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V dňoch 8. – 10. júna 2012 sa na Táľoch konal najprestížnejší golfový 
turnaj na Slovensku - Allianz Ladies Slovak Open. Medzi 125 golfi stka-
mi, ktoré sa ho zúčastnili, nechýbala švédska favoritka Helen Alfredsso-
nová, sedemnásobná víťazka turnajov LPGA a jedenásťnásobná víťaz-

   V dňoch 29. až 31. mája 2012 sa konali voľby členov Do-
zornej rady Železiarní Podbrezová z kandidátov navrhnutých 
oprávnenými voličmi a odborovou organizáciou. Ústredná 
volebná komisia v zložení predseda JUDr. Radim Kochan, 
vedúci personálneho odboru, Slavomír Stromko, podpredse-
da ZV OZ KOVO a Mgr. Anna Práznovská, právny odbor, 31. 
mája 2012 o 14. hodine uzatvorila voľby konštatovaním, že 
sa ich zúčastnilo 2 198 voličov, platných hlasov bolo 2 021 
a neplatných 177. Najvyššia účasť voličov bola zaznamena-
ná v odbore technického a investičného rozvoja (95,65 per-
centa) a najnižšia v oceliarni (50,54 percenta).
   Celková účasť voličov predstavuje 77,1 percenta, pričom 
na platnosť volieb postačuje nadpolovičná väčšina oprávne-
ných voličov.
 Po získaní väčšiny hlasov bol z kandidátov navrhnu-
tých oprávnenými voličmi zvolený Ing. Milan Mutiš, ve-
dúci prevádzkarne valcovňa bezšvíkových rúr a z kandi-
dátov navrhnutých odborovou organizáciou Pavol Koš-
tiaľ, predseda ZV OZ KOVO. 

Blahoželáme!

   Dňa 31. mája 2012 zorga-
nizovala Asociácia zamestná-
vateľských zväzov Slovenskej 
republiky (AZZZ SR) v spolu-
práci s Národným ústavom ce-
loživotného vzdelávania v bra-
tislavskom hoteli Bôrik odbor-
nú konferenciu na tému „Kva-
litným vzdelávaním k vyššej 
zamestnanosti.“ Už názov 
konferencie poukázal na je-
den z najvážnejších prob-
lémov nášho školstva - ne-
schopnosť reagovať efektív-
ne na potreby trhu práce. Cie-
ľom konferencie nebolo len 
rozvíriť diskusiu o tomto prob-

léme, ale načrtnúť aj jeho rie-
šenia. Združenie miest a obcí 
Slovenska by privítalo posil-
nenie pozície zriaďovateľov 
škôl. Ministerstvo školstva na-
vrhuje posilniť funkciu odbor-
ných kariérnych poradcov. Ich 
úlohou bude nasmerovať rodi-
čov, rovnako ako aj žiakov, na 
odbory, ktoré pracovný trh po-
trebuje. S návrhom sa stotož-
ňuje aj Ministerstvo hospodár-
stva SR.  „Mali by sme opäť 
zaviesť ako povinné niektoré 

Po treťom kole najprestížnejšieho golfového turnaja na Slovensku

Premiérový titul Dánky Line Vedelovej

Allianz Ladies Slovak Open 2012 vyhrala Line Vedelová z 
Dánska. Prvé miesto si vybojovala v troch kolách, v ktorých 
zahrala 71, 69 a 69 úderov. Víťazke zablahoželal  Dušan 
Čaplovič, minister školstva a Vladimír Soták, predseda 
Golfového klubu Tále.                                        F: A. Nociarová

(Pokrač. na str. 2)

Kvalitným vzdelávaním
k vyššej zamestnanosti

predmety technického a ma-
tematického zamerania. Tým 
by si študenti opätovne vypes-
tovali vzťah k technickým od-
borom, ktorých absolventov je 
u nás nedostatok,“ skonštato-
val Tomáš Malatinský, minis-
ter hospodárstva. 
   Ján Žačko, viceprezident 
AZZZ SR uviedol: „Máme 
vážny problém v tejto oblasti, 
potrebujeme ho urýchlene rie-
šiť. Veľká časť zdrojov sa vy-
užíva neefektívne, absolven-

ti sa buď nezamestnajú vô-
bec alebo pracujú v inej ob-
lasti ako je ich odbornosť zís-
kaná v škole. Zamestnávate-
lia budú aktívni pri zmene na-
stavenia vzdelávacieho sys-
tému i súvisiacej legislatívy.“ 
K prerokúvanému zákonu za-
ujala stanovisko aj Ing. Mária 
Niklová, personálna riaditeľ-
ka, ktorá sa konferencie zú-
častnila s riaditeľkou našich 
súkromných škôl Ing. Annou 
Pavlusovou.

Pozývame vás na podbrezovské kúpalisko, ktoré bude otvorené 23. júna 2012

Ing. Milan Mutiš Pavol Koštiaľ
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Ako skončila naša jediná profesionálka golfu na Allianz La-
dies Slovak Open?

POZOR – Čitateľská súťaž
o vecné ceny venované spoločnosťou Tále a.s.

Kupón č. 5
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Premiérový titul Dánky Line Vedelovej

ka turnajov LET. Úvodné kolo tur-
naja zo série Ladies European 
Tour najlepšie zvládli Lucie An-
dre a Bree Arthur. Ich výsledok - 3 
rany pod par bol najlepším z prvé-
ho dňa. Tesne za nimi nasledova-
lo sedem hráčok s rovnakým skó-
re 2 rany pod par a medzi nimi aj 17 
ročná Češka Klára Spilková so slo-
venským caddie Michalom Engle-
rom. Najlepšie umiestnenou Slo-
venkou po prvom dni bola naša jedi-
ná profesionálka Zuzana Kamasová. 
S výsledkom +3 však nebola veľmi 
spokojná. Začínala na jamke č. 10 a 
hneď v úvode zahrala 3 bogey za se-
bou na jamkách 13, 14 a 15. „V úvo-
de som sa trochu trápila, no závereč-
ný dlhý putt do birdie na jamke č. 9 
mi zlepšil náladu,“ povedala po úvod-
nom kole slovenská reprezentantka 
a členka domáceho golfového klubu 
Gray Bear. Ďalšie slovenské hráčky 
- amatérky skončili za Zuzanou Ka-
masovou. 
   V druhom kole zahrala Zuzana 
len 1 úder nad par. „Dnes to už 
bolo lepšie, aj keď stále je na čom 
pracovať. Opäť som sa potrápila 
v úvode, kde som zahrala na 2. a 
6. jamke double bogey. Našťastie 
som sa z toho dostala a túto stratu 
sa mi podarilo v priebehu hry vy-
mazať,“ povedala po druhom hra-
com dni Zuzana Kamasová. Ďalšie 
slovenské reprezentantky, amatér-
ky - Natália Hečková a Carolina Cor-
dieri skončili s výsledkami +16, resp. 
+23 na 104., resp. 114. mieste. „Je to 
pre nás obrovská škola, dostať sa na 
takýto turnaj. Keď som sa dozvedela, 
že budem môcť hrať, splnil sa mi môj 

sen,“ povedala po hre Carolina Cor-
dieriová, ktorá hrala na Ladies Euro-
pean Tour prvýkrát. 
   Na Táľoch sa 9. júna konala aj gol-
fová exhibícia. Hráčky súťažili v lon-
gest drive. Loptičku odpaľovali z ly-
žiarskeho svahu dolu zjazdovkou. 
Najdlhšiu ranu predviedla Laure Si-
bille z Francúzska, ktorej drive meral 
370 metrov.
   Dňa 10. júna sa konalo fi nálové kolo 
turnaja zo série Ladies European 
Tour. Allianz Ladies Slovak Open vy-
hrala Line Vedelová z Dánska. Prvé 
miesto si vybojovala v troch kolách, 
v ktorých zahrala 71, 69 a 69 úderov. 
S výsledkom 7 rán pod par tak vyhra-
la svoj premiérový turnaj v Ladies Eu-
ropean Tour. „Som neskutočne šťast-
ná. Na Táľoch som už tretíkrát, ale 
zahrať tak, ako tento rok, sa mi ešte 
nepodarilo,“ povedala po turnaji Ve-
delová, ktorá si z Táľov odniesla 
33 750 eur. Na druhom mieste skon-
čila Caroline Massonová z Nemec-
ka s výsledkom - 5 a na delenom tre-
ťom mieste skončili Veronica Zorzio-
vá a Nontaya Srisawangová s 3 rana-
mi pod par. Srisawangová má na Tále 
veľmi príjemné spomienky, keďže mi-
nulý rok vyhrala auto za hole in one 
na jamke číslo 17. Jedinej slovenskej 
zástupkyni vo fi nálovom kole - Zuza-
ne Kamasovej sa v nedeľu nedarilo 
a s celkovým výsledkom +11 z troch 
kôl skončila na 61. mieste. Z turnaja 
si odniesla 1080 eur. „Som rada, že 
to mám za sebou, dnes som sa trá-
pila, nešli mi vôbec putty,“ povedala 
po turnaji. Česko – slovenská dvojica 
Klára Spilková so slovenským caddie 
Michalom Englerom skončila na dele-
nom 20. mieste.                            OK

V treťom kole našej sú-
ťaže správne odpove-
dali tí, ktorí napísali, že 
prvý kvalifi kačný turnaj 
World Golfers Cham-
pionship sa konal pr-
výkrát na Slovensku 
v októbri roku 2005. 
Šťastena sa usmiala 
na Petra Kvačkaja z ťa-
hárne rúr – úpravne, 
ktorému zablahoželal 
a cenu odovzdal Ing. 
Ľuboš Ďurinďák, gene-
rálny riaditeľ Tále a.s.

Foto: I. Kardhordová

Golfová exhibícia – hráčky súťažili v longest drive. Loptičku od-
paľovali z lyžiarskeho svahu dolu zjazdovkou. Najdlhšiu ranu 
dala Laura Sibilleová z Francúzska, ktorej drive meral 370 met-
rov.                                                  Ilustračné foto A. Nociarová

Golfi stky, hlavne domáce, prišli povzbudiť aj Miro Šatan a Fi-
lip Tůma

Jedinou slovenskou  profe-
sionálnou hráčkou golfu je 
Zuzana Kamasová

Nádej Golfového klubu Tále -  Emma Klimentová

(Dokonč. zo str. 1)



Na úvod, ako ste oslávili tohtoroč-
né výročia?
   - Obe výročia -  štyridsaťpäť rokov od 
vytvorenia prvého strojno – výpočto-
vého strediska v podbrezovských že-
leziarňach a päť rokov od založenia 
spoločnosti ŽP Informatika s.r.o, ešte 
len čakajú na svoju oslavu. Plánujeme 
ju uskutočniť na konci roku. V tejto sú-
vislosti pripravujeme malé prekvape-
nie. Aby to bolo naozaj prekvapenie, 
tak radšej nebudem nič naznačovať. 

Už tretí rok vlastníte certifi kát sys-
tému manažérstva kvality ISO 
9001:2008 a uplynulý týždeň ste 
mali recertifi kačný audit. Ako do-
padol?
   - Dopadol podľa očakávania – na 
výbornú. Vyznieva to ako samochvá-
la, ale v tejto oblasti sa naozaj nemá-
me za čo hanbiť. Vďaka vžitým pra-
covným postupom, ktoré sú zavede-
né v súlade s normou, si za-
mestnanci ani neuvedomu-
jú, že ju plnia. 
Je málo tých spoločnos-
tí z vašej brandže, ktoré 
vlastnia aj certifi kát ISO 
20 000, manažment IT slu-
žieb. V minulých dňoch 
ste mali dohľadový audit 
aj na tento systém. Pre-
zradíte nám, kto vykonal audit a aké 
boli závery?
   - Certifi kovala nás spoločnosť SGS, 
konkrétne Dr. Antal Somogyi z Ma-
ďarska. Celý dohľadový audit bol ve-
dený v angličtine, čo zvyšovalo jeho 
náročnosť. Z minulého roku sme mu-
seli dokladovať realizáciu niekoľ-
kých nápravných opatrení, dopraco-
vali sme do podporného SW nástro-
ja pre túto normu (FIRIS) ďalšie mo-
duly, čo bolo audítorom kladne hod-

notené. Veľkým plusom bol aj fakt, 
že FIRIS získal pred mesiacom oce-
nenie v rámci Slovenska: „Najlep-
ší ITSM projekt roku 2011“. Zhrnuté 
a podčiarknuté - certifi kát sme obhájili 
bez závažných nápravných opatrení. 
Zlepšenia, ktoré nám odporučil audí-
tor, sú zrealizovateľné do dvoch me-
siacov. Pre nás však naďalej zostáva 
najvyšším ocenením spokojnosť pou-
žívateľov IS ŽP a.s. 
Ako sa vám darí v realizácii úloh 

vytýčených na toto obdobie?
   - Všetko je to o skúsenostiach 
a schopnosti ich využiť. Platí to 
v osobnom živote, aj v práci. Za štyrid-
saťpäť rokov poskytovania IT služieb 
sa tých skúseností nazbieralo pomer-
ne dosť. Vďaka nim vieme efektívne 
plánovať, dávať si reálne ciele a aj ich 
plniť. Preto je skôr výnimkou, ak mu-
sím vysvetľovať dozornej rade neplne-

nie vytýčenej úlohy. Blíži sa 
polrok a zatiaľ plníme plán 
tak, ako sme ho nastavili.  
Letný kemp pre budúcich 
informatikov organizuje-
te už niekoľko rokov. Plní 
vaše poslanie?
   - Určite áno. Už šty-
ria frekventanti z minulých 
kempov sú našimi kmeňo-

vými zamestnancami. Je to dobrý vý-
sledok a určite budeme v kempoch 
pokračovať. Vo štvrtok sa chystám 
na stretnutie s dvanástimi univerzita-
mi z Čiech a Slovenska, kde bude prí-
ležitosť hovoriť aj na túto tému. Stá-
le mám pocit, že vysoké školy málo 
podporujú takéto aktivity a ich súčin-
nosť by mohla byť vyššia. Toľko de-
klarované spojenie školy a praxe je 
často len deklarované.

O. Kleinová
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Rok po začatí súťaže medzi zmenami
Nie kolektívy, ale jednotlivci

Od 1. januára uplynulého roka prebieha v našej spoločnosti súťaž medzi pracovnými 
zmenami. Zapojení sú do nej pracovníci „R“ kategórie výrobných prevádzkarní ocelia-
reň, valcovňa bezšvíkových rúr, druhovýroba a ťaháreň rúr a z obslužných prevádzkar-
ní centrálna údržba, doprava, energetika a odbor riadenia kvality. Kritériá súťaže vychá-
dzajú z oblastí: kvalita, výsledky hospodárenia, dodržiavanie bezpečnosti pri práci a vý-
voj počtu reklamácií. Na základe týchto okruhov boli v jednotlivých prevádzkarňach vy-
pracované individuálne súťažné kritériá „šité na mieru“. Mesačné a štvrťročné hodnote-
nia sú zverejňované na vývesných tabuliach. Motiváciou pre súťažiacich je fi nančná od-
mena. Zaujímalo nás, ako je to v energetike, kde sú do súťaže zapojené v novom závode 
strediská tepláreň, údržba rozvodov zemného plynu (zmenoví plynári) a v starom závo-
de súťažia strediská výroba elektrickej energie vo vodných elektrárňach (hydrocentrály 
Piesok, Dubová, Jasenie, MVE Predajná, vrátane pracovísk nápustných objektov – hatí), 
stredisko údržby rozvodu zemného plynu (zmenoví plynári) a preto sme oslovili vedúcich 
stredísk Ing. Jozefa Hiľovského z nového závodu a Milana Medveďa zo starého závodu:

Môžete defi novať kritériá „šité 
na mieru“ pre vašu prevádzka-
reň?
   - V stredisku tepláreň sú kri-
téria zamerané na dosahova-
nie maximálnej výroby elektric-
kej energie - minimalizáciu po-
klesu výroby z dôvodu prestojov, 
no zohľadnené sú aj kritériá pra-
covnej úrazovosti a udržiavania 
poriadku na pracovisku. 
   V strediskách výroby elektric-
kej energie vo vodných elektrár-
ňach sú kritériá zamerané na 
dosahovanie maximálnej výro-
by elektrickej energie - využitie 
maximálneho množstva prietoč-
nej vody a minimalizáciu pokle-
su výroby z dôvodu prestojov, 
ako aj na pracovnú úrazovosť 
a poriadok na pracovis-
ku. Pre strediská údržby 
rozvodu zemného ply-
nu sú špecifi ckými krité-
riá dodržania predpísa-
ného denného maximál-
neho množstva  odberu 
zemného plynu, dodrža-
nia tolerancie využitia 
kapacity acetylénových 
zväzkov a tie, ktoré zohľadňujú 
pracovnú úrazovosť  a poriadok 
na pracovisku.
Ktorý z kolektívov môžete 
označiť za najlepší?
   - Vzhľadom na charakter a 
nastavenie jednotlivých krité-
rií na začiatku tejto súťaže, boli 
v teplárni v priebehu jednotli-

vých kvartálov dosaho-
vané veľmi rôznorodé 
výsledky. Pri celkovom 
hodnotení roka 2011 by 
sme vyzdvihli zmenu B, 
v ktorej vtedy pracova-
li Ivan Stieranka a Anna 
Kuracinová.  Čo sa týka 
jednotlivých zmien v 
stredisku údržby rozvo-

du zemného plynu v novom zá-
vode bola situácia podobná, pre-
vládala  premenlivosť v dosaho-
vaní dobrých i horších výsledkov 
v jednotlivých štvrťrokoch. Naj-
lepšie sa darilo zmene B, kon-
krétne Ľubomírovi Giertlimu. 
   Opačná situácia bola v starom 
závode, kde v jednotlivých krité-

riách boli dosahované  výsled-
ky skoro na rovnakej úrovni. Ví-
ťazným kolektívom za rok 2011  
sa stala zmena D, vedená maj-
strom Igorom Chromekom. Za 
dosahované výsledky však pat-
rí naše poďakovanie aj ostatným 
zmenám.
Vplýva súťaž na dosa-
hované výsledky?
   - Dá sa povedať, že 
áno,  aj keď nie vždy sa 
snaha jednotlivých za-
mestnancov odrazí na 
dosiahnutých výsled-
koch. Ide hlavne o kri-
térium zmenových ply-
nárov, kde i pri maximálnom úsi-
lí sa občas nepodarí dosahovať 

maximálnu vyťažiteľnosť acety-
lénových zväzkov. 
Máte pocit, že sa mení aj po-
stoj ľudí? Jednak k plneniu 
pracovných povinností a jed-
nak v medziľudských vzťa-
hoch?

   - Postoj zamestnancov 
k plneniu pracovných 
povinností sa v dnešnej 
dobe podstatne  zmenil. 
Začali si prácu viac vá-
žiť. Veríme, že dosaho-
vanie dobrých výsled-
kov v práci je dnes už 
dennou samozrejmos-
ťou. Každý operátor ko-

generačnej jednotky v teplárni 
nového závodu vynakladá maxi-

málne úsilie na prevádzkovanie 
zariadení tak, aby bola dosiah-
nutá maximálna výroba elektric-
kej energie. Je len veľmi mizivé 
percento prípadov, kedy k vý-
padkom zariadenia prispel ľud-
ský faktor. 
   V strediskách výroby elektric-
kej energie vo vodných elektrár-
ňach je nevyhnutná spolupráca 
zamestnancov elektrární a za-
mestnancov vtokových zariade-
ní. Množstvo vyrobenej elektric-
kej energie je priamo závislé na 
prístupe zamestnanca vtokové-
ho zariadenia, v akej čistote udr-
žiava česlice na vtoku, aby bolo 
využité maximálne množstvo 
prietočnej vody na výrobu elek-
trickej energie. Kedže v prevádz-
karni energetika sú do súťaže 
medzi zmenami zapojení len jed-
notlivci, nie veľké kolektívy ako v 
iných prevádzkarňach, nedá sa 
tu hovoriť o nejakom vplyve tejto 
súťaže na medziľudské vzťahy.
Je niečo, čo by ste chceli v 
tomto smere organizovať tro-
chu inak, vylepšiť?
   - Pridáme sa ku konštatovaniu 
kolegov z  predošlých článkov 
na danú tému a tiež  sa prihová-
rame za to, aby aj majstri v jed-
notlivých zmenách boli zaintere-
sovaní do súťaže, nakoľko práve 
oni  môžu vo veľkej miere svojou 
angažovanosťou ovplyvniť vý-
sledky v jednotlivých zmenách.

(vk)

S Martinom Čermákom, generálnym riaditeľom

Aj napriek prognózam som optimista
Ako sa darí obchodnej spo-
ločnosti ŽP TRADE BOHEMIA 
a.s.? O odpoveď sme požia-
dali jej generálneho riaditeľa 
Martina ČERMÁKA:
Od nášho ostatného rozho-
voru uplynulo veru už niekoľ-
ko mesiacov a preto nás zau-
jíma, ako sa vám darí od za-
čiatku roka?
   - Od nášho minuloročné-
ho rozhovoru uplynul istý čas 
a ja môžem s poteše-
ním odpovedať na vašu 
otázku pozitívne. Našej 
spoločnosti sa darí pl-
niť zadané plánované 
úlohy predaja výrobkov  
akciovej spoločnosti 
Železiarne Podbrezová 
na českom trhu. Začia-
tok roka bol sprevádza-
ný miernou obchodnou nervo-
zitou, ktorá sa prejavila predo-
všetkým u našich odberateľov z 
radu veľkoobchodných spoloč-
ností reagujúcich na informácie, 
ktoré neavizovali stabilitu záka-
ziek ich hlavných odberateľov. 
Situácia na trhu však tieto pre-
dikcie nenaplnila.
Plnia sa vaše predsavzatia?
   - Môžem konštatovať, že 
rok 2011 bol ďalším, obchod-
ne úspešným obdobím pôsobe-
nia našej spoločnosti na českom 
trhu. Aj napriek zásahu „vyššej 
moci“ požiar v prevádzkarni val-
covňa bezšvíkových rúr na jar 
a následnú odstávku  výrobnej 
technológie počas opráv, sme 

M. Medveď

Ing. J. Hiľovský

zadané objemy predaja jednej 
z hlavných komodít – valcova-
ných rúr - naplnili. Objem preda-
ja presných rúr mierne presiahol 
náš ročný plán. Situácia v preda-
ji ostatných komodít zodpoveda-
la s ľahkou diferenciou plánova-
ným objemom. Naše predsavza-
tie – minimálne dodržať obchod-
ný výsledok minulého roka pre 
rok 2012  sa zatiaľ - vychádzajúc 
zo súčasného stavu a situácie na 

trhu - napĺňa.
Čím žijete v týchto 
dňoch?
   - Predovšetkým za-
bezpečujeme zákazky 
pre júl 2012. V komodi-
te valcovaných rúr sme 
získali v druhom štvrť-
roku zákazky od spo-
ločnosti DTZ Liberec 

s.r.o. a MUT Tubes s.r.o. pre ob-
lasť energetiky. Týkajú sa hlav-
ne opráv energetických zaria-
dení – elektrární Mělník České 
Budějovice a Hodonín, postup-
ne sú expedované. V sortimen-
te presných rúr máme zákazku 
od spoločnosti Bronswerk Heat 
Transfer s.r.o. na dodávku vý-
menníkových rúr v objeme 370 
ton. Plníme ju čiastkovými do-
dávkami, ktoré budú ukončené 
v septembri. Zložitá sa javí situ-
ácia v zabezpečovaní objedná-
vok pre prevádzkareň zvarov-
ňa rúr veľkých priemerov. Po-
kles realizovaných objemov sa 
prejavil už v priebehu druhého 
polroku 2011 a tento trend po-
kračuje. Aj napriek intenzívnej 
a operatívnej  komunikácii ve-
denia zvarovne rúr s našimi za-
mestnancami, pri tvorbe ponúk 

sa nám väčšinou nedarí v kon-
kurenčnej súťaži z pohľadu do-
dacieho termínu a cien uspieť. 
Na vašu otázku: “Čím žijeme 
v týchto dňoch“, musím ešte 
uviesť, že sme dočasne zme-
nili pôsobisko a naša obchod-
ná činnosť je realizovaná v pre-
najatých kancelárskych priesto-
roch, vďaka pripravovanému 
investičnému zámeru - stav-
be novej budovy sídla spoloč-
nosti ŽP TRADE Bohemia, kto-
ré by malo byť dokončené pod-
ľa harmonogramu v septembri 
v roku 2013.
Čo myslíte, ako sa bude si-
tuácia vyvíjať v druhej polo-
vici roka?
   - Informácie o možnom vý-
voji na trhu v druhej polovici 
roku, ktoré získavame v kontak-
te s našimi odberateľmi, sú zdr-
žanlivé. Od veľkoobchodných 
spoločností registrujeme signá-
ly o súčasnom poklese v predaji 
hutníckych výrobkov, ako sú ple-
chy a plné profi ly. Čo sa týka du-
tých profi lov, máme informácie 
z rokovania AVOT, kde konku-
renční výrobcovia avizujú pokle-
sy výrobných náplní v segmente 
zváraných rúr. V neposlednom 
rade dôležitý bude vývoj ekono-
micko – hospodárskej situácie 
v Európskej únii, čo je pre náš 
proexportne zameraný priemy-
sel veľmi dôležité. 
   Aj napriek niektorým nepriaz-
nivým informáciám a prognó-
zam som optimista a verím, že 
naša spoločnosť opäť splní svo-
je obchodné poslanie na čes-
kom trhu.

O. Kleinová

S Ing. Jozefom Urbanom,
generálnym riaditeľom

Audit dopadol na výbornú
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Vo funkcii generál-
neho riaditeľa ste už 
druhý rok, ako hod-
notíte toto obdobie?
   - Presnejšie, sú to 
dva roky a dva mesia-
ce čo ma vedenie ŽP 
a.s. vyslalo do dcér-
skej spoločnosti. Ťaž-
ko toto obdobie hodnotiť v nie-
koľkých vetách. V osobnom 
živote som niečo navždy stra-
til, niečo dočasne získal. V sa-
motnej  akciovej spoločnos-
ti ŽP EKO QELET som sa od 
začiatku snažil uplatniť skúse-
nosti a vedomosti, ktoré som 
získal v železiarňach v oblasti 
riadenia, štábnej kultúry, infor-
mačných technológií a v ob-
lasti bezpečnosti. 
   Qelet je momentálne jedna z 
najlepšie komunikačne vyba-
vených spoločností. Informá-
cie tečú a využívajú sa prak-
ticky nepretržite, počnúc ran-
ným dispečingom cez telefón-
nu infraštruktúru ŽP. Výkupy 
a expedícia šrotu i farebných 
kovov sa online zapisujú cez 
NIS na server v Podbrezovej. 
Po odstavení a prevode apli-
kácií z FOXPRO nám zosta-
lo vo fi rme pre zamestnancov 
jedine workgroup prostredie 
LOTUS NOTES. Toto prostre-
die nielenže hostí aplikácie 
ako naše CRM, DMS, Tech-
nika, Majetok, Bezpečnost-
né incidenty..., ale poskytuje 
emailing, kalendárové služby, 
chat - prakticky pre všetkých 
zamestnancov, lebo okrem 
šoférov, strojníkov a údržbá-

rozširuje počet stredísk a zberní na Slovensku

„... MOMENTÁLNE JE TO JEDNA Z NAJLEPŠIE
KOMUNIKAČNE VYBAVENÝCH SPOLOČNOSTÍ“ 

O súčasnom dianí v ŽP EKO QELET a.s. hovoríme s gene-
rálnym riaditeľom Ing. Jozefom Bánikom:

rov majú všetci note-
booky. Pre lepšie ria-
denie dopravy chce-
me zakomponovať do 
LOTUS-u aj mobilnú 
komunikáciu so šofér-
mi našich päťdesiatich 
kamiónov a s vybra-
nými obchodnými zá-

stupcami, či obchodnými part-
nermi.
   Je už bežné, že týždenné 
porady obchodného riaditeľa 
sa uskutočňujú prostredníc-
tvom videokonferencie. V šty-
roch najväčších strediskách 
máme totiž videokonferenčné 
prístroje a ľudia ich bezchyb-
ne ovládajú.
   V oblasti bezpečnosti je 
naša spoločnosť vďaka tech-
nickému, organizačnému za-
bezpečeniu a spolupráci s ŽP 
Bezpečnostné služby, s.r.o., o 
rád vyššie od iných, aj konku-
renčných fi riem. V dvanástich 
strediskách máme inštalova-
né kamerové systémy, kto-
ré tvoria jeden logický celok, 
okrem iného vyvedený naj-
novšie aj na PCO. S výnimkou 
jednej zberne v Bratislave sú 
všetky strediská a zberne pod 
zabezpečovačkami, pripoje-
nými na pult v Podbrezovej. 
   Teda,  keď mám hodnotiť 
moje dvojročné pôsobenie v 
Qelete, môžem konštatovať, 
že som niečo spoločnosti do-
niesol a zároveň som získal 
nové skúsenosti vo veľmi špe-
cifi ckej šrotárskej oblasti. Vá-
žim si aj dôveru zamestnan-
cov, ktorú sa mi podarilo zís-

kať.
Za uvedené obdobie ste 
otvorili niekoľko nových 
zberných miest. O ktoré 
ide?
   -  Zberný šrot tvorí zhruba 
štvrtinu našej produkcie. Je 
teda významnou zložkou na-
šej výroby. Aby sme ho za-
bezpečili v potrebnom množ-
stve, zriaďujeme nové stredis-
ká a zberne. Pokrývame nimi 
teritória, ktoré sme doposiaľ 
na Slovensku pokryté nemali. 
Pri mojom príchode bolo otvá-
rané stredisko Šurany. Ďalším 
strediskom, ktoré sme vybu-
dovali nákladom okolo 60 tis. 
eur bolo Komárno, ktoré je pri 
hlavnej bráne vchodu do Slo-
venských lodeníc. K nemu ná-
sledne bola zriadená zber-
ňa Meľký Meder. Pokračova-
li sme vybudovaním zberne v 
Banskej Bystrici, ktorá je loka-
lizovaná na Zvolenskej ceste, 
oproti Merkury Marketu. Po-
silnenie našich výkupov na 
Gemeri má zabezpečiť no-
vootvorená zberňa v Rimav-
skej Sobote. Patrí pod stre-
disko Lučenec. Predposled-
nou lokalitou, ktorú sme otvo-
rili je najmodernejšie stredis-
ko Prievidza, na Košovskej 
ceste 21. Vybudovala ho fi r-
ma STASO, s.r.o., s celkový-
mi nákladmi cez 350 tis. eur. 
Poslednou, ktorú sme otvo-
rili,  je zberňa v Dolnom Ku-
bíne. Patrí pod stredisko Tvr-
došín a je priamo na železnič-
nej stanici.Tento rok ešte plá-
nujeme vytvoriť malú zberňu v 
oblasti Liptovského Mikuláša, 
ktorá by nám zároveň slúži-

la ako základňa pre zvoz šro-
tu z oblasti Liptova. V novoo-
tvorených strediskách a zber-
niach sa zameriavame na ich 
čo najlepšiu efektivitu výkupu.
Čo vás čaká v letnom obdo-
bí?
   - Letné obdobie je pre šro-
tárov nevyspytateľné. Niekto-
rí dovolenkujú a nepredávajú, 
niektorí sa šrotu zbavili, lebo 
cítili pokles cien. Firmy, ktoré 
produkujú nový oceľový od-
pad majú celozávodné dovo-
lenky. Taliani spravidla celý 
august nepracujú a obmedzu-
jú nákup zo Slovenska.
   Oceľový odpad u nás skupu-
jú šrotárske spoločnosti so za-
hraničným kapitálom za nami 
nerealizovateľné ceny. Väč-
šinou expedujú do Talianska, 

V minulom čísle v článku: Všetci majú do železiarní dvere otvorené za-
pracoval tlačiarenský škriatok. Správne znenie:
   Už tradične sa toto významné podujatie koná za prítomnosti vzácnych 
hostí. Pozvanie prijali minister školstva, vedy a športu Dušan Čaplovič a de-
kan Hutníckej fakulty Technickej univerzity v Košiciach  Peter Horňak. Sláv-
nostného aktu sa zúčastnil primátor mesta Brezna Jaroslav Demian, sta-
rostovia okolitých obcí, riaditelia základných škôl a výchovní poradcovia. 
V hľadisku nechýbali rodičia, pedagógovia a  spolužiaci z nižších ročníkov.

   Na návrh vedenia akciovej 
spoločnosti ŽP EKO QELET sa 
uskutočnilo 31. mája 2012 výjaz-
dové zasadnutie Správnej rady 
Recyklačného fondu v spraco-
vateľskom stredisku spoločnos-

Spoločnosť ŽP EKO QELET a.s. vybudovala a dala do prevádzky 
1. júna 2012 novú zberňu v Dolnom Kubíne. Zberňa je situovaná 
na frekventovanom mieste v areáli železničnej stanice. Organizač-
ne patrí pod stredisko Tvrdošín, ktorého vedúci Bc. Milan Bugáň sa 
spolu s výrobnotechnickým riaditeľom Ing. Veverkom významnou 
mierou pričinili o jej včasné otvorenie.                                                       (JB)

ale aj do Rakúska. Huta SSM 
v Strážskom napriek predpo-
kladom stále šrot nakupuje a 
ukrajuje zo slovenského šro-
társkeho koláča.
   My musíme dodať materskej 
spoločnosti požadovaný me-
sačný limit šrotu v množstve, 
skladbe i kvalite. Z tohto dô-
vodu nám treba držať v sklade 
zhruba mesačnú zásobu oce-
ľového šrotu. Jeho cena už 
druhý mesiac výrazne klesá, 
čo bude mať pravdepodob-
ne dopad aj na náš výsledok 
hospodárenia v nasledujúcich 
dvoch mesiacoch. Budeme sa 
snažiť obchodnou politikou a 
znižovaním vlastných nákla-
dov zmierniť dopad tohto ce-
nového vývoja.

V. Kúkolová

Výjazdové zasadnutie Recyklačného fondu

Oprava

ti v Hliníku nad Hronom. Otvorilo 
ho premietnutie fi lmu o výstavbe 
strediska v Hliníku nad Hronom 
a príhovor obchodného riaditeľa 
ŽP EKO QELET a.s. Ing. Vilia-
ma Ryšavého. Nasledovala pre-

hliadka celého areálu strediska, 
počnúc vysúšacím pracoviskom 
autovrakov - SEDA, kde sa čle-
novia Správnej rady Recyklač-
ného fondu oboznámili s postu-
pom pri odstrojovaní starých vo-

zidiel a následne s úplným spra-
covaním vozidiel šrédrovaním 
(mletím) na technologickej linke 
PARFER. Po prehliadke šrédro-
vacej linky nasledovalo ofi ciál-
ne otvorenie zasadnutia RF prí-
hovorom generálneho riadite-
ľa ŽP EKO QELET a.s Ing. Jo-
zefa  Bánika a predsedu Dozor-
nej rady tejto spoločnosti Ing. 
Mariana Kurčíka. Nasledova-
lo rokovanie správnej rady pod-
ľa jej programu. Generálny ria-
diteľ Ing. Jozef Bánik, v prítom-
nosti celého vedenia spoločnos-
ti a Ing. Mariana Kurčíka zdôraz-
nil, že prostriedky pridelené Re-
cyklačným fondom na výstav-
bu šrédra boli vynaložené veľ-
mi efektívne, o čom sa členo-

via správnej rady presvedčili na 
vlastné oči. Ubezpečil ich, že 
sa tak uskutoční aj pri budúcich 
projektoch, ktoré má spoločnosť 
pripravené a odovzdá ich do 
konca júna 2012 Recyklačnému 
fondu. V závere Ing. Juraj Dlho-
polček v mene Recyklačného 
fondu poďakoval za pozvanie a 
pohostinnosť. Ubezpečil prítom-
ných, že získané poznatky Re-
cyklačný fond zohľadní pri svo-
jej činnosti a posudzovaní pred-
ložených projektov.
   Vedenie spoločnosti ŽP EKO 
QELET je presvedčené, že ak-
cie podobného charakteru 
prispejú k zlepšeniu vzájomnej 
spolupráce a informovanosti.

Ing. Slávka Žemberová
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   V spoločnej expozícii sa pod 
hlavičkou Železiarne Podbre-
zová Group predstavila spo-
ločnosť SLOVRUR, predajca 
a distribútor našich výrobkov 
na poľskom trhu a česká vý-
robná spoločnosť ŽĎAS. 
   Pod záštitou Ministerstva fi -
nancií a Ministerstva školstva 
Poľskej republiky, veľtrh kaž-
doročne prekonáva rekordy 
v počte vystavovateľov a náv-
števníkov.  Počet vystavova-
teľov prekonal tento rok počet 
1 400 a veľkosťou výstavnej 
plochy sa od roku 2008 viac 
ako zdvojnásobil.  
   Poľsko je šiestym najväčším 
obchodným partnerom Sloven-
skej republiky a pre našu spo-
ločnosť je to trh významný svo-
jim súčasným potenciálom, 
ale aj svojou perspektívou a  
rýchle rozvíjajúcou sa ekono-
mikou. Objem predaja ŽP a.s. 
do Poľska predstavoval v roku 
2011 zhruba 36 mil. eur. Z hľa-
diska exportu predstavuje Poľ-
sko pre ŽP a.s. tretieho naj-
väčšieho partnera, pri užšom 

Na ITM Poznaň 2012

Spoločnosť SLOVRUR oslávila pätnásť rokov

V dvadsiatom treťom týžd-
ni sa v ťahárni rúr usku-

točnila výmena opotrebo-
vanej vane na fosfátova-

nie rúr. Vpravo stará, vľavo 
nová vaňa.

F: I. Kardhordová

Výstavný stánok ŽP GROUP

Sídlo spoločnosti SLOVRUR Sp. z.o.o.

Oslava 15. výročia spoločnosti sa nezaobišla bez torty, ktorú 
krájal člen Predstavenstva ŽP a.s. Ing. Július Kriváň s výkon-
ným riaditeľom jubilujúcej spoločnosti,  Mgr. Andrzejom Rome-
rowiczom

Vedúci oddelenia predaja Mgr. Jan Sapun pri preberaní gratu-
lácie k výročiu spoločnosti Slovrur od prezidenta spoločnosti 
MTP (Medzinárodné poznanské veľtrhy) Andrzeja Byrta

pohľade z hľadiska predaja 
rúr, je Poľsko najvýznamnej-
šou a najväčšou exportnou 
krajinou.
   Obchodné zastúpenie Žele-
ziarni Podbre-
zová a.s. spo-
ločnosť Slovrur 
Sp. z o.o. oslávilo v týchto 
dňoch 15. výročie svojho vzni-
ku. Spoločnosť sídli v meste 
Stalowa Wola v juhovýchod-
nom cípe Poľska v regióne 
Rzeszow. 

   Zákazníkmi Slovruru  sú veľ-
kosklady a výrobcovia z odvet-
ví ako je stavebníctvo, energe-
tika, plynárenstvo, automobilo-
vý priemysel a lodiarstvo. Pre-
daj zo Slovenska sa realizuje 
prostredníctvom siete konsig-
načných skladov. Od roku 2004 
je spoločnosť certifi kovaná sys-
tém riadenia kvality ISO 9001. 
   Od vzniku spoločnosti je vý-

konným riadite-
ľom spoločnos-
ti Mgr. Andrzej 
Romerow icz .  

Dnes spoločnosť Slovrur za-
mestnáva šesť predajcov a 
troch administratívnych pracov-
níkov. 

Ing. M. Adamčák, PhD.

   Veľtrhu Metalforum v poľskej Poznani sa zúčastňuje 
naša spoločnosť pravidelne. Veľtrh je súčasťou poduja-
tia INNOVATIONS-TECHNOLOGIES-MACHINES (Inová-
cie - Technológie - Zariadenia). Toto podujatie, ktoré ne-
sie pomenovanie ITM len osem rokov sa však pýši viac 
ako 80 - ročnou tradíciou. 

Staré
za

nové
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Jedálny lístok 18. - 24. 6. 2012 Jedálny lístok 25. 6. - 1. 7. 2012
Pondelok

Polievky: boršč s mäsom, pečivo
mrkvová s pórom, pečivo

Vypr. úd. krkovička v cestíčku,
zem. kaša, čalamáda

Jelenie ragú s brusnicami, cestovina
Kurac. stehno so zelen., špenátové rezance
Šalát z čínskej kapusty s hroznom a jablkami

Morčacie prsia na hrášku, mrkvový šalát
Pečené buchty so slivkovým lekvárom, kakao

Celozrnná bageta mexická
Mliečny balíček

Utorok
Polievky: furmanská, pečivo

sedliacka, pečivo
Pečené kač. stehno, červ. kapusta, knedľa

Mexický hovädzí guláš, ryža, šalát
Šampiňóny na paprike, cestovina

Šalát strukovinový miešaný, pečivo
Zemiakový paprikáš, uhorkový šalát

Kysnutý koláč marhuľový, kakao
Bageta moravská

Vyprážaný brav. rezeň, pečivo
Streda

Polievky: oravská fazuľová, pečivo
paradajková s ryžou, pečivo

Vyprážaný syr, zem., tatárska omáčka
Bravčový perkelt, cestovina

Tortelíny so šunkou, syrová omáčka
Mexický šalát, pečivo

Tofu s kuracími prsami na čínsky spôsob
Buchty na pare s Nutelou,

mak. posýpka, kakao
Bageta Apetito
Ovocný balíček

Štvrtok
Polievky: prešporská, pečivo

kelová s ryžou, pečivo
Hovädzie dusené, kôprová omáčka, knedľa

Prírodný brav. rezeň, zelen. ryža, uhorka
Klužská kapusta

Horehronský syrový šalát, pečivo
Špenátové halušky s tvarohom, zakysanka

Zemiakové knedličky čučoried. so strúhankou
Bageta s kuracím mäsom

Pečené kačacie stehno, pečivo
Piatok

Polievky: šošovicová kyslá, pečivo
rascová s vajcom, pečivo

Sekaný rezeň z bôčika, zem. šalát
s majonézou

Kuracie stehno s kuriatkovou omáčkou,
cestovina

Džuveč z bravčového mäsa, uhorka
Lahôdkový šalát, pečivo

Losos na masle, dusená zelenina
Tvarohový nákyp s višňami
Bageta s pikantným mäsom

Mliečny balíček
Sobota

Polievka: stupavská zabíjačková, pečivo
Hovädzia roštenka na slanine, ryža, cvikla

Nitrianske bravčové stehno, knedľa
Celozrnná bageta syrová

Nedeľa
Polievka: slepačia, pečivo

Morčacie mäso na hubách, slov. ryža, šalát
Belehradský brav. rezeň, opek. zem., uhorka

Bageta salámová so šalátom

Chystáte sa na dovolenku? 
Pripravili sme pre vás sé-
riu dobrých rád, ktoré môže-
te zužitkovať nielen pri bale-
ní sa, ale aj počas pobytu na 
domácej alebo zahraničnej 
dovolenke:
   Ak idete na dovolenku do 
kempu, voľte oblečenie, ktoré 
je maximálne pohodlné a prak-

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

Sviečková hovädzia pečienka, knedľa
Bravčové mäso na rasci, ryža, šalát
Fašírka, paradaj. kapusta, zemiaky

Šopský šalát, pečivo
Natural rizoto so zeleninou

Škoricové osie hniezda, kakao
Bageta Apetito
Ovocný balíček

Utorok
Polievky: kapustová s údeným mäsom, pečivo

francúzska, pečivo 
Husárska roláda, zemiaky, uhorka
Kuracie prsia na paprike, cestovina

Horehronské špagety
Švajčiarsky šalát s tofu, pečivo

Ryba so špenátom a syrovou omáčkou
Dukátové buchtičky s vanilkovým krémom

Celozrnná bageta syrová
Vyprážané kurac. stehno v cestíčku, pečivo

Streda
Polievky: držková, pečivo

cesnaková s haluškami, pečivo
Pečené kuracie stehno, zelenin. ryža, kompót

Segedínsky bravčový guláš, knedľa
Vypráž. brokolica, zemiaky, tatárska omáčka

Parížsky šalát, pečivo
Zapekaný brav. rezeň so syrom, zel. obloha

Žemľovka s tvarohom
Bageta s kuracím mäsom

Mliečny balíček
Štvrtok

Polievky: zemiak. kyslá s kôprom, pečivo
frankfurtská, pečivo

Vyprážaný kur. rezeň furmanský,
zem. kaša, šalát

Maďarský hovädzí guláš, cestovina
Pizza diabolská

Fazuľový šalát so salámou a chrenom, pečivo
Zapek. baklažán s hydin. mäsom a zeleninou

Palacinky s Nutelou
Bageta s pikantným mäsom

Pečená brav. krkovička, pečivo
Piatok

Polievky: hovädzia s pečeň. haluškami, pečivo
roľnícka, pečivo

Sedliacka bravčová pečienka, čer. kapusta, 
knedľa

Morčacie prsia plnené Nivou, ryža, šalát
Špenátové listy s hlivami, opekané zemiaky

Pikantný syrový šalát, pečivo
Kuracie prsia s plnkou, zeleninová obloha

Rezance s orechmi
Bageta Gurmán
Ovocný balíček

Sobota
Polievka: terchovská, pečivo

Bravčový rezeň s pečeňou, zem., šalát
Kuracie stehno na smotane, cestovina

Bageta moravská
Nedeľa

Polievka: hŕstková, pečivo
Hovädzie dusené, parad. omáčka, knedľa

Kuracie prsia orientálne, ryža, šalát
Bageta šampiňónová so šunkou

Radíme vám pred dovolenkou
Skôr ako odcestujete ...

tické. Na dovolenku do hote-
la si vezmite aj slušné obleče-
nie. Mohlo by sa stať, že by ste 
sa do reštaurácie ani nedostali, 
keby vám chýbalo vhodné oble-
čenie. Najlepšia rada je: zobrať 
si na dovolenku kombinovateľ-
né vzdušné oblečenie z prírod-
ného materiálu, prípadne s ne-
krčivou úpravou. Ak však bude 

treba, vo väčšine hotelov sa dá 
požičať žehlička. 
   Na dovolenke s deťmi neza-
budnite na hračky, knižky, časo-
pisy, formičky do piesku, lopty, 
balóny a iné drobnosti. 
Nezanedbateľným pomocní-
kom sú slnečné okuliare. Naj-
lepšie so spoľahlivým UV fi l-
trom. Ak sú sklá poškraba-

né, strácajú svoju funkčnosť a 
môžu byť horšie ako pobyt na 
slnku bez okuliarov, lebo oči sú 
otvorené, hoci slnečné žiarenie 
preniká cez škrabance priamo 
do oka. 
   Opaľovací krém je dôležitý na 
každú pokožku, ale najviac pre 
svetlý typ pokožky. Opaľova-
cí krém s ochranným faktorom 
(v slovenčine sa ujala skrat-
ka OF a v angličtine 
SPF zo slov sun 
protective fac-
tor) predlžu-
je pobyt na 
slnku bez 
spá len ia 
pokožky. 
O c h r a n -
ný faktor 
je násobi-
teľom tohto 
času. Takže, 
ak vydržíte na 
slnku bez spále-
nia napríklad 10 mi-
nút a použijete faktor 8, po-
tom môžete na slnku pobudnúť 
až 80 minút. 
   V neposlednom rade si zober-
te niečo na skrátenie dlhej chví-
le. Napríklad hry. Medzi výbor-
né hry patria piškorky (stačí 
štvorčekový papier a dve perá), 
tic-tac-toe, stačí papier a tri rôz-
nofarebné kamene, fazuľky ale-
bo mince. Ďalšiu možnosť pred-
stavujú krížovky. Kúpte si krí-
žovkársky časopis, vyberte si 
podľa vlastnej fantázie klasické 
krížovky, osemsmerovky, ma-
ľované krížovky či iné hádan-
ky. No a výbornou zábavkou sú 
logické hry, napríklad Sudoku. 
Ak cestujete s deťmi, vezmite aj 
klasické hry, ako sú, „Človeče, 
nehnevaj sa“ alebo šachy. Dob-
rým pomocníkom na vyplnenie 
daždivých dní sú aj karty. 
   Pripravte si všetky potrebné 
doklady – platnosť pasu či vo-
dičského preukazu si skontro-
lujte vopred, aby ste mali šan-
cu prípadné nedostatky do za-
čiatku dovolenky odstrániť. Ak 
budete šoférovať, zistite si plat-

né predpisy a rýchlostné limi-
ty v krajinách, ktoré sa chystá-
te navštíviť. Zožeňte si informá-
cie o mieste pobytu a o mož-
nostiach výletov. 
   Pripravte si fotoaparát, kame-
ru, fi lm, batérie a iné potreby na 
zachytenie pekných okamžikov. 
Pripravte si rozpočet a pod-
ľa vašich predstáv si zameň-

te potrebné 
množ-

s t v o 
p e ň a z í . 

Vezmite si so sebou železnú re-
zervu (pre prípad úrazu alebo 
nepredvídaných skutočností) a 
zoberte si aj medzinárodnú pla-
tobnú kartu. 
   Na dovolenku si vždy zober-
te pohodlnú obuv. Vyberte si vy-
chádzkovú, športovú, trekingo-
vú alebo inú vhodnú obuv. Ak 
je to možné, vyberte si vzduš-
né prezuvky. Ak sa ubytujete vo 
viachviezdičkovom hoteli alebo 
idete na spoločenskú udalosť, 
nezabudnite si pribaliť aj sláv-
nostnú obuv. 
   Ak máte možnosť, vezmi-
te si so sebou GPS navigátor. 
Môže vám skrátiť čas cesty a 
optimalizovať trasu a zistiť po-
lohu. GPS navigácia je pri ces-
te autom, ako aj v ťažkých te-
rénoch výborným pomocníkom. 
Zoberte si so sebou svoj mobil-
ný telefón, nabíjačku, telefón-
ne čísla si do mobilu zadajte aj 
so správnou predvoľbou, napr. 
+421, aby ste mohli poslať SMS 
bez problémov. Vybavte si ro-
aming.                 Zdroj: Internet

Venujte v zahraničí dostatoč-
nú pozornosť svojim dokla-
dom. V turisticky vyhľadáva-
ných miestach pôsobia mno-
hí zlodeji, ktorí sa živia vrec-
kovými krádežami. V prípade 
okradnutia treba krádež ohlá-
siť miestnej polícii a vyžia-
dať si o spísaní tejto udalos-
ti písomný záznam, ktorý slú-
ži nášmu zastupiteľskému úra-
du  ako jeden z podkladov pri 
vydaní náhradného cestovné-
ho dokladu .O vystavenie ná-
hradného dokladu treba osob-
ne požiadať na zastupiteľskom 
úrade prostredníctvom písom-
nej žiadosti. Po overení totož-
nosti žiadateľa na prí-
slušnom policajnom 
riaditeľstve v SR mu 
ho úrad vydá. Avšak 
spravidla je platný 
iba na návrat do vlas-
ti. Niektoré štáty poža-
dujú aby bolo ich úrad-
mi vystavené výstupné 
vízum. Na túto skutoč-

Venujte pozornosť svojim dokladom
nosť žiadateľa spravidla upo-
zorní samotný zastupiteľský 
úrad, ktorý doklad vystavuje. 
Pokiaľ v danej krajine nemá 
Slovensko svoje zastúpenie, 
môže sa občan SR obrátiť na 
zastupiteľský úrad ktoréhokoľ-
vek štátu Európskej únie, ktorý 
mu vystaví európsky náhrad-
ný cestovný doklad na návrat 
na Slovensko. V prípade stra-
ty alebo odcudzenia dokla-
du v krajinách Schengenu, sa 
často dá na spätnú cestu do 
SR využiť policajné potvrde-
nie hlavne, ak má dotyčný pri 
sebe kópiu svojho cestovného 
dokladu.             Zdroj: Internet



...
Dňa 28. júna uplynie pätnásť rokov odvtedy, 

ako nás navždy opustil milovaný 
manžel, otec a starý otec

Dezider OLBRICHT
z Podbrezovej.

S láskou a úctou spomína
manželka,

dcéra s rodinou a syn

Spomienky
„Čas plynie ako tichej rieky prúd, kto ťa mal rád, 
nemôže zabudnúť. Tak, ako voda svojim tokom 
plynie, krásna spomienka na teba nikdy nepo-

minie.“
Dňa 12. júna 2012 uplynuli smut-
né tri roky keď nás navždy opus-
til náš drahý manžel, otec, starý 
a prastarý otec 

Jozef ČORDÁŠ z Valaskej.
Spomínajte s nami
...

„Hoci si odišla a niet ťa medzi nami, v našich srd-
ciach zostaneš stále s nami.“
Dňa 27. júna uplynie päť rokov, čo nás opusti-

la naša mama, stará a prastará 
mama

Mária NEPŠINSKÁ
z Michalovej. 

Tí, ktorí ste ju poznali, venujte jej 
spolu s nami tichú spomienku.

S láskou a úctou spomínajú
dcéra a syn s rodinami

...
„Kto žije v srdciach tých, ktorých opustil, ten 
nezomrel a navždy zostane v našich spomien-
kach.“

Dňa 29. júna uplynie desať rokov 
od úmrtia nášho drahého syna, 
brata, švagra a uja

Petra ZEMKU
z Čierneho Balogu.

Kto ste ho poznali, venujte mu 
spolu s nami tichú spomienku
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Poďakovanie

júnovým

Inzertná služba

pre informatikov a mechatronikov
v SG ŽP a SSOŠH ŽP

od 2. do 13. júla 2012 - v poradí už štvrtý Letný kemp informati-
kov a mechatronikov, v ktorom sa študenti oboznámia so základmi 
tvorby webových aplikácií. 
Po prvýkrát sa uskutoční od 2. do 4. júla 2012 v spolupráci s UMB 
Banská Bystrica: „Letný kemp pre informatikov a mechatronikov – ria-
denie mechatronických systémov“.

Ticho svetla

   V Brne v Krížovej chodbe 
Novej radnice do konca júla 
vystavuje sochár a sklársky 
výtvarník Valér Kováč. Verni-
sážou bola 22. mája otvorená 
výstava Ticho svetla, ktorou 

prezentuje desiatky svojich 
prác. Autor sa zaoberá predo-
všetkým spracovaním ploché-
ho skla. Tabuľové sklo povýšil 
na artefakt a stalo sa osobit-
nou zložkou modernej archi-
tektúry. Modeluje ho rezaním, 
brúsením, gravírovaním, maľ-
bou, lepením, dotváraním, či 
vitrážou.
   Tento držiteľ mnohých, aj 
svetových ocenení je pôvo-
dom Slovák a k spoločnosti 
ŽP GROUP má veľmi blízko. 
Každoročne sa podieľa na prí-
prave nášho výstavného stán-
ku na Medzinárodnom veľtrhu 
v Brne. V Smižanoch, v kosto-
le Božieho milosrdenstva, do-
minuje zelený jednoramenný 

kríž zo skladaného skla a ne-
rezu, ktorého autorom je prá-
ve Valér Kováč.                   ok

Bomburova šabľa svetová
   Prostredníctvom internetu sa 
tohtoročná súťaž O Bomburovu 
šabľu, s témou Máte radi zviera-
tá? stala svetovou. Svoje práce 
do nej prostredníctvom tohto mé-
dia prihlásilo dvestopäťdesiatdva 
autorov z dvadsiatich troch kra-
jín sveta - z Belgicka, Bulharska, 
Českej republiky, Čiernej Hory, 

pracovné jubileá
40-ročné

Iva ŠALINGOVÁ

35-ročné
Oľga BACHŇÁKOVÁ

Zlatica KLEMENTOVÁ
Ján ROMANČÍK

30-ročné
Ing. Miroslav CHOMIČ

Milan KAMENSKÝ
Marta MITUNÍKOVÁ
Iveta PANČÍKOVÁ
Mária PLEVOVÁ

25-ročné
Robert BOLGÁR
Juraj KLINCKO

Ján NEPŠINSKÝ
Milan POHORELEC

Zdeno RUŽIČKA

20-ročné
Rastislav ADÁMEK
Janka BÁLINTOVÁ

Pavel BÍROŠ
Pavel CÚTH

Milan DROPČO
Jaroslav GREGUŠ

Miloš GREGUŠ
Ing. Miloslav JOURA

Jozef LÁNI
Peter MURÁNSKY

Peter TURŇA
Jozef VÝBOŠŤOK

životné jubileá
Jozef AUXT

Želmíra ISKROVÁ
Karol KVAČKAJ
Vojtech PUŠKA

Peter ĎURIANČÍK
Peter KOŠÍK
Ján KRIVÁK

Juraj LEITNER
Jozef PIKULA

Magdaléna REČLOVÁ
Pavel TURŇA
Pavel BIROŠ
Ján BOHÁČIK

Klement FORMÁNEK
Ján KINDERNAY
Pavel RIDZOŇ

V máji odišli do predčasného 
starobného dôchodku

Jozef BARÁT
Jozef KAZÁR

 Ing. Ján RAJČOK
Jozef RIDZOŇ
Dušan UHRÍK
Ema ŽIAKOVÁ 

Eva ŽITNÁ.
   V mene vedenia akciovej spo-
ločnosti Železiarne Podbrezová 
im ďakujeme za odvedenú prá-
cu a do ďalších rokov života že-
láme len slnečné dni.

Ďakujeme všetkým príbuzným, priateľom, bý-
valým spolupracovníkom, susedom a ostat-
ným, ktorí sa prišli rozlúčiť s našou drahou dcé-
rou, manželkou, mamou a starou mamou

Evou KUCHARIČOVOU
z Podbrezovej.

Ďakujeme za kvetinové dary 
a prejavy sústrasti, ktorými ste 
sa pokúšali zmierniť náš hlboký 
žiaľ. Zvlášť ďakujeme kolektívu 
Základnej školy v Podbrezovej.

Smútiaca rodina

Rozpredávam zariadenie ro-
dinného domu, aj rôzne veci 
z domácnosti. Telefón: 0949 
811 335

...
Predám slnečný pozemok 
v Rohoznej, 11 €/m2, doho-
da. 0907 745 483

...
Predám ŠKODU FELÍCIU – 
MPI 1,3 – 50 KW, cena do-
hodou. Kontakt 0918 961 
427

...
Prenajmem 3-izbový byt 
v Brezne, tel. 0948 013 847

...
Predám veľký trojizbový byt 
v Čiernom Balogu - Dobroči. 
Bližšie informácie na č. tel.: 
0911 871 644, 0910 178 888.

Za neoceniteľnú pomoc 
v mojej zložitej situácii 
ďakujem Ing. Marianovi 
Kurčíkovi, podpredsedovi 
Predstavenstva ŽP a Na-
dácii ŽP.

Ivan Kasza, Podbrezová

Ďakujem

ŽP Informatika s.r.o. pozýva študentov vysokých škôl so zamera-
ním na informačné technológie na každoročný študentský kemp in-
formačných technológií. Kemp sa uskutoční v termíne od 1. augus-
ta 2012 do 21. augusta 2012. Ďalšie pokyny a informácie sú do-
stupné na adrese: http://www.zpinformatika.sk/kemp2012/intro.pdf

LETNÝ KEMP
pre vysokoškolákov

Španielska, Číny, Fínska, Grécka, 
Iránu, Írska, Indie, Indonézie, Ma-
cedónska, Moldavska, Nemecka, 
Poľska, Rakúska, Ruska, Srbska, 
Turecka, Ukrajiny, Uzbekistanu 
a Slovenska. V kategórii do pät-
násť rokov bolo prihlásených dve-
stošesťdesiatjeden prác, z kto-
rých prvé dve miesta obsadili prá-

ce mladých Pekingčanov - Zhang 
A He a Zhao Kun, tretie miesto 
patrilo domácej Júlii Barbaso-
vej. Do kategórie nad pätnásť ro-
kov sa prihlásilo menej - deväťde-
siattri autorov, avšak s oveľa väč-
ším počtom prác - štyristoštyrid-
saťpäť kresieb. Zvíťazil Bulhar Ja-
veho Savov zo Sofi e (foto), druhý 
bol Rus Valery Tarasenko z Psko-
va a tretia Slováčka Darina Kličko-
vá z Košíc. Odborná porota sa ne-
dala zaskočiť rôznorodosťou jazy-
kov. udelila aj dvanásť čestných 
uznaní, ktoré putovali do Číny, 
Poľska, Srbska, Ukrajiny Českej 
republiky, Nemecka, Bulharska 
a slovenským súťažiacim. 
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Pozývame vás
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ŽP ŠPORT hľadá dvoch plavčíkov na letnú sezónu 
na podbrezovské kúpalisko. Podmienkou je 
osvedčenie záchrannej služby, prípadne osved-
čenie plavčíka.

Informujte sa na tel. číslo: 645 1224 u p. Braučoka

FO ŽP – Myjava 1:1
  32. druholigové kolo odohra-
lo podbrezovské mužstvo doma 
s Myjavou. Už pred jeho začiat-
kom bolo jasné, že čo i len je-
den bod v prospech súpera zna-
mená pre Myjavu defi nitívny po-
stup, ktorý neovplyvní ani po-
sledné kolo. Gól Tubonemiho 
v 22. minúte otváral šance náš-
mu tímu. Výsledná remíza 1:1 
nakoniec rozhodla o postupujú-
com do Corgoňligy a neboli sme 

  Viessmann pohár v letnom 
biatlone 2012 sa konal 2. – 3. 
júna  v Revúcej. V sobotu boli 
na programe vytrvalostné prete-
ky, v ktorých športovci ŽP Šport 
obsadili v kategóriách: - mladší 
dorastenci: 1. Ondrej Koszto-
lányi, 11. Peter Šeirman, 
12. Michal Jurena,
- starší dorastenci: 4. Pe-
ter Seifert, 5. Martin Ku-
pec,
- ženy 31 ročné a staršie: 4. 
Dana Bartalská-Niňajová,
- muži 46 roční a starší: 3. Ma-
rian Kazár,
- žiaci 12 – 13 roční: 1. Martin 
Gánovský, 10. Dušan Peťko, 
15. Viktor Pápaj,
- žiaci 14 – 15 roční: 7. Tomáš 
Longauer, 8. Andrej Harčárik, 
- žiačky 12 – 13 ročné: 1. An-
drea Harčáriková, 15. Zuzana 
Longauerová,
- žiačky 14 – 15 ročné: 6. Karin 
Kazárová.

Ceny vstupeniek:
� deti do päť rokov majú vstup voľný � deti od 5 do 15 
rokov 1,5 eura (od 15. hod. 1 euro) � štu-
denti 2 eurá (od 15. hod. 1,5 eura) � dô-
chodcovia 1,50 eura (od 15. hod. 1 euro) � 
dospelí 3 eurá (od 15. hod. 2 eurá) �

V ponuke: požičovňa športového náradia (stolný te-
nis a volejbal), plážové ihrisko, bufetový predaj (nápo-
je, teplé jedlá, zmrzlina...), možnosť organizácie pla-
veckých výcvikov pre školy.

Bližšie informácie na tel. č. 048 645 1224
alebo 0901701214

13. júna o 15. a 17.15 hod.
Nitra, posledný prvoligový zápas dorastu U-19  FC Nitra – ŽP
Nitra, posledný prvoligový zápas dorastu U-17 FC Nitra - ŽP

15. - 17. jún 2012
medzinárodný futbalový trunaj „Senec a jeho okolie“,

účasť družstiev ŽP Šport Podbrezová U-14 a U-12

16. júna o 11. a 13.15 hod.
Giraltovce, posledný druholigový zápas U-18  MFK Slovan Giraltovce – ŽP

Giraltovce, posledný druholigový zápas dorastu U-16 MFK Slovan Giraltovce - ŽP

16. júna o 18. hod.
vo Schwadorfe, prípravný zápas mužov: FC Trenkwalder Admira Wacker - ŽP Šport 

 18. - 21. jún 2012
v Novom Bydžove  medzinárodný turnaj „O pohár hejtmana Královéhradeckého

kraje“, účasť družstva ŽP Šport Podbrezová U-17
 

19. júna o 16. hod.
prípravný zápas mužov v Brune: Austria Wien - ŽP Šport

23. júna o 11. hod. 
prípravný zápas mužov v Bratislave: ŠK Slovan Bratislava - ŽP Šport

16. júna 
cyklistické preteky Slovenského pohára na ceste v Partizánskom

17. júna
cyklistické preteky Slovenského pohára na ceste v Tužíne

FO ŽP – Spartak Trnava 0:2
   Starší dorastenci A družstva odohrali 9. júna posledný domáci pr-
voligový zápas  vo Valaskej proti už istému majstrovi z Trnavy. Po 
nie veľmi vydarenej jesennej časti sa v predposlednom kole do-
rastencom FO ŽP Šport podarilo  naplniť cieľ, ktorým bola záchra-
na v najvyššej súťaži na Slovenku a tak sa mohli oba celky pred-
viesť v pohodovom a najlepšom svetle. Prvých dvadsať minút hral 
náš tím veľmi dobre, vypracoval si aj jednu sľubnú príležitosť, žiaľ 
bez gólového zakončenia. Spartak Trnava dokazoval svoju kvalitu 
a postupne preberal iniciatívu, ale do vážnejšej gólovej šance sa 
jeho hráči nedostali. Tesne pred ukončením prvého polčasu vytia-
hol náš brankár Katreniak dva super zákroky, no po nasledujúcom 
rohovom kope sa súper ujal vedenia. Hneď na začiatku druhého 
polčasu sme si vsietili vlastný gól a na hráčoch mladších ako de-
vätnásť rokov sa zrazu začala prejavovať psychická vyčerpanosť. 
Akoby prestali veriť v zvrat v tomto zápase, ktorý nakoniec skončil 
ich prehrou 0:2. Hoci sa posledné domáce vystúpenie našim star-
ším dorastencom A-družstva nevydarilo a podľahli majstrovi z Tr-
navy, predsa len dokázali splniť cieľ a vybojovať si ďalšie účinko-
vanie v tejto prestížnej dorasteneckej súťaži. Posledný zápas se-
zóny odohrajú v Nitre. 

FO ŽP – Spartak Trnava 3:0
   Najvyššiu súťaž na Slovensku hrajú aj naši mladší dorastenci 
A-družstva. Aj oni sa v domácom prostredí stretli so Spartakom Tr-
nava, súperom zo stredu tabuľky (na čele je Žilina). Naši hráči od 
začiatku disciplinovane plnili pokyny trénera, vychádzajúce zo za-
bezpečenej obrany. V sedemnástej minúte sa dostali do vedenia, 
keď po šikovne zahratom autovom vhadzovaní Vysočana skóroval 
Sokol. Po polhodine hry už vyhrávali 2:0, tentokrát sa presadil Vy-
sočan. Aj napriek silnému odporu podbrezovskí mladší dorasten-
ci súpera nepúšťali do vyložených šancí. Po prvom polčase tak 
do druhého vstupovali s dvojgólovým náskokom a cieľom neinka-
sovať. V 69. minúte z tridsiatich metrov nádherne vystrelil Prístač 
a skóre vyskočilo na 3:0. 
   Tréner Ján Hroš tak mohol byť po deväťdesiatich minútach nad-
mieru spokojný a spolu s Ivanom Dubínym, trénerom staršieho do-
rastu, ďakujú divákom i svojim zverencom za predvedené výko-
ny v jarnej časti súťažného ročníka 2011/2012.                      JH,ID

NEPREHLIADNITE!!!

Mladším dorastencom
sa darilo

O postupe rozhodla posledná minúta zápasu
to my. Šťastena tento raz nestála 
na strane podbrezovských hrá-
čov. V rozhodujúcom momen-
te – v 90. minúte po brejku na-
sledoval vyrovnávajúci a záro-
veň postupový gól Joríka. Druhé 
miesto pre FO ŽP Šport potvrdi-
lo vynikajúcu výkonnosť nášho 
tímu, snahu hráčov a celého 
tímu o postup.

Liptovský Mikuláš
– FO ŽP 1:2

   Prvý polčas posledného kola 

v Liptovskom Mikuláši sa skon-
čil bezgólovo. V druhom sme sa 
ujali vedenia, po centri Kožičku 
skvele zakončil Rusnák a v 78. 
minúte sa v skrumáži najlepšie 
zorientoval Čekovský a zblízka 
prestrelil domáceho brankára. 
V závere zápasu domáci znížili 
skóre na 1:2.

V budúcom čísle o výsledkoch 
Futbalového oddielu ŽP Šport 
dosiahnutých v ročníku 2011/12

Posledný domáci súboj s Myjavou objektívom I. Kardhordovej

Kúpalisko v Podbrezovej otvorené od 23. júna denne od 9. do 18. hodiny

Vo vytrvalostnom biatlone si vybojovali

TRI PRVENSTVÁ
   V rýchlostných pretekoch, kto-
ré sa uskutočnili v nedeľu, boli 
v kategóriách:
– mladší dorastenci: 3. Ondrej 
Kosztolányi, 8. Michal Jurena, 
10. Peter Šeirman,
- starší dorastenci: 5. Martin Ku-

pec, 6. Peter Seifert,
- juniori 4. Rudolf Micha-
lovský, 
- ženy 22 – 30 ročné: 7. 
Eva Lehotská,

- muži 46 roční a starší: 2. Ma-
rian Kazár, 
- žiaci 12 – 13 roční: 3. Martin 
Gánovský, 6. Dušan Peťko, 17. 
Viktor Pápaj,
- žiaci 14 – 15 roční: 4. Andrej 
Harčárik, 7. Tomáš Longauer, 
11. Marek Breznina,
- žiačky 12 – 13 ročné: 3. An-
drea Harčáriková, 10. Zuzana 
Longauerová,
- žiačky 14 – 15 ročné: 6. Karin 
Kazárová.

(mk)


