKŠ Košice – ŽP B 1:7 
3252:3423

Zostava a body: Peter Šibal 

581, Ľuboš Figura striedaný 
Tomášom Dilským 559, Rado-
slav Kürty 560, Bystrík Vado-
vič 591, Erik Kuna 593, Tomáš 
Pašiak 539.

Extraliga ženy 14.kolo:
ŠKK Trstená - ŽP ženy 5:1 

2211:2127
Zostava a body: Dominika 
Skalošová 475, Eva Bábelová 
563, Dagmar Kyselicová 530, 
Edita Hiadlovská 559.

1. liga východ 20. kolo:
Hesta Prešov - ŽP C 1:7 

3152:3278
Zostava a body: Ľuboš Svitek 
555, Tomáš Herich 576, Pa-
vel Paulečko 537, Juraj Kriváň 
552, Jozef Petráš 550, Tomáš 
Dziad striedaný Radoslavom 
Balcom 508.

Dorastenecká liga 1. nad-
stavbový turnaj
ŽP Šport 1507

Zostava a body: Radovan 
Balco 492, Michal Dilský 501, 
Tomáš Dziad 512, Marek Šte-
fančík 494.

(kys)

Víťazstvo pre ŽP Šport Podbrezová
dovej doline v celkovom hodnotení 
SLP predžiakov v kategórii staršie 
predžiačky bolo priebežné pora-
die na medailových pozíciách veľ-
mi vyrovnané. Alicka Surová však 
svojou rýchlou a dynamickou jaz-
dou v posledných pretekoch získa-
la 1. miesto, čím si vybojovala cel-
kové prvenstvo v Slovenskom po-
hári predžiakov. Obhájila tým ví-

ťazstvo z minulého roka. V mlad-
ších predžiakoch Oliver Kramla 
získal v poslednom kole 4. miesto, 
čo mu v konečnom hodnotení za-
bezpečilo krásne 7. miesto v SLP. 
Pre nováčikov Tomáša Ďuricu (ml. 
predžiak) znamenali posledné pre-
teky 11. miesto a 17. miesto v cel-
kovom poradí SLP. Rastislav Ko-
kavec (st. predžiak) sa umiestnil 
na 29. mieste v SLP. Za úspešnú 
reprezentáciu klubu ŽP Šport Pod-
brezová v sezóne 2012 patrí po-
ďakovanie všetkým športovcom, 
trénerovi Ivanovi Surovému, rodi-
čom a za kvalitné tréningové pod-
mienky ďakujeme Lyžiarskemu 
klubu ŽP Šport Podbrezová.

MS

S podbrezovskými turistami


