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Zoznámte sa
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Aktuality 
zo ŽP GROUP

Rozhodnúť sa, komu venujete 2 percentá vlaňajšej dane, musíte do 30. apríla

   Po dvoch funkčných obdo-
biach, a teda ôsmich rokoch, 
odišiel z postu dekana Hutníckej 
fakulty Technickej univerzity v 
Košiciach prof. Ing. Karel To-
mášek, CSc. Na jeho miesto 
Akademický senát Hutníckej fa-
kulty Technickej univerzity v Ko-
šiciach na svojom zasadnutí 10. 
decembra 2010 zvolil kandidáta 
na dekana - doc. Dr. Ing. Petra 
Horňaka. Po predložení návrhu 
rektorovi Technickej univerzi-
ty bol doc. Horňak menovaný 
do funkcie dekana Hutníckej 
fakulty Technickej univerzity v 
Košiciach na funkčné obdobie 
od 1.  februára  2011 do 31. 
januára 2015. 

   Nový dekan sa ujal svojho 
postu dňa 1. februára 2011 po 
slávnostnej inaugurácii za účasti 
vedenia Technickej univerzity, 
dekanov fakúlt TU, posledných 
bývalých dekanov HF, profe-
sorov HF a vedenia HF, čle-
nov akademického senátu HF 
a pozvaných hostí. Spoločnosť 
Železiarne Podbrezová a.s., 
ako veľmi významného partnera 
Hutníckej fakulty, zastupoval na 
inaugurácii Ing. Vladimír Zvarík, 
člen predstavenstva a výrobný 
riaditeľ, ktorý bude po obdobie 
nasledujúcich štyroch rokov čle-
nom novokoncipovanej Vedec-
kej rady Hutníckej fakulty. 

   -  P lán  i nves t í-
cií sa vždy pripravuje 
v poslednom kvartá-
li predchádzajúceho 
roka.  Rok 2009 bol 
poznačený výraznou 
hospodárskou krízou. 
Dĺžku krízového obdo-
bia  nebolo možné určiť 
a preto výška pripravovaného 
plánu investičného rozvoja na 
rok 2010 bola poznačená zotr-
vávajúcou opatrnosťou. V roku 
2010 neboli plánované veľké 
investičné projekty. Investície 
boli zamerané najmä do pro-
jektov s rýchlou návratnosťou 
a do zariadení, ktoré boli do 
Železiarní Podbrezová dove-
zené z dcérskej spoločnosti TTS 
Svinov, ktorá  ukončila svoju 
výrobnú činnosť.
Spomeniete významnejšie in-
vestičné akcie technologické-
ho a stavebného charakteru?
   - Aj keď výška investícii v roku 
2010 bola na rovnakej úrovni 
ako v roku 2009 , podarilo sa 
nám zrealizovať viac význam-
ných akcií. Najvýznamnejšou 
technologickou  investičnou 
akciou roku 2010  bola urči-
te inštalácia točivej redukcie 
TR320 v teplárni nového závo-

S Ing. Milanom SRNKOM, PhD.,
vedúcim odboru technického a investičného rozvoja

Ukončenie krízy sa prejaví aj
v investíciách plánovaných na rok 2011

Uplynulý rok priniesol v mnohých oblastiach života našej spo-
ločnosti zlepšenie. Nedostali sme sa síce na predkrízovú úroveň, 
ale v porovnaní s rokom 2009 sa situácia podstatne zlepšila. Platí 
to aj pre oblasť technického a investičného rozvoja, ktorá bola 
v krízovom roku zmrazená na päťdesiat percent?

du.  Prínosom točivej 
redukcie je výroba 
elektrickej energie 
z prebytočnej pary. 
Medzi  ďalš ie vý-
znamné technologic-
ké investičné akcie 
realizované v roku 
2010 môžeme zara-
diť modernizáciu lin-

Pomôžte tým, 
čo pomoc potrebujú

   Využite aj tento rok možnosť 
darovať 2 percentá svojej dane Na-
dácii Železiarne Podbrezová alebo 
Nadácii Miška Sotáka. 
   Za roky existencie obidve nadácie 
pomáhajú ľuďom poznamenaným 
tragickými príbehmi spôsobenými 
ťažkou chorobou, či iným zložitým 
údelom osudu. V našej spoločnosti 
azda niet pracovného kolektívu, 
v ktorom by sa nestretli s nejakým 
druhom pomoci jednej z týchto 
nadácií pre ich kolegu či rodinného 
príslušníka.

   Okrem charity podporujú verej-
noprospešné projekty v zdravot-
níctve, školstve, vede a kultúre, 
ale aj rozvoj prirodzeného talentu 
detí zo sociálne slabších rodín. 
O pomoc môže požiadať každý, kto 
ju potrebuje.
    Ak sa rozhodnete pre podporu 
týchto nadácií, vaše peniaze sa 
dostanú do tých správnych rúk. 
   Ďakujeme všetkým darcom, ktorí 
doteraz prispeli svojím percen-
tom dane a veríme, že sa ich okruh 
rozšíri.

Ako poukázať 2 percentá dane?
  Ak vám vykoná ročné zúčtovanie dane zo závislej činnosti 
zamestnávateľ, stačí vyplniť a predložiť Vyhlásenie o poukáza-
ní 2 percent dane z príjmu do 30. apríla 2011 daňovému úradu 
v mieste svojho trvalého bydliska. Spolu s Vyhlásením doložíte 
potvrdenie svojho zamestnávateľa, že vaša daň, vyplývajúca 
z ročného zúčtovania, bola odvedená daňovému úradu.
V prípade, že si podávate daňové priznanie samostatne, uve-
diete ako prijímateľa 2 percent dane Nadáciu ŽP alebo Nadáciu 
Miška Sotáka.

Nadácia Miška Sotáka

(Dokončenie na str. 3)

ky kotlových rúr č.3, nákup no-
vého opticko – emisného spek-
trometra pre chemickú analýzu 
kovov, otryskávacie zariadenie 
oblúkov, modernizáciu UV lako-
vacej linky alebo modernizáciu 

výmurovky stabilizačnej pece 
tŕňových tyčí. Len malý podiel 
financií bol použitý do investícií 
stavebného charakteru, ktoré 
boli zamerané hlavne do envi-
ronmentálnych akcií. 
V uplynulých dňoch bol 
schválený plán technického 
a investičného rozvoja na  
rok 2011. Prezradíte nám, čo 
chystáte v tejto oblasti?
   - Dobré výsledky hospo-
dárenia roku 2010 a dobré 
výhľady na rok 2011 dávajú 
predpoklad pre finančnú stabi-
litu spoločnosti, čo sa prejavilo 
aj vo výške schváleného in-
vestičného plánu na rok 2011. 

Snehové podmienky: veľmi dobré (50 cm)
Podujatie: 
26. februára verejné lyžiarske preteky pre ro-
diny, deti i ostatných neregistrovaných lyžia-
rov (bližšie na ôsmej strane).

   Počas jarnej lyžovačky na vás čaká na Tá-
ľoch mnoho zaujímavých podujatí. O nich, 
ale aj o tých, ktoré spoločnosť chystá počas 
golfovej sezóny, sa dozviete v našej novej 
rubrike. Od budúceho čísla vás bude gene-
rálny riaditeľ Tále a.s., Ing. Ľuboš Ďurinďák, 
informovať o aktivitách, na ktorých ste vítaní 
aj vy so svojimi rodinami. Tou najvýznamnej-
šou bude najprestížnejšia ženská európska 
golfová túra. Ladies European Tour (LET) už 
druhýkrát zavíta na Tále v máji. 

   Chceme vám priblížiť všetko, čo s golfom 
súvisí a tešíme sa na vaše otázky adresova-
né redakcii. Súčasťou bude čitateľská súťaž s 
tradične lákavými cenami.  

NEPREHLIADNITE!

(Dokončenie na str. 3)

Inaugurácia dekana
HF TU v Košiciach

Predĺžená linka v ťahárni rúr
objektívom I. Kardhordovej

Novému dekanovi (vľavo) blahoželá rektor TU
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*naša anketa* naša anketa* 

Roman KAZÁR, Poo
   - No ja veľmi nemám čas na čí-
tanie. Keď nie som v práci, tak sa 
venujem športovým aktivitám a tak 
mi na knihu nezostáva čas. Dennú 
tlač si prečítam na internete a na-
posledy som azda čítal monografi u 
vydanú k výročiu železiarní. A nedá 
mi nepoznamenať, že je to veľmi 
pekne spracovaná kniha.

Zo života ŽP GROUP

Rovnačka 
pre Čínu

Začiatkom roka bola na montáži 
haly č. 4 dokončená dvojvalcová 
rovnačka XRK na rovnanie tyčí 
20 - 90 milimetrov pre čínskeho 
zákazníka Jiangyin Dongchen 
Machinery Manufacturing Co., 
Ltd. Do mesta Jiangyin, v pro-
vincii Jiang – Su. Po ukonče-
ní expedície bude zariadenie 
naložené na loď. Po mesačnej 
plavbe do Šanghaja a zhruba 
štrnásťdňovej preprave po súši, 
bude pri zákazníkovi realizovaná 
konečná montáž. Zákazka na 
zariadenie váhy 30 ton a fi nanč-
ného objemu 560 tisíc eur, patrí 
medzi referenčné zákazky pre 
čínsku fi rmu, pre ktorú by sme 
chceli v budúcnosti vyrábať nie-
ktoré komponenty.

Pavel Ondráček, Žár

V ŽĎAS - e prebehla 
v uplynulých dňoch 
montáž zariadenia 
kovacieho súboru s li-
som CKVX 2500 pre 
Rusko. Ide o montáž 
manipulátora nosnos-
ti 20 ton, ingotového 
voza, otočného kova-
cieho stola a pohonu. 
Zákazka je určená pre 
fi rmu OZZM v Starom 
Oskole a expedícia by 
sa mala začať v marci. 
Prebiehať bude dva 
mesiace. Ide o po-
merne veľkú zákazku, 
v hodnote približne 8 
miliónov eur, realizo-
vanú v spolupráci so 
spoločnosťou Belasa.

Kovací súbor pre Rusko

 Na montáži haly 5 je pripravovaný kovací manipulátor OKK 20, určený pre 
zákazníka OZZM v ruskom Starom Oskole

Skutočnosť
prevýšila plán

Vzhľadom na hos-
p o d á r s k u  k r í z u 
v roku 2009, ktorá 
našu firmu najvý-
raznejšie zasiahla 
v I. polroku 2009, 
predpoklady i prog-
nózy, no v nepo-
slednom rade tvorba plánu 
pre nasledujúci rok, boli 
opatrnejšie ako bola realita.
   Plánované tržby sa v mi-
nulom roku podarilo splniť na 
122,7 percenta, celkové tržby 
dosiahli úroveň 8 090 330 
eur, čo je výsledok, ktorý je 
takmer zhodný s predkrízo-
vým rokom 2008, kedy tržby 
predstavovali  8 030 000 eur. 
Tržby z predaja žiarobetónov 
predstavovali 3 983 388 eur, 
z predaja šamotu 3 335 703 
eur, syntetickej trosky 670 872 
eur, hmôt 81 163 eur a MgOC 
stavív 19 204 eur. Celkový 
medziročný rozdiel dosiahol 
nárast  2 062 565 eur. 

   Najvýraznejš ie 
bol prekročený pre-
daj v žiarobetónoch 
– predalo sa 3 209 
t žiarobetonových 
zmesí, čo č iní ná-
rast o 618 t v porov-
naní s plánovaným 

predajom a  531 t žiarobetó-
nových monolitov, čo je o 272 
t viac ako bol plán. V predaji 
šamotu, ktorý zahrňuje liaci, 
kachľový a tvarový šamot, boli 
plánované tržby prekročené 
o 9,8 percenta. Predaj syn-
tetickej trosky bol na úrovni 
plánu, ale medziročne do-
siahol nárast 101 percent. 
V priebehu roka sa vyvinuli 
ďalšie nové  druhy syntetic-
kých trosiek, ktorými sme sa 
postupne začali presadzovať 
v oceliarňach. V roku 2010 
sa mesačné tržby od druhé-
ho kvartálu stabilizovali na 
úroveň 700 000 eur, vďaka 
postupnému nárastu výroby, 

hlavne v oceliarskom prie-
mysle, ktorý tvoril 65 percent 
predaja. V priebehu roka bola 
zavedená skúšobná výroba 
nového druhu žiaruvzdor-
ných stavív na báze MgO 
a to magnéziovouhlíkatých. 
Skúšky uvedených stavív sa 
uskutočnili v ŽP na troskových 
čiarach paniev s výbornými 
výsledkami, ktoré boli porov-
nateľné s konkurenčnými  za-
hraničnými výrobcami. Ďalšie 
overovacie skúšky prebehnú 
začiatkom marca v akciovej 
spoločnosti ŽĎAS.
 V pláne pre rok 2011, ktorý 
v predaji vyrábaného sorti-
mentu vychádza zo sku-
točnosti minulého roka, sa 
plánuje aj s predajom 660 t 
magnéziovouhllikatých stavív, 
ktoré rozšíria náš výrobný sor-
timent, zvýšia tržby a celkové 
hospodárenie fi rmy.

Ing. Roman Gál, 
obchodný riaditeľ

Akú knihu ste čítali naposledy?
Opýtala sa: O. Kleinová Foto: V. Kúkolová
  „Povedz mi čo čítaš, a ja ti poviem 
kto si“, pamätáte sa ešte na tento 
výrok klasika? Dnes je aktuálne 
skôr: „Povedz mi, aké stránky na-
vštevuješ...“. 
   „Konzumácia“ televíznych 
programov či surfovanie po inter-
nete nahradili klasickú knihu. Podľa 
prieskumov záujem o čítanie rapíd-
ne klesol a mladá generácia už nečíta 
vôbec. Netuší však, o čo prichádza. 
V prvom rade sa ochudobňuje o mož-
nosť rozširovania si slovnej záso-
by, ale aj o rozvoj svojej fantázie 
a predstavivosti. V predvečer mar-
ca označovaného za Mesiac knihy, 
sme zisťovali, ako je to s čítaním 
medzi našimi spolupracovníkmi:

Zuzana ODORČÁKOVÁ, Vvr 
   - Vzhľadom na to, že čas je pre mňa 
vzácny, skôr si pozriem fi lm, a to naj-
radšej akčný alebo western. Ale nie 
tak dávno som listovala v publikácii  
Chvatimech a tá ma veľmi zaujala. 
Našla som tam množstvo známych 
a je tam aj niečo z histórie, bolo to 
zaujímavé.

Ing. Soňa ROŠTÁROVÁ, Gp
   - Momentálne čítam knihu od Bibi 
Bohinskej Žena v pôvodnom znení. 
Čítam veľmi rada a tento rok som sa 
rozhodla urobiť si trošku prehľad o kni-
hách slovenských autorov, takže zatiaľ 
som čítala knihy od Jozefa Banáša, Ja-
roslava Rumpliho, Dominika Dána, Evy 
Urbaníkovej, Tamary Heribanovej.., no a 
chystám sa pokračovať ďalšími autormi.

Jozef ŠEBO, Ttd
   -  Ja čítam viac odbornú literatúru, 
ale potešila ma kniha o histórii že-
leziarní, ktorú sme vlani dostali a ja 
som si ju prečítal.  Zaujala ma, bolo 
to také spestrenie a myslím si, že táto 
kniha bola spracovaná naozaj repre-
zentačne a zároveň je to dokument 
aj pre budúce generácie.

Ing. Michal WEISS, ŽP VVC, s.r.o.
   - Naposledy som  čítal cestopis 
Nórsko a Nepál.  Toto je žáner, kto-
rý ma nielen najviac zaujíma, ale 
vzhľadom na to, že veľa cestujem, 
je pre mňa nevyhnutné naštudovať 
si dopredu cestu, keďže si to rád 
organizujem sám. 

Ing. Pavol BERAXA, ŽP VVC, s.r.o.
   -  Aj keď momentálne všetok môj 
voľný čas pohlcujú dokončievacie 
práce na dome, občas si niečo pre-
čítam. Je to viac – menej odborná 
literatúra, hodne som študoval ma-
teriály, týkajúce sa stavby domu, no 
a samozrejme aj moja práca si vyža-
duje neustále štúdium.

em
o

-
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Od okamihu organizačného 
zač lenenia šrotového poľa 
v Piesku späť pod oceliareň 
uplynulo už sedemnásť me-
siacov. Vedúceho strediska 
Igora Greguša, ktorý bol do 
tejto funkcie menovaný 1. júla 
minulého roka, sme sa opýtali:

Čo predchádzalo získaniu osvedčenia?
   - Slovenskej národnej akreditačnej službe 
bola v júni minulého roku zaslaná žiadosť 
Laboratória vôd akciovej spoločnosti Žele-
ziarne Podbrezová o akreditáciu, pre oblasť 
- vykonávať chemické a fyzikálno-chemické 
skúšky odpadových vôd. Po podaní žiadosti 
Slovenská národná akreditačná služba 
posúdila spôsobilosť nášho laboratória. 
Preverovaný bol systém kvality a tech-
nická spôsobilosť laboratória vôd  podľa 
požiadaviek medzinárodnej normy STN EN 
ISO/IEC 17025 pre akreditáciu skúšobných 
laboratórií.
   Náročné kritéria uvedenej normy boli pre-
verované najprv po dokumentačnej stránke 
a v októbri minulého roku sa uskutočnilo 
samotné prísne akreditačné posudzovanie 
priamo na mieste, t.j. v laboratóriu ŽP. 
Posudzovatelia SNAS-u, i pozorovatelia 
z Kazašskej republiky, boli prítomní i pri 
výkone skúšok. Následné zistenia sme 
v laboratóriu povinne dôkazne odstránili.    

Všetko s cieľom dosiahnutia vyššej kvality
Vy patríte medzi „skalných“ 
oceliarov (od roku 1983 – pozn. 
red.) a tak vám práca, ktorú 
dnes robíte nebola cudzia od 
začiatku. Šrotové pole Piesok 
sa zlučovalo so šrotovým po-
ľom oceliarne s cieľom zvýše-
nia flexibility pri manipulácii 

s oceľovým šrotom. Myslíte si,  
že sa toto poslanie naplnilo?
   - Rozhodne áno. Šrotové pole 
oceliarne slúži na prípravu vsádz-
ky pre konkrétne tavby a šroto-
vé pole Piesok na uskladnenie 
a úpravu oceľového šrotu, ktorý 
sa tu uskladňuje podľa druhov 

do určených sektorov. Vykládka 
štátnych vagónov je realizovaná 
presne podľa druhov oceľového 
šrotu. Pri príprave vsádzky dopre-
du vieme, aký druh šrotu potrebu-
jeme a z akého sektora ho máme 
naložiť. Vieme flexibil-
ne prispôsobiť zloženie 
vsádzky aj tým najná-
ročnejším požiadavkám 
zákazníka. Konečným 
efektom je dosiahnutie 
požadovaného chemic-
kého zloženia ocele, čo 
je predpokladom pre 
kvalitný výrobok.
Aké ďalšie organizačné zmeny 
nastali v tomto stredisku?
   - Pribrali sme nových zamest-
nancov a prešli na dvanásťhodino-
vý pracovný režim. Zjednotili sme 
uskladnenie šrotu v sektoroch na 
šrotovom poli oceliarne a šrotovom 
poli Piesok. Zabudovali sme nový 

kamerový systém so záznamníkom 
a bol vytvorený nový počítačový 
program na nákup a výkup oceľo-
vého šrotu.
Opatrenia na skvalitnenie do-
dávaných surovín robia aj vaši 
dodávatelia. Jedným z nich bolo 
školenie, ktoré ste realizovali 

v uplynulom týždni. Môžete nám 
priblížiť o čo šlo?
   - Spoločnosť ŽP EKO QELET 
k nám poslala piatich budúcich 
nákupcov šrotu na zaškolenie. 
Boli u nás týždeň. Prvé tri dni sa 

oboznamovali s prá-
cou vstupnej kontroly, 
ako je preberanie va-
gónov na stanici, „dru-
hovanie“, evidencia, 
váženie, vypisovanie 
reklamačných listov, 
meranie rádioaktivity... 
Oboznámili sa s vý-

robným procesom od prípravy 
vsádzky, nakladania šrotu do ko-
šov, tavenia a spracovania ocele 
v EAF a LF, až po kontinuálne 
odlievanie ocele v ZPO. Cieľom 
školenia bolo, aby budúci nákup-
covia oceľového šrotu získali po-
znatky o práci vstupnej kontroly 
a aby si vytvorili predstavu o vý-

robnom procese. Hoci si myslím, 
že päť dní je málo na to, aby si 
urobili dokonalý obraz o tejto 
problematike, stačilo však, aby si 
dokázali uvedomiť dôsledky, kto-
ré nám môže spôsobiť nekvalitná 
dodávka oceľového šrotu.

ok

Akreditácia
potvrdená

   Laboratórium vôd oddelenia chémie odboru riadenia 
kvality úspešne prešlo ďalším akreditačným posudzo-
vaním v závere minulého roka. Vo februári obdržalo 
Osvedčenie o akreditácii č. S-107 Slovenskej národnej 
akreditačnej služby Bratislava. Ing. Eriky Nepšin-
skej, vedúcej oddelenia chémie a manažérky kvality, 
zodpovednej za správnosť výkonov akreditovaného 
laboratória, sme sa opýtali:

   Nakoľko pri posudzovaní žiadosti a vý-
kone jednotlivých akreditačných úkonov 
Slovenská národná akreditačná služba 
zistila, že laboratórium vôd spĺňa všetky 
zákonné požiadavky na akreditáciu, našej 
žiadosti vyhovela.
Bolo potvrdenie spôsobilosti laboratória 
vykonávať chemické a fyzikálno-chemic-
ké skúšky odpadových vôd rovnako 
náročné, ako pred štyrmi rokmi?
   - Požiadavky normy STN EN ISO/
IEC 17025 pre akreditáciu skúšobných 
laboratórií musí akreditované laboratórium 
zabezpeči ť  počas ce lého obdobia, 
na ktoré mu bolo udelené osvedčenie. 
Pravidelne ročne je teda i naše laboratórium 
preverované SNAS-om pri dohľadoch 
priamo na mieste. Ďalej má laboratórium 
vôd povinnosť dokazovať svoju spôsobilosť 
v tzv. medzilaboratórnych porovnávacích 
skúškach, úspešne. 
   Aktualizovaná norma ISO/IEC 17025 
navyše zaviedla nutnosť používať len naj-

novšie platné normy v jednotlivých postu-
poch skúšok. Následne teda celý systém 
kvality a technické požiadavky v laboratóriu 
boli opätovne preverované v závere roka 
2010 s vyššími kritériami. 
K akým výkonom vás akreditácia opráv-
ňuje?    
   - Udelené osvedčenie o akreditácií dek-
laruje pre Laboratórium vôd ŽP a.s. spôso-
bilosť vykonávať chemické a fyzikálno-che-
mické skúšky odpadových vôd, nestranne 
a dôveryhodne, plnením požiadaviek normy 
ISO/IEC 17025. 
   Oprávňuje nás používať v skúšobných 
protokoloch akreditačnú značku SNAS-u, 
a svoje skúšky odpadových vôd uvádzať 
ako akreditované, pre potreby zákazní-
kov.                                                    (vk)

Výška investičného plánu sa 
dostala na porovnateľnú úro-
veň ako v rokoch pred hospo-
dárskou krízou. Na rok 2011 
je rozpracovaných aj niekoľko 
veľkých investičných projektov. 
Najvýznamnejšou investičnou 
akciou bude výstavba novej 
haly polotovarov s automati-
zovaným skladom rúr. V roku 
2011, v rámci investícií, zabez-
pečujeme aj nákup prístrojovej 
techniky pre výskumno vývojový 
projekt  „Výskum vlastností žia-

rupevných ocelí novej generácie 
pre aplikáciu v prehrievačo-
vých systémoch s ultrasuper-
kritickými parametrami“, ktorý 
je spolufinancovaný z fondov 
regionálneho rozvoja Európ-
skej únie a štátneho rozpočtu 
Slovenskej republiky v rámci 
operačného programu Minis-
terstva školstva, vedy, výskumu 
a športu SR  „Výskum a vývoj“. 
Bližšie informácie o uvedenom 
projekte prinesieme čitateľom 
v ďalších číslach. 
Hoci je len začiatok roku, vie-

Ukončenie krízy sa prejaví aj v investíciách...
(Dokončenie zo str. 1)

O dokumentáciu žiada lekár
V súvislosti so zrušením obvodu MUDr. A. Mihaloviča sme dostali do redak-
cie množstvo otázok. Týkali sa najmä zdravotnej dokumentácie, ktorá bola 
odoslaná VÚC do Banskej Bystrice.  Čo je potrebné, aby sa dokumentácia 
dostala do ambulancie lekára, ktorého si títo pacienti vyberú?, o odpoveď 
sme požiadali Petra Hajnalu, hovorcu VÚC Banská Bystrica:
   -  Podľa § 23 ods. 4 zákona č.  576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti, službách 
súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov,  lekár príslušného samosprávneho kraja, ktorý 
prevzal zdravotnú dokumentáciu do úschovy, bezodkladne odovzdá zdravotnú doku-
mentáciu poskytovateľovi, s ktorým osoba uzatvorila dohodu o poskytovaní všeobecnej 
ambulantnej starostlivosti. To znamená, že všeobecný lekár uzatvorí dohodu o poskyto-
vaní všeobecnej ambulantnej starostlivosti s pacientom a následne požiadala písomne 
lekára samosprávneho kraja aj s doloženou fotokópiou dohody o poskytovaní zdravotnej 
starostlivosti o zaslanie zdravotnej dokumentácie. ok

   Po slávnostnom sľube si no-
vovymenovaný dekan prevzal 
menovací dekrét a insígnie fa-
kulty z rúk rektora Technickej 
univerzity Dr. h. c. prof. Ing. An-
tona Čižmára, CSc. 
   Dekan doc. Dr. Ing. Peter Hor-
ňak je absolventom Hutníckej 
fakulty, svoje vysokoškolské 
štúdium ukončil v odbore Mate-
riálové inžinierstvo v roku 1990. 
V roku 1996, po absolvova-
ní doktorandského štúdia na 
Katedre náuky o materiáloch 
,získal vedecký titul Dr. v odbore 
Fyzikálna metalurgia, materiály 
a medzné stavy a v roku 2005 
získal vedecko-pedagogický 
titul docent v odbore Fyzikál-
na metalurgia. Doc. Horňak je 
odborníkom v oblasti materiá-
lového výskumu, v ktorom sa 
zameriava hlavne na štúdium 
štruktúry a vlastností kovových 
materiálov. Počas pôsobenia 
na fakulte absolvoval niekoľko 
zahraničných študijných pobytov 
v Nemecku, Japonsku a Ho-

me, že máte už jednu úspeš-
nú investičnú akciu za sebou. 
Môžete nám o nej niečo pre-
zradiť? 
  - Áno, tento rok sme začali 
celkom dobre a koncom januára 
sme v prevádzkarni ťaháreň 
rúr dali do užívania predĺženú 
kontrolnú linky č. 7 na 17 metrov 
dlhé rúry.  Na linke dovezenej 
z TTS Svinov a inštalovanej 
v Podbrezovej ešte v roku 2009, 
sme kompletne zrekonštruovali 
jej vstupnú a výstupnú časť.

ok

landsku. Bol riešiteľom 5 projek-
tov Európskej komisie zamera-
ných na materiály a bezpečnosť 
jadrového priemyslu, vedúcim 
alebo riešiteľom viacerých eu-
rópskych projektov COST, pro-
jektov EUREKA a VEGA. Od 
roku 2007 pôsobil na Hutníckej 
fakulte ako prodekan pre ve-
decké činnosti a doktorandské 
štúdium. Je autorom a spolu-
autorom približne 120 publikácií 
v odborných zahraničných a do-
mácich časopisoch a v zborní-
koch z konferencií. Ako pedagóg 
sa venuje prednáškovej činnosti 
v oblasti materiálových vied.
   Novozvolený dekan Hutníckej 
fakulty počas slávnostnej inau-
gurácie odovzdal menovacie 
dekréty aj trom novým prode-
kanom. Prodekanom pre rozvoj 
bol menovaný doc. Ing. Jozef 
Malik, CSc., prodekankou pre 
bakalárske a inžinierske štúdium 
doc. Ing. Iveta Vasková, PhD. 
a prodekanom pre vedecké čin-
nosti a doktorandské štúdium 
doc. RNDr. Ľubomír Pikna, PhD.

Inaugurácia dekana
HF TU v Košiciach

(Dokončenie zo str. 1)

Foto: I. Kardhordová
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Z rozboru výsledkov pracovnej 
úrazovosti a stavu bezpečnosti 

a ochrany zdravia pri práci 
v akciovej spoločnosti 
Železiarní Podbrezová 
za rok 2010 vyberáme:

Vyššia pracovná úrazovosť ako v roku 2009 
   V minulom roku bolo registrova-
ných 41 pracovných úrazov, z dô-
vodu ktorých bolo vymeškaných 
1 556 kalendárnych dní, čo v po-
rovnaní s rokom 2009 predstavuje 
zvýšenie o 22 pracovných úrazov 
a 916 zameškaných kalendárnych 
dní.  Z uvedeného počtu bol jeden 
závažný pracovný úraz – s dĺžkou 
liečenia nad 42 kalendárnych dní, 
v prevádzkarni valcovňa bezšví-
kových rúr.
   K zvýšeniu pracovnej úrazovosti 
došlo vo valcovni bezšvíkových rúr, 
ťahárni rúr, oceliarni, druhovýrobe, 
energetike a doprave. Naopak, zní-
ženie bolo zaznamenané v odbore 
riadenia kvality a centrálnej údržbe. 
Priemerná početnosť (počet pra-
covných úrazov na 100 zamest-

pracovných úrazov (v ťahárni rúr 
štyri a vo valcovni bezšvíkových 
rúr jeden), čo v porovnaní s rokom 
2009 predstavuje zvýšenie o tri 
úrazy.
   Z dôvodu pracovnej úrazovos-
ti bolo vymeškaných 1 556 ka-
lendárnych dní (zvýšenie o  916 
dní). Priemerné percento práce-
neschopných (PN) bolo 0,13 (zvý-
šenie o 0,07), priemerný denný 
stav PN tvorili štyria zamestnanci 
(zvýšenie o dvoch), jeden prípad 
pracovnej úrazovosti bol priemerne 
liečený 38 dní (zvýšenie o 4 dni). 
Dlhodobá PN bola zaznamenaná 
v prípade závažného pracovného 
úrazu vo valcovni bezšvíkových rúr 
z 26. mája (zamestnanec vymeškal 
219 kalendárnych dní).

patrili materiál, bremená a pred-
mety (43,90 percenta), na dru-
hom mieste to boli pracovné, prí-
padne cestné dopravné priestory 
ako zdroje pádov zamestnancov 
(29,27 percenta) a tretím najčas-
tejším zdrojom boli zdvíhadlá – 
dopravníky (zdvíhacie a dopravné 
zariadenia) s 12,20 percentami. 
K najčastejším príčinám patrili ne-
dostatky osobných predpokladov 
na riadny pracovný výkon a riziko 
práce (78,05 percenta) a chybný 
alebo nepriaznivý stav zdroja úrazu 
(14,63 percenta). K pracovným 
úrazom najčastejšie dochádzalo 
v procese – výroby a spracova-
nia (56,10 percenta) a pri pohybe 
(14,63 percenta). Pri špecifickej 
pracovnej činnosti bolo najviac 

Obdobie
Prevádzkarne/odborné útvary

Vo Vvr Vt Vd Gork Te Tcú Td Ez Ost.
r. 2010 3 17 14 2 - 1 3 1 - -
r. 2009 1 7 6 - 1 - 4 - - -
Rozdiel ± +2 +10 +8 +2 -1 +1 -1 +1 - -

nancov) za akciovú spoločnosť 
dosiahla 1,27 (zvýšenie o 51,2 
percenta). Najvyššiu pracovnú 
úrazovosť, aj podľa početnosti, 
dosiahli v druhovýrobe, valcov-
ni bezšvíkových rúr, ťahárni rúr 
a oceliarni. Najviac pracovných 
úrazov bolo zaznamenaných – 
vo valcovni bezšvíkových rúr v 
strediskách úpravňa, expedícia, 
výroba lúp a príprava vsádzky, 
- v ťahárni rúr v strediskách ob-
lúkareň, ťahacie stolice a medzi-
operačné delenie. K zvýšeniu PÚ 
došlo aj v úrazovosti žien, kde sme 
v minulom roku zaznamenali päť 

   Z poranení išlo najviac o prsty 
horných končatín (18), nohu vrá-
tane členka (5), ruku vrátane lakťa 
(3) a tri poranenia boli na ruke, 
vrátane zápästia. Po dva prípady 
boli zaznamenané - u poranenia 
tvárovej časti, hrudného koša (re-
bier vrátane kĺbov a lopatiek), - no-
hy (vrátane kolena) a u viacerých 
postihnutých oblastí tela, bez pod-
robnejšieho rozlíšenia. Došlo však 
aj k poraneniu oka, chrbta (vrátane 
chrbtice a chrbtových stavcov), 
panvovej a brušnej oblasti (vrátane 
orgánov), bedrových kĺbov.
   Medzi najčastejšie zdroje úrazov 

úrazov pri obsluhe stroja, prísune 
alebo odsune materiálu (21,95 
percenta), pri upevňovaní, vešaní, 
zdvíhaní a ukladaní na zvislej plo-
che (17,07 percenta) a pri chôdzi, 
behu, stúpaní a klesaní (14,63 per-
centa). Analýzu uzatvára materiá-
lový činiteľ - najviac úrazov bolo pri 
opracovávaní dielcov a súčiastok  
(29,27 percenta), rizikovými boli 
aj povrchy - zem a podlahy, ktoré 
sa podpísali pod  21,95 percenta 
úrazov. Zdvíhacie, zaisťovacie, 
zachytávacie a manipulačné zaria-
denia boli príčinou u 9,76 percenta 
úrazov.

Choroby 
z povolania

 V sledovanom období bola 
klinikou pracovného lekárstva 
a toxikológie Rooseveltovej 
fakultnej nemocnice priznaná 
jedna choroba z povolania (z 
vibrácií) v ťahárni rúr. Najčas-
tejšia v tejto oblasti je choroba 
z dlhodobej nadmernej jed-
nostrannej záťaže (ide o kom-
plex ochorení muskuloskeletár-
neho systému – ako sú šľachy, 
šľachové puzdra, úpony šliach 
a menisky), kde stanovenie pro-
fesionálnej etiológie je často 
veľmi zložité. V súčasnosti nie 
je možné stanoviť preventívne 
opatrenie na zníženie rizika, 
okrem ergonomického usporia-
dania pracoviska (t.j. zosúlade-
nie stroja, človeka a nástroja) 
a dodržiavania stanovených 
limitov dvíhania bremien. Za po-
sledných päť rokov evidujeme 
štyri choroby z DNJZ.

Odškodnenie a regresy
   V zmysle zákona č. 311/2001 bolo v spoločnosti odškodnených 41 
pracovných úrazov, avšak z dôvodu porušenia zásad bezpečnosti práce 
bolo v troch prípadoch odškodnenie len čiastočné. Podľa zákona č. 
461/2003 bolo odškodnených ďalších 23 evidovaných úrazov, z toho 
opäť dva úrazy čiastočne. Spoločnosť postihnutým vyplatila 36 898,50 
eura, z toho úrazový príplatok za dočasnú PN predstavoval 12 081,70 
eura, náhrada za bolesť 17 087,90 eura a za sťaženie spoločenského 
uplatnenia 7 728,90 eura.

   V železiarňach pracovalo k 31. decembru 2010, na 219 rizikových 
miestach,  v tretej a štvrtej kategórii 1 749 zamestnancov  (z toho 
277 žien), čo predstavovalo 52,2 percenta z celkového počtu (zvý-
šenie o 3,4 percenta v porovnaní s rokom 2009). Z toho v tretej ka-
tegórii rizikových prác 1 680 zamestnancov a v štvrtej 69 (v priebehu 
roka došlo k zníženiu počtu zamestnancov tejto kategórie), ktorí boli 
exponovaní šiestimi rizikovými škodlivinami v rôznych kombináciách 
– hluk 1 723 (z toho 277 žien), fyzická záťaž 311 (50), prach 99 (1), 
tepelná záťaž 102, infračervené žiarenie 56 a vibrácie 47 (8). Jednej 
škodlivine bolo vystavených 1 270 zamestnancov (z toho 218 žien), 
dvom 369 (59) a trom 110  zamestnancov.
   Zamestnanci pracovnej zdravotnej služby vlani vykonali na 
rizikových pracoviskách so zvýšeným nebezpečenstvom chorôb 
z povolania a pracovných úrazov 534 meraní priemyselných škod-
livín, z toho hluk bol meraný 214 krát, osvetlenie 320 krát. Externou 
organizáciou boli vykonané štyri merania na pevný aerosól a štyri 
merania na chemické látky. Priemyselné škodliviny boli merané 
v ťahárni rúr, valcovni bezšvíkových rúr, druhovýrobe a centrálnej 
údržbe. V pracoviskách odboru riadenia kvality, energetiky, ťa-
hárne rúr a odboru zásobovania, kde sa skladujú veľmi jedovaté 
a jedovaté látky, s ktorými sa manipuluje, boli zabezpečené všetky 
preventívne opatrenia. Evidujeme deväť veľmi jedovatých látok, 25 
jedovatých a 12 karcinogénnych látok.

Rekondičné 
pobyty

V záujme predchádzania vzniku 
chorôb z povolania boli zabezpečené  
rekondičné pobyty pre vybraný okruh 
zamestnancov v zariadení Tále, a.s., 
v spolupráci s kúpeľmi Brusno, Zú-
častnilo sa ich 103 zamestnancov 
spĺňajúcich podmienky na poskytnutie 
pobytu.

Pracovná 
neschopnosť

   V minulom roku bolo hlásených 
1287 nových prípadov PN pre cho-
robu a úraz, z dôvodu ktorých bolo 
vymeškaných 49 938 kalendárnych 
dní (zvýšenie o 302 prípadov PN 
a 2682 kalendárnych dní).  Každý 
novo hlásený prípad PN trval v prie-
mere 39 dní (menej o 9 dní). Denne 
na pracoviskách chýbalo pre ochore-
nie alebo úraz 137 zamestnancov (o 
7 viac ako v roku 2009).

   V roku 2010 bolo zaznamena-
ných 168 nepracovných úrazov 
s vymeškanými 8 321 kalendár-
nymi dňami (zvýšenie o 44 ne-
pracovných úrazov a zníženie 
o 282 vymeškaných kalendárnych 
dní). Jeden prípad nepracovného 
úrazu bol priemerne liečený 50 
dní, čo predstavovalo zníženie o 
19 kalendárnych dní v porovnaní 

s rokom 2009.
   S cieľom rozšíriť sociálno-za-
mestnanecké výhody uzavrela 
akciová spoločnosť ŽP s Allianz 
– Slovenská poisťovňa, a.s., zmlu-
vu o úrazovom poistení svojich 
zamestnancov aj pre rok 2010.  
Poistenie sa vzťahovalo na všetky 
úrazy v pracovnej i mimopracov-
nej činnosti po celých 24 hodín, 

pre všetkých zamestnancov ŽP 
a.s. a zamestnancov z konkretizo-
vaných dcérskych spoločností. Al-
lianz – Slovenská poisťovňa, a.s.,  
plnila 242 poistných udalostí a po-
stihnutým bolo zo skupinového 
úrazového poistenia vyplatených 
38 297,86 eura za denné odškod-
né, pobyt v nemocnici a sťaženie 
spoločenského uplatnenia.

 Program 
zlepšovania úrovne 
BOZP a ozdravných 

opatrení
   Obsahoval 29 akcií s plánovanými náklad-
mi 381,12 tis. eur, z ktorých bolo plnených 
23 akcií s vynaloženými nákladmi 455,1 tis. 
eur. Nad rámec schváleného programu boli 
splnené dve akcie za 3,4 tis. eur.

   Na bezpečnosť a ochranu 
zdravia zamestnancov bolo 
v minulom roku vynaložených 
368 711,36 eura, z toho na:
- osobné ochranné pracovné 
prostriedky 294 835,08 €,
- kontrolu a revízie prostried-
kov osobného zabezpeče-
nia pre práce vo výškach 

2995,50 €,
- mycie, čistiace a dezinfekč-
né prostriedky 25 723,48 €,
- ochranné nápoje 45 157,30 €.
Za prácu v sťaženom pra-
covnom prostredí a na rizi-
kových prácach bolo zamest-
nancom ŽP a.s. vyplatených 
1034 410 €.

Rizikové práce

Nepracovná úrazovosť

 Finančné náklady
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Na úvod, priblí-
žite nám, ako je 
o r g a n i z o v a n ý 
praktický výcvik 
vo vašej škole?
  - Odborný vý-
cv ik  je  v  našej 
škole organizova-
ný podľa zákona 
č.245/2008 Z.z. 
o výchove a vzdelávaní (školský 
zákon) a podľa zákona č.184/2009 
o odbornom vzdelávaní, prípra-
ve a iných zákonov. Na základe 
týchto zákonov je organizovaný 
v týchto formách: odborný výcvik, 
odborná prax. Odborný výcvik 
prebieha v SSOŠH ŽP a odborná 
prax je vykonávaná priamo v jed-
notlivých prevádzkarňach starého 
a nového závodu Železiarní Pod-
brezová a.s.
Aká je aktuálna ponuka študij-
ných a učebných odborov?
  - Keďže naša škola pripravuje 
žiakov pre svoju materskú firmu 
ŽP, súvisí s tým aj charakter po-
nuky študijných a učebných od-
borov, tzn. odborov s výučným 
listom a maturitným vysvedčením. 
V praxi to znamená asi toľko, že 
na rozdiel od stredných prie-
myselných škôl máme väčšiu 
dotáciu hodín v rámci praktické-
ho vyučovania - žiaci získavajú 
okrem spomenutého maturitného 
vysvedčenia aj výučný list. Má to 
aj priamy súvis s lepšou odbornou 
prípravou žiakov a lepším využitím 

Prečo sú súkromné školy Železiarní Podbrezová správnym rozhodnutím?

Zarobiť si môžu žiaci už aj počas odbornej prípravy
O tom, že SSOŠH ŽP je jediná na Slovensku, v ktorej sa prelína teória s praxou, sme hovorili už na 
začiatku „seriálu“ článkov o našich súkromných školách. Dnes sme požiadali  Bc. Jozefa Zákalic-
kého, hlavného majstra odbornej výchovy Súkromnej strednej odbornej školy hutníckej Železiarní 
Podbrezová (SSOŠH ŽP), o pohľad na túto oblasť z iného uhla:

času stráveného v rámci praxe, 
ako aj prípadnej možnosti získania 
živnostenského listu, kde sa tento 
dokument vyžaduje. 
  Štúdium delíme do kategórií, 
študijné 4 a 5 ročné odbory kon-
čiace s maturitou a výučným 
listom, ako sú: hutník operátor, 
mechanik strojov a zariadení, 
mechanik elektrotechnik, štu-
dijný 5 - ročný odbor: mechanik 
mechatronik a učebný 3 - ročný 
odbor obrábač kovov končiaci 

s výučným listom.
Aké je materiálne vybavenie 
úseku praktického vyučovania?
  - Odborný výcvik prebieha 
v SSOŠH ŽP, kde máme vybu-
dovaných osem dielní pre ručné 
spracovanie kovov, dve strojárske 
kovo - obrábačské dielne (jednu 
sústružnícku a jednu frézarskú), 
jednu kováčsku dielňu s kováčskou 
vyhňou, dve dielne určené na prí-
pravu materiálu, tri dielne určené 
pre výučbu elektrotechnikov, učeb-
ňu CNC a učebňu pneumatiky. Ma-
teriálno - technické zabezpečenie 
v úseku praktického vyučovania 
musí byť legislatívne zosúladené 
s jednotlivými ročníkmi a odbormi 
podľa Štátneho vzdelávacieho 
programu a Školského vzdeláva-
cieho programu. 
  V týchto priestoroch žiaci nado-
búdajú základné teoretické a prak-
tické vedomosti a zručnosti pod 
odborným vedením jednotlivých 
majstrov odbornej výchovy. Okrem 

toho poskytujeme žiakom hneď pri 
nástupe do prvého ročníka pra-
covný odev, tričko, čiapku, ale aj 
všetky ostatné potrebné ochranné 
a pracovné prostriedky. Pracovný 
odev potom dostávajú žiaci každý 
rok.
  Napriek tomu, že žiaci v prvých 
dvoch ročníkoch štúdia nevykoná-
vajú produktívnu prácu, ale prácu 
prostredníctvom cvičných prác, 
náš zriaďovateľ ŽP a.s. rozhodol 
v rámci študijnej motivácie, vyplá-
cať žiakom fi nančnú odmenu, aby 
dosahovali čo najlepšie študijné 
výsledky, a aby boli dobre pripra-
vení pre prax.
Pripravovať sa pre budúce po-
volanie priamo vo výrobe je ne-
sporné pozitívum pre každého 
študenta. V čom spočíva?
  - Hlavná výhoda je postupný 
prechod zo školských lavíc a dielní 
priamo do reálneho výrobného 
prostredia firmy. Dokonca, žiaci 
profesie hutník operátor už v dru-

hom ročníku absolvujú časť odbor-
nej prípravy priamo v jednotlivých 
prevádzkarňach ŽP, kde sa oboz-
namujú s výrobným programom, 
spoznávajú samotné pracoviská a 
potom v 3. a 4. ročníku už pracujú 
pod dozorom jednotlivých inštruk-
torov a majstrov odbornej výchovy. 
Majú možnosť uplatňovať získa-
né teoretické vedomosti v praxi, 
postupne sa učia začleňovať do 
nových pracovných kolektívov. 
Mnohí tu stretnú svojich známych, 
rodičov alebo kamarátov. Občas 
sa stane, že na jednom pracovisku 
pracuje otec so synom, a tak má 
možnosť aj rodič ovplyvniť žiakov 
samotný odborný rast. 
  Žiaci v študijnom odbore hutník 
operátor nakoniec vykonajú aj 
praktickú časť odbornej zložky 
maturitnej skúšky priamo v pre-
vádzkarňach, a tak sa nemôže 
stať, že by ostali po praktickej 
časti nepripravení alebo by ich 
mohlo niečo zaskočiť. Ostatní žia-
ci vykonávajú záverečné skúšky 
v známom prostredí školy.
  Po úspešnom ukončení štúdia sa 
žiaci nemajú problém adaptovať 
do jednotlivých kolektívov.
Spomeniete aj ďalšie výhody, 
ktoré sú poskytované študen-
tom pripravovaným prevažne do 
výrobnej sféry zriaďovateľskej 
fi rmy?
  - Samozrejme, aj keď je pravdou, 
že určitá časť žiakov sa rozhodne 
pre ďalšie štúdium na vysokých 
školách. Tí, ktorí sa tak rozhodnú, 
a úspešne ukončia vysokoškolské 
štúdium, sú uprednostnení pred 
ostatnými uchádzačmi o zamest-
nanie v Železiarňach Podbrezová.
  Ostatní žiaci, ktorí už nemajú 
chuť študovať, majú garanciu za-
mestnania, nakoľko už v prvom 
ročníku podpísali so svojím bu-
dúcim zamestnávateľom dohodu 
o zamestnaní. 
  A je tu ešte jeden moment. Pokiaľ 
žiaci dovŕšia osemnásť rokov a sú 
študentmi našej školy, môžu si 
počas letných prázdnin v rámci 
letných brigád zarobiť nejaké to 
euro navyše. No nie je to super ? 

O. Kleinová

Majster odbornej výchovy Jozef Baka sprevádza žiakov aj na odbornej praxi vo výrobných prevádzkarňach. 
Na snímke so žiakom IV..A triedy Matejom Plieštikom

Žiak štvrtého ročníka Lukáš Štefanko získava praktické skúsenosti v ťahárni rúr – úpravni 2, pod vedením 
inštruktora Mariána Mihelíka

Aj pri odbornej príprave k výučbe využívajú počítače. Foto: J. Zákalický



a nevznikol mu nárok na sta-
robný dôchodok.
* Limit sa nevzťahuje na ľu-
dí, ktorí majú príjem podlie-
hajúci dani z príjmov okrem 
príjmu z dohôd vykonávaných 
mimo pracovného pomeru, dô-
chodok vyšší ako 50 percent 
priemernej mesačnej mzdy 
zamestnanca v hospodárstve.
* Zdravotná poisťovňa uhra-
dí pacientovi sumu, o ktorú 
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 Jedálny lístok od 28. februára do 6. marca 2011 Jedálny lístok od 7. do 13. marca 2011 

Pondelok
Polievka: zemiaková kyslá s kôprom, pečivo

Kuracie prsia plnené bryndzou, zemiaky, šalát
Brav. mäso na hubách, tarhoňa, šalát
Držky na diabolský spôsob, knedľa

Hydinový šalát, pečivo
Údené mäso, dusená kyslá kapusta

Žemľovka s tvarohom
Bageta indická (kur. šunka, ster. uhorky, červ. kapus-

ta, syr, maslo, horčica, pik. dressing)
Mliečny balíček

Utorok
Polievka: hovädzia s peč. haluškami, pečivo

Plnená paprika, knedľa
Pečené kuracie stehno, zelen. ryža, šalát

Baraní guľáš, halušky
Macedónsky šalát s tofu, pečivo

TOP šalát s kuracím mäsom, pečivo
Škvarkové pagáče

Celozrnná bageta šampiňónová so šunkou (šunka, 
šamp., vajcia, syr, čínska kap., kukurica, dressing)

Pečené kačacie stehno, pečivo
Streda

Polievka: hrachová s krúpami, pečivo
Vypr. syr, zemiaky, tatárska omáčka
Hovädzí maďarský guľáš, cestovina

Zemiakové placky, zakysanka
Krabí šalát s ovocím, pečivo

Zapekané sójové papriky, zeleninová obloha
Muffi ny s čokoládou, kakao

Bageta s kuracím mäsom ((kur. mäso, hláv. šalát, 
kukurica, kapia, pikant. dressing)

Ovocný balíček
Štvrtok

Polievka: kelová s ryžou, pečivo
Bravčový guľáš segedínsky, knedľa

Morčacie prsia sečuánske, ryža, šalát
Štefanská sekaná pečienka, zem. prívarok, chlieb

Syrové tajomstvo, pečivo
Kuracie rezančeky, dusená fazuľka s baby mrkvou

Čučoriedkový koláč, kakao
Celozrnná bageta syrová (maslo, syr Niva, údený 

syr, vajce, hláv. šalát, kapia)
Vyprážaný brav. rezeň, pečivo

Piatok
Polievka: boršč s mäsom, pečivo

Detvianska nátura, opekané zemiaky, šalát
Hovädzia roštenka portugalská, tarhoňa, šalát

Šampiňóny na paprike, cestovina
Šalát zo surovej zeleniny s jogurtom, pečivo

Zemiakový paprikáš, paradajkový šalát
Palacinky s tvarohom a čokoládou

Bageta s pikantným mäsom (pik. brav. mäso, hl. 
šalát, paradajky, paprika, dressing)

Mliečny balíček
Sobota

Polievka: zeleninová so šunkou, pečivo
Bravčové stehno bratislavské, knedľa

Nedeľa
Polievka: mexická, pečivo

Kuracie prsia na hubách, ryža, šalát

Pondelok
Polievka: karfi olová so zemiakmi, pečivo

Hovädzia pečienka sviečková, knedľa
Kuracie soté na ázijský spôsob, ryža, šalát

Zemiakové knedličky s údeným mäsom, kapusta
Vitamínový šalát s jablkami, pečivo
Sójový segedínsky guľáš, zemiaky

Šúľance s makom
Celozrnná bageta čínska (šunka, parad., ster. uhor-

ky, čínska kapusta, mrkva, čínsky dressing)
Vypr. kur. stehno v cestíčku, pečivo

Utorok
Polievka: guľášová, pečivo

Sekaný rezeň z bôčika, zemiaky, šalát
Kuracie stehno poľovnícke, tarhoňa, šalát

Palacinky zapekané so špenátom
Horehronský syrový šalát, pečivo

Hovädzí guľáš so zelenou fazuľkou
Kysnutý slivkový koláč, kakao

Bageta s kuracím mäsom (kur. mäso, hláv. šalát, 
kukurica, kapia, pikant. dressing)

Mliečny balíček
Streda

Polievka: mrkvová s pórom, pečivo
Hovädzia pražská pečienka, ryža, šalát

Pečené kač. stehno, čer. kapusta, knedľa
Ryba na vidiecky spôsob, zemiaky, šalát

Cestovinový šalát s bielou fazuľou
Kuracie záhradnícke stehno

Šišky s džemom, kakao
Bageta apetíto ( šunka, ster. uhorky, kapia, pór, čín. 

kapusta, syr, dressing)
Pečené kuracie stehno vykostené, pečivo

Štvrtok
Polievka: šošovicová kyslá, pečivo

Bravčový perkelt, cestovina
Vypr. kurací rezeň furmanský, zem. kaša, šalát

Pizza šampiňónová s brokolicou
Bulharský šalát s bravčovým mäsom, pečivo

Zapekaná brokolica s tofu
Dukátové buchtičky s vanilkovým krémom

Celozrnná bageta moravská (morav. mäso, uhorka 
šalát., maslo, horčica, syr, kapia, pikantný dressing)

Ovocný balíček
Piatok

Polievka: terchovská, pečivo
Bravčové stehno hutnícke, knedľa

Morčacie prsia plnené pórom, ryža, šalát
Kuracie stehno so zeleninou, široké rezance

Parížsky šalát, pečivo
Špaldové halušky s tvarohom, zakysanka

Makový koláč s čokoládou, kakao
Bageta salámová so šalátom (saláma, uhorka šalát., 

paprika, paradajky, šalát konz.)
Vypr. brav. rezeň so sezamom, pečivo

Sobota
Polievka: zeleninová s liatym cestom, pečivo

Brav. rezeň s pečeňou, zemiaky, uhorka
Nedeľa

Polievka: fazuľová so salámou, pečivo
Hovädzie mäso námornícke, slov. ryža, šalát

* Limit spoluúčasti vo výške 
30 eur štvrťročne  sa vzťahuje 
na držiteľa preukazu fyzickej 
osoby s ťažkým zdravotným 
postihnutím alebo preuka-
zu fyzickej osoby s ťažkým 
zdravotným postihnutím so 
sprievodcom, poberateľa inva-
lidného dôchodku, invalidného 
výsluhového dôchodku, na 
toho, kto je invalidný, ale ne-
vznikol mu nárok na invalidný 
dôchodok. 

jeho celková výška doplatkov 
za lieky za štvrťrok prekročila 
limit spoluúčasti, do 90 dní od 
skončenia štvrťroka.
* Ak je suma, o ktorú bol 
limit spoluúčasti prekroče-
ný, menšia ako 3 eurá, o túto 
sumu sa zvýši výška úhrad 
v ďalšom štvrťroku, príslušná 
poisťovňa ju uhradí na účet 
poistenca, ak účet nemá, tak 
poštovou poukážkou.
*Ak úhrnná výška úhrad za 
doplatky za lieky prekročí 
limit, poisťovňa uhradí sumu, 
o ktorú je prekročený. Do cel-
kovej sumy sa započítavajú 
doplatky za lieky len vo výške 
prepočítaného doplatku za 
najlacnejší náhradný liek.
* Do úhrnnej výšky sa neza-
počítavajú doplatky za lieky, 
ktorých úhrada pre najlacnejší 
náhradný liek je stanovená na 
menej ako 75 percent maxi-
málnej ceny.
* Najlacnejší náhradný liek 
je liek s najnižšou úhradou 
pacienta za štandardnú dávku 
liečiva s obsahom rovnaké-
ho liečiva, s rovnakou cestou 
podania liečiva a s rovnakým 
množstvom liečiva v liekovej 
forme ako liek predpísaný na 
lekárskom predpise.
*Výška prepočítaného do-
platku za najlacnejší ná-
hradný liek sa určí ako výška 
doplatku najlacnejšieho ná-
hradného lieku za štandardnú 
dávku liečiva prenásobená 
počtom štandardných dávok 
liečiva vo vydanom lieku.
*Lekárne sú povinné na do-
klade uvádzať z pokladnice 

údaj o výške prepočítaného 
doplatku za najlacnejší ná-
hradný liek.
ORIGINÁL A GENERIKUM

Generikum je hromadne vy-
rábaný liek obsahujúci účinnú 
látku, ktorá nie je patentovo 
chránená. Generiká sú často 
vernou kópiou originálneho 
prípravku, ktorému vypršala 
v záujme celospoločenského 
prospechu patentová ochrana.
Generická substitúcia zna-
mená zámenu predpísaného 
konkrétneho lieku od jedného 
výrobcu liekom iného výrob-
cu s rovnakou účinnou látkou 
a v rovnakej liekovej forme 
v lekárni. Úhrada zo zdravot-
nej poisťovne za liečivo je rov-
naká bez ohľadu na výrobcu 
liečiva a predpísanie alterna-
tívy znamená pre zdravotnú 
poisťovňu rovnaký výdavok.
Originálny liek je ten, ktorý 
bol vyrobený z novoobjave-
ného liečiva. Vzhľadom na 
vysoké náklady na výskum 
a uvedenie do terapie treba 
liečivo už v priebehu výskumu 
patentovo chrániť.
Pomocná látka – ľubovoľná 
zložka lieku – iná ako lieči-
vo, ktorá je v ňom prítomná 
alebo použiteľná na výrobu 
alebo prípravu lieku. Nemá 
terapeutický účinok, ale má 
funkciu nositeľa, resp. zložiek 
nosiča alebo liečiva a dáva 
lieku vlastnosti, ako je napr. 
stabilita, biofarmaceutický 
profil, vzhľad a znášanlivosť 
pre pacientov. Pomocné látky 
schvaľuje a kód udeľuje EÚ.

(internet)

Zoznámte sa so zákonmi
Penzisti a zdravotne ťažko postihnutí budú mať od apríla 
limity na lieky. Seniori by tak za lieky na predpis už nemali 
platiť za tri mesiace viac ako 45 eur, ťažko zdravotne postih-
nutí maximálne 30 eur.

* Maximálny doplatok 45 eur 
za lieky za tri mesiace sa týka 
starobných dôchodkov, dô-
chodcov z výsluhového zabez-
pečenia policajtov a vojakov 
vo veku nároku na starobný 
dôchodok, poberateľov dô-
chodkov z iného členského 
štátu Európskej únie, Nór-
ska, Lichtenštajnska, Islandu, 
Švajčiarska, ak nie sú poistení 
v tomto štáte alebo na toho, 
kto dovŕšil dôchodkový vek 

TO NAJDÔLEŽITEJŠIE
O SČÍTANÍ

(Dokončenie z minulého čísla)
Sčítanie vykonajú sčítací komisári. Ich výber a výkon činnosti 
zabezpečia obce. Sčítacím komisárom môže byť štátny občan 
Slovenskej republiky starší ako 18 rokov, ktorý je bezúhonný 
a spôsobilý na právne úkony. Sčítacieho komisára po jeho pred-
chádzajúcom súhlase vymenuje starosta obce. Sčítací komisár 
je povinný preukazovať sa počas výkonu činnosti osobitným 
poverením starostu obce. Ak ho obyvateľ požiada, vyplní  sčíta-
cie formuláre podľa jeho pokynov. Zákon zaväzuje sčítacieho 
komisára chrániť vyplnené sčítacie tlačivá pred stratou, 
zničením, poškodením alebo zneužitím a zachovávať mlčan-
livosť o údajoch, s ktorými sa oboznámil. Za výkon činnosti 
má sčítací komisár nárok na odmenu, ktorú mu vyplatí obec. 
Obce sú kompetentné riešiť aj nedostatky v práci sčítacích 
komisárov. Počet sčítacích komisárov bude závisieť od počtu 
vytvorených sčítacích obvodov. Sčítacie obvody vytvoria ob-
vodné úrady podľa návrhu obcí pomerne k počtu obyvateľov, 
resp. pomerne k rozlohe obce. Jeden sčítací obvod bude tvoriť 
približne 100 – 120 bytových domácností, čiže jeden sčítací 
komisár zabezpečí priemerne  sčítanie 350 až 400 obyvateľov. 
Čas sčítania, čiže dobu, počas ktorej sa sčítanie vykoná, usta-
novila svojím nariadením č. 1/2011 vláda Slovenskej republiky. 
Podľa tohto nariadenia sčítanie sa vykoná v čase od 13. mája 
2011 do 6. júna 2011. Čas na elektronické sčítanie bude krat-
ší,  od 21. mája 2011 do 29. mája 2011, z dôvodu, aby si sčítací 
komisári mohli skontrolovať, či sa obyvatelia, ktorí im avizovali 
záujem o elektronické sčítanie, skutočne aj elektronicky sčítali. 
Ak sa obyvateľ elektronicky nesčíta, sčítací komisár ho navštívi 
opäť a požiada ho o vyplnenie tlačených sčítacích formulárov.  
Údaje zistené pri sčítaní sú chránené zákonom a slúžia pre 
štatistické potreby. Sú jedinečné a v Slovenskej republike sa 
nedajú získať inak len spoluprácou s obyvateľmi.  
Výsledky zo sčítania obyvateľov, domov a bytov v roku 2011 sa 
budú zverejňovať priebežne, komplexné výsledky budú známe 
najneskôr v marci 2014. 

Ing. Eva Hajová, informačný servis
ŠÚ SR Banská Bystrica
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Spomienky
Dňa 3. marca bude prvé výročie úmrtia
Pavla GUBANČOKA z Podbrezovej.
Ak bolo na svete zásluhou môjho man-
žela viacej lásky a dobroty, viacej svetla 
a pravdy, mal jeho život zmysel. Zostáva 
navždy zapísaný v našich srdciach.

S láskou spomínajú manželka Oľga,
dcéra a synovia s rodinami

..:
„Tá rana v srdci stále bolí, zabudnúť 
nám nedovolí. Prázdny je dom, smútok 
je v ňom, zostala len bolesť a spomienky 
v ňom.“
Dňa 1. apríla uplynie prvé výročie úmrtia 
našej mamy, starej a prastarej mamy, 
svokry

Valérie DANIELIČOVEJ z Podbrezovej.
S láskou spomínajú dcéry, nevesta, vnúčatá a pravnúčatá

...
Dňa 29. januára uplynuli dva roky, ako 
nás navždy opustil náš milovaný otec, 
svokor, starý a prastarý otec
Štefan DANIELIČ z Podbrezovej.

S láskou spomínajú dcéry, nevesta
s vnúčatami a pravnúčatá

... 
Dňa 5. februára uplynulo päť rokov čo 
nás opustil náš brat, švagor a strýko
Štefan DANIELIČ ml. z Podbrezovej.

S láskou spomínajú sestry
a švagriná s rodinami
...

„Tá rana v srdci bolí a zabudnúť nedovolí. 
Prázdny je dom, smútok je v ňom, zostáva 
nám len bolesť a spomienka v ňom.“
Dnes (25. februára) je pätnásť rokov 
odvtedy, čo nás navždy opustil

Dezider PILJAR z Lopeja.
S láskou a úctou spomínajú manželka 

Valéria, syn Miroslav s rodinou, dcéra Jarmila s rodinou, 
švagriná Terézia s rodinou a ostatní priatelia a známi

...
„Odišla si, v srdci bolesť zanechala, tak 
rýchlo a bez rozlúčky, to nikto nečakal. 
Slza nám steká po líci, zabudnúť sa 
nedá, aj keď hľadíš na nás z neba.“
Dňa 13. februára sme si pripomenuli 
smutné šieste výročie úmrtia našej dra-
hej dcéry, sestry, matky a starej mamy

Ivety ŠVEJKOVSKEJ z Hronca.
S láskou a úctou spomínajú mama, sestra,

dcéry a vnučka Alicka
...

„Bez teba hviezdy nesvietia, len bolesť 
padá z neba, kamkoľvek nám oči padnú, 
vidíme len teba. Odišiel si preč, nás to 
veľmi bolí, opustil si tento svet proti svojej 
vôli. Život nás spojil, smrť nás rozdelila, 
taká bola božia vôľa. Návratu niet z toho 

miesta, nevieme aká je tam cesta, príde ten čas a stret-
neme sa zas.“
Dňa 29. februára budú tri roky čo nás opustil milovaný 
manžel, otec a starý otec

Milan GERGEĽ z Brezna.  
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu spolu s nami tichú 
spomienku.

S úctou a láskou spomína manželka,
syn a dcéra s rodinami

...
„Navždy prestali pre teba hviezdy svietiť, 
už navždy prestalo pre teba slnko hriať, 
ale tí, čo ťa mali radi, nikdy neprestanú 
na teba spomínať.“
Dňa 28. februára uplynie šesť rokov 
odvtedy, čo nás navždy opustil náš drahý 
manžel, syn, otec, dedo, brat a spolupracovník

Dušan SCHVARZBACHER z Brezna.
Kto ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku.
So smútkom v srdci spomínajú manželka a deti s rodinami

...
Dňa 24. februára uplynulo sedem rokov 
odvtedy, ako nás navždy opustil náš otec, 
starý a prastarý otec

Pavel BOVA z Hornej Lehoty.
Kto ste ho poznali, venujte mu spolu 
s nami tichú spomienku.

S láskou dcéry s rodinami

   Oblasť interpunkcie je široká 
a rôznorodá. Zorientovať sa 
v tejto rovine jazyka umožňujú 
Pravidlá slovenského pravo-
pisu (3. vyd. 2000). Jazyko-
vá prax však prináša nemálo 
prípadov, keď si používatelia 
slovenčiny nevedia rady alebo 
nevystačia s  formulovaný-
mi  zásadami . 
Chceli by sme 
tu osvetliť prípa-
dy interpunkcie 
súvetí so vsuvkou vyznačenou 
pomlčkami.
   V Pravidlách slovenského 
pravopisu sa píše, že ak je 
takáto vsuvka vložená na konci 
nadradenej vety, pred podra-
denou vetou za pravou pomlč-
kou sa dáva čiarka. Uvedenú 
zásadu ilustruje príklad z belet-
rie Keď išiel vozík popri nás, 
videl som – bol som celkom 
blízko –, že má na sebe ko-
šeľu, spod ktorej bolo vidno 
holý chrbát. Aj keď kombiná-
cia pomlčky s čiarkou môže 
na niekoho pôsobiť nezvyčaj-
ne, čiarku je v danom prípade 
potrebné vyznačiť, lebo pred 

spojkou že pripájajúcou pod-
raďovaciu vzťažnú vetu má byť 
čiarka. Zásada o písaní čiarky 
za pomlčkou sa vzťahuje aj na 
vsuvku, ktorá sa kladie medzi 
podradenú vetu na začiatku 
súvetia a za ňou nasledujúcu 
nadradenú vetu, ktoré sú od 
seba oddelené čiarkou: Ak 

to zvládneme – 
a my to musíme 
zvládnuť –, po-
tom dokážeme 

konfl ikt vyriešiť. Rovnako sa 
čiarka dáva za vsuvku oddeľu-
júcu vety priraďovacieho súve-
tia, ktoré sú od seba oddelené 
čiarkou: Moc sa presúva nie-
len v rámci politických sys-
témov – z vlád na trhy, médiá 
a mimovládne organizácie 
–, ale aj medzi politickými 
systémami.
   Zhrňujúco možno povedať, 
že čiarka sa dáva za vsuvku 
vyznačenú pomlčkami v sú-
vetí, ktorého vety majú byť od 
seba oddelené čiarkou. 

Silvia Duchková 
Jazykovedný ústav 

Ľ. Štúra SAV

Na slovíčko

Vo výstavných priestoroch Múzea SNP v Banskej Bystrici je  od 8. do 28. februára  inštalovaná fotografi cká výstava 
„SPOLU.“ Výstižný názov pre prezentáciu fotografi ckých prác členov  Banskobystrického fotoklubu a Fotoklubu GRA-
NUS z Podbrezovej, ktorí sa v takomto zložení po prvýkrát predstavili banskobystrickej verejnosti. Fotoklub Granus sa 
prezentuje prácami sedemnástich fotografov, medzi nimi aj našich spolupracovníkov Aleny Sojkovej, Pavla Valenta ml., 
Martina Masteláka, Milana Kováčika, Ivety Kardhordovej a Anny Nociarovej. Ak máte záujem, navštívte výstavu denne, 
okrem pondelka, od 9. do 16. hod. 

BOMBUROVA 
ŠABĽA

Hokej je témou 16. ročníka medzinárodnej súťaže 
kresleného humoru a satiry O Bomburovu šabľu 
v Brezne, motivovaného 75. Majstrovstvami sveta 
v ľadovom hokeji, ktoré sa uskutočnia 29. apríla 
až 15. mája v Bratislave a Košiciach. Súťažiť sa 
bude v dvoch kategóriách -  do 15 a nad 15 rokov. 
Práce by mali byť realizované čiernobielou alebo 
farebnou ľubovoľnou technikou formátu A4,  pričom 
jeden autor môže poslať najviac desať kresieb na 
tému: Športu zdar a hokeju zvlášť! Na zadnej 
strane kresby treba označiť názov práce, meno 
a priezvisko autora, adresu, vek, povolanie a číslo 
telefónu, prípadne e-mail. Víťazi získajú fi nančné 
odmeny, vecné ceny a diplomy. Uzávierka je 10. 
mája, práce zasielajte na adresu Mestského 
kultúrneho strediska v Brezne a obálku označte 
textom „Bomburova šabľa 2011“. Najúspešnejšie 
kresby bude môcť verejnosť vidieť na samostatnej 
výstave v rámci Dni mesta Brezna, vyhodnotenie 
sa uskutoční 4. júna na vernisáži v synagóge. 
Podrobnejšie informácie vám poskytne manažér 
súťaže, na e-mailovej adrese:

daniel.rakyta@slovanet.sk

Folklórny súbor MOSTÁR v Brezne

PRÍJME NOVÝCH ZÁUJEMCOV 
OD 14 ROKOV

do zložiek 
TANEC, ŽENSKÁ SPEVÁCKA SKUPINA, 

ĽUDOVÁ HUDBA
Podmienkou prijatia nie je predchádzajúce pôsobenie 

vo folklórnych súboroch.
ZÁPIS

4. marca 2011 a 11. marca 2011
od 17. do 18 hod.

v Mestskom dome kultúry v Brezno, Švermova 7,
Skúšobňa FS Mostár (prízemie vľavo).

Kontakt: 0908 939 084, fs-mostar@fs-mostar.com

Foto: I. Kardhordová

(R)

● Liahne pre hydinu. 0914 291 265
● Lacné auto – výfuky, spojky, tlmiče.
Kontakt: 0907 181 800
● Predám rodinný dom v Pohronskej Polhore 
v centre obce, na rovinatom pozemku. Nutná re-
konštrukcia. 24 900 €, tel. 0948 001 811

Slovná inzercia:
- pre zamestnancov (aj bývalých) je 0,20 €/slovo + DPH,

- pre externých záujemcov je 0,50 €/slovo + DPH.

Inzerujte u nás

Info: 048 645 2714

Plošná inzercia:
- 1 €/cm2 + DPH

pri plošnej inzercii možnosť dohody,
pri opakovanej inzercii možnosti zľavy.

Váš inzerát bude uverejnený aj v elektronickej 
podobe Podbrezovana
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   V estónskom stredisku Otepää sa 20. 
februára uskutočnili preteky v behu na 
lyžiach – Maratón na 63 km, v ktorých 
nás reprezentovali naši zamestnanci. Do 
cieľa pretekov, na 63 km trati, došlo a bolo 
klasifi kovaných 4 610 pretekárov. Michal 

Weiss celkovo skončil na 305. mieste a vo svojej ka-
tegórií 108., Jozef Weiss bol celkovo na 2 044. mieste 
a vo svojej kategórií obsadil 89. miesto.               (mk)

Ivan Čech, majster sveta
    V estónskom Taline sa 10. - 13. februára uskutočnil Svetový pohár jednotliv-
cov v kolkoch.  Ivan Čech z KO ŽP Šport sa v prvom kole stretol s Estóncom 
Kivirandom (627:528), v druhom s Chorvátom Mariom Baljakom (618:569). Po 
druhej línii turnajového pavúka sa šplhal hore ďalší hráč tohto klubu, na turnaji 
reprezentujúci Srbsko, Vilmoš Zavarko. A práve títo dvaja hráči podbrezovského 
klubu sa stretli vo fi nále. Prvú sadu suverénne vyhral Čech, v druhej sa lepšie 
darilo Zavarkovi. Tretiu sériu vyhral Zavarko o osem kolov a na posledné dráhy 
vstupovali s tesným rozdielom 5 kolkov pre Zavarka. Lepšie ju zvládol slovenský 

reprezentant, ktorý získal prvé víťazstvo v Svetovom pohári jednotlivcov a radosť z výhry umocnilo 
prvé miesto slovenskej reprezentácie v hodnotení národov. (P.K.)

Môžete zrekapitulovať umiest-
nenie podbrezovských tímov po 
jesennej časti súťaží?
   - Muži skončili v II. lige 
východ na 4. mieste so 
ziskom 26 bodov a stra-
tou 5 bodov na prvú 
Spišskú Novú Ves. S 
týmto umiestnením nie 
je v klube spokojnosť, 
čoho výsledkom bola aj 
zmena trénera a posilnenie kádra. 
   Starší dorast U -19 pod vede-
ním trénerskej dvojice MUDr. I. 
Dubíny a Ing. J. Hroš, skončil v I. 
dorasteneckej lige na 4. mieste. 
Majstrovské futbalové stretnutia 
odohral na štadióne v Brezne. 
O vynikajúcom 4. mieste svedčí aj  
záujem verejnosti, keď priemerná 
návšteva bola takmer 200 divákov. 
   Starší dorast U -18 pod vedením 
trénera V. Koštiaľa, skončil v II. 
dorasteneckej lige na 6. mies-
te, svoje majstrovské futbalové 

Majstrovstvá Slovenska
V Areáli v Osrblí sa 19. februára 
uskutočnili Majstrovstvá Slovenskej 
republiky vo vytrvalostných prete-
koch v žiackych kategóriách, v kto-
rých pretekári Oddielu bežeckého 

lyžovania a biatlonu ŽP Šport, a.s., obsadili v ka-
tegóriách – žiačky 10. – 11. ročné: 5. miesto Zuzana 
Longauerová, 12 – 13 ročné: 2. Karin Kazárová a 
z 14 – 15 ročných bola 7. Hana Leštanová. V ka-
tegórii žiakov 12 – 13 ročných bol 14. Dušan Peťko 
a Marek Brezina bol v kateg. 14 – 15. r. štvrtý. 
Preteky pokračovali na druhý deň Slovenským 
pohárom v biatlone, rýchlostnými pretekami s vý-
sledkami – v kateg. žiačok  10 – 11 ročných bola 3. 
Z. Longauerová, v kateg. 12 – 13 ročných zvíťazila 
K. Kazárová a 11. miesto, v kateg. 14 – 15 ročných, 
obsadila H. Leštanová. V kateg. žiakov 10 – 11 
ročných bol 12. V. Pápaj  a 14 – 15 ročných zvíťazil 
Marek Brezina. 

(mk)
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Z kolkárskych dráh
Extraliga muži

15. kolo:
PKŠ Košice – ŽP 2:6 

3356:3467
Zostava a body: P. Šibal 607, 
R. Kűrty 599, T. Pašiak 595, B. 
Vadovič 588, Ľ. Figura 544, T. 
Dilský 534.

TKK  Trenčín – ŽP A 0:8 
3360:3684

Zostava a body: V. Zavarko 657, 
I. Čech 541, J. Čalič 620, M. Tom-
ka 593, R. Foltín 587, O. Kyselica 
586.

predohrané 16. kolo:
KK Tatran Sučany – ŽP A 1:7 

3491:3666
Zostava a body: I. Čech 638, 
M. Tomka 646, O. Kyselica 537, 
V. Zavarko 655, R. Foltín 593, J. 
Čalič 597.

ŽP B – Inter Bratislava 2:6 
3543:3672

Zostava a body: L. Figura 585, 
T. Pašiak 633, J. Kriváň/R. Kűrty 
535, T. Dilský 592, P. Jakubec 
570, P. Šibal 628.

1. liga východ 
20. kolo:

ŽP C - ŽP ženy 7:1 
3365:3141

Zostava a body – muži C: S. Vais 
562, M. Sršeň 570, Ľ. Svitek 553, 
Ľ. Niščák 514, P. Paulečko 543, J. 
Petráš 623, ženy: D. Skalošová 
531, E. Bábelová 538, J. Turča-

O zimnej príprave vo Futbalovom oddieli ŽP Šport, a.s., hovoríme s jeho manažérom PaedDr. Michalom Budovcom:

Muži začínajú dvanásteho marca 
stretnutia odohral na štadióne 
v Podbrezovej – Skalici.
   Mladší dorast U -17 pod ve-

dením trénerov J. Pre-
čucha a P. Medveďa 
skončil v I. dorastenec-
kej lige na 11. mieste. 
Mladší dorast U -16 
pod vedením trénerov 
Mgr. Kvačkaja a I.Jašicu 
skončil v II. dorastenec-

kej lige na 8. mieste. Družstvá 
starších žiakov U -15 a U -14 pod 
vedením trénerov Mgr. J. Szőke-
ho - Sabadoša, P. Kajabu  a M. 
Šnírera skončili v I. žiackej lige 
stred zhodne na 5. mieste. Mladší 
žiaci U -13 pod vedením trénera 
Mgr. M. Medveďa sa umiestnili 
vo fi nálovom turnaji HSM SFZ na 
4. mieste. Mladší žiaci U -12 pod 
vedením trénera M. Boháčika a P. 
Müllera a družstvá prípraviek, ve-
dené trénermi Mgr. R. Smékalom, 
M. Hruškom, D. Molčanom a M. 

Handlovským, hrajú súťaže bez 
evidovania výsledkov.
Na čo ste sústredili tohtoročnú  
zimnú prípravu mužov a ako 
prebieha?
   - Zimná príprava mužov sa za-
čala 11. januára. Rozdelená je 
na tri časti. Prvá časť v januá-
ri  slúžila na rozvoj kondičných 
schopností. Druhá časť vo febru-
ári - je zameraná už aj na herný 
tréning, prípravné zápasy a herné 
sústredenie v Nemšovej. Tretia 
časť v marci bude zameraná na 
vylaďovanie formy a prípravu na 
prvý majstrovský zápas.
Ako prebieha príprava mládež-
níckych družstiev? 
   - Zimná príprava mládežníckych 
družstiev má podobný charakter 
ako príprava mužov, len zame-
ranie a zaťaženie tréningových 
jednotiek sa líšia a sú primerané 
jednotlivým vekovým kategóriám. 
Okrem využívania terénov v okolí 

SSOŠH a SG v Lopeji, telocviční 
a mini - ihriska pri škole, družstvá 
mládeže absolvujú tréningové 
jednotky a prípravné zápasy na 
veľkej umelej tráve v Radvani.
Kvalitu zimnej prípravy preveria 
už prvé jarné kolá. Kedy a kde 
začínajú pre vaše klubové tímy?
   - Muži začínajú jarnú časť 12. 
marca v Lipanoch, tímy dorastu 
U -19 a U -17 tiež 12. marca v 
Stropkove, dorasty U -18 a U -16 
13. marca doma s Trebišovom, 
žiaci U -15 a U -14 19. marca 
v Námestove.
„Dvanástym“ hráčom je dobrá 
divácka kulisa. Pripravili ste 
jarné prekvapenie aj pre fanú-
šikov?
   - Ja si myslím, že tých prekva-
pení sme pripravili niekoľko -  je 
to nová internetová stránka www.
zpfutbal.sk,  na ktorej si môžete 
nájsť aktuálne informácie o dia-
ní vo futbalovom oddieli. Vytvo-

rili sme nový manažérsky tím, 
v ktorom mi pomáhajú manažéri 
mládeže  Mgr. R. Kupec a Mgr. 
A. Smékal, aj nový tím trénerov 
v zložení J. Kentoš, B. Benko 
a PaedDr. R. Snopko. Do kádra 
pribudli noví hráči, s príchodom 
ktorých  by sa mala zatraktívniť 
aj hra. Dôležité budú prvé dve 
kolá, ktoré odohráme v Lipanoch 
a Spišskej Novej Vsi. Pevne ve-
rím, že v nich uspejeme a na prvý 
jarný zápas doma s  Duklou Ban-
ská Bystrica “B“ nás príde povzbu-
diť aj početná divácka kulisa.

V.K.

   Dňa 19. februára čakala kolkárov 
Podbrezovej odveta druhého 
kola Ligy majstrov v kolkoch, 
v talianskom Neumarkte. Po prvom 
zápase 2. kola, napriek výhre 5:3, 
spokojnosť v tábore Podbrezovej 
n e v l á d l a .  V š e t k o  s i  v š a k 
vynahradili v odvetnom zápase 
v Taliansku, kde nedovolili súperovi 
získať ani bod a zvíťazili 8:0. Toto 
víťazstvo posunulo Podbrezovú 
do fi nálového turnaja Champions 
league 2011, ktoré sa uskutoční 
2.- 3. apríla v Nemecku, za účasti 

Vo finále Ligy majstrov
štyroch družstiev: chorvátskeho 
KK Zadar,  nemeckého SKV 
Zerbst, maďarského KK Szeged 
a  s lovenského  ma js t ra  KO 
ŽP Šport Podbrezová. Základ 
víťazstva postavili prví dvaja hráči 
- Čech a Foltín, ktorí v úvode 
zápasu napriek vyrovnaným 
duelom svojich súperov v úplnom 
závere zdolali a získali potrebné 
prvé body. V druhej dvojici hráčov 
sa skvelo predviedol Zavarko 
výkonom 660 bodov a svojmu 
súperovi nedal najmenšiu šancu. 

Taktiež Tomka so svojim súperom 
bodoval naplno. V záverečnej 
dvojici hráčov zdolal Kyselica 
najlepšieho hráča Neumarktu, 
Kováča 3:1 na body a Čalič bez 
problémov zdolal svojho súpera 
4 :0 .  Výs ledky  zápasu  L igy 
majstrov:

KK Neumarkt – ŽP Šport 0:8 
3561:3758

Zostava a body: Ivan Čech 626, 
Radoslav Foltín 611, Vilmoš Zavar-
ko 660, Milan Tomka 599, Ondrej 
Kyselica 624, Jovan Čalič 638.

Príďte na verejné preteky
Pozývame vás na verejné preteky v slalome pre deti, rodiny 
a všetkých neregistrovaných lyžiarov, ktoré sa uskutočnia 
26. februára na Táľoch. Registrácia je od 8.45 do 12.30 
hod. v reštaurácii Stodola. Štart je od 9. do 13. hod.  Každý 
štartujúci bude mať možnosť piatich štartov. Do výsledku sa 
bude započítavať ten najlepší. Štartovné je 2 eurá. 

nová 516, D. Ky-
selicová 533, E. 
Hiadlovská 545, 
D. Kysel icová 
478.

21. kolo:
ŠKK Trstená B – ŽP C  8:0 

3339:3050
Zostava a body: S. Vais 509, 
M. Sršeň 495, R. Balco 521, Ľ. 
Niščák 522, P. Paulečko 513, J. 
Petráš 490.

ŽP ženy – ŠKK Trstená A 0:8 
3000:3348

Zostava a body: D. Skalošová 
479, E. Bábelová 551, J. Turča-
nová 510, D. Kyselicová 481, E. 
Hiadlovská 495, D. Kyselicová 
484.

Dorastenecká liga 
12. kolo:

Tatran Sučany - ŽP 3:1 
1594:1552

Zostava a body: R. Balco 524, 
M. Dilský 509, T. Dziad 519, M. 
Štefančík 471.

13. kolo:
ŠKK Trstená A - ŽP  3:1 

1682:1555
Zostava a body: R. Balco 519, 
M. Dilský 519, T. Dziad 518, M. 
Štefančík 467.

(kys)

Na Martinských holiach
   Na Martinských holiach sa 19. februára konali 
preteky v behu na lyžiach voľnou technikou ako 
Memoriál francúzskych partizánov. Členovia Od-
dielu bežeckého lyžovania a biatlonu  ŽP Šport, 
a.s., v nich obsadili v kateg. dorastenci: 3. miesto 
Ondrej Kozstolányi, 5. Peter Seifert, 7. Martin Kupec, ženy - junior-
ky: zvíťazila Katarína Kupcová , víťazom kateg. muži – juniori bol 
Rudolf Michalovský, 4. skončil Jakub Fendek a 5. Ondrej Švantner.

Na maratóne v Estónsku


