
   Nie nadarmo sa k máju via-
že prívlastok najkrajší mesiac 
v roku, lásky čas. Spájanie 
prvého mája s láskou sa tra-
duje už od starovekého Ríma, 
kedy bol sviatok zvaný Floral-
lia zasvätený bohyni 
jari a plodnosti Flo-
re. V našich konči-
nách sa rozvinul do 
podoby, keď si zaľúbení dá-
vajú bozk pod rozkvitnutou 
čerešňou. 
   Máj je poznamenaný via-
cerými tradíciami a význam-
nými výročiami. Mož-
no mnohí neve-
dia, že prvý máj 
sa nespája len 
s povestný-
mi sprievodmi, 
ale sa zro-
dil na pa-
m i a t -
ku ne-
v i n n ý c h 
obetí ma-
sového štraj-
ku chicag-
ských robotníkov v roku 1886 
za osemhodinový pracov-
ný čas a za štátny sviatok 
bol vyhlásený prvýkrát v roku 
1919.
   Druhá májová nedeľa patrí 
oslave starostlivej a milujúcej 
matky. Predchodcom tohto 
sviatku je „Materská nede-
ľa“, ktorú uctievali v Anglic-
ku v 16. storočí. Nápad oslavy 
Dňa matiek do bývalého Čes-
koslovenska prenikol prvýkrát 
v roku 1918 a v roku 1989 
bola jeho tradícia obnove-
ná. Tohtoročný Deň matiek si 

pripomenieme 8. mája, kedy 
budeme mať príležitosť preja-
viť úctu najdrahšej bytosti.
   Ôsmy máj je nielen výročím 
ukončenia najväčšej tragédie 
20. storočia – druhej Sveto-

vej vojny. V tento deň 
si zároveň pripomí-
name Svetový deň 
Červeného kríža. V 

roku 1828 sa ôsmeho mája 
narodil Jean Henry Dunant, 
spolutvorca myšlienky na za-
loženie svetovej organizácie 
- Červeného kríža.

   Od osemnásteho apríla  
Medzinárodného dňa 

pamiatok si pri-
pomíname Me-

siac kultúr-
neho dedič-
stva, ktorý 
vyvrcho-

lí osem-
n á s t e -
ho mája 

M e d z i -
n á r o d n ý m 
dňom múzeí. 

Aj Hutnícke múzeum Žele-
ziarní Podbrezová na počesť 
tohto mesiaca organizuje nie-
koľko podujatí, aby pripome-
nulo najmä mladšej generá-
cii svoj význam a oboznámilo 
ich s históriou našich predkov. 
   Máj je mesiacom mnohých 
významných udalostí, pre nás 
však zostane navždy pre-
dovšetkým mesiacom lásky, 
kvitnúcich záhrad, sviežej ze-
lene a príležitosti na prejav 
úcty či vďaky svojim najbliž-
ším.

O. Kleinová
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o zákazkách

Čitateľská súťaž
pokračuje

V rozhovore
o ťahárni rúr

Bilancia
v ŽP BYTOS

Čo nového
v Žiaromate

S Ing. Vladimírom Sotákom ml., vedúcim odboru predaja a marketingu

Prvý štvrťrok bol veľmi dobrý

Všetci tí, ktorí sa podieľali na odstraňovaní následkov požiaru v dnes už rutinne fungujúcej val-
covni bezšvíkových rúr, si zaslúžia obdiv nás všetkých.                                    F: I. Kardhordová

Ako hodnotíte prvý štvrťrok z hľa-
diska realizácie obchodného plá-
nu?
   - Z hľadiska predaja všetkých vý-
robkov jednoznačne hodnotíme prvý 
kvartál veľmi pozitívne. Čo sa týka 
odbytu kontinuálne odlie-
vaných oceľových blokov, 
trojmesačný plán preda-
ja sme prekročili. Je to aj 
vďaka lepšej a stabilizo-
vanej situácii v Európe a 
k pôvodným zákazníkom 
nám pribudli noví. Dob-
rej situácii napomohol ne-
sporne aj nový ponúka-
ný rozmer - kvadrát 125 milimetrov. 
Verím, že v druhom kvartáli ovplyvní 
predaj aj rozšírenie ponuky o trinás-
ty rozmer – kruhový priemer 240 mi-
limetrov.
    Čo sa týka  valcovaných bezšví-
kových rúr, vďaka dlhoročnej celosve-
tovo vybudovanej dobrej obchodnej 
sieti máme dostatok zákaziek a nevi-
dím dôvod, prečo by tak nemalo byť aj 
v najbližších mesiacoch. 
   V predaji zváraných rúr veľkých 
priemerov je situácia relatívne dob-
rá, vzhľadom na to, že naše zákaz-
ky tvoria zväčša jednorazové projek-
ty. Kvartálny plán sme splnili na 95 
percent.
   V predaji presných rúr sme plán 
prekročili. Stav na trhu tejto komodity 
je omnoho náročnejší ako pri valcova-
ných výrobkoch a preto si myslím, že 
vývoj možno označiť za veľmi dobrý.
   A čo sa týka ostatných výrobkov – 
oceľové oblúky, redukcie, hydraulic-
ké rúry, z druhovýroby delené rúry..., 
aj tu sme plánované čísla naplnili, až 

Editoriál

prekročili.
Ovplyvnila mimoriadna udalosť 
naše obchodné vzťahy?
   - Reakcie našich obchodných part-
nerov, až na jediný prípad, potvrdili, 
že si  zákazníci Železiarne Podbre-
zová vážia ako firmu,  aj ako dodá-

vateľa. Ich postoj voči na-
šej zložitej situácii bol veľ-
mi korektný a ústretový. 
Dokonca niektorí zákaz-
níci sa nám snažili vyjsť 
v ústrety, aby sme nema-
li problémy s penalizáciou 
a neplnením dodávok. Zo 
svojich skladov nám späť 

predali našu produkciu s tým, že im ju 
dodáme po spustení výroby v postih-
nutej prevádzkarni. Veľmi nám tým 
uľahčili preklenutie  ťažkého obdobia.  
Intenzívne sme sa snažili počas tohto 
obdobia komunikovať s našimi odbe-
rateľmi a v spolupráci s ostatnými vý-
robnými prevádzkarňami sme im za-
bezpečili aspoň minimálne dodávky, 
aby nebola ohrozená ich výroba.
   Mnohí naši zákazníci vyslovili obdiv 
ľuďom, ktorí sa podieľali na odstra-
ňovaní škôd po požiari a dokázali za 
taký krátky čas spojazdniť prevádzku. 
Aj ja ďakujem všetkým, ktorí majú na 
tom svoj podiel, tlmočím zároveň aj 
poďakovanie našich zákazníkov.
Aká je prognóza na najbližšie me-
siace?
   - Už od začiatku tohto roka je zrej-
mé, že hospodárska kríza  viac – me-
nej pominula a väčšina zákazníkov 
nabieha do stabilizovaného režimu, 
čo sa týka obrátkovosti materiálu. 
Veľmi pozitívne, ako som už spome-
nul, sa to odráža na našom predaji už 

v prvom kvartáli. 
   V sortimente valcovaných bezšví-
kových rúr zaznamenávame na trhu 
momentálne dostatočný záujem, do-
pyt  prevyšuje naše výrobné kapaci-
ty. Trochu inak sa javí situácia na trhu 
s kontinuálne odlievanými oceľovými 
blokmi, ktorá bola priamo ovplyvne-
ná haváriou u nás a haváriou vo firme 
Benteler. Na tento trh  negatívne vplý-
va pokles predaja a výroby plochých 
výrobkov v Európe, čím sa uvoľňujú 
väčšie kapacity na výrobu a predaj 
ocele. Je vyvíjaný enormný tlak na 
znižovanie ceny. My sa snažíme tomu 
odolávať stabilitou portfólia našich zá-
kazníkov. Dokážeme sa s nimi aj v ta-
komto období korektne dohodnúť na 
prijateľnej cenovej úrovni tak, aby boli 
výrobné kapacity naplnené a myslím 
si, že ten stav bude podobný aj v na-
sledujúcich mesiacoch. 
    Druhovýroba z hľadiska delených 
rúr závisí od pár odberateľov a pokiaľ 
by nám jeden z nich vypadol, bude to 
citeľné. Aj v týchto dňoch prebiehajú 
rokovania s jedným zo súčasných od-
berateľov o pokračovaní spolupráce. 
V sortimente zváraných rúr veľkých 
priemerov je ťažko vyslovovať neja-
ké prognózy.  
    Verím, že stabilná situácia v Európe 
bude pretrvávať aj v druhom polroku, 
hoci zmeny môžeme očakávať v sep-
tembri, keď budú firmy nabiehať po 
dovolenkovom období. Uvidíme  ako 
sa budú vyvíjať podmienky na trhu so 
vstupnými surovinami a ceny výrob-
kov. Naše ceny sú stabilizované, až 
na oceľ, kde je to, ako som už spome-
nul, trochu zložitejšie.

O. Kleinova

Dňa 14. mája od 8 do 12. hodiny vás pozývame do Hutníckeho múzea na Deň otvorených dverí

Revízie elektrických zariadení a rozvodov všetkých objektov 
Železiarní Podbrezová v areáli starého závodu, ktoré sa usku-
točnili 1. mája 2011, prebehli v súlade s plánovaným harmono-
gramom a po zapnutí elektrickej energie všetky zariadenia na-
behli bez problémov. Skutočnosť, že naši informatici nezazna-
menali poškodenie žiadneho IT zariadenia svedčí jednak o ko-
rektnom prístupe užívateľov, ale predovšetkým o súčinnos-
ti spolupráce energetikov a informatikov. Na snímke J. Vašša 
pohľad do zariadenia 22 kV vstupnej rozvodne pre starý závod 
na Dolnom Planieri.
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Pýtala sa: O. Kleinová    Foto: A. Nociarová, I. Kardhorcová

Rozostavaná sušiareň MgO - C stavív.                                                               Foto: A. Nociarová

Spoločnosť ŽIAROMAT, a.s., 
sa začala zaoberať vývo-
jom magnéziovouhlíkových 
(MgOC) stavív v roku 2009 
a v marci 2010 sme odskúša-
li kvalitu KIUBX10 na 
troskovú čiaru pan-
vy v ŽP Podbrezová 
s pozitívnymi výsled-
kami. Na základe do-
siahnutých výsledkov 
bolo naším cieľom 
vyvinúť MC stavivá 
aj pre troskovú čiaru 
panvy v Žďas, a.s. Vzhľadom 
k tomu, že v Žďas, a.s., pou-
žívajú procesy VDVOD, kto-
ré zapríčiňujú väčšie opotre-
benie výmurovky v porovnaní 
s LF procesom v ŽP Podbre-
zová, zvýšili sme obsah grafitu 
v MgOC stavivách a uvedenú 

kvalitu sme nazvali KIUBX12. 
Laboratórne výsledky úžit-
kových parametrov kvality 
KIUBX12 (12 percent grafitu) 
– vysoká objemová hmotnosť 

a pevnosť a záro-
veň nízka pórovitosť, 
boli potvrdené aj apli-
kačnými výsledka-
mi v prevádzke Žďas, 
a.s. Tvarovky 6/20 
a 6/20-100 uvede-
nej kvality boli použité 
na vymurovanie tros-

kovej čiary panvy č. 41. Pan-
va bola prevádzkovaná od 17. 
do 30. marca 2011 a dosiah-
la životnosť 32 tavieb. Počia-
točná hrúbka výmurovky bola 
150 milimetrov a zostatko-
vá hrúbka po ukončení život-
nosti pan-

vy sa pohybovala v rozme-
dzí 60 až 120 milimetrov. Vý-
sledok skúšky bol hodnote-
ný zo strany Žďas, a.s., kladne 
a plánujú sa vymurovať ďalšie 
troskové čiary panvy v druhom 
polroku 2011. V tomto období 
bude dokončená aj investičná 
akcia výstavby linky na výro-
bu MgOC stavív, ktorá umož-
ní vyrábať 2 000 až 2 500 ton 
MgOC výrobkov za rok. Pre 
naplnenie výrobnej kapacity 
sa uskutočňujú ponukové ko-
nania (v ďalšom období skúš-
ky) aj pre ďalšie oceliarne, 
ktoré používajú naše spine-
lové žiarobetóny na dno, resp. 
steny panvy, s cieľom dodávať 
kompletnú výmurovku panvy. 

Ing. Roman Gál,
obchodný riaditeľ

   Vzhľadom k stále vyšším 
požiadavkám kladeným na 
mikročistotu odlievaného 
kovu, kvality odliatkov, skrá-
tenie doby liatia a podobne, sa 
úmerne zvyšujú aj požiadav-
ky na liace materiá-
ly a ich kvalitu. Z uve-
deného dôvodu sme 
vyvinuli liacu kerami-
ku s obsahom oxidu 
hlinitého 65 percent 
koncom roka 2008 a 
v prvom polroku 2010 
na základe požiadav-
ky firmy POLDI HÜTTE, s.r.o., 
Kladno sme vyvinuli liacu ke-
ramiku s obsahom 70 percent 
oxidu hlinitého. Na základe 
kladných referencií zo stra-
ny POLDI HÜTTE, s.r.o., boli 
uvedené kvality laboratór-
ne odskúšané v Technickom 
a skúšobnom ústave staveb-
nom (TZÚS) v Plzni, na Vy-
sokej škole banskej v Ostrave 
a v laboratórnych podmien-
kach ArcelorMittal Steel, a.s., 
Ostrava a následne odskú-

Ako vnímate novinky
v ŽP GASTRO servise?

V minulom čísle Podbrezovana sme vás informova-
li o troch novinkách, ktoré pripravila dcérska spoloč-
nosť ŽP GASTRO servis, s. r. o., pre stravníkov. Prvou 
je prechod klasických žetónov (pre stravníkov, ktorí 
nechodia pravidelne na stravu, ale využijú svoju mož-
nosť výberu mrazenej stravy), na elektronickú formu 
s predĺžením platnosti na tri mesiace, druhou mož-
nosť objednávania stravy cez internet a treťou, ktorú 
ste už iste postrehli aj v aktuálnom jedálnom lístku, 
je možnosť výberu polievky z dvoch druhov. Zaujíma-
lo nás, ako novinky vnímajú stravníci:

Oľga KUPCOVÁ, Vt
   - Ja chodím na stravu pravidelne, takže prvú 
zmenu ani nevyužijem. Predtým, keď sme boli 
dvaja, občas som si brala obedy do rezervy aj 
domov (keď bol limit 25 obedov). Čo sa týka 
druhej novinky, určite je to dobrá myšlienka 
a aj ja ju iste niekedy využijem. A výber z dvoch 
druhov polievok? Ja síce nie som polievkový 
typ, k obedu zjem len pár lyžíc, ale mnohí sa 
určite potešia aj tejto ponuke.

Aurel STARKE, Td
   - Patrím medzi pravidelných stravníkov, takže ná-
rok na žetóny nemám a preto túto možnosť nevyu-
žijem. Možnosť objednávky obedov cez internet ur-
čite uvítam a potešilo by ma, keby sa dali takýmto 
spôsobom riešiť aj situácie, kedy musíme nečaka-
ne odísť na služobnú cestu, máme objednanú stra-
vu a chceme, aby nám neprepadla. Potešilo by ma, 
keby som mohol pri jedálnom lístku vidieť aj zobra-
zené jedlo, pretože často podľa názvu si neviem 
celkom predstaviť o ktorý šalát ide a keď zistím, ako 
lákavo vyzerá, mrzí ma, že som si ho neobjednal.

František BLAHÚT, Gork
   -  Patrím do tej skupiny stravníkov čo majú zdra-
votný problém s touto stravou a preto využívam 
čiastočne svoj nárok nákupom mrazenej stravy. 
Zavedenie elektronických žetónov schvaľujem. 
Pre mňa by bolo najlepšie využívať stravné líst-
ky, alebo možnosť nákupu tovaru v studenej čas-
ti, v cene stravovacej jednotky. Ďalšie body sú pre 
mňa - na základe horeuvedeného - nepodstatné, 
ale považujem to za správne.

Peter ZiFčÁK, Vo
   -  Pracujem len v dopoludňajšej zmene a pravi-
delne sa stravujem v kantíne, takže nie je predpo-
klad, že by som mal možnosť využívať žetóny. Ale 
pre tých, ktorí to využijú je iste prínosom, že sa 
doba ich platnosti predlžuje na tri mesiace. Dru-
há novinka – možnosť objednávky stravy cez in-
ternet je určite krokom vpred a pre mnohých to 
bude výhodné, najmä v čase nástupu do práce 
po dovolenke. Videl som v jedálnom lístku rozší-
renú ponuku polievok, zatiaľ som to nevyužil, ale 
aj to považujem za krok k zákazníkovi.

ing. Andrea SCHmidTOVÁ ŠKULTÉTYOVÁ, Pp
   -  Ja patrím medzi pravidelných stravníkov, takže 
žetóny nevyužívam. Možnosť objednávky stravy cez 
internet považujem za veľké pozitívum, najmä pre 
tých, ktorí nechodia na stravu pravidelne. Nápad 
rozšíriť ponuku polievok veľmi vyzdvihujem. Ja si to-
tiž vyberám jedlo podľa druhu polievky. Ak je sýtej-
šia, volím ľahšie jedlo a naopak. Niekedy je to prob-
lematické skombinovať a preto ma potešila možnosť 
výberu z dvoch druhov polievok.

ing. Pavol AmBRÓZ, Gork
   -  Stravujem sa často, viac – menej pravidel-
ne, takže žetóny nevyužívam. Iste je to výho-
da pre tých, ktorí si berú stravu domov. Zaviesť 
možnosť objednávania stravy cez internet bola 
dobrá myšlienka. Ja si viem predstaviť využitie 
takejto služby po dovolenke, resp. počas slu-
žobnej cesty. Rád si vyberám z viacerých po-
núkaných možností a preto vítam aj možnosť 
výberu z dvoch druhov polievok.

Skúška MgOC stavív v Žďas, a.s.

Úspešné výsledky liacej
keramiky ŽIAROMAT, a.s.

šané v prevádzke v oceliarni 
v ŽĎAS, a.s.
   Skúšky boli zamera-
né na laboratórne posúde-
nie a overenie chemického 
zloženia a úžitkových vlast-

ností liacej kerami-
ky a  odolnosti liacej 
keramiky voči koróz-
nym a eróznym účin-
kom ocele  pri odlie-
vaní v prevádzko-
vých podmienkach. 
Pre štúdium boli vy-
brané tri kvality liacej 

keramiky od výrobcu ŽIARO-
MAT, a.s., s rôznym obsahom 
oxidu hlinitého 60, 65 a 70 
percent a boli porovnávané 
s ekvivalentnými kvalitami od 
výrobcu KERAVIT – v súčas-
nosti SEEIF ceramic, a.s.
   Po stanovení úžitkových 
vlastností (zdanlivá póro-
vitosť, objemová hmotnosť, 
pevnosť v tlaku, únosnosť 
v žiare, odolnosť voči náhlym 
zmenám teploty) bolo ziste-
né, že najlepšie výsledky vy-

kázala naša liaca keramika. 
Pozitívne výsledky úžitkových 
vlastností našej liacej kerami-
ky boli potvrdené aj korózny-
mi a eróznymi skúškami pri 
styku s roztavenou oceľou, 
pričom bolo konštatované, 
že najnižšieho stupňa opot-
rebenia a infiltrácie kovu do 
vrstiev žiaromateriálu vyka-
zovala liaca keramika od vý-
robcu ŽIAROMAT, a.s. s ob-
sahom 70, resp. 65 percent 
oxidu hlinitého. 
   Uvedené skutočnosti doku-
mentujú snahu ŽIAROMAT, 
a.s., dodávať zákazníkom vý-
robky vysokej kvality a uspo-
kojovať ich požiadavky. Vý-
sledkom tejto snahy je úpl-
ne nová, vyššia úroveň liacej 
keramiky, ktorá nám umožní 
získavať ďalších zákazníkov 
na vysokohlinitú liacu kera-
miku, ako je napríklad aj PIL-
SEN STEEL, s.r.o. Plzeň.

Ing. Ľuboš Ďurik, PhD.,
vedúci technológie
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Ilustračné foto ťahárne rúr objektívom A. Nociarovej

Ako sa vám darí zabezpečo-
vať tohtoročné úlohy a čo je 
prioritou týchto dní?
   - Čo je veľmi potešiteľné, do-
pyt po presných bezšvíkových 
rúrach od začiatku tohto roka 
neustále rastie, preto aj výroba 
v ťahárni rúr je za prvé tri me-
siace vyššia o 480 ton, v po-
rovnaní s pôvodným finančným 
plánom. Výrobu bolo možné 
zrealizovať len v dôsledku vy-
sokého pracovného nasade-
nia a ochoty všetkých zamest-
nancov ťahárne rúr odpracovať 
aj zmeny navyše. V  apríl sme 
sa snažili čo najviac eliminovať 
výpadok vo výrobe presných 
bezšvíkových rúr spracováva-
ním rozpracovanosti, ktorá nám 
ostala na začiatku mesiaca. 
   V oblúkarni, ktorá je neod-
deliteľnou súčasťou našej pre-
vádzkarne, boli od začiatku 
roka plánované úlohy bez väč-
ších problémov plnené. 
Nielen vo výrobe, ale aj v ob-
lasti investičných akcií ste 
boli úspešní.
   - V priebehu minulého roka 
v rámci obnovy technológie 
sme vymenili vane na kyselinu 
chlorovodíkovú a fosfatizač-
ný kúpeľ v moriarni vo výrobe 
2, taktiež tu bola vybudovaná 
brúska na povrchové brúsenie 
rúr a pre oblúkareň bol zakú-
pený trieskač povrchu oblúkov 
a redukcií.
Ako ovplyvnila nedávna mi-
moriadna udalosť vo valcov-

   V Bratislave sa 14. a 15. 
apríla 2011 konalo finále ôs-
meho ročníka súťaže Siemens 
Young Generation Award 
(SYGA) pod záštitou firmy Sie-
mens s.r.o.  Zapojiť sa do nej 
mohli študenti stredných od-
borných a priemyselných škôl s 
elektrotechnickým zameraním. 
Zo štrnástich škôl bolo do finá-
lového kola vybraných z dvad-
siatich siedmich projektov de-
sať najlepších, z ktorých výbe-
rová komisia (zložená zo zá-

Ukazovatele spokojnosti
 Z ponúkaných ukazovateľov spokojnosti vyberte desať a označte ich číslami 
od 1 - 10 podľa poradia dôležitosti, ktoré im pripisujete a taktiež podľa toho, 
ktoré najviac ovplyvňujú vašu spokojnosť v zamestnaní. Začnite číslovať od 1 
ako najdôležitejšie, až sa dostanete po číslo 10, ktorým označíte pre vás naj-
menej významný ukazovateľ. Čísla napíšte na vyznačené bodky.
Najdôležitejšie ukazovatele spokojnosti v práci pre mňa sú :
...... istota stáleho zamestnania
...... možnosť uplatniť svoje odborné schopnosti
...... možnosť zvyšovania si kvalifikácie
...... bezpečnosť na pracovisku
...... lepšie technické vybavenie pracoviska
...... hrdosť na prestíž našej akciovej spoločnosti
...... rast miezd
...... vyplatenie ďalších miezd zamestnancom (dovolenková a vianočná mzda)
...... informovanosť o náplni vlastnej práce
...... informovanosť o výsledkoch pracoviska
...... kvalita stravovania
...... dobré medziľudské vzťahy na pracovisku
...... kvalita vybavovania osobných a pracovných záležitostí na sekretariátoch
...... dobrá úroveň sociálnych zariadení na pracovisku
......iné, (napíšte): .............................................................................................
..........................................................................................................................
Z ponúkaných ukazovateľov spokojnosti opäť vyberte desať a označte ich čís-
lami od 1 - 10 podľa poradia ich dôležitosti. Čísla napíšte na vyznačené bodky.
Najdôležitejšie ukazovatele spokojnosti v mimopracovnom čase pre 
mňa sú :
...... možnosť návštevy športových podujatí (futbal, kolky, cyklistika a pod.)
...... možnosť návštevy ponúkaných kultúrnych podujatí
...... sociálna starostlivosť o zamestnancov (rehabilitačné pobyty, kúpeľná lieč-
ba a pod.)
...... zabezpečenie úrazového poistenia
...... zabezpečenie dopravy do zamestnania
...... zdravotná starostlivosť
...... odmeny darcom krvi
...... odmeny pri významných pracovných a životných jubileách
...... poukážky na nákup liekov
...... regenerácia síl vo vybraných zariadeniach (sauna, telocvičňa, masáže)
...... vyššie odchodné do dôchodku
...... možnosť dôchodkového pripoistenia (doplnkové dôchodkové poistenie)
...... možnosť rekreačného športovania vo voľnom čase
...... ponuka prázdninových rekreácií pre deti zamestnancov firmy
...... iné, (uveďte aké): .......................................................................................
..........................................................................................................................
Vyplnený anketový lístok zašlite podnikovou poštou na personálny odbor ŽP 
a.s. najneskôr do 10-dní od vydania tohto čísla.

Kupón
 Anketový lístok nepodpisujte. Jedného účastníka ankety vyžrebujeme a 
odmeníme vecnou cenou. Ak sa chcete zúčastniť žrebovania, odstrihnite 
a vyplňte tento kupón a zašlite podnikovou poštou personálnemu odboru.
Meno, priezvisko: .........................................................................................
Osobné číslo: ...............................................................................................
Prevádzkareň (odborný útvar): ....................................................................

S Ing. Milošom Dekrétom, vedúcim ťahárne rúr

Dopyt po presných bezšvíkových rúrach neustále rastie
ni bezšvíkových rúr vašu 
činnosť?
   - Táto udalosť mala obrovský 
dopad aj na chod našej pre-
vádzkarne vzhľadom na záso-
bu vstupného polotovaru, kto-
rá bola na začiatku apríla mi-
nimálna. V priebehu tohto me-
siaca sa nám podarilo zabez-
pečiť ešte od externých do-
dávateľov ďalšiu vsádzku, ale 
toto množstvo, ako aj rozpra-
covanosť, ktorú sme na začiat-
ku apríla mali, nemohli zabez-
pečiť plynulý chod našej pre-
vádzkarne, preto bolo poza-
stavené prijímanie nových za-
mestnancov, plánované od pr-
vého apríla,  a celá ťaháreň rúr 
bežala do 18. apríla v krízovom 
režime. Od tohto dňa sme po-
stupne, ako nás valcovňa bez-
švíkových rúr začala zásobo-
vať vstupným materiálom, na-
biehali do štandardného pra-
covného režimu a od 26. apríla 
sme mohli zrealizovať aj prijatie 
nových zamestnancov. 
O tri mesiace si pripomenie-
me okamih prvej skúšobne 
vyrobenej rúry v bývalej ťa-
hárni rúr 1 (dnes výrobe I). 
Čo považujete v priebehu 
tých štyridsiatich rokov za 
najdôležitejšie?
   - Štyridsať rokov chodu pre-
vádzkarne ťaháreň rúr 1 je veľ-
mi pekné obdobie, ale vzhľa-
dom na skutočnosť, že v tej-
to prevádzkarni som začal pra-
covať ako technológ až v roku 

1995, nedovolím si hodnotiť celú 
túto etapu. Čo môžem ale s isto-
tou povedať je, že ťaháreň rúr - 
výroba 1 bola vybudovaná  tak, že 
výrobný tok materiálu od prípra-
vy výroby cez jednotlivé stre-
diská až po expedíciu je ide-
álny. Samozrejme, nemôžem 
zabudnúť spomenúť odbor-
nosť ľudí  a tradíciu, ktorá bola 
za toto obdobie dosiahnutá. Na 
nej môžeme stavať súčasnosť 
a aj budúcnosť výroby pres-
ných bezšvíkových rúr v našej 
akciovej spoločnosti. 

(vk)

Ocenenie žiakov v súťaži SYGA

stupcov ministerstva školstva a 
odborníkov zo spoločností Sie-
mens a Volkswagen Slovakia) 
určila víťazov. V rámci prezen-
tácie piatich najlepších projek-
tov, ktorá sa uskutočnila v aule 
Fakulty elektrotechniky a infor-
matiky Slovenskej technickej 
univerzity Bratislava, sa žiaci 
oboznámili s odbornými učeb-
ňami na výučbu programovania 
robotov, manipulátorov, elek-
trických a pneumatických sys-
témov.

   Cenu odborného mesační-
ka AT&P journal získali žia-
ci našej školy Martin Bambu-
ra a Peter Kysucký za pro-
jekt „Meracie zariadenie dĺž-
ky rúr,“ pod vedením učite-
ľa odborných predmetov Ing. 
Petra Flašku. Študenti navrh-
li   meranie vyrábaných rúr po-
mocou fototranzistorov, optic-
kých snímačov a lasera. Po-
dobná technológia bezkontakt-
ného merania sa v praxi použí-
va, ale oni do nej integrovali la-
serovú technológiu.  
   Súťaž aj v tomto ročníku po-
tvrdila úspešnú spoluprácu 
škôl a súkromných firiem. Zá-
sluhou konkrétnych projektov 
pripravuje a motivuje stredo-
školákov na prechod od teore-
tických vedomostí k potrebám 
praxe. Žiaci získavajú odborné 
a praktické skúsenosti z oblasti 
automatizovaných riešení, kto-
ré budú môcť využiť v priebehu 
svojej budúcej profesionálnej 
kariéry alebo počas štúdia na 
vysokej škole. Súčasťou  finá-
le bola aj exkurzia do Volkswa-
gen Slovakia, kde sa účastní-
ci oboznámili s výrobou osob-
ných automobilov.
   Naša škola účasťou v tej-
to súťaži získala skúsenosti pri 
tvorbe a prezentácii projektov  
v celoslovenskom meradle. 

Ing. Peter Mlynarčík + foto
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Gray Bear na Táľoch má par 71. Čo to znamená?

Odpovede zasielajte do desiatich dní od vydania tohto čísla do redakcie novín

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

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

Meno a priezvisko: ............................................................................................. 

Útvar: ....................................................................................

POZOR - ČITATEĽSKÁ SÚŤAŽ
o vecné ceny venované spoločnosťou Tále a.s.

Kupón č.5

n  bude vás zaujímať  n  bude vás zaujímať  n  bude vás zaujímať  n  bude vás zaujímať  n  bude vás zaujímať  n

Na úvod, v čom spočíva gol-
fová hra?
   - Golf je hra, pri ktorej si lop-
tičku o priemere 41,15 milimet-
rov položíte na loptu o priemere 
12 756 kilometrov a snažíte sa 
golfovou palicou trafiť tú men-
šiu bez toho, aby ste zasiah-
li tu väčšiu.
Ale teraz vážne.
   Golf sa hrá na priestrannom 
ihrisku s rôznymi prekážka-
mi a jamkami, ktoré sú od seba 
vzdialené. Každá z jamiek sa 
nachádza na ploche s nakrátko 
posekanou trávou, jamkovis-
ku (green), ku ktorému sa pri-
chádza po rovinnom lúčnatom 
pásme (fairway). Na opačnom 
konci dráhy je odpalisko (tee), 
miesto, z ktorého hráč loptičku 
odpaľuje. Golfové ihrisko má 18 
jamiek a ku každej z nich vedie 
90 až takmer 600 metrov dlhá 

Čo o golfe ešte neviete...
Golfový areál v týchto dňoch žije prípravami na najvýznamnejšie tohtoročné poduja-
tie - druhé kolo ženskej európskej túry Ladies European Tour (LET), ktoré sa uskutoční 
v dňoch 26.- 29. mája 2011. Golf už nie je pre nás veľkou neznámou, mnohí radi sle-
dujú televízne prenosy z golfových turnajov a sú iste aj takí, ktorých láka vidieť golf 
naživo.  Samotná hra  a jej názvoslovie je preberané z angličtiny,  golfová terminoló-
gia zatiaľ u nás nie je udomácnená a tak sme o priblíženie niektorých pravidiel a poj-
mov požiadali Ing. Ľuboša Ďurinďáka, generálneho riaditeľa ŽP Tále a.s.:

dráha. 
Loptička smeruje z odpalis-
ka do jamky. Väčšina jamko-
vísk je od odpaliska  ďaleko. 
Čo ovplyvňuje šance zasiah-
nuť jamku?
   - Úlohou hráča je odpáliť gol-
fovú loptičku z odpaliska po-
zdĺž dráhy do jamkoviska a na-
pokon do jamky na čo najme-
nej pokusov. Každá jamka má 
stanovený ideálny počet odpa-
lov, tzv. par - normu, na koľ-
ko úderov je plánovaná jam-
ka, respektíve ihrisko potrebné 
zahrať, ktorý sa určí na zákla-
de jej vzdialenosti od odpaliska. 
Túto úlohu sťažuje náročný te-
rén s množstvom stromov, po-
tôčikov, s vysokou trávou a ra-
finovane umiestnenými piesko-
vými jamami, tzv. bunkrami.
Na dráhach sú rôzne bunkre 
a platia rôzne pravidlá. Môže-

te nám ich priblížiť?
   - Profesionálni golfisti vedia 
zahrať ranu rôznej dĺžky (prie-
merná dĺžka odpalu mužov na 
profesionálnej túre je 280 met-
rov!), s presnosťou na 3 až 5 
metrov, kratšie rany aj do jed-
ného metra, a tak si vytvoriť 
ideálnu pozíciu pre ďalšiu ranu. 
Komu sa takýto úder nepodarí, 
môže skončiť v nevýhodnej po-
zícii, prípadne prekážke, odkiaľ 
je zahrať loptičku veľmi obtiaž-
ne. Samozrejme existuje určitá  
možnosť - v zmysle pravidiel  - 
ako sa „vyhnúť takémuto veľmi 
ťažkému alebo nehrateľnému 
úderu“, ale vždy je to zase po-
trestané trestnou ranou. Podo-
týkam, že hráč to nemôže ko-
nať svojvoľne, ale len na zákla-
de pravidiel a v pozíciách, ktoré 
mu to umožňujú...
Každá jamka je označená pa-
rom. Čo to znamená? Koľ-
ko ich má 18- jamkové maj-

strovské ihrisko na Táľoch?
   - Par je norma - na koľko 
úderov je plánované zahrať ih-
risko. Gray Bear na Táľoch má 
par 71, čo znamená že celé ih-
risko v ideálnom prípade je tre-
ba zahrať na 71 úderov, čo sa 
však málokomu podarí, hoci 
zaznamenali sme  už aj výsle-
dok pod par, ale to zvládnu na-
ozaj len vynikajúci hráči.
   Každá jamka (dráha)  má 
tiež svoj par, ktorý môže byť 
spravidla 3, 4 alebo 5 a súčet 
všetkých  osemnástich jamiek 
dáva par ihriska, čo je v našom 
prípade 71, ale toto číslo sa po-
hybuje v rozmedzí od 70 – 73, 
výnimočne aj iné , ale to sú už 
extrémy.
   Významné majstrovské tur-
naje sa hrajú zvyčajne na šty-
ri kolá a keď počujeme v spra-
vodajstve, že golfista vyhral so 
skóre  mínus desať, tak sa to 
myslí za tento počet kôl.
Hráč golfu používa  „železá“ 
(irons) a drevá (woods). Čo 
to znamená?
   - Každý golfista môže 
mať v bagu (taška) ma-
ximálne štrnásť palíc, 
každá palica má svo-
je určenie. Vo všeobec-
nosti sa delia na železá 
a drevá podľa konštruk-
cie, hoci aj „drevá sú už dnes 
robené z ušľachtilej ocele ale-
bo titánu“.
   Prvý uder sa zvyčajne hrá 
najväčšou palicou, tzv, drive-
rom (golfisti ho slangovo  vo-
lajú aj hrniec alebo zaptter, 
pre veľkosť hlavy palice, ktorá 
dáva loptičke obrovskú hybnú 
silu a môže zaletieť až na dĺžku 
300 metrov pri rýchlosti aj 200 
kilometrov za hodinu, tento od-
pal sa robí z dreveného pod-
stavca, tzv, tee.

   Každá palica má rôzny sklon 
hlavy, čo pri zachovaní štan-
dardného švihu a sily golfisto-
vi umožňuje zahrať rôzne dĺž-
ky úderov. V bagu má každý 
golfista aj špeciálne palice na 
hru z pieskových prekážok, či 
na veľmi krátke údery a patter, 
palica ktorou sa hrajú posledné 
údery na každej jamke, ktorá 
sa podobá palici pre minigolf.
Čím sa vyjadruje výkonnosť 
hráča?
   - Snahou každého golfis-
tu je zahrať ihrisko na pláno-
vaný počet úderov, tzv. par. 
Komu sa to podarí má zjedno-
dušene povedané svoj osob-
ný hendikep (golfový) nula, ale 
môže mať aj lepší, hovoríme 
tomu, že má plusový HCP, t.j. 
keď hrá pod plánovaný počet 
úderov. Väčšina golfistov však 
hrá nad par a koľko úderov nad 
hrá taký má hendikep. Najvyšší 
možný je 54, ktorý dostáva-
jú začiatočníci po absolvova-
ní školenia.
 Samozrejme do výpočtov 
hendikepov vstupuje oveľa 
viac faktorov, ako je napríklad 
obtiažnosť ihriska, vzdialenosti, 
atď. a pomerne zložito sa pre-
počítavajú skutočné hendike-
py. Princíp je však zhruba taký, 
aký som ho načrtol.
Na záver, golfisti sa riadia 
hracími pravidlami, ktoré si 
vyžadujú určitú disciplínu. 
Nás však zaujíma, aké sú 
pravidlá pre divákov.
   - Zásadné pravidlo je - 
akýmkoľvek spôsobom ne-
môžme svojim správaním 

ohroziť seba ani hráča. 
Treba si uvedomiť, že 
loptička lieta obrovskou 
rýchlosťou, je vyrobená 
zo špeciálneho plastu, 
váži takmer 46 gramov 
a naozaj môže spôsobiť 

vážne zranenia. Pri odpaľova-
ní hráča preto vždy musíme byť 
mimo dosah letu loptičky, ti-
cho stáť a nerušiť koncentráciu 
hráča, aby nepokazil úder. Na 
golfe sa nekričí a pohybuje sa 
po vyznačených cestách pre 
návštevníkov, v žiadnom prí-
pade nevstupujeme do ihris-
ka. Každé ihrisko má dostatok 
chodníkov a vyznačených zón, 
z ktorých môžeme bezpečne 
sledovať dianie na ihrisku.

O. Kleinová

Do žrebovacieho bubna sa dostali tí súťažiaci, ktorí odpovedali: Univerzita Ko-
menského – Fakulta telovýchovy a športu v Bratislave. Výhercom tretieho kola 
je Tibor KALISKÝ, ktorému cenu venoval Ing. Ľuboš Ďurinďák, generálny ria-
diteľ Tále a.s.                                                                        Foto: A. Nociarová

Pohľad na Gray Bear objektívom A. Nociarovej. V pozadí je už postavená tribúna pre divákov.
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Správcovská spoločnosť 
ŽP BYTOS, s.r.o., tak ako v 
predchádzajúcich rokoch, v 
apríli predložila vlastníkom 
bytov, ktoré spravuje v sú-
lade so zmluvami o výkone 
správy:
- správy o hospodárení by-
tových domov k 31.  decem-
bru 2010,
- rekapituláciu nákladov jed-
notlivých energií a služieb za 
rok 2010, vrátane porovnania 
s predchádzajúcim rokom,
prehľad o tvorbe a čerpaní fi-
nančných prostriedkov vo fon-
de opráv a údržby,
- vyúčtovanie služieb za rok 
2010 – daňové doklady jed-
notlivým domácnostiam.
   Spôsob rozúčtovania bol 

spracovaný v súlade so zmlu-
vami o výkone správy, i na 
základe rozhodnutí vlastní-
kov o spôsobe rozúčtova-
nia  ústredného kúrenia (ÚK), 
ktoré prebehlo v roku 2010 na 
schôdzach vlastníkov. Pre vy-
účtovanie ÚK od 1. januára 
2010 platí vyhláška 358/2009 
Z.z., ktorá nahradila vyhláš-
ku 630/2005 Z.z. Vyhláška 
358/2009 Z.z. určuje, okrem 
iného, vzťah základnej a spot-
rebnej zložky výlučne v po-
mere 60 percent na podlaho-
vú plochu a 40 percent na po-
merové merače tepla. Uve-
dený pomer nie je však zá-

Obnovou možno dosiahnuť zníženie nákladov
V apríli sme bilancovali výsledky hospodárenia bytových domov za predchádzajúci kalendárny rok

väzným spôsobom. Vlastníci 
si na schôdzach v roku 2010 
schválili nadpolovičnou väč-
šinou rôzne varianty spôsobu 
rozúčtovania: 
l 70 percent na PMT: 30 per-
cent na podlahovú plochu,
l 50  percent na PMT: 50 per-
cent na podlahovú plochu,
l 60 percent na PMT: 40 per-
cent na podlahovú plochu,
l 40 percent na PMT: 60 per-
cent na podlahovú plochu (vy-
hláška 358/2009).
   Na základe svojich daňo-
vých dokladov zistia, či zvole-
ný spôsob rozúčtovania je ob-
jektívnejší, ako spôsob rozúč-
tovania v predchádzajúcich 
obdobiach. Správca očaká-
va i určitú mieru nespokojnosti 

niektorých vlastníkov, ktorí pri 
zmene rozúčtovania zazna-
menajú vyššie náklady. Preja-
ví sa to predovšetkým vo voľ-
ných bytoch a v bytoch, kde 
vlastníci neprimerane šetri-
li teplom.
   Som presvedčená, že nájsť 
čo najobjektívnejší koeficient 
a správnejší spôsob rozpočí-
tavania nákladov na ÚK v by-
tovom dome si vyžaduje mno-
horočnú štatistiku. Každý dom 
je svojim spôsobom jedinečný.
Faktory, ktoré ovplyvňujú 
spotrebu ÚK:
n Umiestnenie bytového 
domu, členitosť, poloha vzhľa-

dom na svetové strany, plocha 
bytov, komplexné zateplenie 
bytového domu, vyregulova-
nie systému ústredného vyku-
rovania.
n Nároky vlastníkov bytov na 
tepelnú pohodu individuál-
nou spotrebou tepla (extrém-
na spotreba vypláva na povrch 
až pri vyúčtovaní ročných ná-
kladov).
n Stupeň a spôsob vetrania, 
ktorý je závislý aj od kvality 
zateplenia.
n Nesprávna prevádzka vy-
kurovacích telies.
n Vylúčenie neobývaných by-
tov (podchladzujú sused-
né byty, spôsobujú nadmer-
nú spotrebu okolitých by-
tov, a tým i zvýšené náklady 

v týchto bytoch).
n Správny odhad a používa-
nie vykurovacej krivky vlast-
níkmi bytov.
   Výsledkom vyúčtovania jed-
notlivých domácností sú vo 
väčšine prípadov preplatky, 
v ojedinelých prípadoch nedo-
platky. Rok 2010, v porovna-
ní s rokom 2009, bol chladnej-
ší približne o 7 stupňov Cel-
zia. Ceny energií v roku 2010 
boli stabilné, až na úpravu 
cien studenej vody od Veolie, 
kde vyúčtovanie tejto nákla-
dovej položky bolo spracova-
né v dvoch pásmach. 
   Ako som uviedla, zima v 

roku 2010 
bola chladnej-
šia zhruba o 7 
stupňov Cel-
zia, čo sa od-
razilo vo väč-
šine spravova-
ných bytových 
domoch. Pokles 
kWh zazname-
nali len tri byto-
vé domy, v kto-
rých bola  v roku 
2010 realizova-
ná „Obnova by-
tových domov.“
  Spotreba by-
tového domu 
Š t i a v n i č -
ka 211/50 bola 
v roku 2009 ve-
dená ako súčasť 
celého bytové-
ho domu Štiav-
nička 211/46, 
47, 48, 49, kde 
bol inštalova-

realizuje s programom Slov-
seff II. Obnovu bytového domu 
Štiavnička 211/48, 49. Na zá-
klade rozhodnutia vlastníkov 
bytových domov Šupkova 46 
a Štiavnička 212/53, 54,  začí-
najú prípravy so zámerom vy-
užiť na financovanie program 
Slovseff III. 
   Finančné investície na „Ob-
novu bytového domu“  je mož-
né zabezpečiť i prostredníc-
tvom:
- dotácií na odstránenie sys-

témových porúch v zmysle 
zákona 443/2010 Z. z. o dotá-
ciách na rozvoj bývania, 
- stavebného  sporenia,
- úverov zo ŠFRB, komerč-
ných úverov.
   Uvedené úvery poskyto-
vané prostredníctvom ŠFRB 
predstavujú síce v súčasnom 
období jednu z najvýhodnej-
ších investícií štátu s minimál-
nym rizikom ohrozenia jej ná-
vratnosti, skutočnosť je však 
taká, že požiadavky žiadate-
ľov o túto formu úverov vyso-
ko prekračujú finančné mož-
nosti ŠFRB, prípadne dotácie 
MDV a RR, ktoré boli v roku 
2010 značne znížené, o čom 
sme sa mali možnosť pre-
svedčiť pri predložení žiadosti 
na poskytnutie dotácií na od-
stránenie systémových po-
rúch pri bytovom dome Fra-
ňa Kráľa 2. Žiadosť bola po-
súdená ako vyhovujúca, ale 
vzhľadom k tomu, že objem 
finančných prostriedkov pre 
rok 2010 bol len vo výške 48 
percent poskytnutých zdrojov 
v roku 2009, nebola táto žia-
dosť úspešná. Celá obnova 
bytového domu Fraňa Kráľa 2, 
Brezno, ktorá je v súčasnos-
ti realizovaná, je financova-
ná z prostriedkov komerčného 
úveru, ktorý poskytla Sloven-
ská sporiteľňa.
   Obnovou bytového domu 
je možné dosiahnuť efek-
tívne vynaloženie finanč-
ných prostriedkov bytového 
domu na zníženie spotreby 
energií, zabránenie havarij-
ným stavom a predĺženie ži-
votnosti bytového domu.
   V tejto činnosti, popri za-
bezpečení základných čin-
ností, správca bude i v na-
sledovnom období pokračo-
vať, v spolupráci s vlastník-
mi bytov, ktorí v konečnej 
fáze pochopia, že iná ces-
ta z hľadiska zabezpečenia 
prevádzkyschopnosti byto-
vého domu neexistuje.

Ing. Věra Buláková,
riaditeľka ŽP BYTOS, s.r.o.

ný jeden merač tepla. Od 1. 
januára 2010 bol na bytovom 
dome Štiavnička 211/50 inšta-
lovaný podružný merač tep-
la. I keď obdobie dvoch, troch 
mesiacov je krátkym obdobím 
na komplexné hodnotenie vý-
sledkov „Obnovy“ troch byto-
vých domov, predsa sa po-
tvrdzuje správnosť rozhodnu-
tia vlastníkov, že vynaložením 
investícií do „Obnovy bytového 
domu“ vrátane zateplenia je 
správna cesta, a je to najúčin-
nejšia ochrana našich domác-
ností pred neustálymi rastú-
cimi cenami za vykurovanie. 
Obnova uvedených bytových 
domov, ktorá bola pripravova-
ná v roku 2009 a realizovaná 
v roku 2010, bola finančne re-

alizovaná z programu Slovseff 
II. Ide o úver Európskej banky 
pre obnovu a rozvoj v spolu-
práci s Ministerstvom hospo-
dárstva SR. Uvedený program 
je zriadený na podporu roz-
voja energetickej efektívnos-
ti a obnoviteľných zdrojov 
energií. Podmienkou získania 
grantu je dosiahnutie úrovne 
energetickej úspory minimál-
ne 15 percent.
   Výška grantu je odstupňo-
vaná - 10 percent z objemu 
poskytnutého úveru, ak do-
siahnutá úroveň energetic-
kých úspor je menej ako 25 
percent, 15 percent z objemu 
úveru, ak dosiahnutá úroveň 
energetických úspor je viac 
ako 25 percent.
   Všetky tri obnovené byto-
vé domy dosiahli pri vyhod-
notení energetickej efektív-
nosti úspory viac ako 25 per-
cent. Na základe vykonaného 
auditu boli z Európskej banky, 
v marci poskytnuté nenávrat-
né granty vo výške 15 percent 
z poskytnutých úverov. Vlast-
níci uvedených bytových do-
mov majú možnosť rozhodnu-
tia o použití tých zdrojov, ktoré 
sú vzhľadom na výšku obje-
mu veľmi zaujímavé. Uvedené 
zdroje môžu použiť na úpravy 
interiérov, výmenu stupačiek, 
rekonštrukciu a modernizá-
ciu výťahov a podobne, podľa 
uváženia vlastníkov. Môžu ich 
tiež použiť na skrátenie lehoty 
splatnosti z 15 rokov na 12 ro-
kov. Uvedený program Slov-
seff je v porovnaní s ostatný-
mi programami (ŠFRB, Do-
tácie na odstránenie systé-
mových porúch) efektívnejší, 
operatívnejší a menej admi-
nistratívny. Základom je dob-
rá príprava projektovej doku-
mentácie, vypracovanie te-
pelnotechnického posudku, 
výber skúseného zhotovite-
ľa s licenciou, a v neposled-
nej rade súhra  a nadšenie 
vlastníkov niečo urobiť so svo-
jim domom. Na základe skú-
seností, správca i v roku 2011 

Pre porovnanie s rokom 2009 uvádzam ceny tepelnej energie a ceny studenej vody:

Rok 2010 Rok 2009

Rok 2010 Rok 2009

1. cena tepelnej energie

1. cena studenej vody



Náplň práce:
štruktúrovaná analýza a programovanie v jazyku 4GL - návrh dáto-
vých modelov pre relačné databázy (Informix, DB2, PostgreSQL...) 

- verifikácia riešenia - tvorba dokumentácie
Platové zaradenie:

podľa platných vnútrofiremných predpisov
Ďalšie požiadavky:

schopnosť a záujem ďalej sa vzdelávať v IT oblasti - dobré komuni-
katívne schopnosti, analytické myslenie, iniciatívnosť, samostatnosť, 

zodpovednosť, spoľahlivosť - schopnosť pracovať v tíme
Požadované vzdelanie:

vysokoškolské II. stupňa, zameranie/odbor: informačné technoló-
gie - vhodné aj pre absolventov VŠ

Jazykové znalosti:
anglický jazyk – minimálne pasívna znalosť

Vodičský preukaz: B
Počítačové znalosti:

znalosť jazyka SQL - znalosť relačných databáz a dátového modelova-
nia v súvislosti s relačnými databázami - znalosť PHP, HTML, DHTML, 

JavaScript, UML, XML, objektového programovania je výhodou

Žiadosti spolu so štruktúrovaným životopisom zasielať
do 31. mája 2011 na adresu:

ŽP Informatika s.r.o., Kolkáreň 35, 976 81 Podbrezová
s označením: výberové konanie 4GL programátor
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Zdravie máš len jedno

Jedálny lístok od 9. do 15. mája 2011 Jedálny lístok od 16. do 22. mája 2011

Pondelok
Šošovicová polievka kyslá, pečivo

Kačacia polievka s cestovinou, pečivo
Vypr. morč. medailón. so šunk. a syr., zem., tat. 

omáčka
Trenčiansky brav. rezeň, tarhoňa, šalát

Kurča dusené so slivkami, ryža
Cestovinový šalát so zeleninou

Zapekaná ryba so šampiň., šalát z červ. kapusty
Lievance s džemom

Celozrnná bageta indická (kur. šunka, ster. uhorky, 
červ. kapusta, syr, maslo, horčica,

pikantný dressing)
Ovocný balíček

Utorok
Držková polievka, pečivo

Mrkvová polievka s pórom, pečivo
Sviečková hovädzia pečienka, knedľa

Pečené kur. stehno, hrozien. ryža, kompót
Horalské špagety

Šalát zo sur. zeleniny s jogurtom, pečivo
Kuracie prsia s plnkou, zelenin. obloha

Zapekané palacinky s tvarohom
Bageta šunková so šalátom (šunka, uhorka šal., pap-

rika, paradajky, šalát. konz.)
Pečené kačacie stehno, pečivo

Streda
Terchovská polievka, pečivo

Ryžová polievka s karfiol. a hubami, pečivo
Kuracie prsia plnené bryndzou, zem., šalát

Nitrianske bravčové stehno, cestovina
Džuveč z brav. mäsa, uhorka

Mexický šalát, pečivo
Špaldovo-zem. placky, zakysanka

Čučoriedkový koláč, kakao
Bageta moravská (morav. mäso, uhorka šalát., maslo, 

horčica, syr, kapia, pikantný dressing)
Mliečny balíček

Štvrtok
Stupavská zabíjačková polievka, pečivo

Zeleninová polievka s opraž. vločkami, pečivo
Mexický hovädzí guľáš, ryža, šalát

Pečené morčacie stehno, červ. kapusta, knedľa
Vyprážaná brokolica, zemiaky, tatárska omáčka

Šopský šalát, pečivo
Zapekané zemiaky s pórom

Langoše s kečupom
Celozrnná bageta syrová (maslo, syr Niva, syr údený, 

vajce, hláv. šalát, kapia)
Vyprážané kuracie stehno v cestíčku, pečivo

Piatok
Slovenská polievka hubová, pečivo

Prešporská polievka, pečivo
Čiernohorský vyprážaný brav. rezeň,

zem. kaša, šalát
Kuracie soté s kešu orieškami, slov. ryža, šalát

Plnená hlávková kapusta, knedľa
Jablkovo-zelerový šalát s ananás., pečivo

Kuracie prsia na hubách, karfiol s brokolicou
Makový závin s jablkami, kakao

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

Ovocný balíček
Sobota

Polievka Šurdica, pečivo
Pivárske kuracie stehno, kapusta, knedľa
Portugalská hovädzia roštenka, ryža, šalát

Nedeľa
Zeleninová polievka so šunkou, pečivo

Krkovička na cesnaku, zem., šalát z kys. kapusty
Morčacie soté na zelenine, slov. ryža, šalát

Náplň práce:
objektovo-orientovaná analýza a programovanie v jazyku Java - návrh dá-

tových resp. objektových modelov pre relačné databázy (Informix, DB2, 
PostgreSQL...) - verifikácia riešenia - tvorba dokumentácie

Platové zaradenie:
podľa platných vnútrofiremných predpisov

Ďalšie požiadavky:
schopnosť a záujem učiť sa nové IT technológie - dobré komunikatív-

ne schopnosti, analytické myslenie, zmysel pre zodpovednosť, spoľahlivosť, 
schopnosť pracovať v tíme, ochota sa ďalej odborne vzdelávať

Požadované vzdelanie:
vysokoškolské II. stupňa, prípadne študent posledného ročníka II. stupňa VŠ 

štúdia, zameranie/odbor: informačné technológie
Jazykové znalosti:

anglický jazyk – aktívna znalosť
Vodičský preukaz: B
Počítačové znalosti:

SQL–pokročilý - Java-pokročilý - znalosť OO analýzy a programovania v 
jazyku Java, praktické skúsenosti s vývojom Java, J2EE aplikácií - skúse-
nosti s vývojom aplikácií v 3-úrovňovej architektúre, skúsenosti s relačnými 
databázami (Informix, Oracle,DB2,PostgreSQL), znalosť SQL - skúsenosti s 
ORM framework Toplink, J2EE aplikačnými servrami, skúsenosti s vývojo-
vým prostredím Eclipse - ovládanie programovacích jazykov alebo techno-

lógii ako C,C++,PHP,XML, HTML,DHTML,UML, JavaScript je výhodou

Žiadosti spolu so štruktúrovaným životopisom zasielať
do 31. mája 2011 na adresu:

ŽP Informatika s.r.o., Kolkáreň 35, 976 81 Podbrezová
s označením: výberové konanie Java programátor

Pondelok
Boršč s mäsom, pečivo

Zeleninová polievka domáca, pečivo
Maďarský hovädzí guľáš, knedľa

Plnený bravčový závitok, ryža, šalát
Važecká pochúťka, zemiakové placky
Syrový šalát so šampiňónmi, pečivo

Zapekané grahamové cestoviny so zeleninou
Šúľance s makom

Bagera Gurmán (lahôdkové kare, ster. uhorky, 
vajce, maslo, horčica)

Mliečny balíček
Utorok

Polievka slepačia s cestovinou, pečivo
Fazuľová kyslá polievka s kôprom, pečivo

Vyprážaný morčací rezeň ovčiarsky, zem., šalát
Bravčové mäso na rasci, slov. ryža, šalát
Zvolenské údené mäso s fazuľou, chlieb

Študentský šalát, pečivo
Šéfovský šalát

Moravský koláč, kakao
Celozrnná bageta čínska (šunka, parad., ster. 

uhorky, čínska kapusta, mrkva, čínsky dressing)
Pečené kuracie stehno vykostené, pečivo

Streda
Polievka fazuľová so salámou, pečivo

Kláštorná polievka, pečivo
Poľovnícke kuracie stehno, zel. ryža, šalát
Hovädzie dusené, chren. omáčka, knedľa

Ryba na vidiecky spôsob, zem., šalát
Svieži letný šalát, pečivo

Karfiol so syrov. omáčkou, zemiaky
Buchty na pare s lekvárom, kak. posýpka, kakao
Bageta s kuracím mäsom (kur. mäso, hláv. šalát, 

kukurica, kapia, pikantný dressing)
Ovocný balíček

Štvrtok
Kapustová polievka s klobásou, pečivo

Pórová polievka s krúpami, pečivo
Mor. prsia na hrášku so šampiň., tarhoňa, šalát

Vyprážané čevapčiči, zem., šalát
Pizza s kuracím mäsom a olivami

Windsorský šalát, pečivo
Plnené kel. listy so zeleninou, mrkvový šalát

Šišky s nutelou, kakao
Celozrnná bageta mexická (šunka, mrkva, parad., 
ster. uhorky, syr, červ. kapusta, fazuľa, kukurica, 

hrášok, dressing)
Vyprážaný brav. rezeň, pečivo

Piatok
Zeleninová polievka so šunkou, pečivo
Brokolicová polievka s fazuľou, pečivo

Segedínsky bravčový guľáš, knedľa
Kuracie prsia orientálne, ryža, šalát
Šampiňóny na paprike, cestovina

Racio šalát, pečivo
Hovädzí guláš so zelenou fazuľkou

Pečené buchty s orech. plnkou, kakao
Bageta Apetito (šunka, ster. uhorky, kapia, pór,

čínska kapusta, syr, dressing)
Mliečny balíček

Sobota
Hrášková polievka s hubami, pečivo

Hrádocký hovädzí závitok, zem., šalát
Kuracie stehno s kuriat. omáčkou, cestovina

Nedeľa
Frankfurtská polievka, pečivo

Hutnícke bravčové stehno, knedľa
Kuracie soté s mandarínkami, ryža, šalát

   Uplynulý týždeň pokračova-
la ešte na celom území Slo-
venska peľová sezóna jedné-
ho z najvýznamnejších jarných 
alergénov - brezy. Najvyššie 
denné koncentrácie jej peľu 
boli namerané väčšinou moni-
torovacích staníc v strede uply-
nulého týždňa. Koniec týždňa 
vzhľadom na prudké ochlade-
nie a zrážky, priniesol ich vý-
razný pokles. Stále dominuje 
peľ drevín v pomerne širokom 
spektre druhov, pričom naj-
vyššie koncentrácie dosahoval 
peľ duba, buka a javora. V par-
koch kvitne platan, v záhradách 
orech. „Najvyššie denné kon-

Výberové konanie na pracovnú pozíciu:
Java programátor

Výberové konanie na pracovnú pozíciu:
4GL programátor

centrácie peľu v spomínanom 
období  boli namerané v stre-
du v Banskej Bystrici – až 1339 
peľových zŕn na meter štvorco-
vý  vzduchu a v sobotu v Žiline, 
kde celková denná koncentrá-
cia  dosiahla 1765 peľových zŕn 
na meter štvorcový  vzduchu. 
Peľ tráv z čeľade lipnicovitých  
hlásila už okrem Bratislavy aj 
Banská Bystrica a Trnava. Peľ 
pŕhľavovitých rastlín zazname-
nala Bratislava, Trnava a Nit-
ra. V ovzduší Slovenska sa vy-
skytoval ešte  peľ  pagaštanu, 
orecha, smreka, borovice, pla-
tanu, peľ cyprusovitých – tiso-
vitých a peľ brestu, vŕby, topo-

ľa, javora, smrekovca, hrabu,-
jaseňa, buka i duba. Na celom 
území kvitne repka, ktorej peľ 
vzhľadom na to, že je opelivá 
hmyzom, naše monitorovacie 
stanice môžu zachytiť len oje-
dinele. V blízkosti polí však do-
sahuje alergologicky význam-
né koncentrácie. Medzi spó-
rami húb – plesní dominovali v 
ovzduší na celom území spó-
ry rodu Cladospórium,“ uvie-
dla k aktuálnej peľovej situácii  
RNDr. Janka Lafférsová, ve-
dúca oddelenia biológie život-
ného prostredia Regionálneho 
úradu verejného zdravotníc-
tva (RÚVZ) v Banskej Bystrici, 

ktoré je koordinátorom peľovej 
informačnej služby (PIS) v SR.
Prognóza na tento týždeň je 
vzhľadom k chladným a daždi-
vým dňom, pre alergikov mier-
ne priaznivejšia. Denné kon-
centrácie peľu sa budú pohy-
bovať skôr v stredných hladi-
nách, pričom ostáva zachova-
né veľmi široké druhové spek-
trum kvitnúcich drevín. Na ce-
lom území Slovenska už do-
znieva peľová sezóna brezy, 
ktorej účinky však zvyšuje skrí-
žene reagujúci peľ duba. Bre-
zu -teraz ešte ako najvýznam-
nejší alergén peľového spek-
tra, začína nahradzovať na dlhé 
obdobie peľ tráv z čeľade lip-
nicovitých. „S nárastom kon-
centrácií počítame ešte u peľu 
duba, buka, orecha a platanu. 
Kvitnú ihličnany ako smrek a 
borovica, ktorých peľ výrazne 

ovplyvní denné koncentrácie 
peľu v ovzduší. Z bylín naďa-
lej kvitne aj repka, ktorej peľ je 
ťažký, zle sa šíri v ovzduší, pre-
to problémy môže spôsobovať 
hlavne citlivým osobám naj-
mä v blízkosti kvitnúcich polí. 
S nárastom denných koncen-
trácií peľu a spór v ovzduší rá-
tame až po oteplení,“ konšta-
tuje RNDr. Lefférsová.

RÚVZ



Ďakujeme všetkým príbuzným, známym, 
bývalým spolupracovníkom a priateľom, 
ktorí sa prišli rozlúčiť s našim milovaným 
manželom, otcom a starým otcom, bratom 
a švagrom
Rudolfom HAVRANOm z Podbrezovej. 
Ďakujeme za prejavy sústrasti a kvetinové 
dary, ktorými ste sa snažili zmierniť náš hl-
boký žiaľ. Za dôstojnú rozlúčku ďakujeme 
Dychovej hudbe ŽP.

Smútiaca rodina
...

Ďakujeme všetkým príbuzným,  priateľom, známym a bývalým 
spolupracovníkom, ktorí sa prišli rozlúčiť 
s našim milovaným manželom, otcom, sta-
rým a prastarým otcom

Štefanom KOKAVCOm
z Brezna.

Ďakujeme za prejavy sústrasti a kvetinové 
dary, ktorými ste sa snažili zmierniť náš hl-
boký žiaľ. Za dôstojnú rozlúčku ďakujeme 
Dychovej hudbe ŽP.

Smútiaca rodina
...

S hlbokým zármutkom vám oznamujem, že dňa 25. apríla po 
dlhej a ťažkej chorobe, vo veku 74 rokov, zomrela moja matka

Viera čELLÁROVÁ z dolnej Lehoty,
dlhoročná pracovníka expedície bývalých Švermovych žele-
ziarní.
Tí ktorí ste ju poznali, venujte jej prosím tichú spomienku.

Syn Miroslav Čellár a ostatná smútiaca rodina

Dňa 12. mája uplynú tri roky, ako 
nás navždy opustila milovaná man-
želka a mama

mária JAROŠOVÁ z Brezna.
S láskou a úctou spomínajú man-

žel, syn a ostatná rodina
...

„Tá rana v srdci bolí a zabudnúť ne-
dovolí. Smutný je náš dom, prázdno je v ňom, len ces-
tička k hrobu zostáva von.“
Dňa 11. mája uplynie rok odvtedy, 
ako nás navždy opustil milovaný 
manžel, otec, starý a prastarý otec
Július BULLA z Hornej Lehoty.
S úctou a láskou spomínajú man-

želka, dcéry, zaťovia, vnúčatá s ro-
dinami a pravnúčatá

...
Dňa 13. mája uplynie päť rokov od-
vtedy, ako nás navždy opustil milo-
vaný manžel, otec, starý a prasta-
rý otec

Andor PEŤKO z Hronca.
S láskou a úctou spomínajú man-

želka, syn a dcéra s rodinami, vnú-
čatá a pravnučka

...
„Odišla si bez rozlúčky  tíško a navždy, v srdciach  smú-
tok, na duši jazvy. Nič  nenahradí tvoj zvonivý smiech, 
chýbaš nám denne  desať dlhých liet. Chýba nám tvoj 
hlas, nežné pohladenie, spomienka na teba nikdy  ne-
vybledne. Tam v raji nebeskom po-
koj večný máš, si našim anjelom, na 
zemi  strážiš nás.“
Dňa 8. mája si pripomíname nedoži-
tých  77 rokov našej  milovanej ma-
minky, starej a prastarej mamy
Kataríny STEiNSdORFEROVEJ, 

rod. Szarvasovej (* 8.5.1934)
S láskou a vďakou spomínajú deti Svetozár, Tatiana, 
Katarína, Miroslav, Alica a Ivan s rodinami, dvanásť 

vnúčat a sedem pravnúčat
... 

„Keď na hrobe sviečka horí, člo-
vek tíško modlitbou k Bohu sa korí. 
Chceli by sme zastaviť tú chvíľu 
a späť vrátiť čas, pre nás si nezo-
mrel, vždy budeš žiť v nás.“
Dňa 18. mája si pripomenieme šesť 
rokov od úmrtia nášho drahého 

Jána KViETKA z medveďova.
S láskou a úctou spomína manželka,

dcéra Marika, synovia Ján a Peter
...

„Neplačte za nami, stíšte v srdci 
žiaľ, my sme dobré dielo vykona-
li. Po práci chceme tíško spať, veď 
i bez sĺz možno spomínať.“
So žiaľom v srdci si pripomíname 
prvé výročie odchodu do večnos-
ti na

Jaroslava POBOŽNÉHO, 
ktorý nás opustil 20. mája 2010 vo 
veku 59 rokov a na

Branislava POBOŽNÉHO,
ktorý nás opustil 11. augusta 2002 
vo veku 51 rokov.
Ďakujeme všetkým, ktorí na nich 
spomínajú.

Rodina Pobožná
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Inzertná služba

májovýmSpomienky

Poďakovania

pracovné jubileá
40-ročné

Ľubomír BRAŠO
35-ročné

Ľubomír GIERTLI
25-ročné

Oľga ENGLEROVÁ
Dušan GIERTL

Vladimír GIERTLI
20-ročné

Ing. Jozef HIĽOVSKÝ

životné jubileá
Ján ČERVIENKA
Daniel  DANKO
Juraj IŠTVÁN

Ing. Slavomír KRBYLA
Milan KUREK

Jaroslava MEDVEĎOVÁ
Milan SLOSIAR
Jozef TRUBAČ

Otto VAČOK
Ing. Ján BANAS
Ján DEMETER

Peter KNAPČOK
Štefan KOCMEL

Ján KVIETOK
Peter ŠARÍK
Ján HRIČÁK

Ján KAMOĎA
Jaroslav ŠEFRANKO

   V rámci tohtoročného Mesiaca kultúrneho dedičstva, ktorý sa začal 18. aprí-
la Medzinárodným dňom pamiatok, sme uskutočnili niekoľko podujatí pre žia-
kov základných a stredných škôl. Tými najzaujímavejšími boli besedy s kastelá-
nom Hradu Ľupča Mgr. P. Mosným. Vyvrcholením mesiaca, v ktorom si pripomí-
name význam našej histórie hlavne pre budúce generácie, bude v našom Hut-
níckom múzeu ŽP Deň otvorených dverí, ktorý sa uskutoční 14. mája 2011, od 8. 
do 12. hodiny. Všetci, vrátane vašich rodinných príslušníkov, ste srdečne vítaní.

(vk)

Aj tohtoročná Slávnosť sv. Juraja sa niesla v znamení príjem-
nej atmosféry, ktorú zachytila svojim objektívom A. Nociarová

Po viac ako štyridsiatich rokoch odrobených vo valcovni bez-
švíkových rúr odišiel do predčasného starobného dôchodku 
náš spolupracovník 

Pavol OLBRYCHTOVIČ.
Kolektív pracovníkov, vedený majsterkou Z. 
Gregorovou, LKR – zmeny D, mu ďakuje za 
odvedenú prácu a do ďalších rokov v zaslú-
ženom odpočinku želá pevné zdravie a šťastie 
v kruhu svojich blízkych.

Na Námestí M. R. Štefánika v Brezne sa 7. mája 2011 
o 15. hod. uskutoční 

mÍĽA PRE mAmU
s programom: 

Slniečkové deti s Yamahou a HiP HOPom - súkrom-
né centrum voľného času BB,
diVAdLO na VYSOKEJ NOHE 
Kultúrno – spoločenské centrum KLÁSOK

KLAUNiÁdA, SLOVENSKÝ HUCUL CLUB,
mAŽORETKY 

 - maľovanie na tvár, dámske líčenie, detské atrakcie, 
tvorivé dielne, poníky, somáriky, hucule...

...
12. mája o 17. hodine sa uskutoční v koncertnej sále 
ZUŠ Brezno „Koncert ku dňu matiek.“

Dám do prenájmu garáž v Podbrezovej na 
Šupkovej ulici. Kontakt: 0903 546 077

...
Jazdecká škola Brezno - Lazná ponúka 
denné jazdecké tábory.
Kontakt: 0949 835 931

...
Lacné nové auto - dielce, spojky, výfuky, 
brzdy, tlmiče. Telefón: 907 181 800

...
Lacné nové liahne na vajíčka.
Kontakt: 0914 291 265

V apríli
odišli do predčasného
starobného dôchodku

Anton HAVRAN,
Pavol OLBRYCHTOVIČ 
a Vladimír TRUBAČ.

V mene vedenia akciovej 
spoločnosti Železiarne Pod-
brezová  im ďakujeme za od-
vedenú prácu a do ďalších 
rokov želáme veľa slnečných 
dní.

DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ

Míľa pre mamu
Mamka, mamulienka, ty si moja malá 
lienka. Lienka, ktorá k nebu vyletí a pre 
ňu sa i slniečko rozsvieti. Bola si mam-
kou, a už si starkou. Mami s tebou nie 
sme nikdy sami. Občan nás vyhrešíš, 
pohladíš i potešíš. Tvoj úsmev pohla-
dí a poteší  našu ubolenú dušu, posunie 
nás vpred na ďalší životný let. Nevieme 
ti vrátiť tvoju mladosť, krásu, ale vieme 
ti dať večnú lásku. Lásku, ktorá ža bude 
hriať a tvoje srdce sa bude smiať. Star-
ká, ty si naša potecha i útecha. Mamka 
naša drahá, vždy si nás mala rada. Dala 
si nám svoju lásku, na čele si z nás mala 
nejednu vrásku. Mamka, za tvoju lásku, 
nehu, pohladenie i pochopenie ti veľmi 
pekne ďakujeme. Niet väčšej lásky, než 
je tá materinská, ktorá nám od radosti 
srdce stíska.

Z. Hroncová

Mama

S históriou hutníctva železa sa 27. apríla oboznámili aj žiaci ôsmich ročníkov Zá-
kladnej školy v Podbrezovej                                                          Foto: O. Kleinová

v Hutníckom múzeu ŽP bude 14. mája 2011 od 8. do 12. hodiny
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POZVÁNKA
NA FUTBALOVÉ ŠTADIÓNY

na II. ligu mužov
ŽP Šport – Goral Stará Ľubovňa

14. mája o 16.30 hod. na FŠ v Podbrezovej
 

na I. ligu dorastu
ŽP Šport  – 1. FC Tatran Prešov

10. mája o 14. a 16.15 hod. na FŠ v Brezne

ŽP Šport - MFK Ružomberok
14. mája o 11. a 13.15 hod. na FŠ v Brezne

na II. ligu dorastu
ŽP Šport – Lokomotíva Košice 

15. mája o 11. a 13.15 hod.
na FŠ Podbrezová - Skalica

na I. ligu starších žiakov 
ŽP Šport – Partizán Čierny Balog

14. mája o 10. a 12. hod. na FŠ Valaská

NA KOLKÁRSKE DRÁHY

na Majstrovstvá Slovenska mužov
7.-8. mája o 11. hod. do Pobedima

na Majstrovstvá Slovenska žien a junioriek
7.- 8. mája o 11. hod. do Piešťan

na Majstrovstvá Slovenska
dorasteniek a dorastencov 

7.- 8. mája o 10. hod. do Domu športu v Podbrezovej
 

na Majstrovstvá Slovenska seniorov
14. mája o 10. hod. do Pobedima

na Majstrovstvá Slovenska juniorov
14.- 15. mája o 11. hod. do Trstenej

V Bodiciach, miest-
nej časti mesta Lip-
tovský Mikuláš, sa 
konali preteky v cez-
poľnom behu. Tri-
dsiateho prvého ročníka Behu 
oslobodenia Bodíc sa zúčast-
nili členovia Oddielu bežec-
kého lyžovania a biatlonu ŽP 
Šport, a.s., ktorí obsadili: v ka-
tegórii mladších žiačok (prí-
pravka) bola 2. Nina Brezino-
vá, z mladších žiakov (r. 2000-
2001) skončil 8. Viktor Pápaj, 
najmladších žiačok (r. 2000 
– 2001) 3. miesto obsadila Zu-
zana Longauerová, z mladších 
žiakov (r. 1988-1989) bol 4. 
Dušan Peťko, zo starších žia-
kov (r. 1996-1997) bol 2. Ma-
rek Brezina, zo starších žiačok 
tohto ročníka skončila 4. Ka-
rin Kazárová, zo žien (r. 1962-
1976) obsadila 4. priečku Vie-
ra Kubacká a 5. Dana  Bartal-
ská-Niňajová.                         (mk)

ŽP muži – mFK Košice B 0:0
Pred 200 divákmi rozhodoval Smolák.
Domáci nastúpili do zápasu veľmi 
vlažne, slabo sa pohybovali, boli ne-
dôrazní v osobných súbojoch, čo po-
hybliví hostia využili dvoma šanca-
mi Pačindu, ktoré však skončili ved-
ľa brány. Domáci si v prvom polčase 
vypracovali iba dve čisté šance, kto-
ré však Tubonemi a Cmarko nepre-
menili. Do druhého polčasu nastúpili 
domáci oveľa aktívnejšie a v 49 min. 
si vytvoril Cmarko a o minútu neskor-
šie Laksík stopercentné šance, ktoré 
však brankár Huk chytil. Domáci si vy-
tvárali neustály tlak, snažili sa hrať po 
stranách a centrovanými loptami pre-
konať obranu súpera. Tá však praco-
vala bezchybne a tak sa zápas skon-
čil remízou 0:0.

ŽP U-18 – mFK Košice B 1:2 (0:0)
II. dorastenecká liga pokračovala 1. 
mája domácim zápasom na ihrisku 
Skalica, kde družstvo  U-18 prehralo 
1:2 (gól za náš tím vsietil Strelec). Viac 
šťastia mali hráči U-16, ktorí doma s 

Košicami vyhrali 2:1 (0:0), gólmi Traj-
teľa a Harvana.

ŽP U-15 – FK dukla B. Bystrica
1:3 (1:1)

   Na ihrisku vo Valaskej 30. apríla pod-
brezovské družstvo U-15, po vyrovna-
nom prvom polčase, podľahlo Dukle 
1:3, keď jediný gól za tím strelil Bla-
huta Tím U-14 remizoval so súperom 
1:1, gólom Sokola.

Liga prípraviek U-11
Na umelej tráve na Štiavničkách v B. 
Bystrici sa uskutočnil 30. apríla  sied-
my turnaj ligy prípraviek U-11. Náš tím 
v ňom zdolal Zvolen 6:0 (góly: Čief 
2, Chudic 2, Banko, Mejri), Žiar nad 
Hronom 5:0 (Chudic 2, Čief, Kvietok, 
Hruška), Badín 2:0 (Cibuľa, Kvietok), 
Jupie B. Bystricu 1:0 (Banko), prehral 
jediný zápas s Duklou B. Bystrica 0:5. 
Prípravka ŽP Športu vedie tabuľku po 
7. turnaji s počtom 79 bodov pred 2. 
Duklou BB (75 bodov), 3. Jupie BB 
(62), 4. Badínom (32), 5. Žiarom nad 
Hronom (27) a 6. Zvolenom (19).   (rk)

tená A (45), 3. Sučany B (39), 4. ŽP 
Šport C (39), 14. ŽP Šport  ženy 
(12).

Extraliga muži – 22.kolo
ŽP A – mTK Žarnovica 7:1 

3795:3265
Zostava a body: O. Kyselica 653, V. 
Zavarko 704, J. Čalič 662, R. Foltín 
599, M. Tomka 542, I. Ćech 635.

ŽP Šport B – ŠK modranka 6:2 
3644:3563

Zostava a body: B. Vadovič 644, 
T. Pašiak 574, T. Dilský 606, P. Ši-
bal 623, Ľ. Figura 605, R. Kürty 592.

1. liga východ – 30. kolo
KK Zv. Slatina - ŽP Šport C 2:6

3079:3138
Zostava a body: P. Paulečko 510, T. 
Herich 532, J. Petráš 531, Ľ. Niščák 
539, T. Dilský 508, R. Balco 518.

ŽP Šport ženy – KK Plešivec 5:3 
3271:3188

Zostava a body: D. Skalošová 518, 
Z. Kuracinová 516, D. Kyselicová 
560, J. Turčanová 572, E. Bábelová 
561, E. Hiadlovská 544.

O. Kyselica
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Víťazi Svetového pohára, Ligy majstrov a držitelia 12. titulu majstrov SR

    Posledné kolo kolkárskych sú-
ťaží bolo odohrané 23. apríla, kedy 
všetky podbrezovské tímy bodova-
li naplno. A družstvo si na domá-
cich dráhach poradilo so Žarnovi-
cou 7:1, ktorá po ročnom pôsobe-

   V Trnave, Modranke sa  30. apríla uskutoč-
nil finálový turnaj o majstra SR v ženskej kolkár-
skej lige. Naše kolkárky mali výborný vstup do tur-
naja – po troch hráčkach (Bábelovej, Demikátovej 
a Hiadlovskej) boli na prvom mieste. Druhej troji-

ci Dagmar Kyselicovej, Skalo-
šovej (striedanej Dominikou Ky-
selicovou) a Turčanovej sa však 
nedarilo podľa predstáv a v ko-
nečnom účtovaní to stačilo len 
na 4. miesto. Na tretí Veľký Šariš 

chýbalo našim hráčkam len 14 bodov. Majsterkami 
Slovenska sa stali hráčky Zlatých Klasov.
   Dorastenecký turnaj výberov krajov sa uskutočnil 
prvý májový deň v ŽP Šport, a.s. Víťazstvo si pod-
ľa očakávania vybojovali dorastenci reprezentač-
ného výberu. Na druhom mieste sa umiestnil vý-
ber Žilinského kraja a tretiu priečku obsadila repre-

zentácia dorasteniek. Najlepším výkonom na turnaji 
sa predviedla Dana Klubertová z družstva repre-
zentantiek, ktorá vytvorila nový dorastenecký re-
kord podbrezovskej kolkárne s hodnotou 614 bo-
dov. Z dorastencov dosiahol najlepší výsledok Ma-
rek Zajko, nastúpil v drese reprezentácie dorasten-
cov, výkonom 608 bodov. V konkurencii 34 hráčov 
obsadili naši dorastenci: 15. miesto Michal Dilský 
(558 bodov), 19. Tomáš Dziad (544), 23. Radovan 
Balco (528) a  24. Marek Štefančík (527).
Konečné poradie turnaja žien: 1. KK Zlaté Kla-
sy (3118), 2. TKK Trenčín (3075), 3. Slavoj Veľký 
Šariš (3037), 4. ŽP Šport Podbrezová 3023, 5. TJ 
Lokomotíva Vrútky (2977).
Zostava a body tímu KO ŽP:  E. Bábelová 517,  
O. Demikátová 536, E. Hiadlovská 517, D. Kyse-
licová  492, D. Skalošová od 40.hodu D. Kyslico-
vá 454, J. Turčanová 507.                                (kys)

Beh oslobodenia
Bodíc

*futbal*futbal*futbal*

Dvanásty titul pre Podbrezovú
ní v najvyššej súťaži zostupuje spo-
lu s Trenčínom,  ktorý prehral zá-
pas o udržanie v Košiciach. Hlav-
ným ťahákom zápasu so Žarnovi-
cou bol Vilmoša Zavarka s výkonom 
704 bodov. 

   Svetový rekordér v tejto sezó-
ne zvíťazil v súťaži jednotlivcov Ex-
traligy s priemerom 644,93 bodu, 
druhé a tretie miesto patrili ďalší-
mi našim hráčom Čechovi a Čali-
čovi. A - družstvo Kolkárskeho od-

dielu ŽP Šport, a.s., získalo v tejto 
sezóne svoj dvanásty titul majstrov 
Slovenska v rade. Za mienku urči-
te stojí, že v 38 stretnutiach 37 krát 
zvíťazilo a jedenkrát remizovalo a ví-
ťazstvo si odnášalo zo všetkých tur-
najov, ktorých bolo účastníkom. B 
družstvo doma porazilo Modranku 
6:2 v priamom súboji o piatu prieč-
ku extraligovej tabuľky. C družstv 
so Zvolenskou Slatinou,vo Fiľako-
ve, vyhralo 6:2 a ženy doma pora-
zili Plešivec 5:3.
   V Top 6 kola – sa ocitli Vilmoš Za-
varko s najlepším výkonom 704 bo-
dov, Jovan Čalič (662), Ondrej Ky-
selica (653) a Bystrík Vadovič (644). 
Výborné výsledky dosiahli aj Ivan 
Čech (635), Peter Šibal (623), To-
máš Dilský (606) a Ľuboš Figura 
(605 bodov).

Konečné poradie v Extralige: 1. 
ŽP Šport A (43 bodov), 2. Inter 
Bratislava A (36), 3. Tatran Spišská 
Nová Ves (30), 5. ŽP Šport B - 27 
bodov. 

Konečné poradie v 1. lige vý-
chod: 1. Veľký Šariš B (47), 2. Trs-

Vo finále ženskej ligy štvrté


