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Predstavujeme vámSúťaž medzi
zmenami

Aktuálne
zo súkromných škôl

Športové aktualityČitateľská
anketa

   Plánované tržby sa 
za prvé tri mesiace po-
darilo splniť na 103 per-
cent a dosiahli úroveň 
2 418 253 eur. Tržby 
z predaja žiarobetónov 
predstavovali 689 122 
eur, z predaja šamotu 
955 736 eur, syntetickej 
trosky 425 226 eur, magnezito-
vých hmôt a zásypových pieskov 
147 784 eur, ostatných 
hmôt 25 454 eur a mag-
néziovouhlíkových sta-
vív 174 931 eur. Celkový 
nárast v porovnaní s plánom má 
hodnotu 79 049 eur.
   Plánované objemy predaja ša-
motu sa zvýšili hlavne v predaji 
tvarového šamotu – nárast o 202 
ton a čiastočne v predaji kachľo-
vého šamotu, ktorý sa zvýšil o 33 
ton. Zákazková naplnenosť v tva-

Jedna otázka pre: Ing. Ľuboša Ďurinďáka,
generálneho riaditeľa Tále a.s.

Čím žije vaša spoločnosť v 
týchto dňoch?
   - Prípravami na najprestíž-
nejšiu udalosť. V dňoch 20. 
až 23. júna 2013 sa na GRAY 
BEAR predstaví stodvadsať-
šesť profesionálnych hráčok 
golfu z takmer tridsiatich krajín 
celého sveta, na Allianz Ladies 
Slovak Open. Bude to už štvr-
tý ročník a za uplynulé roky do-
siahol turnaj organizovaný na 
našom majstrovskom ihrisku 
prívlastok jedného z najúspeš-
nejších turnajov v rámci série 
Ladies European Tour, ktorých 
sa koná viac ako dvadsaťpäť 
na štyroch svetových kontinen-
toch. Opäť sa tešíme na vyni-
kajúce  športové výkony hrá-
čok, nezabudnuteľné golfové 
okamihy a hlavne na stretnutia 
so svetovou špičkou, dnes už 

Nie každý zamestnanec má 
na dovolenkovú mzdu ná-
rok. Môžete špecifi kovať 
podmienky, ktoré musí spĺ-
ňať, aby sa mohol na ňu te-
šiť?
    - Musí byť v evidenčnom 

S Martinom ČERMÁKOM, generálnym riaditeľom
ŽP TRADE BOHEMIA

Pán riaditeľ, ako sa 
darí vašej spoločnos-
ti? Plnia sa vaše pred-
savzatia, ktoré ste si 
dali na začiatku roka?
   -V rozhovore na za-
čiatku roka som bol, aj 
napriek nepriaznivej si-
tuácii na trhu a súvisia-
cim stavom v  získavaní objed-
návok, optimista. Prvý štvrťrok 
je za nami a ja môžem 
konštatovať, že plá-
nované čísla vyplýva-
júce z nášho obchodného plá-
nu pre český trh boli v hlavných 
komoditách, tzn. vo valcova-

Od 27. mája prebieha na stavbe rekonštrukcie odprášenia EAF a LF pece montáž špeciálneho 
vežového žeriavu Liebherr 550 (ktorého výška pod hákom bude 57 metrov, výložník bude mať 
81,5 metra a jeho základ bude  8 x 8 metrov s rohovým zaťažením 250 ton). Jednotlivé diel-
ce postupne dovezie spolu osemnásť kamiónov. Montáž žeriavu si vyžiadala dopravné obme-
dzenia, ktoré potrvajú do 9. júna 2013.                                                              F: I. Kardhordová

Vo výplate za máj
príspevok na dovolenku
Za prvé štyri mesiace dosiahla spoločnosť Železiarne Pod-
brezová kladný výsledok hospodárenia a tak predstaven-
stvo rozhodlo o vyplatení dovolenkovej mzdy zamestnan-
com odmeňovaným tarifnými mzdami. O konkrétnych pod-
mienkach sme sa zhovárali s Ing. Máriou Demianovou, ve-
dúcou odboru práce a miezd:

stave k 31. máju 2013, včíta-
ne. Nárok majú aj zamestnan-
ci v mimo evidenčnom sta-
ve na materskej a rodičovskej 
dovolenke za obdobie, ktoré 
odpracovali v čase od januá-

O situácii na českom trhu
ných a presných rúrach 
prekročené. Našim cie-
ľom je však tieto hodno-
ty navýšiť v maximálne 
možnej miere. Situácia 
v predaji rúrových oblú-
kov je stabilne na úrovni 
druhého polroku 2012, 
bez výrazných zmien. 

Zimné obdobie tradične nebý-
va pozitívne naklonené predaju 

zváraných rúr veľkých 
priemerov, kde sme bo-
hužiaľ nedosiahli plá-

nované čísla. Objednávky dele-
ných rúr pre oblasť automobilo-

legendou svetového golfu Lau-
rou Davies, víťazkami uplynu-
lých ročníkov, ako je Lina Ve-
del, Carolina Hedwal či Maria 
Hernandez. Veríme, že poča-
sie nám bude priať a diváci sa 

môžu tešiť aj na množstvo za-
ujímavých sprievodných pod-
ujatí.                                   (ok)

S Ing. Romanom Gálom, obchodným riaditeľom

Foto: A. Nociarová

Predaj v prvom štvrťroku
rovom a kachľovom ša-
mote je stabilizovaná, 
pre ďalší kvartál sú me-
sačné objemy predpo-
kladané na úrovni 500 
ton. 
   Naopak, iná situácia 
je v liacom šamote, kde 
bol predaj znížený o 131 

ton. Tu sa od začiatku roka preja-
vuje pokles výroby v zlievárňach, 

hlavne vo Francúzsku a v 
Nemecku. Aj predaj vyso-
kohlinitého liaceho šamo-
tu bol znížený o 44 ton. V 

tomto segmente sme získali no-
vého odberateľa na Ukrajine, čo 
sa postupne prejaví aj v zvýše-
ní predaja už v II. kvartáli. V seg-
mente hmôt bol najvýraznejšie 
prekročený predaj syntetickej 
trosky – predalo sa 1 327 ton, čo 

(Pokrač. na str. 2)

(Pokrač. na str. 2)

(Pokrač. na str. 5)

V rámci Slovenského CEO prieskumu 2013 vyzvali poradenská fi rma PwC 
a magazín Forbes stoosemdesiat generálnych riaditeľov na Slovensku,

aby uviedli meno toho CEO, ktorého rešpektujú a vážia si ho za to,
ako svoju fi rmu vedie, aké úspechy dosiahol a za jeho osobnostné kvality. 

Ocenenie „najrešpektovanejší generálny riaditeľ The Most Respected 
CEO“ bolo na Slovensku udelené prvýkrát. Ide o jedinečné uznanie.

Na diskusnom fóre CEO 4. apríla 2013 bol vyhlásený víťaz prvého ročníka 
ocenenia The Most Respected CEO a prvým najrešpektovanejším

generálnym riaditeľom sa stal ten náš – Ing. Vladimír Soták,
ktorému srdečne gratulujeme!

Želáme vám príjemné prežitie Medzinárodného dňa detí
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Dane v Európe
�  ANKETA  �  ANKETA  � 

Kde idete na dovolenku?

POĽSKO
Daň z príjmov
fyzických osôb
Poľsko rozdeľuje zdaniteľné 
príjmy do ôsmich základných 
skupín, na:
- príjmy zo závislých povolaní, 
- príjmy z nezávislých povola-
ní, 
- príjmy z podnikania, 
- príjmy vo vybraných poľno-
hospodárskych sektoroch, 
- príjmy z prenájmu, 
- príjmy z investícií a majetko-
vých práv, 
- príjmy z predaja nehmotné-
ho majetku, majetkových práv 
a hmotného majetku, 
- ostatné príjmy.
   Táto krajina uplatňuje pri 
zdaňovaní fyzických osôb sys-
tém progresívneho zdaňova-
nia s dvoma daňovými pásma-
mi, 18 percent a 32 percent. 
Vyššia sadzba dane sa uplat-
ní od základu dane prevyšujú-
ceho hranicu 85 528 PLN (19 
296 eur).
   Od dosiahnutých zdaniteľ-
ných príjmov si Poliaci môžu 
odpočítať hneď niekoľko ne-

Leto sa nezadržateľne blíži, o čom nás presvied-
ča nielen kalendár, ale od svojich prvých dní aj 
májové počasie. Napriek nepohode, ktorá zavlá-
dla v druhej polovici mesiaca, keď došlo k citeľ-
nému ochladeniu, pribudli zrážky a 21. máj nás 
prekvapil ľadovými krúpami, v očakávaní upiera-
me zrak k oblakom a prajeme si návrat krásnych 
slnečných dní. Veríme, že s príchodom júna, kedy 
si už mnohí budú čerpať dovolenku, sa teplé po-
časie k nám vráti. Veď bez hrejivých slnečných lú-
čov, vody, aktívneho oddychu a pohody si správ-
nu dovolenku vieme len ťažko predstaviť.

Libuša KOVAŘOVICOVÁ,
odbor predaja a marketingu
- Ideme na dovolenku do Francúzska. 
Dcéra tam žije v Nice, tak si užijeme 
aj more. Doma počas slnečných dní 
každoročne využívame možnosť 
návštevy kúpalísk v našom okolí, 
takže to bude aj tento rok Podbrezová 
a Tále.

Pýtala sa: V. Kúkolová                       Foto: I. Kardhordová

Jaroslav BALCO, valcovňa bezšvíkových rúr
- Pre tohtoročné leto nemáme v pláne dlhšiu 
dovolenku, nakoľko máme malé dieťatko, prá-
ve teraz bude mať rok. Ak bude pekné slneč-
né počasie možno sa vyberieme na krátky čas 
niekde k vode, obľúbenou lokalitou pre mňa je 
Štúrovo. Rád chodím do hory, na huby, no toho 
času pri štvorzmennej prevádzke na tieto záľu-
by nezostáva veľa.

Stanislav KOSTÚR, valcovňa rúr – elektroúdržba
- Keď všetci dovolenkujú, my robíme, a naopak. Dovo-
lenky si kompenzujeme v netypickom období, nakoľko 
nám to v lete nevychádza. Manželka sa stará o kone a 
tak v čase dovoleniek  organizuje letné tábory – Školy 
jazdenia a ja jej vypomáham. Zároveň dcéra končí ško-
lu, bude si treba vybrať dovolenku aj na tento účel, či 
na víkendové pobyty do kúpeľov. Nedávno sme jeden 
absolvovali na Seneckých jazerách, no často využíva-
me aj ponuky z našej fi rmy.

Kazimír KOKAVEC, centrálna údržba
- V júli chceme ísť s priateľkou opäť do 
Levíc, kamarát tam má víkendový dom. 
Týždenný pobyt si spestríme návšte-
vou Margity Ilony, Dudiniec, Podháj-
skej...  V ďalšej časti leta by sme sa cez 
víkendy chceli venovať cyklotúram na 
trasách Tále a Krpáčovo, či zberu hrí-
bov.

Ľubomír ISKRA, centrálna údržba
- Neplánujem dovolenku, nevychádza 
nám to. Skôr to bude pobyt doma – prá-
ca okolo záhrady, domu, ale pôjdem sa 
pozrieť aj na folklórne slávnosti do Detvy 
a navštívim rodinu. Mám veľa záujmov, 
nudiť sa iste nebudem. Chcem sa veno-
vať aj výrobe praciek, či veteránom na 
dvoch kolesách (motorkám - poz.red.).

Jaroslav BABOĽ, ťaháreň rúr
- Tak ak každý rok, budem relaxovať 
s partiou na rybačke. S rodinou by 
sme chceli ísť niekde k moru. Mne sa 
páčilo v Chorvátsku, no žena bola aj 
v Egypte, tak sa rozhodujeme, ktorá 
z týchto destinácií by prichádzala do 
úvahy pre tento rok.

zdaniteľných položiek - prí-
spevky na sociálne zabezpe-
čenie, zdravotné poistenie a 
dôchodkové pripoistenie, dary 
určené náboženských organi-
záciám, cirkvi či charite, nákla-
dy na internetové pripojenie, 
ako aj odpočítateľnú položku 
na daňovníka a dieťa.
   Dividendy, úroky či licenčné 
poplatky vyplatené fyzickým 
osobám sú zdaňované 19 per-
centnou zrážkovou sadzbou.
   Príspevky na sociálne zabez-
pečenie sú platené zamest-
nancom, ako aj zamestnávate-
ľom v rovnakej výške 9,76 per-
centa (v celkovej výške 19,52 
percenta). Príspevky na zdra-
votné poistenie sú platené len 
zo strany zamestnanca vo výš-
ke 9 percent.
Daň z príjmov
právnických osôb
   Zdaňovanie príjmov právnic-
kých osôb uplatňované v Poľ-
sku nie je ničím výnimočné a 
spočíva v klasickom porovna-
ní výnosov a nákladov, a vy-
číslení výsledku hospodáre-
nia, resp. základu dane. Kon-
com deväťdesiatych rokov 
Poľsko uplatňovalo pri zdaňo-
vaní ziskov sadzbu až vo výš-
ke 40 percent, ktorú neskôr (v 
roku 2004) znížilo na súčasnú 
úroveň 19 percent.
   V prípade právnických osôb 
Poľsko uplatňuje aj určité da-
ňové výnimky a úľavy zo zda-
nenia. Prioritne ich poskytuje 
investičným a penzijným fon-
dom, verejnoprospešným or-

ganizáciám, cirkvám či spoloč-
nostiam podnikajúcim v špeci-
álnych ekonomických zónach.
Miestne dane
Najvýznamnejšou miestnou 
daňou je práve daň z nehnu-
teľnosti, ktorej výška závisí na 
jej type a od lokality, v ktorej sa 
nachádza. Sadzby dane sú ur-
čené jednotlivými samosprá-
vami, pričom v roku 2012 ne-
mohli prekročiť nasledujúcu 
úroveň:
pozemky - 0,84 PLN/m2 (0,20 
eura) nehnuteľnosti určené na 
bývanie - 0,70 PLN/m2 (0,17 
eura) nehnuteľnosti určené 
na podnikanie - 21,94 PLN/m2 
(5,33 eura)
   Poľsko neuplatňuje žiadnu 
daň z majetku. Daň z darova-
nia a daň z dedičstva boli zru-
šené už v roku 2004. Naopak, 
Poľsko uplatňuje - rovnako ako 
Slovensko, daň z motorových 
vozidiel.
Daň z pridanej hodnoty
   Poľsko uplatňuje až štyri 
sadzby dane z pridanej hod-
noty, a to základnú 23 per-
centnú sadzbu a dve znížené 
sadzby: 8 percentnú a 5 per-
centnú. Znížená 8 percent-
ná sadzba sa používa v prí-
pade vybraných potravín, far-
maceutických a medicínskych 
produktov a druhá 5 percent-
ná sadzba sa využíva pri vy-
braných druhoch potravín, ako 
napr. chlieb, mäso, mliečne vý-
robky či knihy.

Ing. Alena Kvačkajová,
Edú

Vo výplate za máj
príspevok na dovolenku

O situácii na českom trhu
(Dokonč. zo str. 1)

ra do apríla. Pochopiteľne, ná-
rok nemajú zamestnanci, ktorí 
mali v uvedenom období neo-
spravedlnenú absenciu.
Aká bude jej výška?
    - Základňou pre výpočet 

vej výroby kopírujú objemy z minulého roka. Prvý 
štvrťrok tohto roka však stále nepriniesol očaká-
vanú stabilizáciu a upokojenie trhu. Ponukové ko-
nania a získavanie zákaziek v porovnaní s pred-
chádzajúcimi rokmi, je vzhľadom k stále intenzív-
nejšiemu konkurenčnému stretu zložitejšou zále-
žitosťou. Nevyhnutné je totiž využívanie všetkých 
dostupných obchodných a marketingových ná-
strojov, vrátane schválených cenových úprav a 
možností. Ponukou konkurenčných produktov 
sú oslovovaní naši tradiční a kľúčoví odberatelia 
z oblasti veľkoobchodnej siete, ako sú  spoločnosti 
FERONA, BMB Ocel, FAVEX, MUT Tubes a ďalší. 
Keď hovorím o konkurenčných dodávkach, nie sú 
to len produkty vyrobené na východ od nás, ázij-
ským producentom. Stále viac sa stretávame s vý-
robkami od renomovaných európskych výrobcov, 
ako sú napr. BENTELER, VOEST ALPINE a Vallo-
urec & Mannesmann.
Prejdime na inú tému. Ako pokračuje stavba 
vášho nového sídla?
   - Stavba nového sídla pokračuje podľa harmo-
nogramu postupu stavebných prác. V súčasnosti 
sme po realizácii TZB a VZT inštalácii strešnej kry-
tiny a súčasne s prebiehajúcimi prácami na vnú-
torných omietkach je robená vonkajšia fasádna 
izolácia. Dokončenie stavby, a tým aj návrat našej 

spoločnosti do pôvodných priestorov, je v pláne na 
jeseň tohto roka.
Ako sa javí druhá polovica roka z dnešného 
pohľadu? 
   - Predpokladaný vývoj situácie na trhu v budú-
com polroku je zložitý. Pred nami je čas letných 
dovoleniek. Aktuálna ekonomicko – hospodár-
ska situácia v Českej republike neavizuje, že prá-
ve nadchádzajúce leto bude tým momentom, kedy 
by malo dôjsť k oživeniu trhu a posilneniu dopy-
tu. Sme v kontakte s našimi zákazníkmi, rokujeme 
s nimi, poznáme ich momentálnu situáciu v preda-
ji, v objeme zákaziek v prípade dodávky do vý-
robnej spoločnosti. Zúčastňujeme sa mnohých po-
nukových konaní na dodávky do energetiky, napr. 
pre spoločnosť ČKD GROUP. Získali sme zákazku 
na zvárané rúry veľkých priemerov v objeme 200 
ton od spoločnosti JINPO PLUS. Momentálne je 
vo výrobe a dokončená by mala byť koncom júla. 
Pre spoločnosť BRONSWERK HEAT TRANSFER  
boli spracované ponuky na dodávku výmenníko-
vých rúr s realizáciou dodávky v druhom polroku. 
Z dodávok pre automobilový priemysel momentál-
ne evidujeme zníženie objemu pre TRW-DAS do-
dávky z HDV na výrobu vodiacich tyčí. Aj napriek  
tomu verím, že sa nám v druhej polovici tohto roka 
podarí získať čo najviac zákaziek.

OK

(Dokonč. zo str. 1) bude úhrn tarifných miezd 
za obdobie január – apríl 
2013 jednotlivých zamest-
nancov. Konkrétna výška u 
zamestnanca bude predsta-
vovať 8,3 percenta z vypočíta-
nej základne.

Kedy bude dovolenková 
mzda vyplatená?
   - Tak, ako v predchádzajú-
cich rokoch, vo výplate za me-
siac máj 2013, pod mzdovým 
druhom 1413 a rovnako ako 
ostatné zložky mzdy,  podlie-
ha daňovému a odvodovému 
zaťaženiu.

ok
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Patríte medzi „skalných železiarov“. 
Spomínate si ešte na prvý kontakt s 
touto fabrikou? Čo ovplyvnilo vaše 
rozhodnutie usadiť sa práve v Pod-
brezovej?
   - Je to naozaj tak, podbrezovské že-
leziarne boli do môjho „prestupu“ do 
ŽP EKO QELET a.s. mojím jediným 
zamestnávateľom. Profesij-
ne som v nich strávil takmer 
25 rokov, ale môj život 
ovplyvňovali vlastne od det-
stva. Obidvaja moji rodičia 
pracovali v železiarňach a 
prvé kontakty s týmto podni-
kom, na ktoré si spomínam, 
smerujú ešte do môjho pred-
školského veku. Ako chlapec 
som mal možnosť na vlastné oči vidieť 
niektoré technologické procesy pri vý-
robe a spracovaní ocele, a tie pre mňa 
zostali ako nezmazateľné spomienky. 
Veľa ľudí zo železiarní, ktorých som 
počas školských rokov spoznal, sa ne-
skôr stalo mojimi kolegami. Postup-
ne som si uvedomoval aj význam že-
leziarní v regióne a napriek silnému 
zastúpeniu podnikov v okolí, som ich 
vnímal ako priemyselného lídra, čo sa 
postupom času jednoznačne potvrdi-
lo. Toto všetko malo napokon kľúčový 
vplyv na moje rozhodnutie ísť študovať 
na Hutnícku fakultu v Košiciach.
Na akých postoch ste pracovali?
   - V Podbrezovej som začínal v bý-
valej prevádzkarni valcovňa profi lov, 
kde sa vyrábala betonárska rebierko-
vá oceľ. Na začiatku 90. rokov bola v 
súvislosti s výstavbou novej elektroo-
celiarne táto výroba utlmená a ja som 
začal pôsobiť v centrálnej údržbe, kde 

Ako pokračuje súťaž medzi zme-
nami vo vašej prevádzkarni?
   - Zamestnanci koľajovej dopra-
vy si na túto súťaž už zvykli tak, 
že sa stala samozrejmou súčas-
ťou ich pracovných návykov. Je 

Súťaž medzi zmenami – koľajová doprava

Víťazná zmena A majstra Da-
niela Bullu objektívom I. Kard-
hordovej

Zaznamenali pokles v úrazovosti a oblasti nehôd
Kvalita, výsledky hospodárenia, dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci, reklamácie, to sú oblasti, 
z ktorých boli vypracované kritériá súťaže medzi jednotlivými pracovnými zmenami vo výrobných 
a obslužných prevádzkarňach. Súťažia pracovníci kategórie „R“  z valcovne bezšvíkových rúr, ťa-
hárne rúr, oceliarne, druhovýroby, centrálnej údržby, energetiky, dopravy a odboru riadenia kvality. 
O priebehu súťaže v koľajovej doprave nás informoval jej vedúci, Ing. Jozef Siman:

veľkou škodou, že návrh začleniť 
majstrov do tejto súťaže neprešiel, 
nakoľko dosahované výsledky sú 
aj ich zásluhou. 
Ako hodnotíte minuloročné pl-
nenie súťažných kritérií a k 

akým zmenám došlo v tejto ob-
lasti?
   - Minuloročné plnenie súťažných 
kritérií v koľajovej doprave sa tak, 
ako tomu bolo už aj v roku 2011, 
naďalej nieslo v duchu súdržnosti. 

Zvolené súťažné kritériá 
prispeli k pozitívnej moti-
vácii zamestnancov naj-
mä v oblasti bezpečnos-
ti a plynulosti dopravy na 
vlečke, v ktorej sme do-
siahli preukázateľné zlep-
šenie. V porovnaní s ro-
kom 2011 bol v roku 2012 
zaznamenaný pokles úrazov o 20 
percent a pokles nehôd o 16 per-
cent. 

Predstavíte nám aktuál-
neho víťaza súťaže za 
minulý rok?
   - Víťazom za rok 2012 
sa stal kolektív zmeny 
A pod vedením majstra 
Daniela Bullu. Veľmi tes-
né víťazstvo si ustráži-
li pred zmenou B, pričom 

rozdiel medzi víťazným kolektívom 
a druhým miestom predstavoval 
iba päť bodov.                              (vk)

PREDSTAVUJEME VÁM
Dňom 1. mája 2013 došlo v spoločnosti ŽP EKO QELET k personálnym zmenám. 
Do funkcie generálneho riaditeľa bol menovaný Ing. Roman Veverka, dovtedy vý-
robno - technický riaditeľ. Na jeho post prišiel Ing. Peter Baláž zo ŽP a.s. Novovy-
menovaného generálneho riaditeľa sme požiadali o rozhovor:

som postupne pracoval vo 
funkciách referenta ekono-
mického oddelenia, vedú-
ceho ekonóma a vedúceho 
prevádzkarne. Neskôr som 
postupne vykonával funkcie 
vedúceho odboru technické-
ho a investičného rozvoja, 
vedúceho výroby v prevádz-
karni výroba náradia a vedú-

ceho technického oddelenia v centrál-
nej údržbe. Veľkou výhodou pri pôso-
bení v uvedených pozíciách pre mňa 
bolo to, že som spolupracoval takmer 
so všetkými útvarmi spoločnosti a mal 
som tak možnosť detailnejšie spoznať 
ich činnosti a fungovanie v celopodni-
kovom pôsobení. Neoceniteľnou de-
vízou do budúcnosti pre mňa bolo, že 
som bol priamym svedkom transformá-
cie veľkého štátneho podniku na mo-
dernú súkromnú spoločnosť európ-
skeho významu, čo prinieslo zvýšenie 
úrovne do všetkých oblastí fungovania 
spoločnosti.
Vašou výhodou pri menovaní do 
funkcie generálneho riaditeľa sú 
skúsenosti získané na mieste vý-
robno – technického riaditeľa spo-
ločnosti ŽP EKO QELET. V novej 
funkcii ste síce len pár týždňov, ale 
určite už viete, akým smerom sa 
chcete uberať v budúcnosti. Čo po-

važujete v tejto chvíli za najdôleži-
tejšie?
   - Pri vzniku ŽP EKO QELET a.s. boli 
akcionármi stanovené tri hlavné ciele 
spoločnosti: plnenie požadovaných ob-
jemov dodávok oceľového šrotu, dodr-
žanie kvality dodávok v zmysle doda-
cích podmienok a dosahovanie prime-
raného zisku. Tieto ciele sú navzájom 
úzko prepojené a ich pozitívny trend 
závisí v prevažnej miere od úspešnej 
obchodnej činnosti. Toto je oblasť, na 
ktorú musíme v blízkej budúcnosti naj-
viac upriamiť svoju pozornosť a musí-
me si stanoviť jasné kritériá, ako ju po-
silniť.
   Nemenej dôležitým cieľom je získa-
nie ďalších strategických odberateľov 
pre dodávky oceľového šrotu. Verím, 
že kladné referencie na spoľahlivosť 
a kvalitu dodávok pre ŽP a.s. nám po-
môžu tento proces v krátkodobom ho-
rizonte dotiahnuť do zdarného konca.
   V oblasti spracovania oceľového šro-
tu bude naším hlavným cieľom riešiť 
modernizáciu súčasnej technológie v 
Hliníku nad Hronom, za účelom zvy-
šovania výťažnosti kovových frakcií pri 
spracovaní autovrakov, čo je aj v súla-
de s nariadeniami európskej legislatí-
vy v oblasti odpadového hospodárstva.
Chystáte aj nejaké zásadnejšie zme-
ny?

   - Naša spoločnosť prešla za posled-
né roky vývojom, ktorý ju výrazne kva-
litatívne posunul v oblasti technologic-
kého a technického rozvoja, bezpeč-
nostnej podpory, informačného zabez-
pečenia, personálneho rozvoja a sta-
bilizácie. Chcem poďakovať môjmu 
predchodcovi, Ing. Jozefovi Bánikovi 
za jeho prínos vo viacerých spomenu-
tých oblastiach.
   Podľa mojich doterajších skúseností, 
akékoľvek radikálne zmeny by mali na-
sledovať po zistení výrazných 
negatívnych trendov alebo 
pri opakujúcich sa význam-
ných nedostatkoch v danej 
sledovanej oblasti. Naša spo-
ločnosť sa dokázala v minu-
lých obdobiach vysporiadať 
s nepriaznivými podmienka-
mi a viacerými negatívnymi javmi na 
trhu s oceľovým odpadom. Aj tento 
fakt prispel k jej vnútornému posilneniu 
a stabilizácii.
   Určite sú však oblasti, v ktorých vi-
dím priestor na zlepšenie a efektívnej-
šie fungovanie. Okrem spomínanej ob-
chodnej činnosti sa musíme zamerať 
hlavne na zvýšenie zainteresovanos-
ti obsluhy na technickom stave stro-
jov a zariadení, na optimalizáciu využi-
tia ich technologického času a výkono-
vých možností. Taktiež zvýšime dôraz 

v oblasti permanentnej školiacej čin-
nosti pre zamestnancov na všetkých 
úrovniach spoločnosti.
Ako charakterizujete dnešnú situá-
ciu na poli obchodu s kovovým od-
padom?
   - Momentálna situácia na trhu s oce-
ľovým šrotom nie je jednoduchá, ale 
treba povedať, že v cenovej oblasti sa 
výrazne nevymyká dlhodobejším prie-
behom. To, čo v poslednom období vý-
raznejšie ovplyvnilo naše podnikateľ-
ské prostredie, bol vstup nového kon-
cového odberateľa na slovenský trh 
s oceľovým šrotom. O niečo zložitejšia 
je situácia v oblasti farebných kovov 
a AK ocele. Prudký prepad cien medi 
v poslednom mesiaci a dlhodobo kle-
sajúca cena antikorových ocelí skom-
plikovala obchodné aktivity na trhu s 

týmito komoditami. V posled-
ných dňoch v širšej verejnos-
ti vzbudili záujem informácie 
o príprave nového zákona o 
odpadoch, ktorý je pre našu 
spoločnosť základným legis-
latívnym aktom. Ide o dlhý a 

náročný proces, ale v súčinnosti s na-
ším väčšinovým akcionárom, vynaloží-
me úsilie na to, aby sa jeho konečné 
znenie čo najviac priblížilo našim oča-
kávaniam. Napriek tomu, že toto ob-
dobie nie je celkom priaznivé pre op-
timálne fungovanie našej spoločnos-
ti, verím, že ciele, ktoré sú pred nami, 
dokážeme naplniť. Presvedčil som sa 
o kvalitách našich zamestnancov a po-
kiaľ si každý jeden z nás uvedomí, že 
sme jeden tím, nemám obavy o naše 
zdarné napredovanie.

Zhovárala sa O. Kleinová
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Štyridsaťdva maturantov chce ďalej študovať

   Do semifi nálových zápasov sa 
po víťazstvách v úvodných tur-
najoch prebojovali družstvá: ZŠ 
Brezno K. Rapoša, ZŠ Pionier-
ska 2 Brezno, ZŠ Pohorelá a ZŠ 
Brusno.
Žreb rozhodol, že v semifi nálových 
zápasoch sa stretli:
ZŠ K. Rapoša Brezno - ZŠ Brus-
no 2:0, ZŠ Pionierska 2 Brezno - 
ZŠ Pohorelá 7:0. V zápase o tretie 
miesto zvíťazila ZŠ Pohorelá nad 
ZŠ Brusno po remíze 1:1, na po-
kutové kopy v pomere 2:1.
   V dramatickom fi nále sa stre-
tli chlapci zo ZŠ K. Rapoša Brez-

no a ZŠ Pionierska 2. Po remíze 
2:2 na pokutové kopy, v pomere 
3:2, sa víťazmi turnaja stali žiaci 
z ZŠ Pionierska 2 – Brezno. Naj-
lepším hráčom fi nálového turnaja 
sa stal Igor Brozman z víťazného 
družstva, za najlepšieho branká-
ra turnaja vyhlásili Richarda Vieri-
ka zo ZŠ Brusno. Víťazné poháre 
a fi nančné odmeny odovzdal druž-
stvám riaditeľ ŽP Šport, a.s. Ing. 
Jozef Marčok, prezident FO ŽP 
Šport Podbrezová Ing. Július Kri-
váň a hráč mužov ŽP Šport Pod-
brezová Vratislav Greško.

R. Kupec

Aký bol tohtoročný záujem 
deviatakov o štúdium v súk-
romných školách ŽP?
   - Na prvý a druhý termín pri-
jímacích pohovorov na štú-
dium v Súkromnej strednej 
odbornej škole hutníckej ŽP 
sme zaevidovali 139 prihlá-
šok, pričom niektorí kandidáti 
si podali prihlášky na dva od-
bory. Prijatých bolo 88 žiakov 
základných škôl a na štúdium 
sa zapísali  80 z nich.
   O štúdium v Súkromnom 
gymnáziu ŽP prejavilo záu-
jem 58 uchádzačov, 10 žiakov 
nebolo prijatých a zapísaných 
je 37 žiakov.
Ako prebehlo nedávne po-
sledné zvonenie pre matu-
rantov?
   - V našich školách sa už sta-
lo milou tradíciou. Pred od-
chodom maturantov na aka-
demický týždeň (po ktorom 
zavŕšia svoje štúdium úst-
nou maturitnou skúškou) aj 
pre tých tohtoročných zaznelo 

Pomáhame deťom z Ugandy
   Tretí májový týždeň (od 13. do 19. mája 2013) už po deviaty raz 
patril celoslovenskej zbierke Týždeň modrého gombíka. Výťažok 
zo zbierky tento raz poputuje deťom do dvoch regiónov na  seve-
rozápade africkej Ugandy.  Každý príspevok pomôže zabezpečiť 
deťom lepší prístup k bezpečnej pitnej vode a naučiť ich zákla-
dom hygieny. Práve nedostatok pitnej vody a choroby spôsobené 
jej zlou kvalitou a nedostatočnou hygienou si vo svete vyžiada-
jú viac ako 4 000 detských životov každý deň. Uganda patrí me-
dzi krajiny, kde je riziko vzniku choroby súvisiacej s vodou veľmi 
vysoké. Hnačkové ochorenia tu patria medzi druhých najväčších 
zabijakov malých detí. 
   UNICEF má za cieľ situáciu v Ugande postupne meniť a dosiah-
nuť, aby sa čistá voda stala základom života všetkých detí. Vďa-
ka svojim dlhoročným skúsenostiam s programom zameraným 
na vodu a sanitáciu pre deti v rozvojových krajinách vie presne, 
ako na to. A do plánu pomoci deťom tejto krajiny teraz úplne kon-
krétne zapája aj nás Slovákov. 
   Pomôcť africkým deťom sa rozhodli aj študenti Súkromnej 
strednej odbornej školy hutníckej ŽP a Súkromného gymnázia 
ŽP,  ktorí sa ako jediní  v okrese rozhodli zapojiť do zbierky nie-
len v školách, ale aj  zbieraním príspevkov v Podbrezovej a v uli-
ciach Brezna. Podarilo sa im vyzbierať 430,73 eura.

Mgr. Martina Stieranková

   Šestnásty ročník turnaja fut-
balových talentov (žiakov do 
10 rokov) „O putovný pohár ge-
nerálneho riaditeľa ŽP a.s.“ sa 
začal 14. mája základnými ko-
lami. Na štyroch ihriskách bo-
jovalo o postup do fi nále dvad-
saťtri družstiev, reprezentan-
tov základných škôl z okresu 
Brezno.  
   Finalistom skupiny A,  ktorá bo-
jovala na FŠ Podbrezová – Ska-
lica, sa z družstiev Nemeckej, 
Predajnej, Podbrezovej, Jase-
nia a Brusna stala posledne me-
novaná škola. Postupujúcim zo 
skupiny B, hrala na FŠ Brezno, 
sa z družstiev Horná Lehota, Va-
laská, Beňuš, ZŠ K. Rapoša, Pi-
onierska 4, Hnúšťa a Pohronská 
Polhora bol tím z Brezna. Na sta-
rom FŠ v Brezne hrala skupina 
C, ktorú tvorili družstvá Lom nad 
Rimavicou, Jánošovka, Revúca, 
ZŠ Pionierska 2 Brezno, Bacúch 
a Mazorníkovo, postúpila Pio-
nierska 2 a z poslednej skupiny 
D, ktorá svoje zápasy odohrala 
v Polomke (Heľpa, Pohorelá, Po-
lomka, Šumiac, Telgárt, Závadka 
nad Hronom) postúpilo do fi nálo-
vých bojov družstvo Pohorelej.  

vk

ZÁKLADNÉ
KOLÁ

Finále XVI. ročníka futbalového turnaja
„O pohár generálneho riaditeľa Železiarní Podbrezová a.s.“

   Za najstaršími študentmi Súkromnej strednej od-
bornej školy hutníckej ŽP a Súkromného gymnázia 
ŽP sa „naposledy“ zatvorila školská brána. Začal 
sa ich akademický týždeň, ktorý vyvrcholí ústnymi 
maturitnými skúškami. Nielen o nich, ale aj o prijí-
macích pohovoroch a poslednom školskom mesia-
ci nás informovala riaditeľka súkromných škôl ŽP 
Ing. Anna Pavlusová:

   V nedeľu, 26. mája 2013, sa na futbalovom štadióne v Podbrezo-
vej uskutočnilo fi nále  XVI. ročníka futbalového turnaja „O pohár 
generálneho riaditeľa Železiarní Podbrezová, a. s.“, na ktorom sa 
zúčastnili družstvá žiakov štvrtých ročníkov zo základných škôl v 
okrese Brezno a pozvaných škôl z okolitých okresov.

posledné zvonenie. Pedagó-
govia im denne odovzdáva-
li vedomosti, aby boli čo naj-
lepšie pripravení vykročiť na 
cestu životom. Aj keď niekto-
rí študenti majú niekedy na 
svojich učiteľov ťažké srdce, 
som presvedčená, že neskôr 
-  s odstupom času a s prícho-
dom väčších životných prob-
lémov, ocenia ich pedagogic-
ký i ľudský prínos. Za snahu a 
starostlivosť študenti poďako-
vali všetkým pedagógom, uči-
teľom mimoškolskej odbornej 
výchovy a vychovávateľom. 
Posledné zvonenie ukončili 
slová pedagógov, ktorí matu-
rantom zaželali do budúcnos-
ti:   “...buďte nároční na vlast-
nú prípravu, nikdy nehľadaj-
te dôvody na ospravedlne-
nie svojho neúspešného ko-
nania. Hľadajte samých seba 
v práci a v prekonávaní preká-
žok. Nachádzajte krásu živo-
ta, verte vo vlastné sily, nesta-
vajte si vzdušné zámky, buď-

te k sebe kritickí, od seba žia-
dajte viac ako od ostatných.“
Koľko maturantov pristúpi 
k ústnej skúške? 
- Od pondelka 27. mája (v 
čase uzávierky novín)  začali  
v našich školách ústne matu-
ritné skúšky, ku ktorým pristú-
pilo 47 žiakov SSOŠH ŽP a 
34 žiakov SG ŽP. Jeden štu-
dent SSOŠH ŽP nebude ma-
turovať - neprospel a ročník 
si zopakuje. V SG ŽP nepro-
speli dvaja žiaci, ktorí majú 
povolené opravné komisio-
nálne skúšky v auguste a  po 

ich úspešnom absolvovaní, 
budú môcť maturovať v sep-
tembri.
Viete nám už dnes povedať, 
aký je záujem študentov 
o vysokoškolské štúdium?
- Na vysoké školy si podalo 
prihlášky dvanásť študentov 
Strednej odbornej školy hut-
níckej ŽP a tridsať študentov 
Súkromného gymnázia ŽP. 
Len mesiac vás delí od 
ukončenia ďalšieho roční-
ka stredoškolského štúdia. 
Čo študentov v tomto obdo-
bí čaká?

- Posledné dni v školách sú  
venované hlavne vylepšova-
niu prospechu, ale i exkur-
ziám, plaveckému výcviku a 
triednym výletom. Študenti sa 
prihlasujú na brigádu do ak-
ciovej spoločnosti Železiar-
ne Podbrezová, do letného 
Kempu pre informatikov, kto-
rý organizujeme v spolupráci 
so ŽP Informatika, s.r.o., akci-
ová spoločnosť ŽP Šport pri-
pravuje letné sústredenia pre 
futbalistov a mnoho ďalších 
aktivít. 

(vk)

Týždeň modrého gombíka
v našich školách

Foto: I. Kardhordová
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Čo si myslíte o tejto iniciatí-
ve ministra?
   - Spoločnosť ŽP EKO QELET 
a.s. má vybudovaný systém 
zberní so špičkovým technic-
kým, bezpečnostným a ekolo-
gickým vybavením. V každej 
z nich je odborne vyškolený 
personál. Dodržiavame všetky 
prísne legislatívne požiadav-
ky pri výkupe železného šro-
tu a farebných kovov - od evi-
dencie odpadov a dodávate-
ľov v novom preukaznom in-
formačnom systéme, až po 
zhotovovanie fotodokumentá-
cie vykúpeného šrotu. Sme za 
sprísnenie opatrení pri výkupe. 
Odporúčame zaviesť na mi-
nisterstve autorizáciu spoloč-
ností, ktoré môžu vykupovať 
železo a farebné kovy. Treba 
eliminovať nepoctivých v šro-
társkom biznise, ktorí vykúpia 
bez daňových dokladov a evi-
dencie dodávateľov čokoľvek 
a od kohokoľvek. Veríme, že 
zámer ministerstva ŽP SR sa 
dopracuje a  nezasiahne ploš-
ne všetkých podnikateľov za-
oberajúcich sa obchodovaním 
s kovovým odpadom.
Je to riešenie na zníženie 
krádeží?
   - Na riešenie krádeží a inej 
trestnej činnosti sú na Sloven-
sku inštitúcie od polície – aj 
železničnej, či mestskej až 

Prečítali sme za vás
K zákazu výkupu kovového odpadu od fyzických osôb 
– zámer nového zákona o odpadoch povedal Ing. Ivan 
Schneider, manažér kvality životného prostredia pre má-
jové číslo ŽIAR 24:

po prokuratúru a súdy, väzni-
ce. Často aj majitelia zlyháva-
jú pri ochrane svojho majet-
ku. Máme skúsenosti, že hoci 
sa kradnutý materiál v našej 
zberni nájde a  spozná majite-
ľom, zabaví políciou, vďaka na-
šej evidencii je páchateľ okam-
žite polícii známy – nestane sa 
nič. Prinajlepšom sa páchatelia 
dostanú na priestupkové odde-
lenie Obvodného úradu, kde 
ostane uložená pokuta nevy-
možiteľná. Páchatelia sa o nie-
koľko dní objavia v inej, menej 
prísnej zberni a proces sa opa-
kuje. Odhadujeme, že do zber-
ní sa dostane približne 5-10% 
odpadu, ktorý pochádza z krá-
deží. Šrot sa nekradne len pred 
výkupom, ale aj počas sklado-
vania a dopravy do hutí. V sú-
časnej odpadiarskej legislatíve 
už predsa existuje zákaz vyku-
povať poklopy, dopravné znač-
ky, súčasti železnice atď. Vy-
konáva sa pravidelná kontro-
la úradov životného prostredia, 
inšpektorátov práce na  našich 
zberniach i strediskách a kon-
trolné orgány majú možnosť 
ukladať nápravné opatrenia, 
vysoké pokuty, ak zistia prí-
padné nedostatky. So znalos-
ťou šrotárskeho prostredia žiaľ 
konštatujeme, že kontroly pre-
hliadajú zberne, ktoré nespĺňa-
jú legislatívu a podmienky vý-

kupu.
Ako by tento zákon ovplyvnil 
výkupcov kovového šrotu?
   - Predovšetkým ide o návrh 
zákona, ktorý sa bude pripo-
mienkovať a schvaľovať nieke-
dy na jar 2014. Dovtedy sa do 
neho môžu dostať konštruktív-

ne pripomienky. 
   Očakávame, že zámer za-
kázať výkup kovového odpa-
du od fyzických osôb, ktoré-
ho ambíciou je vyriešiť drobné 
krádeže, spôsobí ďalšie efekty, 
s ktorými musí Ministerstvo ŽP 
počítať:

- zanikne mnoho subjektov 
podnikajúcich v tejto oblasti 
- kriminalita sa presunie do 
iných oblastí
- šrot a farebné kovy sa vyku-
pujú vo všetkých okolitých kra-
jinách
- bude vznikať viac divokých 
skládok
- obce budú musieť veľa inves-
tovať do vybavenia a prevádz-
kovania zberných dvorov
zákon bude musieť doriešiť, 
kedy sa z bezcenného odpadu 
stane vstupná surovina, za kto-
rú hute platia.  
   ŽP EKO QELET a.s. sa vy-
pracovala na modernú šrotár-
sku fi rmu. Do jej rozvoja ma-
jitelia investovali milióny eur. 
Máme skúsenosti, ktoré ponú-
kame pri príprave zákona o od-
padoch. Očakávame, že sa no-
vou legislatívou eliminujú ne-
žiaduce praktiky a kriminalita 
pri výkupe a obchodovaní s ko-
vovým odpadom.

Predaj v prvom štvrťroku
činí nárast o 461 ton  v porovna-
ní s plánovaným predajom. Pre-
daj magnezitových hmôt a pies-
kov bol zvýšený o 51 ton a ostat-
ných hmôt o 89 ton. V uvedenom 
segmente sú aj pre ďalšie me-
siace zákazky v podobných ob-
jemoch. 
   Predaj žiarobetónových zme-
sí bol plnený na 80 percent, čo 
predstavuje zníženie o 100 ton 
v porovnaní s plánom. V žiarobe-
tónových monolitoch bol plánova-

(Dokonč. zo str. 1) ný predaj navýšený o 16 ton. Me-
sačné objemy predaja žiarobetó-
nov, vrátane monolitov, sú aj pre 
ďalšie obdobie na úrovni 150 ton.
   Magnéziovouhlíkových sta-
vív bolo predaných 208 ton, čo 
je v porovnaní s plánom me-
nej o 86 ton. Pre ďalší kvar-
tál sa počíta s nárastom preda-
ja, na máj máme potvrdené ob-
jednávky v objeme vyše 100 ton. 
Pre nový výrobok zásypové pies-
ky bola v priebehu januára spus-
tená do skúšobnej prevádzky lin-

ka pre ich výrobu. Za prvé šty-
ri mesiace sme vyrobili a preda-
li 66 ton zásypových pieskov. V 
apríli po celkovej rekonštrukcii 
bola spustená do skúšobnej pre-
vádzky vozokomorová pec na vý-
pal šamotu. Uvedená rekonštruk-
cia by mala znížiť spotrebu plynu 
o 15 percent. 
   Od začiatku roka sa mesačné 
tržby stabilizovali na úrovni mier-
ne viac ako 800 000 eur a tiež pre 
nasledujúci kvartál nám zákazko-
vá naplnenosť vo všetkých seg-
mentoch zaručuje plniť plánované 
tržby z predaja našich výrobkov.
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Jedálny lístok 3.-9. jún 2013 Jedálny lístok 10.-16. máj 2013

Zdravie máš len jedno
Pravdivé informácie o fajčení vedú

k správnym rozhodnutiam

  Závislosť od tabaku je dnes 
najrozšírenejšou a najsilnejšou 
závislosťou na svete. Tabakové 
listy spoznal svet pri objavení 
Ameriky a pôvodne sa používa-
li na slávnostné a lekárske úče-
ly. Vzrast jeho spotreby sa da-
tuje od 15. storočia, o tri storo-
čia neskôr sa stal tabak medzi-
národným artiklom. Prelom 19. 
a 20. storočia, keď svet spoznal 
cigarety, ktoré nahradili šnupa-
nie, žuvanie alebo fajčenie ta-
baku vo fajkách, považujú on-
kológovia za začiatok éry pľúc-

nej rakoviny. Odborníci v sú-
časnosti bijú na poplach a upo-
zorňujú, že každých desať se-
kúnd zomrie človek na ochore-
nia súvisiace s fajčením. Kam-
paň „Exfajčiari sú nezasta-
viteľní odštartovala 16. júna 

2011 ako trojročná osvetová 
kampaň podporovaná Európ-
skou komisiou, ktorej cieľom je 
pomôcť fajčiarom prestať faj-
čiť prostredníctvom motivácie a 
ukázať im praktické výhody ne-
fajčiara. Zobrazuje totiž býva-

lých fajčiarov ako dôkaz toho, 
že s cigaretami sa dá skončiť, 
čím sú inšpiráciou pre fajčiarov, 
aby prestali. 
   Tabak je označovaný ako naj-
častejšia príčina úmrtí v rám-
ci Európskej únie. Problém je 
možné riešiť úspešnou regu-
láciou tabakových výrobkov. 
Kampane tabakových výrobkov 
sú pre Európsku komisiu dôle-
žitým prvkom ucelenej politiky 
boja proti fajčeniu, ktorá zahŕ-
ňa aj legislatívu a podporu člen-
ských štátov. Cieľom kampa-
ne je poukázanie na pozitívny 
prínos skoncovania s cigareta-
mi, s ktorým sa snaží pomôcť a 
povzbudiť ľudí, aby prestali faj-
čiť. Spolu s ďalšími preventív-
nymi opatreniami na európskej 
i národnej úrovni chce kampaň 
prispieť tým, aby nová generá-
cia v Európe žila zdravší a plno-
hodnotnejší život bez cigareto-
vého dymu. Kampaň je zame-
raná na fajčiarov vo veku 25 až 
36 rokov, čo znamená takmer 
28 miliónov ľudí v Európskej 
únii. Snahou kampane je po-
môcť tým, ktorí sa rozhodli s 
fajčením skoncovať, ale aj pre-
svedčiť tých, ktorí o skončení s 
cigaretami neuvažujú. Je urče-
ná pre rôzne publikum na zá-
klade národných a demografi c-
kých kritérií. Napríklad je urče-
ná ženám, ale aj osobám s niž-
ším sociálno-ekonomickým po-
stavením. Na kampani sa spo-
ločne s generálnym riaditeľ-
stvom Európskej komisie pre 
zdravie a spotrebiteľskú politiku 
aktívne podieľajú aj početné or-
ganizácie na národnej i európ-
skej úrovni, vrátane minister-
stiev zdravotníctva členských 
krajín, občianskych združení a 
neziskových organizácií. Po ce-
lej Európe budú počas kampa-
ne prebiehať rôzne aktivity na 
národnej i miestnej úrovni. Aby 
sa zabránilo prekrývaniu a zvý-
šila sa efektivita, kampaň sa 
musí dopĺňať s národnými, už 
prebiehajúcimi opatreniami a 
zahŕňať organizovanie spoloč-
ných aktivít. 
   Posledný májový deň – 31. 
máj, stanovila  Svetová zdra-
votnícka organizácia (WHO) 
za Svetový deň bez tabaku 
(World No Tobacco Day). Cie-
ľom je  poukázať na zdravot-
né riziká spojené so spotre-
bou tabakových výrobkov a na 
význam opatrení, ktoré sa ju 
snažia znížiť. Spotreba taba-
kových výrobkov je totiž  jedi-
ná príčina úmrtí na celom sve-
te, ktorej možno predchádzať. 
V súčasnosti má podľa WHO 
fajčenie na svedomí smrť jed-
ného z 10 dospelých na celom 
svete. „Svetový deň bez taba-
ku sa tento rok zameriava na 
snahy o dosiahnutie zákazu 
tabakovej reklamy, propagá-
cie a sponzorstva, ktorým sa 
venuje článok 13 Rámcové-
ho dohovoru WHO o kontro-
le tabaku. Globálna tabaková 
epidémia zabíja v súčasnosti 

6 miliónov ľudí ročne, z kto-
rých viac ako 600 tisíc sú ne-
fajčiari, umierajúci na násled-
ky pasívneho fajčenia.  Ak ne-
budeme konať, epidémia faj-
čenia ročne zabije do roku 
2030 viac než 8 miliónov ľudí. 
Viac ako 80 percent týchto 
úmrtí, ktorým možno predísť, 
postihne ľudí žijúcich v kraji-
nách s nízkymi alebo stred-
nými príjmami. Je preukáza-
né, že komplexný zákaz re-
klamy vedie k zníženiu poč-
tu tej kategórie ľudí, ktorí za-
čínajú fajčiť,  alebo vo fajče-
ní pokračujú. Podľa štatis-
tík je zákaz tabakovej rekla-
my a sponzorstva jedným z 
nákladovo najvýhodnejších 
spôsobov, ako znížiť spotre-
bu tabaku a záujmu oň,“ kon-
štatuje k téme vedúca Odboru 
podpory zdravia Regionálne-
ho úradu verejného zdravotníc-
tva (RÚVZ) v Banskej Bystrici 
MUDr. Silvia Kontrošová. 
   Banskobystrický RÚVZ- jeho 
Odbor podpory zdravia, pri prí-
ležitosti Svetového dňa bez ta-
baku a v rámci Európskej kam-
pane „Exfajčiari sú nezastavi-
teľní“ pripravil v Banskej Bys-
trici  viaceré aktivity zamerané 
na prevenciu a zanechanie ta-

bakovej závislosti. V posled-
ný májový týždeň od 27. do 31. 
mája, budú pracovníci tohto od-
boru premietať v základnej ško-
le Spojová ulica DVD fi lm „Kým 
stúpa dym...“ Uskutoční sa aj 
beseda na tému „Prevencia faj-
čiarskej závislosti v období ado-
lescencie“, meranie oxidu uhoľ-
natého (CO) vo vydychovanom 
vzduchu prístrojom Smokerlý-
zer. Priamo na Svetový deň bez 
tabaku - 31.mája, sa uskutoč-
ní výjazd Poradne zdravia do 
Brezna, kde sa v priestoroch 
železničnej stanice v čase od 
8. do 11. hod. budú monitoro-
vať fajčiari prístrojom Smokerlý-
zer a následne im budú aj po-
skytovať individuálne odbor-
né poradenstvo, vzdelávacie 
a propagačné materiály. V ten 
istý deň na RÚVZ v Poradni 
zdravia si v rámci Dňa otvore-
ných dverí budú môcť záujem-
covia z radov fajčiarov dať vy-
šetriť celkový cholesterol, zme-
rať množstvo CO vo vydychova-
nom vzduchu spomínaným prí-
strojom, a môžu si dať urobiť aj 
spirometriu. „Na základe ziste-
ných parametrov im poskyt-
neme individuálne odborné 
poradenstvo zamerané na po-
moc pri zanechaní fajčiarskej 
závislosti, ako aj informácie o 
možnosti absolvovania kur-
zu na odvykanie od fajčenia v 
Poradni pre odvykanie od faj-
čenia na našom RÚVZ “, dopĺ-
ňa pripravované aktivity MUDr. 
Kontrošová.

M. Tolnayová, RÚVZ B. Bystrica

Pondelok
Polievky: držková, pečivo

francúzska, pečivo
Vyprážaný syr, zemiaky, tatárska omáčka

Morčací rezeň prírodný, slovenská ryža, šalát
Údené mäso, hrachová kaša, uhorka, chlieb
Šalát zo surovej zeleniny s jogurtom, pečivo

Ryžový nákyp
Langoš s kečupom

Bageta s pikantným mäsom
Mliečny balíček

Utorok
Polievky: slovenská hubová, pečivo

mrkvová s pórom, pečivo
Pečené kačacie stehno, červená kapusta, 

knedľa
Hovädzí guláš mexický, ryža, šalát

Ryba s holandskou omáčkou, zemiaky
Šalát brokolicový s kur. mäsom a olivami,

pečivo 
Rizoto natural so zeleninou

Zemiakové knedličky čučoriedkové
so strúhankou

Bageta moravská
Pečené kuracie stehno vykostené, pečivo

Streda
Polievky: šošovicová s kyslou kapustou, pečivo

horácka, pečivo
Kuracie stehno na smotane s hlivami,

cestovina
Sekaný rezeň z bôčika,
zem. šalát s majonézou

Restovaná kačacia pečeň, hrášková ryža,
cvikla

Lahôdkový šalát, pečivo
Zapekané zemiaky s pórom

Maxi buchta s orech. - višňovou plnkou,
vanil. krém

Bageta salámová so šalátom
Ovocný balíček

Štvrtok
Polievky: morčacia, pečivo

goralská, pečivo
Hovädzia pečienka sviečková, knedľa

Bravčové mäso na srbský spôsob, ryža, šalát
Zemiakovo-bryndzové pirohy so slaninou

Hydinový šalát, pečivo
Ohnivé kuracie stehno orientálne, zel. obloha

Plnené rožky tvarohové, kakao
Bageta Gurmán

Vyprážaná ryba, pečivo
Piatok

Polievky: mexická, pečivo
špenátová so syr. haluškami, pečivo

Vypráž. kuracie stehno, zem. kaša, kompót
Hovädzie mäso námornícke, tarhoňa, šalát

Furmanské halušky
Šalát grécky, pečivo

Bravčové mäso dusené s kelom
Buchty na pare s lekvárom, kak. posýpka,

kakao
Celozrnná bageta syrová

Mliečny balíček
Sobota

Polievka: krúpková, pečivo
Bravčový rezeň sikulský, knedľa

Morčacie soté na ázijský spôsob, ryža, šalát
Bageta s kuracím mäsom

Nedeľa
Polievka: boršč s mäsom, pečivo

Hovädzia pečienka milánska, cestovina
Kuracie prsia plnené bryndzou, zemiaky, šalát

Bageta Apetito

Pondelok
Polievky: kapustová s klobásou, pečivo

pohronská, pečivo
Hovädzí guláš maďarský, knedľa

Pečené kuracie stehno, zeleninová ryža,
kompót

Tofu na kantonský spôsob, zemiaky
Ružový cestovinový šalát s tuniakom

Kuracie prsia s plnkou, zeleninová obloha
Makový závin s jablkami, kakao
Bageta šampiňónová so šunkou

Ovocný balíček
Utorok

Polievky: prešporská, pečivo
kláštorná, pečivo 

Vyprážaný morčací rezeň ovčiarsky,
zem., uhorka

Bravčové mäso na paprike, cestovina
Šošovicový prívarok, volské oko, chlieb

Šalát pikantný šampiňónový so šunkou, pečivo
Hovädzí guláš so zelenou fazuľkou

Kysnutý koláč marhuľový, kakao
Bageta salámová so šalátom

Pečená bravčový krkovička, pečivo
Streda

Polievky: hŕstková, pečivo
frankfurtská, pečivo

Pečený bôčik s plnkou, kapusta, knedľa 
Hovädzia roštenka portugalská, ryža, šalát

Vyprážaný karfi ol, zemiaky, tatárska omáčka
Bulharský šalát s bravčovým mäsom, pečivo

Špaldovo - zemiakové placky, zakysanka
Lievance s džemom

Bageta s pikantným mäsom
Mliečny balíček

Štvrtok
Polievky: gulášová, pečivo

karfi olová, pečivo
Brav. rezeň s Nivou a šampiňónmi, zemiaky, 

šalát
Morčacie soté na zelenine, tarhoňa, uhorka

Pizza diabolská
Šalát parížsky, pečivo

Cestoviny s brokolicou a smotanovou omáčkou
Zapekané palacinky s tvarohom

Bageta s kuracím mäsom
Vyprážaný bravčový rezeň, pečivo

Piatok
Polievky: hrachová so salámou, pečivo

rascová s vajcom, pečivo
Hovädzie dusené, kôprová omáčka, knedľa

Kuracie prsia Andalúzia, ryža, šalát
Baraní guláš, halušky

Horehronský syrový šalát, pečivo
Ryba na masle, dusená zelenina

Šúľance s makom
Bageta Gurmán
Ovocný balíček

Sobota
Polievka: roľnícka, pečivo

Pečené kuracie stehno s kapustou, zemiaky
Bravčový rezeň na zelenom korení, cestovina

Bageta moravská
Nedeľa

Polievka: fazuľková kyslá s kôprom, pečivo
Hovädzí guláš znojemský, ryža, šalát
Bravčové stehno nitrianske, knedľa

Celozrnná bageta syrová



Spomienky
Dňa 19. júna uplynie päť rokov odvtedy, 
ako nás navždy opustil milovaný

Vít VLČEK
z Pohronskej Polhory.

S láskou a úctou spomíname
...

Dňa 8. júna uplynu-
lo šesť rokov odvtedy, 

ako nás navždy opustil milovaný manžel, 
otec a starý otec

Anton BANÍK z Valaskej.
S láskou a úctou spomínajú manželka 

a synovia s rodinami
...

„Osud je občas veľmi krutý, nevráti čo raz vzal, zostanú iba 
spomienky a v srdci veľký žiaľ.“
Dňa 4. júna uplynie šesť rokov odvtedy, 
ako nás navždy opustil milovaný manžel, 
otec a starý otec

Ján BRAŠO z Podbrezovej.
S láskou spomínajú manželka

a synovia s rodinami
...

„Hoci si odišiel a niet ťa medzi nami, v našich srdciach zosta-
neš stále s nami.“
Dňa 22. mája sme si pripomenuli jedenáste výročie odo dňa, 

Poďakovanie

ako nás navždy opustil náš drahý manžel, 
otec a brat

Vladimír KAŠA z Valaskej.
Venujte mu spoju s nami tichú spomienku

...
„S tichou spomienkou k tvojmu hrobu cho-
díme, pri plameňoch sviečky sa za teba 
modlíme. Nemohol si 

tu s nami dlhšie byť, ale v našich srdciach 
budeš stále žiť.“
Dňa 12. júna si pripomenieme smutné 
štvrté výročie od úmrtia milovaného man-
žela, otca, starého a prastarého otca 

Jozefa CSORDÁŠA z Valaskej,
ktorý navždy ostane v našich srdciach.

S láskou a úctou spomína blízka rodina.
Kto ste ho poznali, spomeňte si s nami.

Ďakujeme všetkým príbuzným, susedom, zná-
mym a bývalým spolupracovníkov za  účasť na 
poslednej rozlúčke s našim milovaným otcom, 
starým a prastarým otcom

Ľudovítom TALIANOM z Podbrezovej.
Ďakujeme za prejavy sústrasti a kvetinové dary, 
ktorými ste sa snažili zmierniť náš hlboký žiaľ 
a Dychovej hudbe ŽP za dôstojnú rozlúčku.

Synovia a dcéry s rodinami
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Blahoželáme

Inzertná služba

Medzinárodnej balónovej fi esty, ktorá bola súčasťou osláv 
sviatku opätovne získanej samostatnosti štátu Lotyšsko, sa na 
pozvanie lotyšského národného aeroklubu – balónového klu-
bu Riga, zúčastnili aj členovia Oddielu balónového lietania ŽP 
Šport, a.s. Posádka v zložení pilotka Anna Nociarová, Zdeno 
Fodor, Tomáš Dolinský a Peter Núter spolu s tridsiatkou baló-
nov z celého sveta, vzbudili v lotyšskom zálive Baltského mora 
výraznú pozornosť domácich a zahraničných médií a miestne-
ho obyvateľstva.                                                                 (an)

   Zajtra oslávia naše deti svoj 
sviatok. Prečo Medzinárodný deň 
detí a prečo prvého júna? Myš-
lienka sa zrodila na Svetovej kon-
ferencii pre blaho detí (World 

Conference for the Wellbeing of 
Children) v Ženeve v roku 1925. 
Zástupcovia päťdesiatich šty-
roch krajín tam schválili deklará-
ciu, ktorá sa zaoberala chudobou, 
detskou prácou, vzdelaním a ďal-
šími otázkami týkajúcimi sa detí 
na celom svete. Následne viacero 

Foto: I. Kardhordová

Predám 2,5 izbový tehlový byt 
na Štiavničke Podbrezová. 
Cena 15 900 €, od 1. januára 
2014. Kontakt: 0903 552 598

ŽP Informatika s.r.o. pozýva študentov vysokých škôl so zameraním
na informačné technológie na každoročný 

ŠTUDENTSKÝ KEMP INFORMAČNÝCH TECHNOLÓGIÍ. 
Kemp sa uskutoční v termíne 

od 15. júla 2013 do 2. augusta 2013. 
Ďalšie pokyny a informácie sú dostupné na adrese:
http://www.zpinformatika.sk/kemp2013/intro.pdf

Spoločne oslávte sviatok detí
vlád zaviedlo vo svojich krajinách 
deň detí s cieľom urobiť im radosť 
a zároveň poukázať na problémy 
týkajúce najmladšej generácie. 
Prečo si zvolili prvý jún za Medzi-

národný deň detí nie je 
jasné, avšak tento dá-
tum je na svete najobľú-
benejší a oslavujú ho v 
dvadsaťjeden krajinách 
sveta. Napríklad v USA 
si ho prvýkrát pripome-
nuli v roku 1925 v San 
Franciscu, v Českoslo-
vensku v roku 1952. 
Tohtoročný sviatok detí 
bude cez víkend a pri-
pravených je množstvo 
podujatí, na ktorých sa 
môžu zúčastniť spolu s 
rodičmi. Nazreli sme do 
ponúk regiónu a tu je 

pozvánka pre vás:  
   1. júna o 10. hod. sa vo Vy-
drovskej doline v Čiernom Balo-
gu  uskutoční Vydričkin zázrač-
ný deň, plný rozprávkových by-
tostí, konských záprahov, ryžova-
nia zlata, zázračných buchiet, tvo-
rivých dielní a iných prekvapení. 

...
   1. júna o 10. až 16. hod. sa 
v Eurosalaši v Michalovej usku-
toční k Medzinárodnému dňu detí 
program „Zo salaša do rozpráv-
ky“,  v ktorom si deti samy môžu 
vyrobiť syr a korbáčiky z mlieka 
od ovečky Guľôčky, namaľovať 
perník s babkou Pernikárkou, za-
baviť sa v tvorivých dielňach s ví-
lami, či ukázať, čo vedia najlep-
šie.

...  
   1. júna o 19. hod. v amfi teátri 
na Braväcove sa uskutoční sláv-
nostný kultúrny program združe-
nia Bukovinka „Ideme, ideme...“.

...
   2. júna o 16. hod. v Mestskom 
dome kultúry v Brezne uvedú roz-
právku starých mám a starých ot-
cov „O 7 kozliatkach,“ v poda-
ní Divadla Bez opony z Banskej 
Bystrice.

Prosíme zamestnancov, dobrovoľných dar-
cov krvi, aby prišli darovať krv pre nášho 
bývalého zamestnanca Jána Kurtíka. Odber 
sa uskutoční 5. júna v budove personálneho 
úseku (na 3. poschodí) od 7.30 do 10. hod. prostredníc-
tvom Národnej transfúznej stanice z Banskej Bystrice. 
Potrebné sú všetky krvné skupiny. Svoju účasť nahláste 
na t. č. 2943 u M. Krellovej.

Ďakujeme.

Dňa 4. júna sa dožíva svojich krásnych 90. 
narodenín náš bývalý dlhoročný spolupracov-
ník 

Klement FORMÁNEK z Brezna. 
K životnému jubileu mu prajeme ešte veľa sl-
nečných dní prežitých v kruhu svojej rodiny 
v zdraví a pohode.

Darujte krv!

   Zo srdca ďakujeme Ing. Vladimírovi Sotákovi, generálnemu 
riaditeľovi ŽP a.s., Nadácii ŽP, vedeniu ŽP Informatika, s.r.o. -  
Ing. Jozefovi Urbanovi a Ing. Matejovi Blahútovi, ako aj celému 
kolektívu spolupracovníkov ŽP Informatika za všetku pomoc 
a starostlivosť pri zabezpečovaní zdravotnej starostlivosti pre 
našu dcéru, manželku, maminku a sestru Ing. Ivanku Avukovú.
   Keďže nádej umiera posledná  dúfame, že aj s ich pomocou a 
s pomocou lekárskych tímov sa jej stav upraví a synček Matúš-
ko bude môcť objať svoju maminku a tešiť sa s ňou.
   Naša vďaka patrí všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom 
snažia pomôcť, či už návštevou alebo povzbudivými slovami a 
dodávaním chuti a síl bojovať s touto nepriazňou osudu.

Vďační rodičia, manžel, synček a sestra

Ďakujeme
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PODBREZOVAN 11/2013STRANA 8

*futbal*futbal*futbal*
II. liga - muži

ŽP Šport Podbrezová - MFK Tatran Liptovský Mikuláš 0:0 
ŽK: 89´ Harvilko - 18´ Pastva, 25´ Kubena
Pred 300 divákmi rozhodovali:  Hracho - Špivák, Ferenc
   Prvú šancu si v zápase vytvorili hostia, keď Kubenov nevy-
darený center skoro skončil v sieti, ale brankár Baláž bravúr-
ne zasiahol. Domáci odpovedali Podiom, ale jeho strela mie-
rila na dobre postaveného Šavola. V prvej desaťminútovke 
unikol po pravej strane Snitka, no jeho center Čekovský hla-
vou umiestnil len tesne vedľa brány. O pár minút neskôr mo-
hol skórovať opäť Čekovský, ale najprv mieril nad a potom si 
s jeho strelou Šavol na dva krát poradil. V 30. minúte Laksík 
už Šavola prekonal, ale na bránkovej čiare ho zastúpil obran-
ca a vykopol loptu do bezpečia. O minútu neskôr sa prekľuč-
koval obranou hostí Podio, ale jeho strelu z uhla Ša-
vol chytil. V 34. minúte sa po rohu dostal k odrazenej 
lopte Fuják, ale jeho strela mierila presne na Baláža. 
V druhom polčase Snitka ideálne našiel Čekovské-
ho, ktorý však hlavou netrafi l prázdnu bránu. Po ho-
dine hry Podiova strela len tesne minula bránu. Ďal-
šiu šancu zahodil Kochan, keď po Podiovom rohu trafi l len 
bočnú sieť. V závere zápasu mohol rozhodnúť Pančík, ale 
jeho volej brankár Liptovského Mikuláša chytil. 

I. liga - dorast
MFK Ružomberok - ŽP Šport U-19 1:5 (0:4)
Góly: 73´ Kolorédy - 19´ Szöke, 21´, 42´, 49´ Jakuba,
24´ Polaščík
   Tretí zápas v rade na súperovej pôde sme odohrali na 
umelej tráve v Ružomberku, keďže ihrisko v Likavke bolo 
pre dážď nespôsobilé. Po dvoch veľmi dobrých výkonoch v 
Nitre a Senici, bohužiaľ bez bodového zisku, sme sa celý týž-
deň pripravovali na dôležitosť tohto zápasu. Dôveru v schop-
nosti tohto tímu nám chlapci vrátili výborným výkonom a vý-
sledkom. Od začiatku zápasu na ihrisku dominovali, výbor-
ne kombinovali, hrali v dobrom pohybe a priamočiaro a ten-
toraz nám na rozdiel od predchádzajúcich zápasov vychá-
dzala aj koncovka. Najdôležitejšia fáza zápasu sa odohrala 
medzi 19. a 24. minútou, keď sme trikrát skórovali a rozhod-
li o osude tohto zápasu. Trojgólové vedenie nás ešte viacej 
psychicky upokojilo a predvádzali sme jednu peknú akciu za 
druhou. Teší ma, že chlapci dokázali na ihrisko preniesť veci 
z tréningového procesu, v ktorom sme sa na tento zápas pri-
pravovali. V druhom polčase sme hneď na jeho začiatku zvý-
šili na 0:5 a od tejto chvíle sme už rozumnou hrou zápas v 
pokoji kontrolovali a i keď sme súperovi dovolili znížiť, na na-
šom výraznom víťazstve sa už nič nezmenilo. Chlapci si za 
dnešný výkon zaslúžia znova pochvalu. Strelecky sa mimo-
riadne darilo Jakubovi, ale o tomto víťazstve rozhodol kolek-
tív, vrátane hráčov, ktorí boli na lavičke náhradníkov. V ďal-
šom kole na nás čaká Slovan Bratislava a napriek tomu, že 
veľa chlapcov čaká v tomto týždni skúška dospelosti, verím, 
že sa znova zodpovedne pripravíme na súpera a ukážeme 
sa v lepšom svetle aj na domácej pôde. Divákov na tento zá-
pas srdečne pozývame.

Ivan Dubíny
MFK Ružomberok - ŽP Šport U-17 4:2 (3:1)
Góly: 17´ a 50´ Kružliak, 20´ Kurilla, 30´ Hajduk - 33´ Kli-
mo, 58´ Vrana 
   V tomto zápase sme nezopakovali výkony z posledných 
týždňov a zaslúžene sme  prehrali. Rozhodol dôraz v šest-
nástkach. Dostali sme tri góly po rohových kopoch, na kto-
rých sa podieľali všetci brániaci hráči. Musíme popracovať 
na zlepšení hry hlavou, aby sme v ďalších zápasoch so Slo-
vanom a Michalovcami dosiahli lepšie výsledky.

Július Szöke
II. liga - dorast

ŽP Šport U-18  -  ŠK Futura Humenné 6:0 (1:0)
Góly: Gajan 3, Szabó, Németh, Varga
   Na umelej tráve na Skalici sme mohli hrať kombinačný a 
technický futbal. Chlapci od začiatku plnili pokyny a predvá-
dzali dobrú hru, aj keď sa súper snažil dobrým pohybom a 
napádaním prerušovať naše akcie, darilo sa nám mať hru 
pod kontrolou a v 16. minúte, po prihrávke Vysočana, skó-
roval Gajan. Súper nám hrozil zo štandardných situácií, ale 
dobrým výkonom nás podržal brankár Ilavský. Do druhého 
polčasu sme išli s cieľom hrať viac dopredu, ale zo zabez-
pečenej obrany. Myslím, že sa nám to do bodky splnilo, keď 
Gajan korunoval svoju hru hetrikom a za stavu 3:0 už sú-
per nekládol žiadny odpor. Ku Gajanovi sa pridali po pek-
ných strelách spoza 16-ky Szabó a Varga. Za stavu 5:0 za-
hrával štandardku Petrusz a krásnou prihrávkou po zemi na-
šiel Németha, ktorý efektnou pätičkou zvýšil stav na koneč-

Strieborní tandemisti Radovan Balco s Kristínou Hegedϋšovou

   Okrem druhého miesta sa slovenskej 
reprezentácii podarilo získať jedno zlato 
v šprinte dievčat, zásluhou Michaely Fi-
níkovej z Trstenej a striebornú medai-
lu získala dvojica Lenka Tranová (Spiš-
ská Nová Ves) a Eva Štefanidesová 
(Trstená). V súťaži družstiev obsadi-
li slovenskí kolkári 5. miesto, keď k 
zisku bronzu im chýbalo len 18 bo-
dov. Radovan Balco v súťaži jednot-
livcov obsadil 20. miesto a v kombi-
nácii skončil osemnásty.
Poradie Majstrovstiev sveta

   V kolkárni Interu Bratislava sa 
11. - 12. mája uskutočnili Majstrov-
stvá Slovenskej republiky  jednot-
livcov v kategórii junioriek a junio-
rov. Za náš kolkársky oddiel o tituly 
bojovali - Kristína Diabelková, Erik 
Kuna, Ľuboš Svitek a Michal Dil-
ský. Titul majstra Slovenska získal 
Erik Kuna, ktorý zároveň vytvoril 
nový slovenský juniorský rekord v 
kombinácii (1338). V juniorkách si 
po prvom dni výborne viedla Kris-
tína Diabelková, v kvalifi kácii skon-
čila tretia, no fi nálový štart nezvlá-
dla a skončila na desiatom mieste. 
Medzi juniormi si fi nálovú účasť vy-
bojoval Ľuboš Svitek, ktorý skončil 
17. Michalovi Dilskému sa však do 
fi nále nepodarilo postúpiť.
   Seniori nad 50 rokov odohrali 
jednodňovú súťaž v kolkárni vo 
Veľkom Šariši. Jediným zástup-
com v kategórii mužov, v konku-
rencii 32 štartujúcich, bol Pavol 
Paulečko, ktorý si výkonom 570 
bodov vybojoval bronz. V kate-
górii senioriek  bola Eva Bábe-
lová siedma.
Celkové poradie Majstrovstiev 
Slovenska junioriek a juniorov 
2013
Juniori: 
1. Erik Kuna, FO ŽP Šport Pod-
brezová  (1338),  2. Martin Kozák, 
ŠK Modranka (1258),3. Matej On-
drus, Inter Bratislava (1231). 
Umiestnenie ďalších podbrezov-

1. júna o 11. a 13.15 hod. na FŠ v Brezne 
na prvoligové zápasy dorastu

FO ŽP Šport A – ŠK Slovan Bratislava

1. júna o 10. a 12. hod. na FŠ v Brezne – staré ihrisko
na prvoligové zápasy mladších žiakov

FO ŽP Šport – MFK Ružomberok

8. júna o 10. a 12. hod. na FŠ vo Valaskej
na prvoligové zápasy starších žiakov

FO ŽP Šport – Kinex Bytča

9. júna o 11. a 13.15 hod.
na FŠ v Podbrezovej

(Skalica) na druholigové zápasy dorastu
FO ZP Šport B – MFK Košice B

11. júna o 15. a 17.15 hod. na FŠ v Brezne
na prvoligové zápasy dorastu

FO ŽP Šport  A – MFK Zemplín Michalovce

ných 6 - 0. Chlapci predviedli, že vedia hrať futbal a na dob-
rom teréne prezentovali oku lahodiaci futbal s veľkým poč-
tom gólov, ktoré určite potešili hŕstku divákov.

Tomáš Kvačkaj, tréner
ŽP Šport U-16  -  ŠK Futura Humenné 4:0 (0:0)
Góly:  Petrík, Švéda, Dekrét, Vysočan
   Naším cieľom bolo rehabilitovať sa za prehru a slabší vý-
kon v predchádzajúcom zápase v Poprade a predviesť pek-
ný kombinačný futbal. Zámer sme sa snažili napĺňať už od 
úvodných minút a streliť čím skôr gól. Zápas sa odohrával 
najmä na súperovej polovici, vytvorili sme si tlak aj šance, 
no slabým dôrazom pri strelách alebo hlavičkách sa nám gól 
streliť nepodarilo a polčas skončil bez gólov. V úvode druhé-
ho polčasu mal hneď obrovskú šancu Dekrét, rútil sa sám 

na brankára, no vo fi nálnej fáze trafi l len do neho a 
úvodný gól nestrelil. V 48. min. Petrík nastrelil brvno 
a Švéda slabším dôrazom ani na dvakrát nedokázal 
loptu dopraviť do siete. Skóre sme otvorili v 59. mi-
núte, keď po rohu Grigu skóroval hlavičkou Petrík. V 
63. minúte premenil peknú kolmú prihrávku Grigu na 

druhý gól kapitán Dekrét a upokojil mužstvo. Najkrajší mo-
ment zápasu prišiel v 66. min., keď na pravej strane pekne 
zakombinovali Mozoláni s Káčeríkom a Švéda volejom upra-
vil na 3:0. V 73. min.  sme pridali štvrtý gól, Káčerík odcentro-
val z priameho kopu, Petrík hlavou zrazil loptu Vysočanovi, 
ten ju dorazil do brány a uzavrel skóre zápasu, hoci Dekrét 
mal ešte dve vyložené gólové šance. Po nevydarenom zá-
pase v Poprade sme predviedli celkom slušný, kombinačný 
futbal s množstvom šancí a verím, že zostávajúce 3 zápasy 
zvládneme k spokojnosti.

Marcel Turňa
I. liga - žiaci 

ŽP Šport U-15 - FK Jupie Podlavice 3:0 (0:0)
Góly: Cambel 2, Kováč  
ŽP Šport U-14  - FK Jupie Podlavice 3:1 (3:0)
Góly: Bauko 2, Klein  
   Po prehre v Čadci sme nastúpili na umelej tráve na Skalici 
s cieľom zvíťaziť, čo sa nám aj podarilo. Od začiatku stretnu-
tia sme sa zahryzli do súpera a hneď prišli aj šance. V 2. min. 
po Balcovom centri zakončoval Gordan, no zblízka prestre-
lil. V priebehu 3. a 5. min. nenašli strelecké pokusy Nemca, 
Vozára a Turňu cestu do brány. Prvú gólovú akciu začal v 6. 
min. kolmou prihrávkou Vozár na Kleina a ten pohotovo na-
šiel pred bránou Bauka, ktorý sa už nemýlil 1:0. V 24. min. sa 
z ľavej strany, „preštrikoval“ Balco, našiel pred bránou Kleina 
a ten sa na dva krát presadil 2:0. Ideálna prihrávka Vozára 
za obranu v 29. min. na Bauka, ten obišiel aj brankára a zvý-
šil na 3:0. Aktívny Bauko sa rútil sám na bránu aj v 33. minú-
te, no trafi l len brankára. Do druhého polčasu sme nastúpili 
s cieľom streliť ďalšie góly, no proti prehustenej obrane hos-
tí sme sa už nedokázali presadiť. Blízko k hetriku mal Bau-
ko, no samostatný nájazd mu zneškodnil brankár Bambušek. 
V 49. minúte nastrelil brankár Bubelíny pri odkope stopéra 
Vilčeka, lopta sa odrazila k útočníkovi hostí a ten pohodlne 
znížil na konečných 3:1. Zákerne hrajúci hostia počas celé-
ho zápasu „obkopávali“ nášho Turňu, ktorý to psychicky ne-
zvládol, oplácal, a v 66. minúte videl zbytočne červenú kartu. 

Martin Boháčik

Kuna majstrom SR 
s novým slovenským rekordom

ských hráčov: 17. Ľuboš Svitek 
(1143), 25. Michal Dilský (547).
Juniorky: 
1. Ľubica Listoferová, Inter Bra-
tislava (1229), 2. Eva Maricso-
vá, KK Zlaté Klasy (1217), 3. 
Dana Klubertová, Tatran Spiš-
ská Nová Ves (1145). Ďalšia naša 
hráčka Kristína Diabelková bola 
10. (1052).
Celkové poradie Majstrovstiev 
Slovenska seniorov 2013:  
1. Miroslav Hliviak, NK Hes-
ta Prešov (600), 2. Jozef Butko, 
MKK Slovan Galanta (584), 3. Pa-
vol Paulečko, ŽP Šport Podbre-
zová (570).

(kys)

Balco priviezol striebro
z majstrovstiev sveta

   V maďarskom Zalaegerszégu sa 9. - 15. mája uskutočnili desia-
te Majstrovstvá sveta v kolkoch kategórie U-18. V slovenskom re-
prezentačnom tíme boli z Kolkárskeho klubu ŽP Šport Podbrezová 
dvaja odchovanci  - Radovan Balco a Tomáš Dziad. V súťaži tande-
mov sa Radovanovi Balcovi spolu s Kristínou Hegedüšovou z Ga-
lanty podarilo vybojovať pre Slovensko cennú striebornú medailu. 
Stal sa tak prvým z odchovancov podbrezovského klubu, ktorý  do-
kázal priviesť z najprestížnejšieho športového sviatku cenný kov.

U 18 - družstvá:
Dorastenky družstvá: 1. Chorvátsko 
(2410 svetový rekord), 2. Nemecko 
(2284), 3. Srbsko (2216), 9. Sloven-
sko (2154). 
Dorastenci družstvá: 1. Nemecko 
(2426),  2. Maďarsko (2342), 3. Chor-
vátsko (2306), 5. Slovensko (2289/
Dziad 525, Balco 595)
Poradie Majstrovstiev sveta U 18 
- tandem mix: 1. Nemecko, 2. Slo-
vensko (Hegedüšová, Balco), 3. Ra-
kúsko, Nemecko 2.                     (kys)


