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Prajeme vám príjemnú dovolenku

   Zariadenie plynulého odlie-
vania (ZPO) bolo dané do pre-
vádzky v roku 1982. Bolo urče-
né na odlievanie kontinuálnych 
blokov formátu 200 x 200 mili-
metrov. Počas svojej existencie 
bolo postupne modernizované a 
v súčasnosti nám umožňuje vy-
rábať až trinásť rôznych formá-
tov (sedem štvorcového priere-

Rekonštrukcia zariadenia plynulého odlievania ocele
Projekt bol odštartovaný podpisom zmluvy
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Štartovacieho stretnutia sa zúčastnili vybraní technickí pracov-
níci oboch fi riem

Spresnenie realizácie bolo predmetom tohto stretnutia.
Foto: I. Kardhordová

zu a šesť kruhového prierezu). 
Nielen rozmerová, ale aj akost-
ná rozmanitosť výrobného sor-
timentu si už vyžaduje rekon-
štrukciu ZPO väčšieho rozsahu. 
Rekonštrukcia bude spočívať 
v prebudovaní ZPO zo štyroch 
na tri odlievacie prúdy s tým, 
že bude vybavené najnovšími 
technológiami, ako sú hydraulic-

ká oscilácia, elektromagnetické 
miešanie ocele v kryštalizátore, 
nové štvorzónové vodovzduš-
né chladenie, trojbodové rovna-
nie kontinuálne odlievaných blo-
kov, moderné delenie pálením a 
nový systém pevných zátkových 
tyčí, nové riadenie úrovne Level 
2. Prínosom rekonštrukcie bude 
zvýšenie produktivity a hlavne 
zvýšenie kvality vyrábanej pro-
dukcie. 
   Dodávateľom rekonštruova-
ného ZPO bude česká poboč-
ka renomovanej talianskej fi rmy 
Danieli fi rma Danieli Czech En-
gineering a.s. Slávnostné podpi-
sovanie zmluvy sa uskutočnilo 
na Hrade Ľupča 21. mája 2012.
   Podpisom zmluvy bol ofi ci-
álne odštartovaný projekt re-
konštrukcie ZPO. Následne sa 
uskutočnil v ŽP a.s. 19. a 20. júna 
2012 tzv. „Kick off Meeting“ – 
štartovací míting, ktorého sa zú-
častnili vybraní technickí pracov-
níci oboch fi riem. Účelom tohto 
stretnutia bolo spresnenie reali-

zácie krokov pre nasledujúce ob-
dobie, dohoda o zaslaní požado-
vanej dokumentácie a podkladov 
pre vypracovanie detailného inži-
nieringu rekonštruovaného ZPO 
a spresnenie termínov jednotli-
vých krokov a celého harmono-
gramu projektu. 
   Bude to určite veľmi nároč-
ný projekt z hľadiska realizá-

cie a potreby minimalizovať 
dobu odstávky ZPO pre samot-
nú montáž, oživenie a spustenie 
do prevádzky. Rekonštruované 
ZPO by sme mali uviesť do skú-
šobnej prevádzky do 30. sep-
tembra 2013.

Ing. Milan Srnka, PhD.,
vedúci odboru technického

a investičného rozvoja



PODBREZOVAN 14/2012STRANA 2

Ako hodnotíte školský rok ja-
zykovej prípravy zamestnan-
cov?
   - Jazykovú prípravu sme orga-
nizovali vo výučbe anglického ja-
zyka. Kurzy sa začali od septem-
bra 2011 a skončili 30. júna 2012. 
Na základe dobrej spolupráce 
v minulých rokoch sme aj v tom-
to školskom roku oslovili jazyko-
vú školu SPEAK Banská Bys-
trica. Výučba bola realizovaná 
v dvoch variantoch – individuálna  
a skupinová, vždy so slovenským 
a anglickým lektorom s celkovým 
počtom 109 prihlásených. Indivi-
duálna výučba bola určená hlav-
ne pre zamestnancov, ktorí ju po-
trebujú pri výkone svojej profesie. 
S anglickým lektorom ju absol-
vovalo 29 a so slovenským lek-
torom 35 zamestnancov. Skupi-
novú výučbu sme robili len v sta-
rom závode v učebniach referátu 
vzdelávania.
   Z celkového počtu 45 prihláse-
ných zamestnancov boli vytvo-
rené tri skupiny so slovenským 
lektorom a jedna skupina s ang-
lickým lektorom, ktorá mala 8 
účastníkov vzdelávania. V prie-
behu výučby boli účastníci tes-
tovaní na zistenie úrovne získa-
ných vedomosti. Podľa hodnote-
nia lektorov frekventanti zazna-
menali pokrok v jazykových zruč-
nostiach a získali istotu pri komu-
nikácii v anglickom jazyku. 
   Jazykový kurz hodnotili zúčast-
není veľmi pozitívne a majú záu-
jem pokračovať vo vyučovaní aj 
v budúcom školskom roku. Oce-
ňujú predovšetkým možnosť zvy-
šovať svoju jazykovú spôsobilosť 
a vnímajú to ako významný be-
nefi t, ktorý im poskytuje zamest-
návateľ. 
Váš referát zabezpečuje predo-
všetkým prípravu a vzdeláva-
nie zamestnancov ŽP v zmys-
le vnútropodnikovej legislatívy. 

�  ANKETA  �  ANKETA  � 

Pýtala sa: V. Kúkolová             Foto: I. Kardhordová

Jazykové kurzy vnímajú zamestnanci ako benefit

Školenia sú prispôsobované
požiadavkám

Školský rok sa skončil aj v jazykových kurzoch organizo-
vaných personálnym odborom - referátom vzdelávania. 
Ing. Viery Dubcovej, referentky vzdelávania, sme sa pri tej-
to príležitosti opýtali:

Tále, a.s. príjmu do trvalé-
ho pracovného pomeru za-
mestnanca Areálu špor-
tov na pozíciu údržba gol-
fového ihriska a pracov-
ník lyžiarskeho strediska. 
Vzdelanie: ukončené stre-
doškolské. Znalosti: vo-
dičský preukaz B (výho-
da vp C a práce vo výš-
kach). Celoročná a celo-
týždenná prevádzka. Ná-
stup: ihneď. 

Info a žiadosti:
fuzova@tale.sk, 

048/6712201

Aleš ŠUBA z Valaskej
   - Cítime sa na kúpalisku dobre, 
voda je v pohode. Chodíme sem už 
dva týždne skoro každý deň, zahrá-
me si s kamarátmi aj volejbal, v ta-
kýchto horúčavách si kupujeme hlav-
ne nápoje.

Pretrvávajúce tropické horúčavy nás už niekoľko dní 
vábia k vode za ochladením a zábavou. Tak tomu bolo 
aj na kúpalisku ŽP Šport, ktoré sa 3. júla aj po 14. ho-
dine neustále zapĺňalo novými návštevníkmi. „Tep-
loty, v malom bazéne 31 stupňov Celzia, vo veľkom 
27 s teplotou vzduchu nad 33 stupňov, lákajú v tých-
to horúčavách návštevníkov zo širokého okolia,“ pre-
zradila nám plavčíčka Ivana Kovalčíková.

Aké sú pocity návštevníkov?

Lukáš KAMENSKÝ z Podbrezovej
   - Samozrejme, že sa mi na podbre-
zovskom kúpalisku páči, veď som tu 
ako doma. Chodím si zaplávať a za-
športovať skoro každý deň, v čase od 
12.  do záverečnej. Voda je vynikajú-
ca a cítim sa príjemne.

Mário ROTH z Banskej Bystrice
   - Sme zo seleziánskeho tábora a veľ-
mi sa nám tu páči. Návštevníkov je 
viac, ako sme predpokladali, veď len 
nás je dvesto. Po päťhodinovej túre 
nám veľmi dobre padne takého osvie-
ženie. Areál kúpaliska je umiestnený 
v prekrásnom prostredí hôr a preto je 
to iné, ako u nás v Banskej Bystrici.

Ivana ORAVCOVÁ z Hronca
   - Na podbrezovskom kúpalisku som 
veľmi spokojná, veď  sem chodím 
už okolo desať rokov. Keď sú také-
to horúce dni, neváham a prídem. So 
všetkým som veľmi spokojná, možno 
by som prijala viac predajných stán-
kov.

Lev KOSEC z Podbrezovej
   - Je to tu slušné, málokomu sa pri-
trafí, že má hneď pri dome kúpalis-
ko a v našom okolí je to skôr raritou. 
Každý deň od otvorenia v júni som tu 
s vnukmi. Voda je vynikajúca,  stravo-
vanie tiež, najviac nám chutia palacin-
ky a hranolčeky.

Adrián ŠEVC zo Závadky nad Hro-
nom
   - Každý deň nás – mňa, brata a ka-
maráta, dovezie na podbrezovské kú-
palisko mama. Cítime sa tu výborne, 
voda je vynikajúca, hranolky tiež, mali 
sme aj kuracie rezne, no nepohrdne-
me ani zmrzlinou.

Blanka SMIDOVÁ z Lopeja
   - V tomto roku sme na kúpalisku v Pod-
brezovej po prvý raz a deti sa už neve-
deli dočkať. Je tu výborne. Sprevádzam 
vnúčatá, dvaja šantia vo veľkom bazéne 
a my sme pri tomto menšom. Zatiaľ sme 
nevyužili nič z ponuky bufetu, nakoľko 
bola pre nás prvoradá voda a keď trochu 
vyhladneme, pôjdeme si niečo zajesť.

V piatom kole čitateľskej súťaže venovanej desiatemu výročiu prvé-
ho majstrovského golfového ihriska Gray Bear na Táľoch,  správ-
ne odpovedali tí, ktorí napísali, že „... Zuzana Kamasová skončila 
na Allianz Ladies Slovak Open 2012 na 61. mieste.“ Cenu víťazke 
Tatiane Tóthovej z valcovne bezšvíkových rúr  odovzdal Ing. Ľuboš 
Ďurinďák, generálny riaditeľ ŽP Tále a.s.              Foto: V. Kúkolová

Tam sa nehodnotí školský, ale 
kalendárny rok. Môžete nám 
priblížiť polročnú bilanciu?
   - V pláne na tento rok máme 
vyškoliť 8 897 zamestnancov, po-
žiadavky sú však priebežne dopĺ-
ňané. Základnú oblasť vzdeláva-
nia tvoria kurzy a školenia vyplý-
vajúce z legislatívy, kvality, BOZP 
a kvalifi kačné školenia vyplýva-
júce z požiadaviek na pracovné 
miesto. 
   Z oblasti  vyhradených technic-
kých zariadení zdvíhacích sme 
realizovali hlavne základné kurzy 
žeriavnikov, základné kurzy via-
začov bremien v zmysle Opráv-
nenia na výchovu a vzdelávanie 
a z oblasti tlakových zariadení to 
boli základné a opakovacie kur-
zy obsluhy tlakových nádob, kur-
zy na obsluhu plynových zariade-
ní skupiny A, B. 
   Z ostatných technických škole-
ní to boli hlavne základné a pe-
riodické zváračské kurzy, úrad-
né skúšky zváračov, ktoré sme 
realizovali so Zváračskou ško-
lou SSOŠH ŽP a Výskumným 
ústavom zváračským Bratislava, 
ostatné technické školenia za-
bezpečujeme externe na základe 
ponúk dodávateľov.
   Školenia z oblasti SMK sú za-
merané na poskytnutie informácií  
o normách pre kvalitu, o nástro-
joch neustáleho zlepšovania, cie-
ľoch kvality, o činnosti prevádz-
karne. Vykonávajú sa raz ročne, 
prípadne podľa potreby, v zmys-
le dôležitosti pohľadu na kvalitu. 
Špecifi cké požiadavky v oblasti 
vzdelávania o kvalite sú pripravo-
vané v spolupráci s referátom za-
bezpečenia kvality, prípadne kon-
krétnou prevádzkarňou alebo od-
borným útvarom.
   Pre zamestnancov z odboru 
riadenia kvality - metrológie, me-
talografi e a defektoskopie sme 
v spolupráci s externými dodá-

vateľmi zabezpečili rôzne odbor-
né kurzy, konferencie a semi-
náre pre vybraný okruh pracov-
níkov podľa potrieb na profesiu 
a pracovné miesto.
    Školenia SEM a SRBP sú reali-
zované interne v prevádzkarňach 
a odborných útvaroch poverený-
mi zamestnancami. Za uvedené 
obdobie sme vyškolili štyroch no-
vých  interných audítorov SRBP 
spoločnosťou SGS s.r.o. Košice. 
   V oblasti BOZP a PO sa za  pr-
vých šesť mesiacov tohto roka 
uskutočnili hlavne periodické 
preškolenia pre práce vo výš-
kach, školenia o požiarnej ochra-
ne, školenia požiarnych hliadok. 
Uvedené školenia realizujeme in-
ternými lektormi. Základný kurz 
lešenárskych technikov úspešne 
absolvovali dvaja zamestnanci 
odboru bezpečnosti práce a hy-
gieny.
   V oblasti dopravy je vzdeláva-
nie zamerané hlavne na odbornú 
spôsobilosť zamestnancov v ko-
ľajovej doprave v spolupráci so 
Železnicami SR, školenie vodi-
čov referentských  vozidiel v spo-
lupráci so SSOŠH Podbrezová 
a školenie vodičov z povolania. 
Z plánovaného počtu máme k 31. 
júnu 2012 vyškolených za všetky 
oblasti 3 067 zamestnancov.
Prezradíte nám niečo aj z ob-
lasti ostatnej prípravy?
   - Ukončili sme „Manažérske vzde-
lávanie“  v rozsahu troch modulov 
pre 86 majstrov a 37 vedúcich stre-
dísk. Vzdelávanie bolo realizova-
né so spoločnosťami PEAS a AGI-
TO. V spolupráci so ŽP Informati-
ka sme zabezpečovali a ďalej re-
alizujeme pre našich zamestnan-
cov školenie z oblasti výpočtovej 
techniky – MS Excel, MS Word pre 
plánovaný počet 305 zamestnan-
cov (školenia sa zúčastnilo zatiaľ 
82 zamestnancov). Zabezpečuje-
me aj účasť našich zamestnancov 
na odborných seminároch a kon-
ferenciách, na základe požiada-
viek sa ich zúčastnilo doposiaľ 47 
zamestnancov.                           ok
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   Stredná oprava (ďalej SO) 
vo valcovni bezšvíkových rúr 
sa uskutočnila v termíne od 25. 
do 28. júna 2012. Ter-
mín realizácie SO bol 
stanovený na zákla-
de schváleného grafi -
konu opráv. V minulos-
ti boli  SO uskutočňova-
né v termínoch koncom 
ôsmeho mesiaca a od 
polovice dvanásteho 
mesiaca v danom roku.       
Uvedené termíny boli prispôso-
bované najmä podmienkam ob-
chodného plánu. Návrh na zme-
nu termínu z augusta na jún vy-
plýval z potrieb technického sta-
vu zariadenia. Polročný interval 
medzi  jednotlivými SO pova-
žujeme z technického hľadiska 
za opodstatnený a veľmi správ-
ny. Aj keď bola júnová oprava 
pomerne krátka (trvala len  3,5 
dňa), takmer všetky naplánova-
né opravárenské práce boli zre-
alizované. Technologické za-
riadenie od poslednej decem-
brovej SO 2011 vyrobilo približ-
ne 105 kton rúr a bolo potrebné 
zrealizovať kontroly a nevyhnut-
né výmeny hlavných funkčných 
častí jednotlivých agregátov val-
covacej trate. Na „teplej čas-
ti trate“ ide hlavne o agregáty: 
nožnica NL, dierovací lis, elon-
gátor, pretlačovacia stolica, od-
valcovačka, redukovňa, chlad-
ník a v neposlednom rade do-

Polrok v kvalite   Rozhodujúcim faktorom podni-
kania v súčasnosti je kvalita vý-
roby. Konkurenčne náročné trhy 
a ekonomicky efektívny predaj 
výrobkov možno v dnešnej dobe 
zaručiť iba kvalitou dodávaných 
výrobkov, čo je základom ob-
chodného úspechu na trhu a zá-
rukou prosperity fi riem.
   Kvalita výrobkov je zabezpe-
čovaná vzájomným prepojením 
konštrukčného a technologické-
ho riešenia, samotnej výroby a 
povýrobných služieb. Snahou a 
cieľom systému riadenia kvality 
je rozšíriť zabezpečovanie kva-
lity na celú fi rmu, na všetky jej 
úkony a zároveň na všetky eta-
py činnosti vo fi rme.
   Každý výrobok, aj ten naj-
kvalitnejšie vyrobený, sa musí 
podrobiť kontrole a jeho charak-
teristiky sa kontrolnými postup-
mi a metódami skúšania ove-
ria a následne deklarujú. Overiť 
kvalitu výrobku z produkcie Že-
leziarní Podbrezová a.s., je úlo-
hou odboru riadenia kvality, kto-
rý plní svoje úlohy nezávisle od 
výrobných prevádzkarní. Výkon-
ná zložka kontroly v spoločnosti 
začína činnosťou referátu vstup-
nej kontroly, ktorý v rámci sys-
tému manažérstva kvality v ŽP 
a.s. zabezpečuje kontrolu, pre-
beranie a vyhodnocovanie kva-
lity dodávaných vstupných ma-
teriálov.
   Za prvých šesť mesiacov roku 
2012 bolo prebraté 154 793 ton 
oceľového odpadu, pričom bolo 
uplatnených 11 ton zrážok za ne-
kvalitu a 499 ton za znečistenie. 
Dodávky boli realizované v poč-
te 3 046 kusov vagónov a 2 338 
kusov automobilovou dopravou, 
pri kontrole hmotnosti dodávok 

Júnová stredná oprava vo valcovni bezšvíkových rúr

a expedície tovaru bolo vyko-
naných 11 206 vážení na koľa-
jových váhach a 14 776 váže-
ní na cestných váhach 
starého a nového závo-
du. Kontrolnej činnos-
ti na vstupe boli podro-
bené aj iné materiály: 
prísady do ocele, žia-
ruvzdorný materiál, vý-
kovky, odliatky, plechy, 
režijný materiál, OOPP, 
sprejné súčasti, elektro-
materiál, náhradné dielce...
   Svojou odbornou činnos-
ťou pri overovaní kvality výrob-
kov v procese výroby prispieva 
v rámci systému riadenia kvality 
aj oddelenie chémie.
   Zabezpečuje činnosti spoje-
né s medzioperačnou kontrolou 
kvality vyrábanej ocele, taveb-
ných vzoriek, oceliarenských tro-
siek, aj chemickú analýzu odpa-
dových vôd a olejov (akreditova-
ná oblasť).
    Za prvý polrok 2012 bolo vy-
konaných 17 815 analýz zo vzo-
riek ocele v laboratóriu optic-
ko–emisnej spektrometrie, 7 126 
meraní rádioaktivity oceľových 
vzoriek, 5 231 analýz ocelia-
renských trosiek. Pričom cel-
kový počet analýz dosiahol čís-
lo 32 532 rozborov iných mate-
riálov (liace prášky, ferozliatiny, 
kontrolné kusové analýzy, ka-
menivo, kaly, práškové materi-
ály, ropné látky...) Bolo vykona-
ných z oblasti chemických ana-
lýz odpadových vôd 191 akredi-
tovaných skúšok.
   Úzku spoluprácu pri vývoji, vý-

robe a hodnotení výrobkov v na-
šej a.s. zabezpečuje referát me-
talografi e. 

   V priebehu polroku 
2012 bolo v metalogra-
fi ckom laboratóriu spra-
covaných a následne 
vyhodnotených  973 
kusov vzoriek na sve-
telnom a elektrónovom  
mikroskope.
   Na základe požiada-
viek prevádzkarne oce-

liareň bolo odobratých a vyhod-
notených  1 075 Baumannových 
otlačkov. Najväčší počet vzoriek 
bol dodaný z prevádzkarní ťahá-
reň rúr, valcovňa bezšvíkových 
rúr, oceliareň a druhovýroba. 
Najčastejšie požadované meta-
lografi cké skúšky sú: hodnotenie 
štruktúry, oduhličenie povrchov 
rúr, veľkosť zrna, mikročistota. 
Metalografi cké laboratórium sa 
podieľalo pri riešení reklamácií 
týkajúcich sa kvality výrobkov. V 
priebehu roku bolo posúdených 
19 reklamácií a upozornení na 
výrobky ŽP a.s. V spolupráci so 
zamestnancami výrobných pre-
vádzkarní  boli riešené úlohy tý-
kajúce sa kvality produkcie.
   Výsledky rozborov sú zhrnuté v 
205 metalografi ckých  správach.  
V rámci metalografi ckého refe-
rátu sú vyhodnocované aj cree-
pové vlastnosti materiálov (dlho-
dobé medze pevnosti pri tečení 
ocele). 
   Overenie kvality výrobku (v na-
šej a.s. sú to prevažne bezšví-
kové rúry rôzneho prevedenia), 
jeho nepriepustnosť a celistvosť 

so zameraním na povrchovú 
kvalitu je úlohou nedeštruktívne-
ho skúšania rúr v celom rozsahu 
sortimentu vyrábanom v ŽP a.s. 
Oddelenie defektoskopie zabez-
pečuje kontrolu rúr prechodu cez 
štrnásť kontrolných liniek s rôz-
nou kombináciou metód skúša-
nia (ET, MT, UT PMI...). Nedeš-
truktívne je skúšaná celá pro-
dukcia rúr, či už valcovaných za 
tepla, alebo ťahaných za stude-
na. Mobilná defektoskopia pod-
ľa požiadaviek zabezpečuje pre-
ventívne kontroly súčiastok a za-
riadení, nádrží, kotlov, potrubia  
(hrúbka materiálu, chyby, totož-
nosť materiálu, zostatkový mag-
netizmus...).
   Finálne vlastnosti kovu sú 
smerodajné pre celú oblasť vý-
roby hutníckeho výrobku, toto 
platí aj pre mechanické a tech-
nologické vlastnosti, ako jedno 
z kritérií uvoľňovania rúr v me-
dzioperačnom cykle výroby, ale 
aj ako hodnoty a charakteristi-
ky konečného výrobku, overené 
pred expedíciou k zákazníkovi. 
Z činnosti kontrolného a atestač-
ného oddelenia za polrok 2012 
možno konštatovať, že bolo z rúr 
našej a.s. vyrobených, odskúša-
ných a vyhodnotených v mecha-
nickej skúšobni 68 857 ťahových 
skúšok, 79 899 technologických 
skúšok a 7 305 skúšok vrubovej 
húževnatosti. Následne atestač-
né oddelenie vystavilo v tomto 
období 31 756 hutných osved-
čení. Bolo vykonaných 99 in-
špekčných prebierok našich vý-
robkov kontrolnými a dozorný-

mi spoločnosťami (TÜV NORD, 
TÜV SUD, LR EMEA, BV, DNV, 
GL PL, UDT...) v celkovom obje-
me 1 096 ton rúr. Bolo uskutoč-
nených 90 náhodných kontrol 
v zmysle S-461 s vystaveným 
protokolom. 
   Hodnovernosť vykonávaných 
skúšok, rozborov a meraní v 
priebehu výrobného cyklu, ako 
aj presnosť a vhodnosť použí-
vanej meracej techniky, musí byť 
pravidelne overovaná. Kalibrá-
ciu pracovných meradiel (KMS) 
a meracích obvodov vykonávajú 
kontrolné metrologické strediská 
v rámci referátu metrológie.  
   V KMS 1 bolo skalibrovaných 
5 175 meradiel dĺžky, vyrade-
ných 178 meradiel, v KMS 2 bolo 
skalibrovaných 1 288 meradiel 
tlaku, snímačov teploty, prístro-
jov (meračov) a meracích obvo-
dov, vyradených bolo 27 mera-
diel a snímačov.
   V KMS 3 bolo vykonaných  49  
kalibrácií technologických a la-
boratórnych váh a vykonaných 
777 kontrol a 32 opráv.
   V KMS 4 bolo vykonaných 86 
kalibrácií panelových a osob-
ných viac rozsahových prístro-
jov, vyradených bolo 14 prístro-
jov. KMS 5 zaisťovala pravidelnú 
dennú kontrolu spektrometrov 
referenčnými materiálmi.
   Plnenie náročných požiada-
viek výrobných prevádzkarní, 
resp. zákazníkov z oblasti kvali-
ty výroby, musí byť zabezpeče-
né prostredníctvom spoľahlivej 
skúšobnej techniky a vedomost-
nou znalosťou a odbornou zruč-
nosťou zamestnancov vo svojich 
profesiách.

Ing. Jozef Turis,
vedúci odboru riadenia kvality

Nová ozubená tyč pretlačovacej stolice, dodávateľ ŽĎAS a.s. – 
pohľad na ustavenie ozubenej tyče pred inštaláciou do pretlačo-
vacej stolice

pravníky a dopravníkové sek-
cie v úseku celej teplej časti val-
covacej trate. Časovo najnároč-

nejšia časť  bola opra-
va  strategického agre-
gátu, a to pretlačovacej 
stolice, kde sme praco-
vali non-stop v 12-ho-
dinových zmenách, 
naši zamestnanci spo-
lu s externou fi rmou. 
Na pretlačovacej stolici 
bola vykonaná kontro-

la pojazdových líšt celej dráhy, 
dotiahnutie základových skru-
tiek, rozšírilo sa centrálne tuko-
vé mazanie na čapy pneuma-
tických valcov úseku dávkova-
ča tŕňových tyčí do pretlačova-
cej stolice a vymenila sa nová 
ozubená tyč vyrobená v dcér-
skej spoločnosti ŽĎAS a.s. (vid. 
foto). Z väčších prác elekro-
údržby bola zrealizovaná reví-
zia transformátora T2 redukov-
ne-3,7MVA v externej fi rme HE-
SIA s.r.o. Bratislava, vymenené 
boli dva motory č. 13 a 14 poho-
nu redukovne, prekáblované boli 
motory redukovne M1 až M7. Na 
„studenej časti trate“ – v úpravni 
si vyžadovali opravárenské zá-
sahy hlavne defektomaty, píly 
Ohler a taktiež dopravníky, rov-
načky  a ostatné časti fi nalizač-
ných zariadení. Obdobie druhé-
ho polroku 2012 z hľadiska plne-
nia plánu výroby a plnenia limitu 
porúch ukáže, ako kvalitne bola 

SO vykonaná. Realizácia stude-
ných skúšok prebehla 28. júna 
2012 na konci I. zmeny. Teplé 
skúšky boli vykonané v II. zme-
ne v čase od 18. do 19.30 hod., 
následne bola trať postupne za-
behnutá a takmer plynulo plnila 
plánované výrobné úlohy. Opra-
va bola skrátená o 10,5 hodiny 

voči pôvodnému plánu odstávky.
   Treba povedať, že bola vyko-
naná stredná oprava na zariade-
ní – píla Linsinger a príprava SO 
na december 2012 na zariadení 
Becker, ktoré slúži na opracova-
nie stojanov redukovne. Okrem 
naznačených prác v rámci SO 
boli počas opravy zrealizované 

aj práce investičného charak-
teru: vybudovanie odvodového 
kanála chladiacej vody z úseku 
chladenia tŕňových tyčí, staveb-
ná príprava základu dráhy pod 
nový prevážací vozík v úpravni 
rúr, stavebná príprava základu – 
výbeh na Reike – balenie rúr do 
6-hranu, regulácia hlavných po-
honov odsávania od rozbrusova-
cích píl a klimatizácia v meniarni 
č. 1. Na strednej  oprave a uve-
dených investičných akciách sa 
podieľali okrem zamestnancov 
ŽP a.s., centrálnej údržby, val-
covne rúr, investičného odbo-
ru, energetiky, dopravy i exter-
né fi rmy: Hutné montáže Košice 
s.r.o., BIS Slovensko s.r.o,  Su-
nik s.r.o., Staso s.r.o. a Potru-
bie Košice a.s., ktoré vo veľkej 
miere prispeli k zvládnutiu ná-
ročných úloh. Uvedená oprava 
bola z časového hľadiska veľ-
mi náročná, ale aj napriek krát-
kosti času je možné konštatovať 
niekoľko dní po jej ukončení, že 
splnila svoje poslanie. 
   Ďakujem všetkým zamestnan-
com, ktorí vykonali dobrú prí-
pravu opravy, ale aj zamestnan-
com, ktorí sa priamo podieľali na 
jej realizácii, veď bez ich zodpo-
vednej práce by nebolo možné 
skrátiť termín a splniť celkový 
rozsah opravy.

Ing. Jaroslav Romančík,
vedúci strediska

prevádzková strojná údržba



Michal NÉBUS, II. B SSOŠH
   - Asi tým, že som tento rok pre-
žil, ukončil ho a postupujem do 
ďalšieho ročníka. V prvom polro-
ku som absolvoval už aj odbor-
nú prax v podbrezovských žele-
ziarňach, práca mi išla a výho-
dou boli aj fi nančné odmeny. Na-
koľko nemám ešte vek na letnú 
prax, budem oddychovať doma.
Filip KRÁLIK, III. C SSOŠH
   -Samozrejme praxou vo fi r-
me. Oboznámil som sa aj s 
údržbou, výmenou sond pri pe-
ciach vo valcovni bezšvíkových 
rúr. Okrem toho to boli aj zaují-
mavé školské akcie, najviac sa 
mi páčilo na výlete v atómovej 
elektrárni v Mochovciach. Aj keď 
ide leto a prázdniny, prvý mesiac 

budem brigádovať v ťahárni rúr.
Karolína ROCHOVSKÁ, I. H 
SG
   - Nakoľko to bol prvý rok v tejto 
škole, veľa som sa naučila. Už 
dnes som presvedčená, že moje 

rozhodnutie študovať v  SG ŽP 
bolo správne. Páčil sa mi aj spo-
ločenský život v škole, exkurzia 
na Hrad Ľupča a tohtoročný vý-
let v závere roka. Som v triede 
informatikov a tak patrím k tým, 
ktorí ako učebnú pomôcku do-
stali notebooky a na to sa ne-

zabúda.
Peter KOMORA, I. A SSOŠH
   - Po roku štúdia môžem po-
tvrdiť, že je to dobrá škola. Veľa 
som sa naučil, páčil sa mi aj 
prístup pedagógov a majstrov. 
Prax som absolvoval zatiaľ len 
v školských dielňach, no v budú-
com ročníku sa to zmení. Ško-
la končí, odchádzame na prázd-
niny a teším sa, že si trochu od-
dýchnem.
Michal DILSKÝ, III. G SG
   - Navštevujem športovú trie-
du a musím povedať, že dosta-
nem asi najhoršie vysvedče-
nie v mojom doterajšom živote. 
Akosi som to fl ákal, ale som pre-
svedčený, že v ďalšom ročníku 
sa zlepším. V tomto roku som 

si našiel veľa dobrých kamará-
tov, bližšie spoznal spolužiakov, 
s ktorými sme sa zúčastnili rôz-
nych športových akcií a tie utuži-
li náš kolektív. V lete budem  bri-
gádovať vo valcovni rúr.

Nika PACEKOVÁ, II. H SG
   - Myslím si, že moje výsled-
ky za rok mohli byť aj lepšie, no 
musím sa uspokojiť s tým, ako 
som tento rok zvládla. Nezabud-
nem na akciu Tarzánia na Tá-
ľoch, kde sme sa šplhali po ska-
lách, či na plavecký výcvik.
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Hodnotili študijné výsledky a športové úspechy

Ďalší rok majú úspešne za sebou
Slávnostný záver školského roka 
2011/2012 sa uskutočnil v našich súk-
romných školách 29. júna za účasti ve-
denia a pedagogického zboru škôl a Ing. 
Jána Banasa, predsedu Dozornej rady 
Železiarní Podbrezová a.s. 
    „Záver školského roka je našim zberom 
úrody,“ povedala na úvod svojho vystúpe-
nia riaditeľka škôl Ing. Anna Pavlusová. Vy-
zdvihla zlepšenie výsledkov, ktoré dosiah-
li 266 žiaci z odbornej školy s priemerným 
prospechom 2,58. S vyznamenaním skon-
čili desiati a s prospechom veľmi dobre tri-
dsaťtri žiakov. Je smutné, že dvadsaťtri žia-
kov neprospelo a budú robiť koncom au-
gusta komisionálne skúšky, ročník si budú 
musieť zopakovať dvaja žiaci. Gymnaziál-
ne štúdium v tomto školskom roku navšte-
vovalo 146 študentov, z ktorých s vyzname-
naním ukončilo školský rok tridsaťdva (sied-
mi dosiahli priemer 1,0), štyridsaťštyri žia-
kov dosiahlo prospech veľmi dobrý a trinásti 
neprospeli, čakajú ich komisionálne skúšky. 
Vedenie školy vidí dôvody neprospievajú-
cich hlavne v zlej dochádzke na vyučovanie. 
Aj v predchádzajúcom roku mali všetci žia-
ci odbornej školy možnosť získať fi nančné 
prostriedky za plnenie si študijných povin-
ností, ako aj povinností vyplývajúcich z od-
bornej prípravy. Okrem toho mohli získať so-
ciálne štipendium a za prácu v prevádzkar-
ňach fi nančné prostriedky až do výšky 150 
eur. Žiaci gymnázia mali v tomto roku po 
prvý raz možnosť získať motivačné štipen-
dium (v rozsahu: dvadsať eur pre priemer 1, 
pätnásť eur pre priemer 1,01 – 1,30 a desať 
eur pre priemer 1,30 – 1,50). V druhom pol-
roku  bolo študentom vyplatené motivačné 
štipendium v celkovej výške 1 895 eur, čo 
potvrdilo, že sa im oplatilo dobre učiť.  
   Skúšku dospelosti v tomto roku úspešne 
zvládlo 48  maturantov z odbornej školy a 49 
z gymnázia. Záverečné skúšky absolvova-
lo jedenásť žiakov, piati s prospechom veľmi 
dobre. Slávnostné vyraďovanie žiakov SSO-
ŠH ŽP a absolventov SG ŽP, za účasti mi-
nistra školstva, dekana hutníckej fakulty TU 
Košice a ďalších vzácnych hostí bolo dôstoj-
ným rozlúčením sa so školou a prijatím na-
šich absolventov do veľkej rodiny železiarov.  
    Na základe Štatútu bezpečnosti, prijaté-
ho zriaďovateľom a jeho strednými školami, 
je v každom školskom roku - z každého roč-

níka - vyhodnotená najlepšia trieda. V tomto 
roku zvíťazili 4. B, 3. B, 2. H a I. E. Odmenou 
pre víťazné triedy boli fi nančné poukážky vo 
výške 500 eur, zástupcom tried ich odovzdal 
predseda Dozornej rady ŽP Ing. Ján Banas.
   „Chcem sa poďakovať za odvedenú prá-
cu učiteľom, trénerom a žiakom, reprezen-
tujúcim naše školy, ktorí výborne obstá-
li v súťažiach. Dosiahli nielen dobré špor-
tové výsledky, zapojili sa i do súťaží odbor-
ných zručností. V profesii obrábač kovov, 
pod vedením Ing. Ivana Majera, vyhral Jo-
zef Bartošík  krajské kolo a postúpil do ce-
loštátneho kola ZENIT v Košiciach. Gymna-
zisti, pod vedením Mgr. Eriky Goceliakovej, 
získali cenu v súťaži EUROSCOLA spojenú 
s pobytom v Štrasbourgu. Naši mechatroni-
ci, vedení Ing. Petrom Flaškom, sa zúčast-
nili celoslovenskej súťaže organizovanej fi r-
mou Festo a IPPR. Študenti informatiky si 
urobili  skúšky ECDL. Študentka Daxnero-
vá, pod vedením Ing. Ivana Štubňu, postú-
pila do celoštátneho kola SOČ, kde skončila 
šiesta. Centrum olympijskej prípravy pri SG 
ŽP získalo nových reprezentantov. Ondrej 
Kosztolányi sa zúčastnil Olympiády mláde-
že v Insbrucku, atď.,“ konkretizovala výbor-
né výsledky riaditeľka Pavlusová. Zároveň 
pripomenula, že výbornú spoluprácu so zria-
ďovateľom – Železiarňami Podbrezová oce-
nilo Ministerstvo hospodárstva SR čestným 
uznaním za dlhodobú spoluprácu pri prípra-
ve žiakov pre odvetvia v pôsobnosti Minis-
terstva hospodárstva SR, škola získala tiež 
Cenu týždenníka Trend pre najaktívnejšie 
stredné školy za spoluprácu s fi rmami pri 
rozvoji vzdelávacích aktivít v kategórii súk-
romné školy.  Riaditeľka ohodnotila aj dobrú 
spoluprácu so športovými klubmi, v ktorých 
sú zaradení žiaci podľa jednotlivých športo-
vých disciplín. 
   V závere riaditeľka súkromných škôl poďa-
kovala odchádzajúcim pedagógom a zaže-
lala všetkým prázdniny plné zážitkov a od-
dychu, po ktorých sa  stretnú v novom škol-
skom roku plní sily do ďalšieho štúdia.   
   Veríme, že predsavzatia vedenia školy -  
v priebehu júla a augusta  dokončiť výme-
nu okien v budove školy, dverí v dielňach, 
pripraviť vstup a novú vrátnicu, sa naplnia.

Čím bol pre vás
zaujímavý?

Predseda dozornej rady Ing. Ján Banas blahoželá zástupcom ví-
ťaznej triedy a odovzdáva im poukážku v hodnote 500 eur.

Stranu pripravila: V. Kúkolová
Foto: I. Kardhordová

Michal NÉBUS Filip KRÁLIK Karolína ROCHOVSKÁ

Peter KOMORA Michal DILSKÝ Nika PACEKOVÁ
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Vaše dieťa skončilo stredo-
školské štúdium a má viac 
možností. Bude pokračovať 
vo vysokoškolskom štúdiu, 
zamestná sa, resp. sa zaevi-
duje na úrade práce. Aké po-
vinnosti vyplývajú v tejto sú-
vislosti pre rodičov? O radu 
na uvedenú tému sme požia-
dali Ing. Zuzanu Peniakovú, 
metodičku miezd: 
  - Maturantovi ostáva štatút 
študenta až do konca školské-

ho roka 2011/2012, ktorý trvá 
až do konca augusta 2012. Ak 
teda  dieťa ukončilo štúdium na 
strednej škole, zostáva nezao-
patreným dieťaťom až do kon-
ca príslušného školského roka, 
t.j. do 31. augusta 2012. Ak do 
tohto dátumu nenastúpi do za-
mestnania - riadneho  pracovné-
ho pomeru, resp. sa nezaevidu-
je na úrade práce ako uchádzač 
o zamestnanie, rodiča nema-
jú na mesiace júl a august žiad-
ne povinnosti. Ich dieťa ostáva 
aj naďalej nezaopatreným die-
ťaťom a oni majú aj za prázdni-
nové mesiace nárok na prídavky 
na deti a daňový bonus a poist-

„Máme aj niečo, čo iní nemajú...“
Súčasťou Súkromného gym-
názia ŽP je autoškola. Jej ve-
dúceho Jána Dunajského 
sme sa opýtali: „Aký bol rok 
v autoškole?“
   - Myslím, že úspešný. Auto-
škola SG ŽP pripravila podľa 
§ 80 odst. 2 zákona č. 8/2009 
z.z., 62  žiadateľov na skúšky 
z odbornej spôsobilosti o ude-
lenie vodičských oprávnení na 
skupinu AM, B, B1 a preškolili 
sme 196 zamestnancov – vodi-
čov referentských vozidiel Že-
leziarní Podbrezová a jej dcér-
skych spoločností.
Svoje služby poskytujete nie-
len študentom súkromných 
škôl, vodičom referentských 
vozidiel materskej fi rmy, ale 
aj širokej verejnosti. Ako sa 
vám darilo z tohto pohľadu?
   - Podľa vyhlášky 349/2005  
bolo v našej autoškole pripra-
vených aj 26 externých žiadate-
ľov o vodičské oprávnenie sku-
piny AM, B, B1.
Prečo by sa mali záujemco-
via uchádzať o výcvik práve 
u vás?

   Pri Súkromnej strednej odbor-
nej škole hutníckej ŽP je zriade-
ná zváračská škola, v ktorej v pr-
vom polroku 2012 organizovali 
zaškolenia zváračských robotní-
kov na rezanie kovov kyslíkom, 
základné kurzy zvárania Z-G1, 
Z-E1, Z-M1 podľa STN 050705, 
periodické školenie zvárania 
s úradnou skúškou pre oprávne-
nie zvárať vyhradené technické 
zariadenia podľa STN EN 287-
1:2012 a STN EN 1418. Škole-
ním na rezanie a drážkovanie 
kovov kyslíkom prešlo osemnásť 
účastníkov, základný kurz zvára-
nia plameňom a rezania kyslí-
kom absolvovali piati, základný 
kurz zvárania v ochrannej atmo-
sfére ukončili štrnásti, základ-
ný kurz zvárania ručne elektric-
kým oblúkom obalenou elektró-
dou desať účastníkov, periodic-
kým školením prešlo osemde-
siatosem zváračov a periodické 
úradné skúšky absolvovalo tri-
dsať zváračov.
   Žiaci štvrtého ročníka Súk-
romného stredného odborného 
učilišťa hutníckeho Železiarne 
Podbrezová, štúdijných odbo-
rov  mechanik strojov a zariade-
ní a mechanik – mechatronik ab-
solvovali základný kurz  zvára-
nia v rámci praktického  vyučo-
vania a dvanásti získali zvárač-
ský preukaz.
   Periodické overovanie vedo-
mostí zváračov a rezačov kovov 
kyslíkom po dvoch rokoch je po-
vinné, nakoľko technológia zvá-
rania má špecifi cké postavenie 
pri hodnotení zvláštnych  proce-
sov, ktoré sú charakterizované 
v normách systému kvality ISO 
9001 a EN 729. Je považova-

ná za špeciálny proces, lebo pri 
zvarových spojoch sa dá ťažšie 
v plnej miere overiť, či sa dodr-
žali požiadavky príslušných no-
riem kvality. Preto zvýšenú po-
zornosť venujeme v zváračskej 
škole v rámci teoretickej prípra-
vy dodržiavaniu technologických 
postupov zvárania. Pri periodic-
kých úradných skúškach zvára-
či vykonávajú aj praktickú skúš-
ku, kde pred skúšobným orgá-
nom zvárajú skúšobnú vzorku na 
plechu, tupým a kútovým zvarom,  
alebo na rúre v polohe podľa roz-
sahu oprávnenia. Skúšobné vzor-
ky sa musia označiť identifi kač-
nou značkou skúšajúceho a zvá-
rača. Po ich vyhodnotení  vizu-
álnou kontrolou a deštruktívnou 
skúškou zvárač získa oprávne-
nie zvárať dva roky za predpokla-
du, že zamestnávateľ môže po-
tvrdiť prax zvárača po každých 
šiestich mesiacoch. Ak je skúšob-
ná vzorka nevyhovujúca, môže 
zvárač opakovať skúšku po ďal-
šom zacvičení. Rozsah kvalifi ká-
cie zvárača vyplýva z potrieb zvá-
račských prác v podniku a podľa 
toho je určená materiálová skupi-
na skúšobnej vzorky, hrúbka ple-
chu a priemer rúry, spôsob a po-
loha zvárania a prídavný materiál. 
Čas na zvarenie skúšobnej vzor-
ky musí zodpovedať pracovnému 
času  v bežných podmienkach 
výroby. Skúšobné vzorky musia 
mať minimálne jedno prerušenie 
a jedno opätovné zapálenie ob-
lúka v skúšobnej dĺžke v koreňo-
vej vrstve a v krycej vrstve. Kaž-
dá zmena premenných veličín 
vyžaduje novú skúšku a nové 
osvedčenie o skúške zvárača.   

Ing. Peter Mlynarčík

Vizuálna kontrola návarov

Zmeny si vyžadujú nové
skúšky a osvedčenia

   - Autoško-
la SG ŽP Pod-
brezová má 
svoje vlastné 
autocvičisko, 
ktoré umož-
ňuje vykonať 
a preverovať 
ovládanie zá-
kladov vodič-
ských úkonov 
v rozsahu pr-
vej časti skúš-
ky z vedenia 
motorových vozidiel. Máme 
aj niečo, čo iné autoškoly ne-
majú. U nás si môžu záujem-
covia o vodičský preukaz vy-
skúšať v zimnom období školu 
šmyku, ABS a systém zvláda-
nia vozidla v rizikovej situácii. 
Sú autoškoly, v ktorých často 
v zimnom období hrozí odvola-
nie skúšok kvôli nepriaznivým 
podmienkam. My máme zimnú 
údržbu zabezpečenú. Za našu 
ďalšiu devízu považujem mož-
nosť praktickej jazdy v 3. eta-
pe po ceste I/66 a premávku v 
meste, čo iné školy neumožňu-

jú. Pri výučbe využívané naj-
novšie učebné pomôcky naši 
žiaci už vnímajú ako samozrej-
mosť.
Najdôležitejšia je však cena.
   - Poplatok za našu autoško-
lu pre bežných účastníkov je tri-
sto eur. Naši študenti a zamest-
nanci majú desať eur zľavu, 
vyznamenaní žiaci majú cenu 
zníženú o ďalších desať eur. 
Ak sa prihlási sedem externých 
účastníkov, poskytujeme skupi-
novú zľavu a jednotlivci platia 
o desať eur menej.

O.K.

Rodičia študentov neprehliadnite!

AKO
ĎALEJ?
né na zdravotné poistenie za ich 
dieťa platí štát.
   Po 1. septembri 2012 môže 
dieťa pokračovať v príprave na 
budúce povolanie a potvrde-
nie o dennej forme štúdia na vy-
sokej škole predloží rodič svo-

jej mzdovej účtovníčke a tak-
tiež úradu práce, sociálnych vecí 
a rodiny, ktorý mu vypláca prí-
davky na dieťa. 
   Ak dieťa po 1. septembri 2012 
nepokračuje v príprave na budú-
ce povolanie, má niekoľko mož-
ností:
• zamestná sa v riadnom pra-
covnom pomere – poistné na 
zdravotné a sociálne poistenie 
za neho odvádza zamestnáva-
teľ, 
• zaeviduje sa na úrade práce 
ako uchádzač o zamestnanie – 
poistné na zdravotné poistenie 
platí za neho štát,
• nevyužije ani jednu z pred-

chádzajúcich možností, sta-
ne sa dobrovoľne nezamestna-
ným a súčasne samoplatiteľom 
zdravotného poistenia, rodič 
túto skutočnosť uvedie v daňo-
vom vyhlásení, kde si s platnos-
ťou od 1. septembra 2012 zruší 
svojim podpisom poberanie da-
ňového bonusu.
   Na rozdiel od maturantov, kto-
rí sú nezaopatrenými deťmi až do 
konca augusta, sú vysokoškolá-
ci v inom postavení. V prípade 
ukončenia vysokoškolského štú-
dia I. alebo II. stupňa vykonaním 
štátnej záverečnej skúšky študent 
prestáva byť nezaopatreným die-
ťaťom práve týmto dňom a ro-
dič je povinný  o tejto skutočnos-
ti oboznámiť svoju mzdovú účtov-
níčku predložením   Potvrdenia 
o ukončení štúdia na vysokej ško-
le (potvrdenie o vykonaní štátnej 
záverečnej skúšky). Rovnaké po-
tvrdenie predkladá aj  úradu, kto-
rý mu vyplácal prídavky na die-
ťa. V prípade, že vysokoškolské 
štúdium  skončilo inak ako vyko-
naním štátnej záverečnej skúšky, 
resp. bolo prerušené, je potrebné 
predložiť doklad o skončení, resp. 
prerušení štúdia.
   Dňom vykonania štátnej záve-
rečnej skúšky vysokoškolák  pre-
stáva byť pre účely zdravotného 
poistenia poistencom štátu, kto-
rý za neho doteraz platil poistné 
na zdravotné poistenie a musí sa 
buď zaevidovať na úrade práce 
ako uchádzač o zamestnanie.
   V prípade ukončenia vysoko-
školského štúdia I. stupňa a bez-
prostrednom pokračovaní v štú-
diu na druhom stupni, študent 
ostáva aj cez prázdninové mesia-
ce naďalej nezaopatreným dieťa-
ťom a rodič predkladá potvrdenie 
o štúdiu.                                    ok
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Jedálny lístok od 16. do 22. júla 2012 Jedálny lístok od 23. do 29. júla 2012
Pondelok

Polievky: stupavská zabíjačková, pečivo
mrkvová s pórom, pečivo

Vypráž. kurací rezeň furmanský,
zem. kaša, šalát

Záhradnícke brav. stehno, slov. ryža, šalát
Restovaná kačacia pečeň, hrášková ryža, cvikla

Lipský šalát so špargľou, pečivo
Top šalát s kuracím mäsom, pečivo

Čučoriedkový koláč, kakao
Celozrnná bageta mexická

Mliečny balíček
Utorok

Polievky: oravská fazuľová, pečivo
pohronská, pečivo

Brav. pečienka sedliacka, čer. kapusta, knedľa
Mexický hovädzí guláš, ryža, šalát

Vyprážaný eggchesse, zeleninový šalát
Brokolicový šalát s kur. mäsom a olivami, pečivo

Halušky s kyslou kapustou
Žemlovka s tvarohom

Bageta s pikantným mäsom
Pečené kačacie stehno, pečivo

Streda
Polievky: prešporská, pečivo
zemiaková gulášová, pečivo

Husárska roláda, zemiaky, uhorka
Morčacie mäso na zelenine, tarhoňa, šalát

Baraní guláš, halušky
Parížsky šalát, pečivo

Pečená ryba s bylinkami, mexická zelenina
Maxi buchta s orechovo-višň. plnkou,

vanil. krém
Bageta Apetito
Ovocný balíček

Štvrtok
Polievky: šošovicová kyslá, pečivo

francúzska, pečivo
Hovädzie dusené, praradaj. omáčka, knedľa

Prírodný brav. rezeň, zelen. ryža, šalát
Važecká pochúťka, zemiakové placky

Lahôdkový šalát, pečivo
Opekané tofu, hrach. kaša, vol. oko, uhorka

Šúľance so strúhankou
Bageta moravská

Vypráž. kuracie stehno v cestíčku, pečivo
Piatok

Polievky: držková, pečivo
rascová s vajcom, pečivo

Jarné kuracie stehno, zemiaky
Bratislavské brav. stehno, cestovina 

Plnená hlávková kapusta, knedľa
Fazuľový šalát so salámou a chrenom, pečivo

Kelový karbonátok, zemiaky, šalát
Palacinky s džemom a čokoládou

Bageta s kuracím mäsom
Mliečny balíček

Sobota
Polievka: mexická, pečivo

Segedínsky bravčový guláš, knedľa
Morčacie prsia s paprikou a brokolicou,

ryža, šalát
Celozrnná bageta syrová

Nedeľa
Polievka: zeleninová s rajbaničkou, pečivo
Hovädzí závitok hrádocký, zemiaky, cvikla

Kuracie prsia na paprike, cestovina
Bageta Gurmán

   Aj keď je jarná aktivita klieš-
ťov za nami (začína koncom 
marca a vrcholí v apríli a máji) 
a čas do druhého vrcholu ich 
párenia a množenia ešte ne-
nadišiel (v septembri), v súčas-
nosti evidujú odborníci zvýše-
ný výskyt suspektných (vyvo-
lávajúcich  podozrenie na urči-
tú chorobu) kliešťových encefa-
litíd. Ochorenia nahlásil Regio-
nálny úrad verejného zdravot-
níctva (RÚVZ) v Lučenci ban-
skobystrickému RÚVZ, kto-
rý týždenne zbiera údaje o hy-

Pondelok
Polievky: krúpková, pečivo

paradajková s ryžou, pečivo
Bravčová pečená krkovička, kapusta, knedľa
Morč. prsia so syrom a špenátom, ryža, šalát

Granatiersky pochod, cvikla
Tlačenkový šalát, pečivo

Zapek. baklažán s hyd. mäsom a zeleninou
Makový závin s jablkami, kakao

Celozrnná bageta syrová
Ovocný balíček

Utorok
Polievky: hov. s pečeňovými haluškami,

pečivo
sedliacka, pečivo

Vypráž. kuracie stehno, zem. kaša, kompót
Maďarský hovädzí guláš, cestovina

Zemiakové knedličky s údeným mäsom,
kapusta

Macedónsky šalát s tofu, pečivo
Pečené zemiaky s paradaj. omáčkou

Tvarohový nákyp s višňami
Bageta moravská

Údená krkovička, pečivo
Streda

Polievky: furmanská, pečivo
cesnaková s haluškami, pečivo

Sviečková hovädzia pečienka, knedľa
Pečené kuracie stehno, zelen. ryža, šalát
Vyprážaný karfi ol, zem., tatárska omáčka

Krabí šalát s ovocím, pečivo
Špaldovo-zemiakové placky, zakysanka

Muffi ny s čokoládou, kakao
Bageta s kuracím mäsom

Mliečny balíček
Štvrtok

Polievky: boršč s mäsom, pečivo
kelová s ryžou, pečivo

Hydinové ražniči, zemiaky, šalát
Bravčové mäso na paprike, cestovina

Pizza zeleninová so salámou
Bulharský šalát s bravčovým mäsom, pečivo

Natural rizoto so zeleninou
Buchty na pare s lekvárom, kak. posýpka,

kakao
Bageta šampiňónová so šunkou
Vyprážaný brav. rezeň, pečivo

Piatok
Polievky: fazuľová kyslá, pečivo
krupicová so zeleninou, pečivo

Bravčové stehno na smotane, knedľa
Portugalská hovädzia roštenka, ryža, šalát
Ryba na vidiecky spôsob, zemiaky, šalát

Pikantný syrový šalát, pečivo
Kuracie prsia s brokolicou a mandľami,

zel. obloha
Rezance s orechmi

Bageta Gurmán
Ovocný balíček

Sobota 
Polievka: roľnícka, pečivo

Pečené kuracie stehno s kapustou, zemiaky
Jelenie ragú s brusnicami, cestovina

Bageta s pikantným mäsom
Nedeľa

Polievka: hrachová so salámou, pečivo
Bravčové mäso na čínsky spôsob,

ryža, šalát
Hovädzia pečienka poľovnícka, knedľa

Bageta salámová so šalátom
Ilustračné foto Pavel Valent ml.

Zdravie máš len jedno
Epidemiológovia zaznamenali menšiu epidémiu

kliešťovej encefalitídy
gienicko – epidemiologickej si-
tuácii v Banskobystrickom kra-
ji. Z doposiaľ nahlásených de-
viatich prípadov sa laboratór-
ne v ôsmich prípadoch potvr-
dili predpoklady odborníkov na 
kliešťovú encefalitídu.  Ani je-

den z pacientov nebol proti to-
muto ochoreniu očkovaný. Ide 
o sedem žien  a dvoch mužov 
(štyria z jednej rodiny), kto-
rí zhodne udávali konzumá-
ciu domáceho čerstvého ovčie-
ho syra, vyrobeného v spoloč-

nosti Agrovest Budiná. Syr kú-
pili formou podomového preda-
ja. „Potvrdilo sa, že faktorom 
prenosu je ovčie mlieko a vý-
robky z neho. Kliešť môže to-
tiž chorobu preniesť nielen 
na človeka, ale aj na zviera-
tá a človek sa môže  od infi -
kovaných zvierat aj nakaziť 
a to  tzv. alimentárnou ces-
tou - konzumáciou výrobkov 
z mlieka nakazených zvierat, 
ktoré sa nedostatočne tepel-
ne opracovávajú. Nákaze sú 
vystavené hlavne kozy, ale aj 
ovce.  Zvieratá pritom nemajú 
zvláštne klinické príznaky, ale 
vírus sa vylučuje do mlieka. 
Obec Budiná je neďaleko lo-
kality Ábelová, kde sa nachá-
dza prírodné ohnisko klieš-
ťovej encefalitídy,“ konštatu-
je vedúca odboru epidemioló-
gie Regionálneho úradu verej-
ného zdravotníctva (RÚVZ) v 
Banskej Bystrici MUDr. Mária 
Avdičová.  Dodáva, že Sloven-
ská republika patrí medzi kraji-
ny s najvyšším počtom ochore-
ní po konzumácii takýchto vý-
robkov. Slovensko sa do histó-
rie kliešťovej encefalitídy zapí-
salo napríklad v roku 1950 veľ-
kou epidémiou, keď v Rožňave 
do kravského mlieka pridávali 
kozie. Kozy boli nakazené a na 
kliešťovú encefalitídu ochorelo 
skoro päťsto ľudí. Tento prípad 
sa dokonca cituje aj vo sveto-
vej literatúre. 
   Endemické oblasti (výskyt 
nakazených kliešťov) sú na 
Slovensku lokalizované pre-
dovšetkým pozdĺž brehov rie-
ky Váh. Toto veľké ohnisko sa 
tiahne od jeho prameňa až po 
miesto, kde sa vlieva do Du-
naja. Kým v minulosti bolo in-

fi kovanými kliešťami zamorená 
len ľavá strana Váhu, v sedem-
desiatych rokoch minulého sto-
ročia sa to rozšírilo aj na jeho 
pravú stranu. „V tejto oblasti 
zaznamenávame mnoho ro-
kov najvyššiu chorobnosť, aj 
keď treba povedať, že v Slo-
venskej republike nie je cho-
robnosť na kliešťovú ence-
falitídu vysoká. Ide ročne o 
sedemdesiat až osemdesiat 
prípadov, ktoré majú stred-
ne ťažký priebeh a vyžadujú 
si hospitalizáciu, ktorá trvá v 
priemere dva týždne. Z toho 
dôvodu sa v Slovenskej re-
publike nikdy neuvažova-
lo o celoplošnej vakcinácii 
proti tejto chorobe, pretože 
mnoho ľudí nie je vystave-
ných tomuto riziku,“ uviedla 
MUDr. Avdičová. Okrem oko-
lia Váhu možno za endemické 
územie považovať aj juhozá-
padnú časť Slovenska, Nitrian-
sky kraj a hlavne jeho južnej-
šie okresy. Výskyt infi kovaných 
kliešťov sa však zaznamená-
va už aj v oblastiach, kde v mi-
nulosti nebola potvrdená ende-
mičnosť. Proti chorobám, kto-
ré prenášajú kliešte, je v Slo-
venskej republike k dispozícii 
len očkovacia látka proti klieš-
ťovej encefalitíde, ktorá je vy-
soko účinná a odporúča sa ľu-
ďom ako lesní robotníci, geo-
deti, geológovia, či orientační 
bežci a iní športovci, ktorí be-
hávajú v prírode. Najoptimál-
nejšie obdobie na zaočkova-
nie prvou z troch dávok očko-
vacej látky proti kliešťovej en-
cefalitíde je koniec februára, 
druhú dávku odborníci odporú-
čajú podať koncom marca, ale-
bo začiatkom apríla, ešte pred 
jarnou aktivitou kliešťov. Tretiu 
dávku odporúčajú podať v sep-
tembri. Takéto očkovanie chrá-
ni človeka pred týmto pomerne 
vážnym ochorením tri až päť 
rokov.

Mária Tolnayová 
RÚVZ B.Bystrica



Dovoľujeme si poďakovať všetkým príbuzným, priate-
ľom, bývalým spolupracovníkom, su-
sedom, ktorí sa prišli rozlúčiť s našim 
drahým manželom, otcom, starým ot-
com a bratom

Jozefom CÍGEROM
z Podbrezovej.

Ďakujeme aj za prejavy sústrasti 
a kvetinové dary, ktorými ste sa snaži-

li zmierniť náš veľký žiaľ. Vďaka patrí aj dychovej hudbe.
Manželka, syn Jozef a Peter s rodinou

Dňa 25. júla 2012 budú štyri roky 
čo nás opustila mama, stará 
mama, krstná mama, kamarátka, 
kolegyňa
Elenka MIKULÁŠOVÁ z Piesku

a 23. mája 2012 uplynulo päť ro-
kov, čo nás navždy opustil náš 
otec, brat, starý otec, švagor, ka-
marát, kolega

Ervín MIKULÁŠ z Piesku
 S láskou a úctou spomína dcéra 
Erika s vnúčatami Radkom a Mať-
kom, syn Ervín s rodinou a ostat-
ní príbuzní

...
Dňa 16. júla si pripomenieme 2. výročie odvtedy, 

ako nás navždy opustil náš drahý 
manžel, otec a starý otec

Ľudovít TELECKÝ
z Lopeja.

Kto ste ho poznali, venujte mu spo-
lu s nami tichú spomienku

Manželka a deti s rodinami

Dňa 26. júla uplynie päť rokov od-
vtedy, ako nás navždy opustil milo-
vaný otec a deduško

Jaroslav PARDUPA
z Podbrezovej.

S láskou a úctou spomína
celá rodina

...
“Tak, ako tíško žila, tak tíško odišla. Skromná vo 
svojom živote, ale veľká v láske a dobrote.Tak, ako 
z jej očí žiarila láska a dobrota, tak nám bude chý-
bať do konca života.“

Dňa 11. júla uplynulo deväť rokov 
odvtedy, čo nás navždy opustila 
naša drahá maminka, sestra

Janka DUNAJSKÁ.
S láskou a úctou spomína

celá rodina
...

“Nečakane si odišiel z nášho živo-
ta, my zostali sme sami, no naveky budeš v srdciach 
našich a tých čo ťa mali radi.“
Dňa 18. júla 2012 si pripomenieme desiate výročie 

úmrtia nášho milovaného manže-
la, otca a starého otca 

Vladimíra VOZÁRA
z Brezna – Rovieň.

S láskou spomínajú manželka, 
mama, synovia a vnúčatá

...
„Už nemám komu povedať,  že potrebujem radu alebo 
len tak jednoducho ho počúvať, chytiť za ruku, prípadne 
mu pomôcť a byť pre neho užitočný. Smrť je však koneč-
ná. Už sa nemáme s kým stretnúť, poradiť sa, vymeniť si 
názory alebo len tak ticho mlčať.“ 

Spomienky
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Poďakovanie

Inzertná služba

ŽP Informatika s.r.o. 
pozýva študentov 
vysokých škôl so 
zameraním na infor-

mačné technológie na každoročný študentský kemp infor-
mačných technológií. Kemp sa uskutoční v termíne od 1. 
augusta 2012 do 21. augusta 2012. Ďalšie pokyny a infor-
mácie sú dostupné na adrese:

http://www.zpinformatika.sk/kemp2012/intro.pdf

pracovné jubileá

45-ročné
František BLAHÚT

40-ročné
Peter BARTOŠ

Barbora FILIPOVÁ
Ing. Marta KRAJČIOVÁ

Jozef ROHÁČ
Jozef TALIAN
Jozef TURŇA

Stanislav VANÍK
Milan ZIFČÁK

35-ročné
Pavel BARBIERIK
Jana KRIAKOVÁ
Pavel MEDVEĎ

Anna NOMILNEROVÁ
Michal PIKULA

Elena SEKÁČOVÁ
Jaroslav TOKÁR

Marta VESELOVSKÁ
Ing. Jozef WEISS

30-ročné
Miroslav BALLA

Ing. Zdeno FEDOR
Anna GIERTLOVÁ
Ladislav GURSKÝ

Ing. Ján HROŠ
Peter KAJČÍK

Vojtech KALICKÝ
Jozef KEREŇ
Miloš KOŠÍK

Eva MIRILOVIČOVÁ
Ing. Milan PODKONICKÝ

Jozef SIMAN
Milan SLOSIAR
Vladimír TURŇA

Marián WEIS
Miroslav ZÁZRIVEC

Ján ZIBRÍK

25-ročné
Gabriela GIERTLOVÁ

Peter KÁN
Iveta KARDHORDOVÁ

Jana KOVÁČIKOVÁ
Jarmila MIHOKOVÁ

František PILIAR
Milan POHORELEC
Jozef ROMANČÍK

Alena VEVERKOVÁ

20-ročné
Jozef ĎURICA

Ing. Stanislav FULEK
Peter  JANOŠTIAK
Ľubomír KRŠTENÍK

Vladimír LITVINENKO
Jozef MIKLOŠKO

Ľubomír STRENITZER
Erika VLČKOVÁ
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júlovýmjúlovým

je názov výstavy súčasného významné-
ho slovenského výtvarníka Otisa Lau-
berta, ktorú si od 13. júla do 28. septem-
bra môžete pozrieť v Horehronskom mú-
zeu Brezno – Meštianskom dome, Ná-
mestie generála Milana Rastislava Šte-
fánika 13. Spoluorganizátorom výstavy 
je obec Valaská, rodisko Lauberta.

Predám slnečný poze-
mok v Rohoznej, 11 €/
m2, dohodou. Kontakt 
0907 745 483.
...
Predám záhradnú chat-
ku na Zuberštíne. Kon-
takt: 0904 863 175.
...
Predám veľký trojizbo-
vý byt v Čiernom Ba-
logu - Dobroči. Bližšie 
informácie na č. tel.: 
0911 871 644, 0910 
178 888.

V júni odišli do 
predčasného starobného 
dôchodku 
Viera FAŠKOVÁ
Klement FORMÁNEK
Ján KINDERNAY
Jaroslava PATÚŠOVÁ
Oľga RUSNÁKOVÁ

starobného dôchodku
Viera HÔRČÍKOVÁ
Ing. Anton MOJŽIŠ
Mgr. Peter MOSNÝ

V mene vedenia akciovej 
spoločnosti Železiarne 
Podbrezová im ďakujeme 
za odvedenú prácu a do 
ďalších rokov života želá-
me len slnečné dni.

životné jubileá

Eva IŠTVÁNOVÁ
Mgr. Milan KÖSEGI

Miroslav KOŽA
Miroslav KUPEC

Pavol KYSEĽ
Mária PLEVOVÁ
Ján REJZINGER
Anna SOJAKOVÁ
Jana SRNIAKOVÁ
Ivan STIERANKA

Jaroslav ŠKULTÉTY
Cyril ŤAŽKÝ

Anna VRÁBOVÁ
Dušan BABIC

Elena BELKOVÁ
Peter BICIAN

Ing. Jaroslav PORÚBANEC
Alena SOLIAROVÁ

Anna STIERANKOVÁ
Ľubomír ŠTULRAJTER
Ing. Jozef ŠVANTNER

Ján BÚDA
Pavel ĎURICA

Ján FABRICIUS
Milan KOVÁČIK
Peter MIKOVÍNY

Ján PONČÁK
Jaroslav STRUKAN

Odkiaľ pochádzam
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   WNBA FIQ zorganizovalo 30. júna 2012 prvý turnaj se-
riálu World tour 2012, ktorého výsledky sa započítava-
jú do svetového rebríčka NBC. Zorganizoval ho chorvát-
sky kolkársky zväz s miestom konania vo Varaždine. Kľú-
čom pre účasť bolo aktuálne postavenie hráčov v rebríč-
ku NBC, kde automaticky postupovala prvá šestnástka z 
rebríčka doplnená o desať pozvaných hráčov, ktorých no-
minovalo WNBA FIQ a šestnásť hráčov z kvalifi kácie. Na-
koľko všetci hráči A tímu Kolkárskeho oddielu ŽP Šport 
sa nachádzajú v prvej šestnástke, mali sme v turnaji sil-
né zastúpenie. Hralo sa  systémom v prvých dvoch kolách 
v disciplíne šprint na 40 hz bodovacím systémom a ďa-
lej v disciplíne 60 hz, taktiež bodovacím spôsobom. Ten-
to druh súťaže je divácky atraktívny, no rodia sa v ňom 
nepredvídané výsledky.  Tak,  ako to predviedol  Vilmoš 
Zavarko, ktorý v druhom kole prekonal svetový rekord 
v šprinte výkonom 253 bodov (pôvodne rekord - 243), no 

vo štvrťfi nále vypadol s budúcim víťa-
zom turnaja Kissom na Sudden Victory 
(hra na 3 hody do plných). Finále ovlá-
dli maďarskí hráči, Norbert Kiss zo Se-
gedu a Atila Némeš zo Zalaegerszegu. Kiss zdolal svoj-
ho súpera 2:0 a za víťazstvo v turnaji si pripísal do sve-
tového rebríčka 100 bodov. Veľmi blízko k fi nále mal Pa-
šiak, keď v semifi nále prehral s Kissom na Sudden Victo-
ry. V konečnom hodnotení skončil tretí, Zavarko bol pia-
ty, Kyselica deviaty. Ćalič vypadol v druhom kole a Tomka, 
Čech a Foltín skončili svoje účinkovanie už v prvom kole. 
   Druhé podujatie uvedeného seriálu je naplánované 
na 1. september 2012 v maďarskom Zalaegerszegu 
a priamu účasť v ňom si vybojovala trojica podbrezov-
ských hráčov – Tomáš Pašiak, Vilmoš Zavarko a On-
drej Kyselica, ktorí sa v prvom turnaji umiestnili do 16. 
miesta.                                                                    (kys)

Na golfovom ihrisku Gray Bear na 
Táľoch sa 27. júna uskutočnilo prvé 
kolo ŽP Pipex Cup - Pilsner Urquell 
Czech PGA tour, v ktorom sa spo-
ločne stretli profesionálni hráči 
s amatérmi. Druhé a tretie kolo 
bolo v nasledujúcich dvoch hra-
cích dňoch bez účasti amatérov 

Filip Mrůzek

Člen GK Tále Juraj Zvarík objektívom Ivety Kardhordovej

MLÁDEŽNÍCKE TÍMY SÚ ŠPECIFICKÉ
Od júla pôsobí vo Futbalom od-
dieli ŽP Šport ako koordinátor 
pre mládežnícke tímy Jozef Mo-
res. V rozhovore nám prezradil 
aj to, čo ho viedlo prijať ponuku 
podbrezovského klubu a o jeho 
zámeroch s mládežníckymi druž-
stvami.
Čo rozhodlo v prospech 
ponuky FO ŽP Šport?
   - Rozhodla samotná po-
nuka FO ŽP Šport  - profe-
sionálneho, seriózneho klu-
bu, ktorý má veľmi zaujíma-
vé športové ciele, vynikajú-
ce podmienky, mladý am-
biciózny kolektív a v neposlednom 
rade zavážilo aj to, že som tu pôsobil 
ako hráč a na Podbrezovú mám len 
tie najkrajšie spomienky
Futbalovým fanúšikom je vaše 
meno známe, no napriek tomu,  
aká bola vaša hráčska a trénerská 
kariéra?
   - S fubalom som začínal v Orav-
skom Podzámku, potom v Dolnom 
Kubíne a odtiaľ som prešiel do ban-

   V Dohňanoch sa 7. júla, na minuloročnej trati majstrovstiev Európy, uskutoč-
nilo tretie kolo Slovenského pohára v MTB. Reprezentanti Cyklistického klubu 
ŽP Šport v ňom obsadili – v ktg. mini vo svojich premiérových pretekoch bol 
3.  Michal Slušniak, v ktg. starších žiakov skončil 3. Romáš Kapajčík, 6. Sla-
vomír Kujan, 8. Daniel Rajčok. Šimon Vozár sa stal víťazom juniorskej kate-
górie a 5. miesto obsadil Ivan Schvarcbacher. V ktg. kadet  bol 8.  Pavol Kvie-
tok  a víťazstvo si odnášala vo svojej kategórii kadetka Tereza Medveďová. 
   Veľkým úspechom je, že dosiahnutými výsledkami si Vozár a Medve-
ďová upevnili  svoje vedúce postavenie v hodnotení  Slovenského po-
hára.                                                                                                          (pm)

   Kolkárske družstvo ŽP Šport prija-
lo pozvanie na 50. ročník športových 
a kultúrnych slávností v Medzilabor-
ciach. Turnaja sa zúčastnil výber 
dvoch družstiev ŽP Šport a A druž-
stvu, v zložení Ondrej Kyselica, Erik 
Kuna, Tomáš Herich 
a Tomáš Dziad,  sa 
podarilo zvíťaziť (sú-
ťaž v disciplíne na 
100 hz). Víťazstvo 
bolo okorenené vy-
tvorením nového re-
kordu dráh Ondre-
jom Kyselicom, vý-
konom rovných 500 
bodov. Tretie miesto 
v jednotlivcoch zís-
kal člen B družstva 
Jozef Petráš (430 

Prvý turnaj World tour 2012
ovládli hráči Maďarska

Česká PGA tour siedmy raz na Táľoch
a tak česká PGA túra spoznala 
ďalšieho víťaza spomedzi šesť-
desiatich dvoch profesionálnych 
hráčov z Čiech, Slovenska, Ma-
ďarska, Poľska, Anglicka, Špa-
nielska, či USA. 
   Ako prezradil Petr Mrůzek, člen 
výboru českej PGA a predseda dis-
ciplinárnej komisie: „Na Táľoch už 
po siedmy rok zažíva česká PGA 
túra vrchol, keďže kvalita a zázemie 
ihriska Grey Bear sú vždy excelent-
né. Ihrisko patrí medzi najnáročnej-
šie celej túry, čo sa týka jeho profi -
lu, či rýchlych greenov, no o to väč-
šia je to výzva pre hráčov. V tom-
to roku navyše vyšlo nádherné po-
časie, čo umocnilo pocity všetkých 
hráčov a tak si z Táľov opäť odná-
šame skvelé zážitky.“ Česká PGA 
túra sa v tomto roku skladá z desia-
tich turnajov, pričom dva z nich sa 
odohrali na Slovensku, jeden v Ra-
kúsku a ostatné v Českej republike. 

   S nástrahami ihriska na Táľoch 
si po troch kolách najlepšie pora-
dil mladý hráč z Mariánskych Láz-
ní, Filip Mrůzek. Hoci bol po dvoch 
hracích dňoch priebežne deviaty, 
posledný deň mu vyšiel nad očaká-
vania a o jeden úder porazil Marti-
na Příhodu. Tretí bol Slovák Peter 
Švajlen a na štvrtom mieste skon-
čil člen Golfového klubu Tále, Juraj 
Zvarík. Tomu sa na ceste za lepším 
výsledkom „priplietla do cesty šach-
ta“, ktorú Juraj nechtiac trafi l, čím si 
pohoršil celkový počet úderov troch 
hracích dní. Zuzana Kamasová sa 
v konkurencii mužov i žien obsadi-
la 24. miesto.
    Šťastný víťaz pri záverečnom vy-
hlasovaní výsledkov neskrýval ra-
dosť, veď ako profesionálovi sa mu 
podarilo zvíťaziť v turnaji vôbec po 
prvýkrát v živote. „Som veľmi rád, 
že to vyšlo. Ihrisko je nádherné, 
no obtiažne, je úzke, plné nástrah. 

Každým dňom som sa zlepšoval 
a čím viac som hral, tým lepšie som 
vedel ako hrať jednotlivé údery. V 
predchádzajúcich troch turnajoch 
som bol po prvých kolách vždy vo 

vedení, no a teraz som zvíťazil zo 
zadnej pozície. Toto víťazstvo hod-
notím ako najvyššie v mojej doteraj-
šej golfovej kariére“, dodal na záver 
Filip Mrůzek.                              (mj)

skobystrickej Dukly. Tam som pokra-
čoval aj pri mužoch, neskôr v Pieš-
ťanoch, Banskej Štiavnici, ŽP Šport 
Podbrezová, FK Rakytovce a medzi-
tým som pôsobil  štyri roky v Nemec-
ku a to v 3. lige v 1. FC Passau, Jahn 
Regensburg a Weiden. Ako tré-

ner som začínal v príprav-
ke Dukla B. Bystrica, po-
tom som prešiel k mužom 
MFK Banská Bystrica, Krá-
liky, znova MFK BB a napo-
sledy som trénoval v TJ So-
kol Dolná Ždaňa. 
Môžeme očakávať radi-
kálne zmeny v prístupe 

a tréningových procesoch mláde-
že?
   - Nič radikálne sa meniť nebude, čo 
funguje sa budeme snažiť ešte zlep-
šiť a čo nefunguje dobre,  sfunkční-
me a vylepšíme. Bude to chcieť, aby 
sme našu trénerskú činnosť viac 
sprofesionalizovali, aby tréneri svo-
ju prácu brali ako poslanie a nie ako 
povinnosť. Hlavným cieľom bude 
vhodne dopĺňať kádre talentovaný-

mi chlapcami a vychovať vlastných 
hráčov, aby aspoň 1 - 2 mohli ročne 
prejsť do A mužstva dospelých.
Základom pre vašu prácu je kolek-
tív. Ako vnímate mládežnícke tímy 
z tohto pohľadu?
   - Mládežnícke tímy sú špecifi cké. 
Chlapci dozrievajú a dospievajú fy-
zicky, psychicky a treba vedieť správ-
ne reagovať na rôzne situácie. Ale 
v konečnom dôsledku, ide aj o vy-
tvorenie dobrého kolektívu, správnej 
chémie, aby sa hráči tešili na trénin-
gy, zápasy, spoločné stretnutia, pri 
dodržiavaní všetkých zásad a pravi-
diel, ktoré budú jasne defi nované.
Aké sú plány do nasledujúceho 
ročníka?
   - Dôležitou súčasťou bude dobrá 
spolupráca medzi trénermi, aby ne-
vládla medzi jednotlivými kategória-
mi nezdravá rivalita. Celá mládež 
musí mať jeden jediný cieľ a ten je 
zásobovať podbrezovské A muž-
stvo našimi odchovancami a z chlap-
cov vychovať slušných ľudí s dobrým 
osobnostným profi lom.                (vk)

Cyklisti opäť úspešní

Víťazstvo v Medzilaborciach s rekordom
bodov).
Poradie družstiev: 1. KO ŽP Šport 
A (Kuna 409, Herich 422, Kyselica 
500), 2. PKŠ Košice, 3. KO ŽP Šport 
B (Štefančík 388, Balco 414, Pauleč-
ko 394, Petráš 430).


