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Vážení
spolupracovníci,
do nového roku vám i 
vašim rodinám prajem 
veľa zdravia, šťastia, 
osobných úspechov 
a dobré pracovné ko-
lektívy. Mojim osob-
ným želaním je, aby 
bol nový rok pre nás 
všetkých aspoň taký 
úspešný, ako ten uplynulý.
   Na začiatku roka 2014 sme 
konštatovali, že nevieme čo nás 
čaká na európskych a svetových 
trhoch. Nakoniec sa ukázalo, 
že to nebol jednoduchý rok. Zima objektívom J. Pančíka

Prihovára sa vám Ing. Vladimír Soták,
predseda predstavenstva a generálny riaditeľ

Na prahu nového roka

Pán riaditeľ, od vášho 
nástupu do podbrezov-
ských železiarní uplynulo 
v týchto dňoch 37 rokov. 
Spomínate si, čo ovplyv-
nilo vaše rozhodnutie po 
skončení vysokoškolské-
ho štúdia zamestnať sa 
práve v Podbrezovej?
   - Moji rodičia pracovali v 
Mostárni Brezno, takže rozhodla asi 
lepšia ponuka alebo vnútorné pre-
svedčenie o väčšom potenciáli pod-
brezovskej fabriky a rozmanitejších  
možnostiach realizácie v budúcnosti. 
Prezradíte nám na akých postoch 
ste pracovali počas svojej profesi-
onálnej kariéry?
   - Mojím prvým pôsobiskom bola 
oceliareň, kde som nastúpil do funk-
cie ekonóma a neskôr samostatného 
ekonóma prevádzky. Zotrval som v 
tejto pozícii až do nástupu na roč-
nú základnú vojenskú službu. Po 
návrate som zastával rôzne funkcie 
na ekonomickom úseku v podniku 
a v roku 1987 som sa stal vedúcim 
odboru ekonomických informácií a 
rozborov. Od 1. apríla roku 1990 som 
pôsobil vo funkcii ekonomického 
námestníka riaditeľa podniku a od 
1. apríla 1993 na poste riaditeľa pre 
kapitálový rozvoj. 
V čase, keď sa bývalé Českoslo-
vensko začalo uberať novým, 
dovtedy nepoznaným smerom, ste 
už boli členom vedenia a náročné 
rozhodovanie bolo aj na vašich 

Vďaka dobrej práci 
našich obchodníkov 
a dobrej komunikácii 
medzi jednotlivými 
odbornými útvarmi v 
rámci spoločnosti Že-
leziarne Podbrezová, 
vďaka tomu, že sme 
mali dostatok záka-
ziek a dokázali ich 
zrealizovať, sa nám 

však podarilo dosiahnuť lepšie 
výsledky, ako v roku 2013. Som 
úprimne rád a mám dobrý pocit 
z toho, že dosiahnuté výsledky 
hospodárenia nám umožnili vy-
platiť zo mzdových prostriedkov 
viac našim zamestnancom, ako 
sme sa zaviazali v kolektívnej 
zmluve a v závere roku sme, 
hlavne kategórii „R“, vyplatili 
vyššie odmeny, ako bolo zvy-
kom v minulých rokoch.
   Ďakujem všetkým obchodným 
partnerom, dodávateľom, od-
berateľom, aj našim dcérskym 
spoločnostiam. Aj zásluhou 
dobrých výsledkov hospodáre-
nia našich dcérskych spoloč-
ností, aj vďaka tomu, že mnohé 
spoločnosti mohli vyplatiť divi-
dendy pre Železiarne Podbre-
zová, tieto prostriedky mohli byť 
súčasťou navýšenia mzdových 
prostriedkov pre našich za-
mestnancov i akcionárov.
   Tak, ako uplynulý rok, aj za-
čiatok nového roka je pozna-
čený veľkým nepokojom medzi 
USA, EÚ a Ruskom. Sankcie, 
ktoré boli prijímané a opätova-
né zo strany Ruska, nám v mi-
nulom roku neumožnili urobiť 
ešte lepší výsledok hospodáre-
nia. Je potešiteľné, že nedošlo 
k odstávke zemného plynu. Na 
stránkach Podbrezovana som 
už na tento problém upozorňo-
val. Odstávka zemného plynu 
by totiž znamenala odstavenie 
výroby v ŽP. Chcem veriť, že 
vrcholoví svetoví politici budú 
mať dostatok zdravého rozu-
mu a guráže, a nedopustia vo-
jenské konflikty, ktoré by mohli 
ohroziť životnú úroveň ľudí aj 
na Slovensku, a tým aj našu 
fabriku.
   Odhliadnuc od toho, v roku 
2015 očakávame, že nedôjde 
k masívnemu nárastu spotre-
by našich výrobkov vo svete a 
predpokladáme, že ani na stra-
ne vstupov by nemali byť neja-
ké zásadné cenové výkyvy. 
   Obchodná sieť tvorená našimi 
obchodnými spoločnosťami a 
agentmi po celom svete, nám 

už roky umožňuje využiť prak-
ticky celú kapacitu výroby. Ve-
rím, že aj v roku 2015 budeme 
takto úspešnou firmou a som 
presvedčený, že vo vnútri spo-
ločnosti k tomu prispejeme pre-
dovšetkým zvyšovaním kvality 
produkcie a zvyšovaním servi-
su pre našich odberateľov. 
   Som rád, že po nábehu nové-
ho zariadenia plynulého odlie-
vania ocele v závere roka 2013, 
napriek problémom, ktoré sme 
mali s kvalitou ešte v decembri 
toho roku a v prvých dvoch me-
siacoch 2014, sa nám podarilo 
pričinením našich odborníkov 
- špecialistov vyladiť technické 
podmienky. Aj vďaka prechodu 
na nový typ kontinuálne odlie-
vaných oceľových blokov pre 
valcovňu rúr (rozmer 205x205, 
s rádiusom 40), sme zazname-
nali fantastické výsledky v zní-
žení materiálových nepodarkov 
vo valcovni rúr a v zvýšení kva-
lity valcovaných hladkých rúr 
za tepla. Málokto má dostatok 
informácií okolo tohto odborné-
ho problému, ale môžem vás 
ubezpečiť, že Železiarne Pod-
brezová produkujú v súčasnosti 
vysokokvalitnú oceľ a z nej vy-
sokokvalitné bezšvíkové rúry, 
na ktoré môžeme byť právom 
hrdí. 
   Rok 2014 bol úspešný aj 
pre naše dcérske spoločnos-
ti. Takmer všetky hospodárili 
s kladným výsledkom. Jediné 
problémy sme zaznamenali v 
spoločnosti TS Plzeň. Neboli 
však vyvolané len nedostatkom 
zákaziek, ale ovplyvnené hlav-
ne vstupom Národnej banky 
Českej republiky do menovej 
politiky a zásadným zhoršením 
kurzu českej koruny voči euru. 
Verím, že v roku 2015 už tieto 
vplyvy na nás nebudú dopa-
dať a predpokladám, že máme 
„našliapnuté“ dobre, aby sme 
aj rok 2015 skončili s kladným 
výsledkom hospodárenia. 
   Osobitne ďakujem všetkým  
pracovníkom, ktorí sa podie-
ľali na veľmi rozsiahlej gene-
rálnej oprave vo valcovni rúr, 

Ing. Ľudovít IHRING sa ako člen Predstavenstva Že-
leziarní Podbrezová, akciová spoločnosť, bude aj 
naďalej venovať povinnostiam vyplývajúcim z člen-
stva v orgánoch spoločností ŽP GROUP. 

S Ing. Ľudovítom IHRINGOM, členom Predstavenstva ŽP a.s.

Našou stratégiou do budúcnosti
je zveľaďovať to, čo máme

pleciach. Aké to bolo?
   - Po roku 1989 bolo 
jednoznačné, že Čes-
koslovensko sa bude 
vyvíjať novým smerom. 
Zavedená bola kupónová 
privatizácia, forma dovte-
dy v Európe neznáma. 
Jej základnou myšlienkou  
bola rýchla transformácia 

štátnych podnikov na akciové spo-
ločnosti. Ich akcie dostali dospelí 
občania Československa, ako tzv. 
investičné kupóny. Vláda si postup-
ne vyberala firmy a zaraďovala ich 
do kupónovej privatizácie. Podbre-
zovské železiarne, ako súčasť čes-
koslovenskej ekonomiky, mali dve 
možnosti. Buď sa tomu nestranne 
prizerať alebo vstup do privatizá-
cie brať ako zásadnú zmenu. Naše 
rozhodovanie bolo veľmi ťažké. Ne-
mali sme žiadne skúsenosti, ale boli 
sme si vedomí, že železiarne môžu 
veľmi ľahko skončiť. Jediná cesta, 
ako tomu zabrániť, bola kupónová 
privatizácia, čo sa napokon vďaka 
enormnému úsiliu aj podarilo. Dnes, 
s odstupom 23 rokov, hodnotí histó-
ria tento proces odštátnenia majetku 
veľmi kriticky. Prevažná väčšina dob-
re fungujúcich podnikov z tohto ob-
dobia zanikla alebo skončila v rukách 
zahraničných investorov. Pozitívne 
prípady sa dajú spočítať na prstoch. 
Jedným zo svetlých prípadov je však 
história akciovej spoločnosti Žele-
ziarne Podbrezová. 

Dňa 1. mája 1992 bola zriadená ak-
ciová spoločnosť Železiarne Pod-
brezová a vy ste sa stali podpred-
sedom predstavenstva. Ako si 
spomínate na štart spoločnosti?
   - Bolo to veľmi ťažké a náročné 
obdobie. Rozpadol sa trh v Soviet-
skom zväze a v krajinách východnej 
Európy, kde sme expedovali viac ako 
dve tretiny svojej produkcie. Boli sme 
nútení prijímať množstvo nepopulár-
nych opatrení a znižovať stavy za-
mestnancov. Bolo jednoznačné, že 
musíme pristúpiť k zmene, v prvom 
rade v myslení. Prvým krokom bolo 
prijatie novej filozofie obchodu sme-
rovanej na západ. Aj napriek tomu, 
že situácia bola zlá, spoločnosť to 
neodradilo v pokračovaní zásadnej 
modernizácie technologickej základ-
ne. Takmer dvadsaťročné úsilie vy-
budovania uzatvoreného výrobného 
cyklu malo byť zavŕšené intenzifiká-
ciou elektrooceliarne. V tomto obdo-
bí na financovanie dostavby chýbali 
peniaze.
Aj tento problém viedol k rozhod-
nutiu prijať revitalizačný program 
spoločnosti, na ktorého príprave 
ste sa intenzívne podieľali a jeho 
úspech potvrdzuje fakt, že násled-
ne slúžil ako vzorový materiál pre 
iné spoločnosti pri ich ozdravova-
ní. Priblížite našim čitateľom o čo 
šlo a čo tento program priniesol?
   - V spolupráci so skupinou špe-
cialistov poradenskej spoločnosti J. 
P. Calmes Consultans uskutočnilo 
vedenie hĺbkovú analýzu, na základe 
ktorej dospelo k záveru, že ak majú 
byť Železiarne Podbrezová ziskovým 
podnikom, musia splniť podmienky 

(Pokrač. na str. 4)

(Pokrač. na str. 2)

V novom roku vám prajeme pevné zdravie a osobné i pracovné úspechy



  - Ako už mno-
hí z vás vedia, 
rok 2015 bude 
v ý z n a m n ý m 
medzníkom v 
histórii dcér-

skej spoločnosti TRANSMESA, 
S.L.U., ktorá v prvom kvartáli 
plánuje ukončenie presunu 
výroby a sídla spoločnosti. 
Vzhľadom nato, nás opäť ne-
čaká ľahký rok. Našim prvora-
dým cieľom je minimalizovať 
výpadky vo výrobe a v čo naj-
kratšom termíne spustiť pre-
vádzku kontinuálnych ťažných 
stolíc a zariadení úpravne. 
Následne s nábehom výroby 
optimalizovať výrobný proces 

a postupne zvyšovať objemy 
výroby. Počas tohto obdobia 
musíme v spolupráci s ťahár-
ňou rúr ŽP a.s., zabezpečiť 
plynulé dodávky výrobkov na-
šim zákazníkom v požadova-
ných termínoch a kvalite. Pre 
splnenie týchto predsavzatí  
bude potrebné veľké úsilie 
všetkých zamestnancov, ako 
aj našich dodávateľov. Pra-
jem všetkým kolegom a za-
mestnancom celej ŽP GRO-
UP veľa zdravia a úspešný 
rok 2015.
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   - V pracovnej oblasti to bude určite udržanie tren-
dov, ktoré sa v minulom období vyvíjali pozitívnym 
smerom, či už ide o oblasť kvality dodávok oceľo-
vého šrotu a farebných kovov našim odberateľom, 
oblasť výsledkov hospodárenia spoločnosti alebo 
technickej obnovy majetku. Za každou spomenu-

tou oblasťou sú desiatky, možno stovky menších opatrení a krokov 
našich zamestnancov, ktoré v konečnom dôsledku viedli k radostnej-
šiemu bilancovaniu uplynulého roka a k optimistickejším vyhliadkam 
na ten nadchádzajúci.
   V stanovovaní ďalších konkrétnych cieľov si dovolím byť opatrnej-
ší. Vo viacerých ohľadoch očakávam rok, v ktorom nás čaká vyjas-
nenie niekoľkých, pomerne zásadných otázok, ovplyvňujúcich naše 
pôsobenie na trhu. Tomu sa bude podriaďovať aj realizovanie zá-
merov pre oblasti personálneho rozvoja, modernizácie technického 
a technologického parku, rozšírenia informačnej podpory, či ochrany 
a zabezpečenia majetku. Ako som už ale spo-
menul, hlavnou prioritou, od ktorej sa môžu odví-
jať naše ďalšie rozvojové aktivity, je zachovanie 
stúpajúceho vývoja hlavných ukazovateľov našej 
činnosti.
   Pri tejto príležitosti by som chcel v prvom rade 
poďakovať našim zamestnancom, ktorí svo-
jou činnosťou prispeli k úspešným výsledkom 
spoločnosti v uplynulom kalendárnom roku. Zároveň želám im, ich 
rodinám a blízkym, predovšetkým pevné zdravie a veľa úspechov 
v pracovnom aj súkromnom živote.

S akými predsavzatiami vstupujeme do nového roka?

   - Začiatok nového roka je pre mňa spojený 
ako s osobnými, rodinnými, tak aj s pracov-
nými plánmi a predstavami. Svojím najbliž-
ším, rovnako tak aj rodinám svojich priate-
ľov a spolupracovníkov prajem veľa šťastia 
a zdravia, ktoré, ako verím, so sebou prine-
sú aj osobnú spokojnosť. Kolektívu zamest-
nancov našej spoločnosti prajem, aby sa im 
darilo plniť plánované pracovné úlohy a aby 

sme spoločne zvládli náročnú situáciu a podmienky, ktoré nás 
v tomto roku čakajú. K tomuto cieľu musí smerovať svoje úsi-
lie nielen vedenie akciovej spoločnosti ŽĎAS, ale aj celý ma-
nažment na všetkých úrovniach riadenia. Tento záväzok platí 
samozrejme pre všetky profesie. Veď nám všetkým záleží na 
tom, aby sme udržali zamestnanosť vo firme a dobré výsledky 
hospodárenia, ktoré nám následne umožnia ďalší rozvoj a in-
vestície. Rovnako, ako v uplynulom roku, nebude situácia na 
tuzemských a svetových trhoch zvlášť jednoduchá. Musíme si 
nielen udržať súčasných zákazníkov, ale všemožne sa snažiť 
zabezpečiť nové obchodné prípady, a to predovšetkým v teri-
tóriách a krajinách, ktoré sú hospodársky stabilné a prosperu-
júce. Som rád, že rad podmienok k týmto výsledkom sa poda-
rilo pripraviť v závere uplynulého roka. Verím, že nastavené 
ekonomické ukazovatele hospodárskeho plánu sa podarí spo-
ločným úsilím naplniť. Značka ŽĎAS má vo svete stále skvelé 
renomé a tak verím, že kvalitné výrobky z našej produkcie si 
nájdu aj naďalej svojich spokojných zákazníkov.

-Do nového roku 
2015 vstupujem s 
vedomím, prianím 
a odhodlaním, aby 
výsledok dosiah-
nutý v minulom 
roku bol pre našu 

spoločnosť minimálnym cieľom. Uplynu-
lý rok 2014 a samotný predaj produkcie 
ŽP a.s. na českom trhu môžem zhodno-
tiť ako obchodne zdarný. Nielen v hlav-
ných komoditách, tzn. valcovaných, 
presných ťahaných rúrach a kontinuálne 
odlievaných oceľových blokoch sme 
plánované úlohy splnili, ale aj v oblasti 
dodávok z produkcie hutníckej druhový-
roby a rúrových navarovacích oblúkov 
bola obchodná situácia stabilizovaná s 
realizáciou na plánovaných číslach. Pre 
ilustráciu uvádzam predaj v roku 2014 
za jednotlivé komodity:
- kontinuálne odlievané oceľové bloky 
38 000 ton,

   - Pre rok 2015 
máme jedno veľké, 
úplne jednoduché 
predsavzatie a tým 
je splnenie stanove-
ného plánu.
   Tým jednoduchosť 

končí, pretože splnenie plánu nebude 
vôbec jednoduché a ľahké, a preto 
nastupujú menšie predsavzatia typu: 
“udržať nákladovosť zákaziek“, „spl-
niť zákazky v termínoch“, „doplniť zá-
kazkovú náplň vhodnými zákazkami“, 
„potvrdiť pozíciu na trhu“ alebo „udržať 
kredit, ktorý TS Plzeň má u zákazní-
kov“.
   Východisková pozícia z pohľadu 
zákaziek nie je zlá. V knihe zákaziek 
máme takmer dvakrát toľko kontraktov, 
ako sme mali v januári roku 2014 a aj 
výhľad naplnenia výrobných kapacít je 
optimistickejší ako pred rokom. Bohu-
žiaľ, rozloženie práce nie je ideálne a 
je kumulované do jedného obdobia. 
Znamená to, že počnúc druhým kvar-
tálom budeme mať starosti ako čo 
najefektívnejšie zorganizovať výrobu. 
Ak sa potvrdia predpoklady plánova-

ných zákaziek, rovnaký problém na-
stane aj vo vyťažení konštrukčných 
kapacít. Také situácie, po skúsenos-
tiach z konca roku 2013 a začiatku 
2014, môžeme len vítať a s miernymi 
obavami sa na ne aj tešiť.
   Optimistickejší pohľad na budúcnosť 
v roku 2015 má svoje korene v roku 
2014, kedy sa nám podarilo získať 
významné zákazky vo všetkých troch 
nosných odboroch. V odbore vulka-
nizačné lisy sme vyrobili a dodali do-
posiaľ najväčší vulkanizačný lis, ktorý 
TS Plzeň a.s. vyrobila vôbec. Bol to lis 
VL 110“, ktorého komora má priemer 
úctyhodných 2750 milimetrov. Od-
bor valcovacieho zariadenia priniesol 
významnú zákazku modernizácie 
valcovne v Pakistane, ktorú postup-
ne expedujeme ešte v týchto dňoch. 
A odbor hydraulických lisov vybojoval 
zákazku na stavbu jedného z najväč-
ších lisov pre voľné kovanie na svete. 
Lis s kapacitou 170 MN (17 000 ton)
má pracovný priestor rozmerov ro-
dinného domčeka 8 x 5,8 x 8,5 metra 
a jeho celková výška dosahuje výšku 
paneláka, úctyhodných 23 metrov. 

Bohužiaľ, tento projekt 
je typickým príkladom 
súčasného trendu, 
keď zákazníci poža-
dujú vlastnú výrobu 
dielcov podľa našej dokumentácie 
a nechávajú si dodávať len to, na čo 
„nestačia“. V tomto konkrétnom prípa-
de to je kompletný hydraulický pohon, 
elektrické ovládanie a niektoré drobné 
dielce pre lis. Súčasne je však potreb-
né konštatovať, že výrobu niektorých 
dielcov lisu, ako napríklad traverzy, 
nevie, vzhľadom k ich veľkosti, vyrobiť 
v ČR žiadna firma a náš odberateľ je 
jednou z mála spoločností vo svete, 
ktorá dokáže obrie odliatky odliať aj 
opracovať. Znamená to, že by sme sa 
k nej aj tak vrátili. Lenže obratovo by to 
bola impozantná zákazka.
   Ešte raz sa vrátim k predsavzatiam 
a úlohám roku 2015. Splnenie plánu je 
pre nás jednoznačnou prioritou. Tomu 
musíme prispôsobiť všetko naše úsi-
lie. Aby sme to dosiahli, je nevyhnutné 
získať zákazky, efektívne a načas ich 
vyrobiť. Ak sa nám to podarí, verím, že 
sa budúcnosti nemusíme obávať.

Na prahu nového roka
aj napriek tomu, že krátko po 
nábehu sme tam mali malé zdr-
žania. Ďakujem aj pracovníkom 
valcovne rúr, ktorí svojim prí-
stupom a súhlasom s odpraco-
vaním dvoch zmien navyše, v 
predstihu zabezpečili vsádzku 
pre rozpracovanosť v ťahárni 
rúr i valcovni rúr. 
   Tisíckrát som už konštatoval, 
že naša úspešnosť závisí od 
toho, koľko nájdeme odvahy 
pobiť sa o našu pozíciu na eu-
rópskych a svetových trhoch. 
Relatívne je stále veľmi dobrá. 
Predovšetkým na európskom 
trhu máme veľmi vysoký podiel 
predaja našich výrobkov, či ide o 
valcované rúry alebo presne ťa-
hané rúry za studena. Som pre-
svedčený, že aj do budúcnosti 
urobíme všetko preto, aby sme 
si svoje pozície udržali. V roku 
2015 prijmeme minimálne sto 
nových zamestnancov. Nemám 

obavy o našich absolventov. 
Tí, ktorí prichádzajú do fabriky, 
sú dobre pripravení. Mám skôr 
obavy zo zamestnancov, kto-
rí prichádzajú predovšetkým z 
úradu práce, a to preto, že nikdy 
nerobili v Železiarňach Podbre-
zová. Mali by si uvedomiť, že pri-
chádzajú do spoločnosti, ktorá 
vo svojej komodite patrí k špič-
kovým svetovým firmám a my 
od nich chceme, aby sa naučili 
dodržiavať pracovnú a techno-
logickú disciplínu, aby pochopili, 
že sila Železiarní Podbrezová 
spočíva v kolektívnom výkone.

Vážení spolupracovníci,
do nového roka vám prajem 
veľa šťastia, zdravia, osobných 
úspechov a chcem vám ubez-
pečiť, že zo strany predstaven-
stva a dozornej rady budeme 
naďalej robiť maximum preto, 
aby sme vytvorili čo najlepšie 
podmienky a zázemie pre so-

ciálny program, aj vo všetkých 
oblastiach, ktoré súvisia ako-
koľvek s ktoroukoľvek činnos-
ťou Železiarní Podbrezová. 
Pochopiteľne, svoje priania 
adresujem aj do všetkých  dcér-
skych spoločností, ktoré zabez-
pečujú pre nás servis.
   V tomto roku si pripome-
nieme 175. výročie založenia 
podbrezovských železiarní. 
Nasledujúce mesiace sa budú 
niesť týmto výročím, bude 
pripravených množstvo od-
borných podujatí, aby sme si 
svoju hrdosť na toto výročie 
pripomínali dennodenne, na 
každom kroku vytvárali pod-
mienky na to, aby sme mohli 
smelo pozerať aj do budúc-
nosti. My si totiž vážime svoju 
minulosť a preto si zaslúžime 
svetlú budúcnosť!

Ing. Vladimír Soták,
predseda Predstavenstva

a generálny riaditeľ ŽP

Ing. Miroslav ŠABART,
generálny riaditeľ

Ing. Milan JIRASKO, generálny riaditeľ

Martin ČERMÁK, generálny riaditeľ
- valcované rúry za tepla 12 900 ton,
- presné rúry ťahané za studena  5 976 
ton,
- hutnícka druhovýroba 1 009 ton,
- rúrové navarovacie oblúky a prechody 
183 ton.
   V súčasnosti zabezpečujeme zákaz-
ky na výrobné obdobie február a marec 
2015. Portfólio našich zákazníkov sa 
zásadne nemení, možno konštatovať, že 
zhruba 75 percent nášho predaja v sorti-
mente rúr je realizované prostredníctvom 
veľkoobchodných spoločností. Naši naj-
väčší odberatelia FERONA a.s., FAVEX 
s.r.o., BMB Ocel s.r.o., MUT Tubes s.r.o. 
a ďalší nesignalizujú zmeny, ktoré by 
ovplyvnili objemy ich objednávok a po-
žiadaviek. Pre výrobu v prvom štvrťroku 
máme potvrdené kontrakty na dodávku 
kotlových a výmenníkových rúr pre UNI-
PETROL Litvínov a MICo Třebíč. Pokra-
čujeme v dodávkach pre automobilovú 
výrobu, kde je našim hlavným odberate-

ľom TRW – DAS a.s. Dačice, kde sú do-
dávané delené rúry pre výrobu vodných 
tiahel nákladných vozov. Máme bohužiaľ 
informácie od odberateľov kontinuálne 
odlievaných oceľových blokov – Třinec-
kých železáren, a.s., že v porovnaní s 
rokom 2014 dôjde k zníženiu dodávok. 
Táto situácia bude predmetom ďalších 
rokovaní. Na súčasnú ekonomicko – 
hospodársku situáciu na českom trhu 
majú čiastočne vplyv sankčné opatrenia 
Európskej únie pre Rusko. Dotýkajú sa 
niektorých našich odberateľov, od expor-
tu do Ruska závislých. Aj napriek tejto 
skutočnosti verím, že obdobie, ktoré je 
pred nami, nám umožní zisk maximálne-
ho počtu objednávok, a tak i naplnenie 
obchodného plánu našej spoločnosti na 
rok 2015. Všetkým zamestnancom ŽP 
GROUP prajem veľa zdravia, šťastia a 
spokojnosti v pracovnom i súkromnom 
živote.

Ing. Roman VEVERKA,
generálny riaditeľ

Ing. Drahomír ĎURČENKA,
finančný riaditeľ

(Dokonč. zo str. 1)



PODBREZOVAN 1/2015 STRANA 3

   - I vy máte pocit, že dni a týždne sú z roka 
na rok kratšie a rok sa s rokom častejšie 
stretá? Veď sme sa ani nenazdali a zas tu 
máme január nového roka, vhodný čas na 
predsavzatia, ktoré sa budeme snažiť po-
čas nasledovného obdobia naplniť. Z môjho 
pohľadu to ani nie sú predsavzatia v pra-
vom zmysle, skôr ide o vysporiadanie sa 

s novými výzvami a úlohami čo najlepšie, najefektívnejšie. 
Počas roka 2015 je v oblasti financií potrebné ukončiť proces 
prechodu na tzv. SEPA platby – t.j. eurové prevody finanč-

S akými predsavzatiami vstupujeme do nového roka?

- V novom roku prajem 
všetkým kolegom a 
pracovníkom Železiar-
ní Podbrezová pevné 
zdravie, aby si ho mohli 
užívať so svojimi rodi-
nami a zároveň stabil-
né sociálne zabezpe-

čenie, k čomu dúfam prispejeme zo 
strany obchodu dostatočnou a renta-
bilnou zákazkovou náplňou.

   - Príchod nového kalendár-
neho roka je vždy medzník 
v živote človeka, kedy by sa 
mal poobhliadnuť a tak tro-
chu zhodnotiť ten predchá-
dzajúci rok a zároveň v nás 
vyvoláva pocit nádeje, želaní 
a predsavzatí do ďalšieho 

obdobia.
   Mám veľa skôr dlhodobých želaní, pred-
savzatí a cieľov v pracovnom aj súkromnom 
živote, ktoré si radšej nechávam pre seba. 
Jedno z predsavzatí ktoré môžem pove-
dať je, že sa budem snažiť doma viac času 
venovať spoločným športovým aktivitám 
so svojimi synmi a manželkou. Chcel by 
som zároveň do nového roku 2015 zaželať 
všetkým zamestnancom a spolupracovní-
kom pevné zdravie, správne rozhodnutia 
a rodinnú pohodu.

   - Mojím predsavzatím a verím, že pred-
savzatím všetkých zamestnancov valcovne 
rúr, je vyvalcovať v tomto roku historicky 
najvyšší objem - 198 000 ton rúr. Verím, že 
sa nám to aj vďaka technologickým zme-
nám a zlepšeniam zrealizovaným  v roku 
2014, podarí.
   V priebehu roka 2015 chceme pokračovať 

v ďalšom zlepšovaní technologických procesov. Z najdôle-
žitejších spomeniem modernizáciu technologického systé-
mu CARTA v ťahovej redukovni, úpravu kalibrácie valcov 
redukovne pre valcovanie hrubostenných rúr a skúšky val-
cov pretlačovacej stolice a redukovne zo spekaných kar-
bidov. Očakávam, že tieto technologické zmeny prispejú k 
ďalšiemu zvýšeniu kvality našich rúr a k zníženiu nákladov 
na ich výrobu.
   V mene vedenia valcovne rúr ďakujem všetkým zamest-
nancom valcovne za vynaložené úsilie pri plnení pracovných 
úloh a želám im veľa zdravia, šťastia a úspechov v roku 2015.

- Z dôvodu zníženia požiadaviek externých 
odberateľov kontinuálne odlievaných blokov 
vstupuje prevádzkareň oceliareň do roku 2015 
s trojzmenným, šesťdňovým výrobným reži-
mom, čím došlo aj k čiastočnému zníženiu poč-
tu zamestnancov.
   Zo skúseností vieme, že optimálnym ekono-
mickým režimom oceliarne je z dôvodu spotrieb 
energií, životností žiaromateriálov a celkovej 

organizácie práce, nepretržitý spôsob výroby. Preto je aj moje 
základné prianie, vrátiť sa na štvorčatový režim výroby, samo-
zrejme pri efektívnych podmienkach predaja „kontiodliatkov“.
   Začiatkom tohto roku, by sme chceli opäť obnoviť v novom za-
riadení plynulého odlievania ocele výrobu formátu kruh 240 mi-
limetrov, na ktorý sme už technicky, aj technologicky pripravení 
a do konca roka by sme chceli overiť možnosť výroby ďalšieho 
nového formátu kvadrát 105 milimetrov. Uvedené inovácie roz-
šíria ponuku našich výrobkov na trhu a umožnia zvýšiť výrobnú 
kapacitu prevádzkarne.
   Pri plnení výrobných úloh v roku 2015 prajem všetkým kole-
gom a zamestnancom oceliarne, ale aj spolupracujúcich pre-
vádzkarní a odborov veľa úspechov, chuť riešiť vzniknuté prob-
lémy a pevné zdravie.

   - Každý rok želám 
všetkým hlavne ZDRAVIE!
Keď budeme zdraví, zvlád-
neme smršť daňových a 
účtovných zmien zákonov, 
ktorú každý rok predvádza 
slovenský parlament...
   Keď budeme zdraví, 

zvládneme všetky daňové a colné kontroly,  
ktoré navštevujú železiarne... 
   Keď budeme zdraví, zvládneme problé-
my, s ktorými sa na nás obracajú jednot-
livé odbory, prevádzkarne alebo obchodní 
partneri...
   Keď budeme zdraví, budeme sa tešiť 
do práce, pretože riešenie problémov a 
zavádzanie zmien predpisov do podniko-
vej praxe nás posúva neustále dopredu 
a utvrdzuje v tom, že všetko zvládneme, 
keď budeme ZDRAVÍ...

   - Začiatok tohto roka, 
vzhľadom na množstvo 
zákaziek, ktoré máme v ja-
nuári pre ťaháreň rúr, začal 
veľmi dobre. Verím, že fi-
nančný plán na rok 2015 sa 
podarí naplniť vo všetkých 
druhoch výrobkov, čo je 

hlavný predpoklad pre istú a stabilnú prácu 
našich zamestnancov.
   Do nového roku celý kolektív ťahárne rúr 
a oblúkarne vstupuje s predsavzatím zlep-
šovania starostlivosti o výrobné zariadenia, 
zvyšovania kvality našich výrobkov a včas-
ného plnenia zákaziek.
   V novom roku 2015 želám všetkým 
zamestnancom ŽP a.s. zdravie, šťastie, 
veľa rodinnej pohody a pracovných úspe-
chov.

   - Mojim prvoradým pred-
savzatím zostáva aj v tomto 
roku zabezpečiť plynulú ex-
pedíciu a fakturáciu tovaru 
našim zákazníkom pri spl-
není všetkých legislatívnych 
požiadaviek. V snahe zame-
dziť daňovým únikom pri fik-

tívnych dodávkach tovaru, členské štáty EÚ 
každým rokom sprísňujú legislatívu v oblasti 
kontroly dodaní. V Maďarsku napr. zaviedli 
od 1. januára povinnosť registrovať vopred 
každé dodanie tovaru z krajín EÚ. Verím, 
že sa nám vďaka stabilnému portfóliu na-
šich zákazníkov a dobrej spolupráci s nimi 
podarí aj v roku 2015 zabezpečiť všetko čo 
legislatíva vyžaduje v stanovených lehotách. 
Prajem svojim kolegom aj všetkým zamest-
nancom Železiarní Podbrezová a.s. šťastný 
a úspešný rok 2015.

Ing. Vladimír SOTÁK ml., 
vedúci odboru predaja a marketingu

Ing. Stanislava SVETLÍKOVÁ,
vedúca odboru financovania

ných prostriedkov v rámci európskeho menového systému, 
ktoré sú obyvatelia a spoločnosti schopní posielať a prijímať 
za rovnakých podmienok ako domáce eurové prevody. Pev-
ne verím, že zákazková náplň a platobná disciplína našich 
odberateľov nám aj naďalej umožní uspokojovať všetkých do-
dávateľov načas, v termínoch splatnosti našich záväzkov. Zá-
roveň si želám, aby sa turbulentný vývoj na finančných trhoch 
z konca roka 2014 a začiatku roka 2015, ktorý je výsledkom 
najmä politických vplyvov, upokojil a priniesol menej volatilné 
meny v našom portfóliu, čím by sa limitovali riziká finančných 
strát pri konverziách týchto mien do EUR.
   Všetkým kolegom v Železiarňach Podbrezová prajem šťast-
ný a úspešný rok 2015, pevné zdravie, veľa vzájomného po-
rozumenia, pohodu a spokojnosť v rodinnom živote.

Ing. Miroslav DOMOVEC, CSc.,
vedúci prevádzkarne oceliareň

Ing. Milan MUTIŠ,
vedúci prevádzkarne valcovňa rúr

Ing. Peter KRAJAN,
vedúci prevádzkarne doprava

Ing. Jozef MICHÁLIK,
vedúci prevádzkarne ťaháreň rúr

Ing. Ingrid NÁGELOVÁ
vedúca odboru expedície
a obchodnej administratívy

Ing. Alena KVAČKAJOVÁ,
vedúca odboru riadenia daní
a účtovníctva

   Redakcia Podbrezovan vyhlásila v januári uplynulého roka veľkú čitateľskú súťaž O 
cenu generálneho riaditeľa, pri príležitosti 70. výročia nepretržitého vydávania firemných 
novín. V devätnástich kolách sa mali možnosť súťažiaci oboznámiť s rôznymi oblasťami 
histórie a podmienkou zaradenia do žrebovania boli správne odpovede na každé kolo.
Do súťaže sa zapojilo 42 našich čitateľov. Na splnenie všetkých kritérií mali k dispozícii 
aj náhradné kupóny. Žrebovala pracovníčka právneho odboru Mgr. Barbora Michalcová. 
Šťastena sa usmiala na bývalého pracovníka investičného odboru Ladislava LONGAU-
ERA, ktorý prevzal od predsedu predstavenstva a generálneho riaditeľa Ing. Vladimíra 
Sotáka darčekovú poukážku na dvojdňový pobyt v hoteli Stupka na Táľoch pre dve osoby. 
   Srdečne blahoželáme. Pocity víťaza vám priblížime v budúcom čísle Podbrezovana.

OK

Máme víťaza
čitateľskej súťaže

Foto: I. Kardhordová



je v zahraničí) a druhý, hoci nie je vyu-
čenec, si v nich tiež našiel prácu.
Miroslav MAKOVNÍK, oceliareň
   - V tejto firme pracovali moji rodi-
čia, ja som sa tu vyučil za zámočníka 
a v týchto tradíciách pokračuje v sú-
časnosti aj môj syn, ktorý je žiakom 5. 
ročníka Súkromnej strednej odbornej 
školy hutníckej ŽP, v odbore mecha-
nik mechatronik. Naviac, v dcérskej 
spoločnosti ŽP Gastro-servis pracuje 
aj manželka. Pred tridsiatimi rokmi 
som začínal v ťahárni rúr 1 ako zá-
močník a v deväťdesiatych rokoch po 
otvorení novej elektrooceliarne, kedy 
potrebovali mužov žeriavnikov, som 
prešiel do oceliarne. Najprv som robil 
na šrotovom poli a neskôr som bol pre-
radený k novej elektrickej peci. Obrov-
ské zmeny, ktoré nielen v tom období 
prebiehali v železiarňach sa dotýkali 
všetkých. Neustála modernizácia tech-
nologického zariadenia si vyžadovala, 
aby sme aj my - jej obsluha, napredo-
vali. Nakoniec som sa rekvalifikoval 
na žeriavnika a prešiel robiť na veľký 

žeriav. Dnes môžem povedať, že som 
nikdy neoľutoval rozhodnutie, pracovať 
pre túto firmu.
Ján TURŇA, centrálna údržba
   - Robil tu mamin brat a aj ja som sa 
rozhodol nastúpiť do tohto hutníckeho 
podniku. Som prevádzkový elektrikár 
EOP v oceliarni a v tejto profesii robím 
už tridsať rokov. Keď načriem do spo-
mienok, vtedy si viac uvedomujem, ako 
sa neustála menila aj naša práca v zá-
vislosti od modernizácie prevádzkar-
ne. Prinášala zmeny aj v našej práci, 

technika ide dopredu rýchlym tempom 
a tí, ktorí ju ovládajú, či opravujú sa 
musia neustále zdokonaľovať. V mojej 
rodine som, dá sa povedať, zakladate-
ľom hutníckej tradície. Pokračuje v nej 
syn, ktorý robí v prevádzkarni ťaháreň 
rúr. O tom, či to bol správny krok na-
stúpiť do podbrezovských železiarní, 
najpresvedčivejšie hovorí mojich tri-
dsať odpracovaných rokov.
Mária PAVKOVÁ, valcovňa bezšví-
kových rúr
   - Moje rozhodnutie ovplyvnilo možno 
aj to, že tu robili moji známi. Nastúpila 
som do novovybudovanej prevádzkar-
ne  ťahárne rúr 1, kde som šesť rokov 
robila žeriavničku a potom som prešla 
do pretlačovne rúr, dnes valcovne bez-
švíkových rúr. Môžem povedať, že aj 
dnes sa cítim tak skvelo, ako na za-
čiatku. V ťahárni rúr som, vzhľadom na 
odpracované roky, robila len krátky čas 
a viac vnímam zmeny, ktoré prebiehali 
a prebiehajú vo valcovni bezšvíkových 
rúr. Ako žeriavnička som si veľmi rých-
lo zvykla robiť na štyri zmeny. Patrím 

skôr k tým šťastnejším typom, nakoľko 
sa celý život držím hesla  „Keď je práca 
hrou, nie je problém“, a moju prácu za 
takú považujem.
Ján ŠVIDRAŇ, energetika
   - Robil som v Banskej Bystrici a chcel 
som sa dostať bližšie k môjmu rodisku. 
To bol dôvod prečo som sa rozhodol 
pre podbrezovské železiarne. Mojim 
prvým a jediným pracoviskom bola a je 
energetika. Spomínam si často, hlavne 
pri výmene zariadení za nové, ako sa 
všetko rýchlo mení. Myslím si, že tie-

to obrovské zmeny vnímame všetciaj 
vizuálne, veď za tri desiatky rokov sa 
k oveľa lepšiemu zmenilo aj pracov-
né prostredie, ekológia... K zmenám, 
ktoré sa ma priamo dotýkali, patrí po-
stupná rekvalifikácia, či už za prevádz-
kového zámočníka, kúrenára plynovej 
kotolne, inštalatéra...
Eva SIMANOVÁ, odbor zásobovania
   - Dôvod bol skôr rodinný. Mala som 
dve deti, ktoré navštevovali škôlku 
Pod kostolom a hneď oproti cez cestu 
sa nachádzalo moje pracovisko. V tej 
dobe som mala ako mladá mamička 
možnosť využiť aj skrátenú pracovnú 
dobu a robila som od 7. hodiny. Bolo 
to pre nás veľmi výhodné. Ovplyvni-
la ma aj skutočnosť, že v oceliarni 
robil môj otec, obaja súrodenci, ale 
aj manžel. Celých tridsať rokov som 
robila skladníčku v zásobovaní a tak, 
ako sa menili železiarne, menil sa aj 
náš odbor. V deväťdesiatych rokoch 
nastúpila výpočtová technika, ktorá 
bola pre nás veľkým plusom, aj keď 
musím priznať, že sme sa tejto zme-

ny trochu báli. Práca však bola zrazu 
rýchlejšia, prehľadnejšia a počítače 
nás odbremenili od namáhavejších 
úkonov. V súčasnosti som už šesť 
mesiacov na dôchodku a dnes som 
sa rada medzi železiarov vrátila. Veď 
na okolí lepšej firmy nebolo a myslím 
si, že ani nie je. Spokojná som tu bola 
po celý svoj pracovný život a prajem 
Železiarňam Podbrezová aby sa aj im 
naďalej darilo.

V. Kúkolová
Foto: A. Nociarová

Peter MEDVEĎ, centrálna údržba
   - V minulosti tu našli zamestnanie 
členovia mojej rodiny, ja som sa pre ŠŽ 
vyučil a hral futbal. Začínal som v starej 
učňovke (teraz dom športu) ako učeň  
a už od druhého ročníka sme chodili 
praxovať do výrobných prevádzkarní. 
Ja som praxoval v mechanickej údrž-
be ťahárne rúr 2 a po ukončení školy 
som nastúpil na toto pracovisko.Ver-
ný som mu zostal aj po centralizácii 
údržby a ako prevádzkový zámočník 
tam pracujem dodnes. Za tridsať rokov 

aj údržbári prešli množstvom zmien. 
K nepoznaniu sa zmenilo strojové za-
riadenie prevádzkarne a s ním sme sa 
zdokonaľovať aj my. Nebol to problém, 
nakoľko železiarne neustále ponúkali 
a i dnes ponúkajú rôzne možnosti pro-
fesijného rastu – nielen pre mladých, 
ale aj starších kmeňových zamestnan-
cov. S odstupom času môžem vyjadriť 
spokojnosť so svojim rozhodnutím, 
zamestnávateľa by som veru nemenil. 
V železiarňach pracuje manželka, ale 
aj synovia. Jeden tu robil tri roky (teraz 

V dome kultúry sa 19. decembra zišli zamestnancami, ktorí 
v roku 2014 odpracovali v podbrezovských železiarňach 
tridsať rokov, aby si prevzali od členov Predstavenstva ŽP 
ďakovné listy a náramkové hodinky. Za podiel na rozvoji 
spoločnosti a vernosť firme šesťdesiatim siedmim jubilan-
tom osobne  poďakoval predseda Predstavenstva a gene-
rálny riaditeľ ŽP a.s. Ing. Vladimír Soták. K slávnostnej at-
mosfére tohto dňa sa svojim vystúpením pripojil folklórny 
súbor Partizán.
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reštrukturalizácie bankového dlhu, 
s cieľom prekonania existujúcich 
problémov vo financovaní bežnej 
prevádzky a zvyšovaním účinnosti 
svojej riadiacej štruktúry. Upriamilo 
sa tiež na znižovanie angažovanosti 
podniku vo vedľajších a nevýrob-
ných činnostiach. Predstavenstvo 
vypracovalo revitalizačný program 
spoločnosti na obdobie rokov 1995 
– 1999. Vďaka naplánovanému 
postupu ozdravenia spoločnosti 
sa podarilo vedeniu získať úver na 
preklenutie náročného obdobia. Zá-
kladným predpokladom úspešnej 
revitalizácie bolo získanie nových 
stabilných odberateľov v zahraničí 
i tuzemsku pre efektívne využitie vý-
robného zariadenia, ktorého technic-
ká úroveň spĺňala minimálne európ-
ske kritériá. Založili sme obchodné 
spoločnosti PIPEX vo Švajčiarsku a 
Taliansku, a tým sme získali priestor 
na exkluzívnom trhu. Revitalizačný 
program zahŕňal súbor konkrétnych 
úloh, zameraných najmä na štruk-
túru riadenia, dôslednejšie využitie 

Našou stratégiou do budúcnosti
je zveľaďovať to, čo máme

Čo ovplyvnilo vaše rozhodnutie pracovať v železiarňach?

základných fondov, na revitalizáciu 
obežných prostriedkov, na optimálne 
využitie kvalifikovanej pracovnej sily  
a smerovala k ozdraveniu finančných 
tokov. Ešte v roku 1995 bol odstrá-
nený fenomén prvotnej platobnej 
neschopnosti a ročné bilancovanie 
skončilo po prvýkrát po transformácii 
so ziskom. To bol zlom, ktorý položil 
pevný základ ďalšej prosperity  Žele-
ziarní Podbrezová a.s. 
V apríli roku 1993 vznikol v spo-
ločnosti úsek kapitálového rozvo-
ja a vy ste sa stali riaditeľom tohto 
útvaru. Dnes z pozície odchádzate 
a úsek končí svoje pôsobenie.
   - Úsek kapitálového rozvoja vznikol 
v čase kupónovej privatizácie, keď 
nastali zásadné zmeny v majetkových 
vzťahoch. Akcionármi spoločnosti 
sa stalo vtedy vyše 28 tisíc držiteľov 
investičných kupónov a 40 investič-
ných fondov. Ako logický dôsledok 
privatizačného procesu vznikol trh 
s cennými papiermi, ktorý si vyžado-
val špecifickú pozornosť a to bola ob-
lasť, ktorá bola jednou zo základných 
poslaní tohto úseku. Okrem vzniku 

obchodných spoločností v Taliansku, 
Švajčiarsku, Poľsku a v Čechách 
došlo tiež k odčleneniu vedľajších 
a nevýrobných činností, ktoré viedli 
k založeniu spoločností ŽP – Gas-
troservis, s.r.o.; ŽP BYTOS, s.r.o.; 
ŽP - REO s.r.o.; a postupne v ďalších 
rokoch Tále, a.s.; ŽP Šport, a.s.; ŽP 
EKO QELET a.s.; KBZ s.r.o.; ŽIARO-
MAT a.s.; ŽP Informatika s.r.o.; ŽP 
Bezpečnostné služby s.r.o. a iné. Náš 
úsek zodpovedal za celý privatizačný 
proces majetku ŽP a sledoval hospo-
dárenie spoločností s prevládajúcim 
podielom majetkovej účasti Železiarní 
Podbrezová. Úspešná revitalizácia 
spoločnosti umožnila predstavenstvu 
realizovať podnikateľskú stratégiu 
akvizíciou ďalších strojárskych a me-
talurgických spoločností – ŽĎAS, 
a.s. a TS Plzeň a.s. v Čechách, čo 
v konečnom dôsledku prinieslo nové 
synergetické efekty a opäť posilnilo 
kapitálovú štruktúru Železiarní Pod-
brezová a.s. Tak sa začali budovať 
základy novej stratégie založenej na 
diverzifikácii podnikateľskej činnosti a 
postupne vznikala ŽP GROUP. 

   Dnes sa spoločnosť podstatne roz-
rástla a našou stratégiou do budúc-
nosti už nie je sa rozširovať, ale zve-
ľaďovať to, čo máme. Aby sme zostali 
aj naďalej spoločnosťou schopnou 
konkurovať ostatným renomovaným 
výrobcom oceľových bezšvíkových 
rúr v oblasti kvality a ekonomickej 
efektívnosti výroby, je nevyhnutné 
neustále modernizovať technológiu 
a skvalitňovať servis. Rekonštrukcia 
a modernizácia kontinuálneho odlie-
vania ocele a nové odprášenie elek-
trických oblúkových pecí v roku 2013 
boli zásadnými krokmi na tejto ceste. 
V príprave sú ďalšie zámery a ja sa 
úprimne teším, že budem raz sved-
kom ich úspešnej realizácie.
   Úsek riaditeľa pre kapitálový roz-
voj dňom 31. decembra 2014 ukon-
čil svoje pôsobenie. Hlavné činnosti 
a ľudia, ktorí ich zabezpečovali však 
pochopiteľne zostávajú. Ekonomickú 
kontrolu a monitoring činnosti dcér-
skych spoločností Železiarní Pod-
brezová a.s. bude podľa nového or-
ganizačného poriadku zabezpečovať 
v plnom rozsahu ekonomický úsek 
a starostlivosť o akcionárov ŽP a.s. 
prevezme úsek generálneho riadi-
teľa. Ja osobne chcem touto cestou 
poďakovať všetkým spolupracovní-
kom a členom vedenia spoločnosti 

za korektné medziľudské vzťahy 
a perfektnú prácu počas celých 37 
rokov spoločne strávených v pod-
brezovských železiarňach a ich dcér-
skych spoločnostiach.
Žezlo riaditeľa pre kapitálový roz-
voj opúšťate v roku 175. výročia 
vzniku podbrezovských železiarní. 
Čo im zaželáte do budúcnosti?
   - Ako člen predstavenstva a ak-
cionár si pochopiteľne želám, aby 
železiarne aj naďalej prosperovali 
a zostali najmenej ďalších 100 rokov 
úspešné na všetkých svetových teri-
tóriách. 
Môžem ešte jednu celkom súk-
romnú otázku?  Vaše meno sa 
kedysi spájalo s ľudovou hudbou 
súboru Urpín a Mostár. Okrem 
folklóru iste boli aj ďalšie koníčky 
a v posledných rokoch pribudol 
golf.  Toho času nikdy nie je dosť, 
ale predsa, v tejto etape života sa 
zvykneme vracať k svojim záľu-
bám z mladosti. Ako je to u vás?
   - Je pravda, že v ostatných rokoch 
som nemal času nazvyš a tak sa naň 
veľmi teším. A čo plánujem? Relax 
pri golfe a v záhrade, a ak mi čas 
zvýši, určite sa vrátim k mojim koníč-
kom z mladosti.

So želaním pevného zdravia
ďakujem za rozhovor. O. Kleinová   

Peter MEDVEĎ Miroslav MAKOVNÍK Ján TURŇA Mária PAVKOVÁ Ján ŠVIDRAŇ Eva SIMANOVÁ

(Dokonč. zo str. 1)
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   Deviataci, tak to už býva, si vybe-
rajú novú cestu životom. Premýšľa-
jú, čo chcú dosiahnuť, preto sa 16. 
decembra konal Deň otvorených 
dverí našich škôl – SSOŠH ŽP 
a SG ŽP.
   Hneď v úvode privítala riaditeľ-
ka Ing. Anna Pavlusová všetkých 
prítomných a talentovaní žiaci na-
šich škôl všetkých príjemne naladili 
hudbou a spevom. Počas prehliad-
ky školského areálu sprevádzali 
návštevníkov študenti a odpovedali 
na mnohé zvedavé otázky.
   V priestoroch odborného výcvi-
ku si prítomní mohli pozrieť novú 
učebňu metrológie, programovania 

Úspešné ukončenie vzdelávania pedagogických pracovníkov 
v projekte Vybudovanie MECHATRONICKEJ MODULÁRNEJ 
STANICE a s tým súvisiace inovácia obsahu a metód vzdelá-
vania (ITMS:261 10130588).
   Dňa 18. a 19. decembra bolo úspešne ukončené vzdelávanie pedagó-
gov Súkromnej strednej odbornej školy hutníckej ŽP záverečnou skúškou 
– overením profesijných kompetencií. V novembri a decembri 2014 sa zú-
častnilo vzdelávania desať učiteľov odborných predmetov a majstrov od-
bornej výchovy v školských učebniach vybavených potrebnou technikou. 
Vzdelávanie bolo zamerané na využívanie prostriedkov informovaných 
a komunikačných technológii vo vyučovacom procese a na prezentácii 
v spojení s interaktívnou tabuľou. Pedagogickí pracovníci sa oboznámili 
s prezentačnou grafikou pre účely tvorby digitálneho obsahu vyučovacej 
hodiny a samozrejme, s pracovným prostredím pre jej tvorbu. Jedným 
z cieľov bola aj tvorba štruktúry digitálneho obsahu vyučovacej hodiny 
a jej projekcia ako súčasť záverečnej práce. Medzi interaktívne pomôc-
ky potrebné pre realizáciu modernej výučby, okrem interaktívnej tabule, 
patrí aj vizualizér, digitálna kamera, digitálny fotoaparát, interaktívny dá-
tový projektor, digitálne pero, ktoré boli neodmysliteľnou súčasťou vzde-
lávania. Školenie úspešne realizovala spoločnosť GAMO, a.s., pobočka 
Liptovský Mikulš.

Ing. Lucia Vojčíková, koordinátor projektu pre vzdelávacie aktivity

V predposledný deň...

Centrum odborného vzdelávania

Odborná učebňa CNC strojov

   V súlade so zákonom č.184/2009 
Z.z. - o odbornom vzdelávaní a prí-
prave,  sme preto vypracovali pro-
jekty na zriadenie Centra odborného 
vzdelávania a prípravy (COVP) a 
museli sme splniť požiadavky, že 
COVP: 
 a) spolupracuje s príslušnou stavov-
skou organizáciou alebo profesijnou 
organizáciou,
b) musí mať moderné technologické 
zariadenia, ktoré nie sú súčasťou 
normatívu priestorovej, materiálnej a 
prístrojovej vybavenosti,
c) poskytuje odborné vzdelávanie a 
prípravu na výkon daného povolania 
a odborných činností.
   Na základe kontroly odbornej ko-
misie na mieste v škole, Republiková 
únia zamestnávateľov v Bratislave vy-
dala rozhodnutie o pôsobení SSOŠH 
ŽP ako COVP pre hutníctvo od 23. 
októbra 2014 a Slovenská obchodná 
a priemyselná komora v Bratislave 
pre strojárstvo a elektrotechniku od 
1. decembra 2014 na obdobie piatich 
rokov. COVP nemá vlastnú právnu 
subjektivitu a navonok ho zastupuje 
štatutárny zástupca školy.  
    Medzi hodnotiace štandardy COVP 
patrí poskytovanie a pôsobnosť od-
borného vzdelávania a prípravy, vy-
bavenosť pre daný odbor, partnerská 
a iná činnosť, kvalita výučby (pozi-
tívne hodnotenie štátnej školskej 
inšpekcie, kladné referencie zriaďo-
vateľa, schopnosť implementovať 
novinky z praxe do vzdelávacieho 
programu školy, vysoká odbornosť 
a kvalifikovanosť pedagogických za-
mestnancov), motivácia žiakov ZŠ, 
SOŠ a ich nábor, učebnice a učebné 
texty, praktické vyučovanie žiakov, 
ďalšie vzdelávanie, maturitné skúšky 
a záverečné skúšky, marketing.
Hlavným cieľom COVP je poskyto-
vanie žiakom školy odborné vzdelá-
vanie a prípravu na výkon daného po-
volania a odborných činností, ktorých 
súbor a štruktúru sa vytvára na zákla-
de požiadaviek zamestnávateľa. 
Hlavné úlohy COVP:
odborné vzdelávanie a príprava žia-
kov na výkon daného povolania a od-

    V jedno štvrtkové ráno (4. de-
cembra) sa na pôde Strednej prie-
myselnej školy J. Murgaša v Ban-
skej Bystrici stretla skupina štu-
dentov stredných škôl z Banskej 
Bystrice, Detvy, Brezna, Revúcej, 
Rimavskej Soboty, Žiaru nad Hro-
nom a samozrejme, z Podbrezo-
vej. Dôvodom ich stretnutia bolo 
zmerať si sily vo vedomostiach a 
zručnostiach z odboru elektronika 
v odbornej súťaži s názvom „ZE-
NIT v elektronike“. V minulom roku 
sa uskutočnilo už 31. kolo uvede-
nej súťaže.
   Našu školu reprezentoval v ka-
tegórii A žiak Andrej Macuľa z 5.C 
triedy, odboru mechanik – mecha-
tronik a v kategórii B nás zastupo-
val žiak Daniel Jacko z 1. C triedy. 
Po zistení teoretických vedomostí 
formou testu s 30 otázkami, na-
sledovalo praktické kolo, kde si 
súťažiaci museli vytvoriť návrh 

Vzdelávanie pedagógov

Nedali sme sa zahanbiť...
plošného spoja podľa predloženej 
schémy elektronického obvodu. 
Na túto časť mohli využívať počí-
tače s dostupným softvérom. Po 
návrhu a jednotlivých potrebných 
krokoch sa dostali až k posled-
nému bodu, ktorým bolo zistenie 
funkčnosti zapojenia „Elektronic-
kej hry Simon“. Celá súťaž trvala 
skoro do 15,30 hod.  a obidvom 
žiakom sa podarilo úspešne oživiť 
a sfunkčniť výrobok. Takto pre-
ukázané vedomosti a zručnosti 
Andrejovi priniesli 2. miesto a Da-
nielovi 4. miesto. Andrejove 2. 
miesto ho posúva na zmeranie si 
síl v celoslovenskom kole „Zenitu 
v mikroelektronike“, ktoré sa usku-
toční začiatkom februára 2015 v 
Trenčíne, v strednej odbornej ško-
le. Všetci mu želáme veľa šťastia 
a úspechov.

Ing. Lucia Vojčíková

Deň otvorených dverí
CNC strojov, pneumatiky, prácu na 
frézach, sústruhu, ukážky kovania, 
či nahliadnuť do tajov zapájania 
domovej elektroinštalácie. Učitelia 
teoretických predmetov pripravili 
pre hostí aktivity na vyučovacích 
hodinách, do ktorých sa s rados-
ťou zapojili nielen žiaci základných 
škôl, ale aj rodičia. Takto sa všetci 
na chvíľu stali našimi študentmi 
a odpovedali pri tabuli, riešili úlohy 
z geografie, biológie, besedovali o 
literárnych dielach, konverzovali v 
cudzích jazykoch, či robili fyzikálne 
pokusy. Mohli si vyskúšať prácu 
s interaktívnou tabuľou, preveriť 
svoju informačnú gramotnosť, otes-

tovať svoje znalosti pri ukážkach 
prijímacích pohovorov zo sloven-
ského jazyka  a matematiky a svoje 
športové zručnosti pri prezentácii 
talentových skúšok. Predvianoč-
nú atmosféru umocnil mini bazár 
vlastnoručne vyrobených vianoč-
ných pozdravov, maškŕt a ozdôb 
šikovných žiakov, majstrov, vycho-
vávateliek a učiteliek našich škôl. 
V hanbe neostal ani motoristický 
krúžok a očaril návštevníkov jaz-
dou na štvorkolke a motokáre. 
   Príjemným prekvapením a odme-
nou za prácu a snahu bola početná 
návštevnosť a príjemná atmosféra. 
Veríme, že tento deň pomohol de-
viatakom v rozhodovaní sa o svojej 
budúcnosti.                              (VP)

  Stredné odborné školy sú v poslednom období viac než kedykoľ-
vek predtým vyzývané spoločnosťou, aby preukázali a zlepšovali 
vlastnú vzdelávaciu činnosť vo vzťahu k potrebám zamestnávate-
ľov. V období zvyšujúcej sa nezamestnanosti mladých ľudí je kvali-
ta odborného vzdelávania a prípravy na výkon povolania kľúčovým 
faktorom pre uplatnenie sa absolventov odborného vzdelávania 
v praxi. Požadované vedomosti a zručnosti absolventov odborné-
ho vzdelávania, súlad obsahu vzdelávania s praxou a s požiadav-
kami zamestnávateľov, dialóg s praxou, to sú rozhodujúce nástroje 
zodpovedajúce rýchlo sa meniacim potrebám a očakávaniam obča-
nov a zamestnávateľských subjektov.

borných činností v strednej odbornej 
škole dôrazom na kvalitu výučby a 
uplatnenie absolventov na trhu prá-
ce, realizácia ďalšieho odborného 
vzdelávania pedagogických zamest-
nancov, tvorba a realizácia nových 
školských vzdelávacích progra-
mov, inovácie obsahu vzdelávacích 
programov, medzinárodná spoluprá-
ca v oblasti odborného vzdelávania, 
poradenské a servisné služby profe-
sijného zamerania, tvorba a spolu-
tvorba odborných učebných textov, 
spolupráca so základnými školami v 
oblasti propagácie odborného vzde-
lávania a prípravy a uplatnenia sa 
absolventov na trhu práce a osve-
tová činnosť, spolupráca so zamest-
návateľom na ukončovaní štúdia a 
skúškach, motivovanie a oceňovanie 
žiakov, prezentácia odborných zruč-

nosti a tvorivosti žiakov a pedagogic-
kých zamestnancov školy, realizácia 
celoživotného vzdelávania. 
   Našou snahou je priviesť školu pôso-
biacu ako Centrum OVP, ku komplex-
nej kvalite v sektore stredoškolského 
odborného vzdelávania a sprostredko-
vať všetkým pocit úspechu z výnimoč-
nosti. Museli sme preukázať splnenie 
hodnotiacich štandardov COVP, čo je  
zamestnávateľmi požadovaná a zá-
väzná charakteristika kvantitatívnych 
a kvalitatívnych vlastností pôsobe-
nia školy. Je to miera, kedy môžeme 

vzdelávací výkon školy označiť za 
vzorový a školu označiť  za Centrum 
odborného vzdelávania a prípravy.
Súčasťou COVP sú odborné učebne 
a dielne, ktoré ponúkajú vzdelanie 
pre žiakov aj pre celoživotné vzdelá-
vanie dospelých v oblastiach:
- odborná učebňa hutníctva - výro-
ba materiálov, ich vlastnosti, použitie 
v praxi,
- odborná učebňa strojárstva -  
konštrukcia strojov, funkcia kompo-
nentov, montáž a demontáž strojov,
- odborná učebňa CNC strojov
- programovanie, riadiace systémy, 
obrábanie kovov,
- odborná učebňa mechatroniky 
- pneumatika, elektropneumatika, 
hydraulika, elektrohydraulika, sen-
zorika,
- odborná učebňa automatizácie 
-  elektronika, PLC automaty, logické 
obvody, regulátory, mikropočítače, 
robotizácia,
- odborná učebňa metrológie - 
kontrola a meranie rozmerov, kontro-
la vlastností materiálov,
- dielne - pre ručné spracovanie ko-
vov, kovanie, zváranie, strojové obrá-
banie sústružením, frézovaním, vŕta-
ním, brúsením, výroba a osadzovanie 
plošných spojov, elektrotechnické 
inštalácie, elektrotechnické meranie

   Súkromná stredná odborná škola 
hutnícka Železiarne Podbrezová je 
zapojená aj v národnom projekte 
„Rozvoj stredného odborného vzde-
lávania“. Je nadštandardne vybave-
ná a v súčasnosti poskytuje vynikajú-
ce materiálno-technické podmienky 
pre teoretické a praktické vyučova-
nie. Škola má dlhodobú spoluprácu 
so strategickým zamestnávateľom 
Železiarňami Podbrezová, a.s. a ab-
solventi školy majú garanciu zamest-
nania.

Ing. Peter Mlynarčík
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Jedálny lístok
19. - 25. 1. 2015

Jedálny lístok
26. 1. - 1. 2. 2015

Pondelok
Polievky: držková, roľnícka, 
pečivo.
● Bravčový guláš segedínsky, 
knedľa ● Kuracie prsia prí-
rodné, zeleninová ryža, šalát 
● Ravioly so syrom, paradaj-
ková omáčka ● Študentský 
šalát, pečivo ● Plnené hovä-
dzie mäso, zeleninová oblo-
ha ● Žemľovka s tvarohom ● 
Bageta s pikantným mäsom ● 
Mliečny balíček.

Utorok
Polievky: prešporská, zemia-
ková gulášová, pečivo.
● Hovädzí rezeň obaľovaný, 
zemiaky, uhorka ● Kuracie 
stehno s kuriatkovou omáč-
kou, cestovina ● Džuveč 
z bravčového mäsa, uhorka 
● Šalát rančerský, pečivo ● 
Špenátové halušky s tvaro-
hom, zakysanka ● Lievance 
s džemom ● Celozrnná bage-
ta syrová ● Vyprážaný bravčo-
vý rezeň, pečivo.

Streda
Polievky: kapustová s údeným 
mäsom, paradajková, pečivo.
● Morčacie prsia na hrášku 
so šampiňónmi, ryža, šalát ● 
Hovädzie dusené, kôprová 
omáčka, knedľa ● Vyprážaná 
treska plnená brokolicou a sy-
rom, zemiaky, šalát ● Šalát 
pekinský so šunkou, pečivo ● 
Ohnivé kuracie stehno orien-
tálne, zeleninová obloha ● 
Šúľance s makom ● Bageta 
moravská ● Ovocný balíček.

Štvrtok
Polievky: slepačia, karfiolová, 
pečivo.
● Bravčové stehno záhrad-
nícke, slovenská ryža, šalát 
● Vyprážané kuracie stehno, 
zemiaková kaša, kompót ● 
Pizza s moravským mäsom 
● Lahôdkový šalát, pečivo ● 
Zemiakový paprikáš, paradaj-
kový šalát ● Pečené buchty 
so slivkovým lekvárom, kakao 
● Bageta Gurmán ● Pečené 
kačacie stehno, pečivo.

Piatok
Polievky: slovenská hubová, 
hrachová so salámou, pečivo.
● Pečené morčacie stehno, 
červená kapusta, knedľa ● 
Hovädzí guláš mexický, ryža, 
šalát ● Štefanská sekaná pe-
čienka, zemiakový prívarok, 
chlieb ● Pestrý cestovinový 
šalát ● Zapekaná brokolica 
s tofu ● Maxi buchta s orecho-
vo-višňovou plnkou, vanilkový 
krém ● Bageta s kuracím mä-
som ● Mliečny balíček.

Sobota
Polievka: zeleninová s rajba-
ničkou, pečivo.
● Vyprážaný bravčový rezeň, 
zemiakový šalát s majonézou 
● Hovädzie filé kopaničiarske, 
tarhoňa, uhorka ● Bageta 
šampiňónová so šunkou.

Nedeľa
Polievka: oravská fazuľová, 
pečivo.
● Bravčové stehno na smo-
tane, knedľa ● Kuracie prsia 
Kung-Pao, ryža, šalát ● Bage-
ta salámová so šalátom.

Nalaďme sa na plnenie cieľov

   Zimná sezóna je spojená 
s organizovaním zimných po-
bytov pre deti v prírode - lyžiar-
skych výcvikových kurzov, škôl 
v prírode a iných zotavovacích 
podujatí pre deti a mládež.  Or-
ganizátormi takýchto podujatí 
sú zvyčajne školy, cestovné 
kancelárie, občianske združe-
nia a  iné právnické a fyzické 
osoby oprávnené na podnika-
nie.  Ich povinnosti v súvislosti 
s ochranou verejného zdravia, 
zabránenia resp. obmedze-
nia možného rizika ohrozenia 
zdravia a rizika vzniku a šíre-
nia prenosných ochorení pri  
organizovaní a priebehu  zo-
tavovacích podujatí pre deti 
a mládež definuje § 25 zákona 
č. 355/2007 Z.z. - o ochrane, 
podpore a rozvoji verejného 
zdravia v znení noviel  a vy-
hláška MZ SR č. 526/2007 
Z.z., ktorou sa ustanovujú 
podrobnosti o požiadavkách 
na zotavovacie podujatia.

  „Medzi základné povinnosti or-
ganizátorov zotavovacích pod-
ujatí pre deti a mládež podľa 
týchto legislatívnych ustano-
vení patrí povinnosť požiadať 
najmenej 30 dní pred začiat-
kom konania zotavovacie-
ho podujatia miestne (podľa 
miesta konania zotavovacieho 
podujatia) príslušný Regio-
nálny úrad verejného zdravot-
níctva (RÚVZ) o posúdenie 
zotavovacieho podujatia, a to 
formou  písomnej žiadosti. V 
nej sa okrem identifikačných 
údajov organizátora zotavova-
cieho podujatia uvedie druh, 
termín a miesto konania zota-
vovacieho podujatia, počet detí 
a osôb pracujúcich na tomto 
podujatí, ďalej spôsob stravo-
vania, odtlačok pečiatky a pod-

Vianočné leňošenie a prejedanie sa je za nami 
a my máme výčitky svedomia, že sme opäť 
boli raz k sebe príliš benevolentní. Nedokázali 
sme odolať tým všetkým nástrahám v podobe 
vanilkových rožkov, zemiakového šalátu s ma-
jonézou, klobásky a pri tom ešte to sladké nič 
nerobenie pred televíznou obrazovkou.
   Teraz však už dosť. Vstúpili sme do nového 
roka a ten začiatok sa vždy spája s predsavza-
tiami. Je to obdobie, kedy sa dokážeme ešte 
naladiť na plnenie nových cieľov. Jedným, vy-
túženým pre mnohých z nás, je zníženie hmot-
nosti. Ak to bude našim predsavzatím a chce-
me ho aj vážne splniť,  podmienkou je vytýčiť si 
cieľ, ktorý bude motiváciou. Ten cieľ musí byť 
reálny a splniteľný. Nesmie to byť extrém, ale 
trebárs, čo tak znížiť konfekčnú veľkosť o jed-
no číslo?
   Je množstvo literatúry a článkov na internete 
o tom, ako si treba počínať pri chudnutí. Vždy 
však platí niekoľko zásad, ktoré treba dodr-
žiavať. Prvou je, že kto chce schudnúť, musí 
piť. Voda, bylinkové a zelené čaje, ovocné a 
zeleninové šťavy. Pri diéte sa skrátka neoplatí 
dôležitosť vody ignorovať. Denná dávka, kto-
rú bezpodmienečne potrebujeme, je dva až tri 
litre tekutín denne. Pozor však na kolové limo-
nády, sladké nápoje, džúsy s cukrom a produk-
ty, tváriace sa diétne, obsahujú zákerné umelé 
sladidlá. Ani alkoholické nápoje nie sú pri diéte 

ideálne. Skrýva sa v nich vysoký obsah cukru a 
často obsahujú viac kalórií než výdatný obed. 
   Ovocie a zelenina sú pri redukčnej diéte kľú-
čové. Deň by ste mali odštartovať ovocím, kto-
ré sa dopoludnia trávi lepšie, než v poobedňaj-
ších či večerných hodinách. Zelenina na obed 
i na večeru vás zásobí vitamínmi a zasýti, bez 
obáv o krivky. Najlepšie je konzumovať ovocie 
i zeleninu v surovom stave, pretože kompóty a 
nálevy obsahujú vyšší obsah cukrov a navyše 
sa stráca podiel vitamínov. Prijateľnou alterna-
tívou je zelenina pripravovaná v pare a suše-
né ovocie bez cukru, ak práve nemáte poruke 
čerstvé. 
   Aj malý pohyb má pre naše telá, ktoré počas 
sviatkov spohodlneli, dôležitý význam. Pokiaľ 
nepatríte k tým aktívnym športovcom ktorí, 
trikrát do týždňa navštevujú fitnescentrá a ste 
skôr domased, naštartujte sa aspoň prechádz-
kou. Postupne sa vám pohyb možno natoľko 
zapáči, že skúsite aj ďalšie aktivity.
   Len si spomeňte, koľkí z vašich známych 
zázračne schudli, ak svoje jedlo rozdelili do 
piatich menších porcií. Telo si poradí lepšie s 
niekoľkými porciami malého množstva jedla, 
než s výdatným obedom a neskorou večerou. 
Odborníci na výživu tvrdia, že práve tento spô-
sob naštartuje metabolizmus a kilá pôjdu dole 
oveľa rýchlejšie. Odmenou za snahu bude 
skvelý pocit.                                                   OK

Pondelok
Polievky: stupavská zabíjač-
ková, kelová s ryžou, pečivo.
● Pečené kuracie stehno, 
tarhoňa, kompót ● Detvian-
ska nátura, opekané zemia-
ky, šalát ● Bravčové rebierko 
s brusnicami a hruškou, ryža 
● Windsorský šalát, pečivo ● 
Rezance s tvarohom, zaky-
sanka ● Muffiny s čokoládou, 
kakao ● Celozrnná bageta 
syrová ● Ovocný balíček.

Utorok
Polievky: morčacia, goral-
ská, pečivo.
● Pečený bôčik s plnkou, 
kapusta, knedľa ● Hovädzia 
roštenka portugalská, ryža, 
šalát ● Ryba na vidiecky spô-
sob, zemiaky, šalát ● Šalát 
racio, pečivo ● Kuracie prsia 
s plnkou, zeleninová obloha 
● Škoricové osie hniezda, 
kakao ● Bageta s pikantným  
mäsom ● Vyprážaný bravčo-
vý rezeň, pečivo.

Streda
Polievky: gulášová, rascová 
s vajcom, pečivo.
● Vyprážaný kurací rezeň 
furmanský, zemiaková kaša, 
uhorka ● Bravčové stehno 
bratislavské, cestovina ● 
Torteliny so šunkou, syrová 
omáčka ● Šalát parížsky, pe-
čivo ● Hubové rizoto, uhor-
kový šalát ● Buchty na pare 
s lekvárom, kakaová posýp-
ka, kakao ● Bageta Gurmán 
● Mliečny balíček.

Štvrtok
Polievky: šošovicová kyslá, 
krupicová so zeleninou, pe-
čivo.
● Bravčový rezeň na hu-
bách, ryža, šalát ● Hovädzí 
guláš maďarský, knedľa ● 
Roľnícke zemiaky, uhorka 
● Tlačenkový šalát, pečivo 
● Cestoviny s brokolicou 
a smotanovou omáčkou ● 
Zapekané palacinky s tva-
rohom ● Bageta s kuracím 
mäsom ● Pečené kačacie 
stehno, pečivo.

Piatok
Polievky: mexická, bryndzo-
vá so strúhaným cestom, 
pečivo.
● Goralská pochúťka, ces-
tovina ● Hydinové ražniči, 
zemiaky, čalamáda ● Údené 
mäso, hrachová kaša, uhor-
ka, chlieb ● Pikantný syrový 
šalát, pečivo ● Zapekané 
zemiaky s pórom ● Kysnutý 
koláč marhuľový, kakao ● 
Bageta moravská ● Ovocný 
balíček.

Sobota
Polievka: zemiaková s hláv-
kovou kapustou, pečivo.
● Bravčové stehno hutnícke, 
knedľa ● Kuracie prsia orien-
tálne, ryža, šalát ● Bageta 
salámová so šalátom.

Nedeľa
Polievka: furmanská, pečivo.
● Vyprážaná ryba, zemiaky, 
uhorka ● Hovädzia pečienka 
milánska, cestovina ● Bage-
ta Apetito.

Aj lyžiarske kurzy so súhlasom hygienikov
pis organizátora. Bez kladného 
rozhodnutia príslušného RÚVZ 
nie je možné,  podľa § 52, ods. 
1 písm. b) zákona č. 355/2007 
Z.z., vykonávať hore uvedené 
činnosti“, upozorňuje vedúca 
oddelenia Hygieny detí a mlá-
deže banskobystrického RÚVZ 
MUDr. Katarína Slotová.

   Zotavovacím podujatím pod-
ľa uvedeného zákona je orga-
nizovaný pobyt najmenej pia-
tich detí a mládeže do 18 roku 
veku na čas dlhší ako štyri dni, 
ktorého cieľom je rekreácia 
detí a mládeže, posilnenie ich 
zdravia a zvýšenie ich telesnej 
zdatnosti. V prípade pochyb-
ností či organizovaný pobyt 
detí je, alebo nie je zotavova-
cím podujatím, je možné po-
žiadať o informáciu na každom 
RÚVZ v SR. 

   Podľa MUDr. Slotovej je  zá-
važné, že napriek tomu, že 
zákon č.355/2007 Z.z., kto-
rý obsahuje aj ustanovenia 
o organizovaní  zotavovacích 
podujatí pre deti je platný od 
roku 1997, niektorí organizáto-
ri zotavovacích  podujatí stále 
nemajú o svojich povinnos-
tiach vedomosť. Zabezpeču-
jú starostlivosť často o veľký 
počet detí z rôznych oblastí 
Slovenska bez vedomosti o 
ich zdravotnom stave, bez za-
bezpečenia zdravotníka, bez 
zabezpečenia stravovania v 
záujme predchádzania vzni-
ku a prenosu alimentárnych 
ochorení, alebo zabezpečenia  
podmienok takého ubytovania, 
aby sa minimalizovalo riziko  
vzniku a prenosu infekčných 
ochorení prenosných vzduš-
nou cestou, alebo kontaktom. 
„Mnohé zotavovacie podujatia 

organizujú cestovné kance-
lárie, z ktorých niektoré argu-
mentujú, že ich „zájazd“ nie 
je zotavovacím podujatím za 
účelom posilnenia zdravia, ale 
rekreácia detí.  Posudzovanie, 
či ide o zotavovacie poduja-
tie pre deti, v zmysle zákona 
č. 355/2007 Z.z., významnou 
mierou ovplyvňuje charak-
teristika zájazdu, ktorá musí 
byť súčasťou uzatvorenej pí-
somnej zmluvy. Podľa usmer-
nenia hlavného hygienika SR 
cestovné kancelárie pokiaľ 
spĺňajú požiadavky stanove-
né zákonom č.281/2001 Z.z. 
o zájazdoch, podmienkach 
podnikania cestovných kan-
celárií a cestovných agentúr 
a o zmene a doplnení Ob-
čianskeho zákonníka, v znení 
neskorších predpisov, môžu 
organizovať zájazdy a pobyty 
pre deti ako svoju podnika-
teľskú činnosť, ale zároveň v 
záujme ochrany zdravia detí a 
mládeže musia v prípade, že 
tieto svojou charakteristikou 
zodpovedajú charakteristike 
zotavovacieho podujatia spl-
niť povinnosti vyplývajúce z 
týchto právnych predpisov“, 
tvrdí MUDr. Slotová. Dodá-
va, že v prípade posudzova-
nia zotavovacieho podujatia 
sa nevychádza z názvu, ale 
z charakteristiky pobytu. To 
znamená, že v prípade or-
ganizovania pobytov pre deti 
a mládež do 18 rokov nad 
štyri dni, kde je zabezpeče-
né ubytovanie, stravovanie 
a ďalší organizovaný program 
a celodenná starostlivosť 
o deti tohto pobytu, ide o zo-
tavovacie podujatie.

M. Tolnayová
RÚVZ B. Bystrica



Dňa 13. decembra sme si pri-
pomenuli prvé výročie odvtedy, 
ako nás navždy opustil milovaný

Ladislav SLIVKA
z Hornej Lehoty.

S láskou spomína manželka 
...

Dňa 24. decembra sme si pri-
pomenuli prvé výročie od úmrtia 
nášho drahého uja

Mareka BÚDU
z Jasenia.

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

Synovec s rodinou
...

Dňa 26. decembra sme si pripomenuli druhé 
výročie odvtedy, ako nás navždy 
opustil náš drahý manžel, otec, 
starý a prastarý otec

Pavel KOHÚT
z Nemeckej.

S láskou a úctou spomína man-
želka, dcéra a syn s rodinami

...
„Tá rana v srdci bolí a zabudnúť nedovolí. 
Prázdny je dom, smútok v ňom, zostali nám 

len bolesť a spomienka v ňom.“
Dňa 2. januára sme si pripome-
nuli rok odvtedy, ako nás na-
vždy opustil milovaný manžel, 
otec, starý a prastarý otec

Stanislav VEVERKA
z Brezna.

S láskou a úctou spomíname
...

„Kto ťa poznal, ten pozná našu bolesť,ten 
vie, čo sme v tebe stratili.V našom srdci žiješ 
večne ďalej - spi sladko, veď sa opäť stret-
neme.“

So smútkom v srdci sme si 5. 
januára pripomenuli prvé výro-
čie odvtedy, čo nás opustil náš 
drahý otec, starý otec, švagor 
a bývalý spolupracovník

Jozef CHROMEK
z Ráztoky.

O tichú spomienku v modlitbách 
prosí dcéra Katka s rodinou

...
S veľkou láskou a úctou spomíname na našu 
drahú maminku

Máriu STANOVÚ
z Podbrezovej,

ktorá sa dožila len 55-rokov svojho života 
a 11. januára 2015 by sme oslávili jej storoč-
nicu.

Nezabudnú na teba tvoje dcéry s rodinami
...

„Odišiel pomaly, ticho a bez rozlúčky. Boles-
ťou unavený tíško zaspal, zanechal všetkých 
ktorých mal rád. Celý náš život sa zmenil, nik 
by to s nami nemenil. Smútok a žiaľ v srdci 

máme, na teba s láskou spomí-
name.“
Dňa 23. januára si pripomenie-
me prvé výročie, čo nás navždy 
opustil drahý 

Vít CHLÁDEK
z Brezna. 

Spomínajú manželka, dcéry,
vnučka a vnuci

...
„Tá rana v srdci bolí a zabudnúť nedovolí. 
Prázdny je dom, smútok je v ňom, zostala 

nám len bolesť a spomienka 
v ňom.“
Dňa 25. januára si pripomenie-
me dvanásť rokov odvtedy, ako 
nás opustil náš milovaný man-
žel, otec, starý a prastarý otec

Štefan PREČUCH
z Čierneho Balogu.

S láskou spomínajú manželka,
synovia a dcéry

s rodinami
...

„Odišla tíško, už nie je medzi nami, no v srd-
ciach našich žije stále s nami.“
Dňa 14. januára uplynie päť 
rokov odvtedy, ako nás opus-
tila milovaná manželka, mama 
a stará mama 

Anna BARBIERIKOVÁ
z Jasenia.

S láskou spomínajú manžel,
syn a vnuk s rodinami.

Ďakujeme všetkým príbuzným, priateľom, zná-
mym, bývalým spoluhráčom, zverencom z Bacú-
cha, susedom  a ostatným, ktorí sa prišli rozlúčiť 
s našim milovaným synom, otcom, druhom, bra-

tom, švagrom, ujom a vnukom
Romanom GAJDOŠÍKOM

z Podbrezovej.
Ďakujeme aj za kvetinové dary a pre-
javy sústrasti, ktorými ste sa pokúšali 
zmierniť náš hlboký žiaľ. Za dôstojnú 
rozlúčku ďakujeme p. M. Zvaríkovej 
a za pomoc a podporu v tých najťaž-

ších chvíľach starostovi obce Mgr. L. Kardhordovi.
Rodina Gajdošíková

...
Ďakujeme všetkým priateľom, blízkym, bývalým 
spolupracovníkom a susedom za účasť na po-
slednej rozlúčke s našim drahým manželom, ot-

com a starým otcom, bratom, zaťom 
a švagrom

Františkom PETRÁSKOM
z Brezna.

Ďakujeme za kvetinové dary a preja-
vy úprimnej sústrasti, ktorými ste sa 
snažili zmierniť náš hlboký žiaľ.

Smútiaca rodina
...

Ďakujeme všetkým priateľom, blízkym, susedom, 
bývalým spolupracovníkom za účasť na poslednej 

rozlúčke 17. decembra s našim dra-
hým manželom, otcom a švagrom

Pavlom VETRÁKOM
z Brezna.

Ďakujeme za kvetinové dary a pre-
javy sústrasti, ktorými ste sa snažili 
zmierniť náš hlboký žiaľ.

Smútiaca rodina
...

Ďakujeme všetkým príbuzným, priateľom, bývalým 
spolupracovníkom a ostatným, ktorí sa prišli rozlú-
čiť na poslednej ceste s našim drahým manželom, 

otcom a starým otcom
Jánom FABRICIUSOM
z Pohronskej Polhory.

Ďakujeme za kvetinové dary a preja-
vy sústrasti, ktorými ste sa pokúšali 
zmierniť náš hlboký žiaľ. Naše poďa-
kovanie za dôstojnú rozlúčku patrí aj 
Dychovej hudbe ŽP.

Smútiaca rodina
...

Ďakujeme všetkým príbuzným, priateľom, susedom 
a známym za účasť na poslednej rozlúčke s našou 
milovanou mamou, starou a prastarou mamou

Máriou OPATERNOU
z Dolnej Lehoty.

Ďakujeme za prejavy sústrasti, ktorými ste sa sna-
žili zmierniť náš hlboký žiaľ a za kvetinové dary.Za 
dôstojnú rozlúčku ďakujeme Dychovej hudbe ŽP.

Smútiaca rodina
...

Ďakujeme všetkým príbuzným, priateľom, bývalým 
spolupracovníkom za účasť na po-
slednej rozlúčke s drahým manže-
lom, otcom a starým otcom, bratom, 
švagrom a svatkom

Pavlom DUDOM, 
dňa 20. decembra v Hornej Lehote.
Zároveň ďakujeme aj Dychovej hud-
be ŽP a.s.

Smútiaca rodina
...

Ďakujeme všetkým príbuzným,priateľom, suse-
dom, bývalým spolupracovníkom a známym za 
účasť na poslednej rozlúčke s našim milovaným  

manželom, otcom, starým a prasta-
rým otcom

Dušanom JAMRIŠKOM
z Podbrezovej – Štiavničky.

Ďakujeme za prejavy sústrasti a kve-
tinové dary, ktorými ste sa snažili 
zmierniť náš hlboký žiaľ. Za dôstoj-
nú rozlúčku ďakujeme aj Dychovej 
hudbe ŽP.

Smútiaca rodina
...

Ďakujeme všetkým príbuzným, priateľom, suse-
dom, známym a ostatným, ktorí sa prišli rozlúčiť 
s našim drahým otcom, bratom a starým otcom

Marianom BELLOM
z Dolnej Lehoty.

Ďakujeme aj za prejavy sústras-
ti a kvetinové dary, ktorými ste sa 
pokúšali zmierniť náš hlboký žiaľ 
a Dychovej hudbe ŽP za dôstojnú 
rozlúčku.

Smútiaca rodina
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Odchod do dôchodku
v decembri

Jubileá
v januári

Poďakovania Spomienky
   Dovoľte mi v mene svojom, ale aj v mene celej našej rodiny, 
poďakovať Ing. Vladimírovi Sotákovi, predsedovi Predstaven-
stva a generálnemu riaditeľovi ŽP, za nezištnú pomoc a osobit-
nú angažovanosť, s akou sa nám snažil uľahčiť ťažkú situáciu 
od prvých chvíľ, kedy nášmu Romanovi diagnostikovali ťažké 
ochorenie. Aj vďaka vašej pomoci pán generálny riaditeľ, ho 
lekári vrátili späť do života, a aj keď dnes už nie je medzi nami, 
prežil ešte pekných šestnásť rokov. Ďakujeme vám aj za pomoc 
pri jeho hospitalizácii v predvianočnom čase uplynulého roka. 
Hoci náš syn svoj boj o život prehral, vedomie vašej podpory 
nám zmiernilo žiaľ pri jeho posledných chvíľach.
   V mene celej rodiny vám do budúcnosti prajem pevné zdra-
vie, veľa elánu, Železiarňam Podbrezová pod vašim vedením 
veľa úspechov, aby vaša ochota pomôcť mohla prísť všade 
tam, kde je potrebná. 

Anna Gajdošíková

predčasný starobný dôchodok
Pavel MAJER

Jozef POTKÁNY

starobný dôchodok
Ondrej LOKŠA

Stanislav MICHALČÍK
Marta MURÍNOVÁ

Juraj VARGA

V mene vedenia Železiarní Podbrezová a.s. im ďakuje-
me za odvedenú prácu a do ďalších rokov života želáme 
veľa slnečných dní.

pracovné jubileá
35-ročné

Anna DOBIAŠOVÁ
Štefan GREGUŠ
Igor CHROMEK

Mária PAČESOVÁ
30-ročné

Dušan HÁLKA
Jaroslava NÚTEROVÁ

25-ročné
Milan KURACINA
Milan ORAVKIN

Milan POPROVSKÝ
životné jubileá

Eva KOVÁČOVÁ
Mgr. Ivan LALUŠKA

Štefan LUKÁČ
Július MAJLING
Milan GIERTL

Ľubomír JUHANIAK
Mária JUROŠOVÁ

Juraj KŇAZOVICKÝ
Pavol KOŠTIAL
Michal MEDVEĎ
Pavel ORAVKIN
Milan PAPIEŽ

Emil RIES
Oľga GAJDOŠÍKOVÁ

Pavol GIERTL
Daniel HRNČIARIK

Miroslav HUŤKA
Dušan KOČICKÝ
Miroslav KUREK

Milan LENK
Jaroslav OBOŇA

Ing. Marián STRMEŇ
Vladimír TOKÁR

Anton TŔNIK
Viera VOLFGANGOVÁ

   Správne znenie tajničky 
z 25 čísla: Krásne sviatky 
vianočné, krásne čaro pol-
nočné, na Silvestra pevný 
krok a s ním šťastný nový 
rok.
   Výherca Miroslav Šiket 
z valcovne bezšvíkových 
rúr, si môže cenu gene-
rálneho riaditeľa ŽP Infor-
matika s.r.o, Ing. Jána Ga-
boňa, prevziať v redakcii 
novín.

Predám záhradu v Pod-
brezovej.
Kontakt 0904 023 098

...
Predám jednoizbový sl-
nečný byt v Podbrezovej 
– okná vymenené, ostatné 
v pôvodnom stave. Cena 
dohodou.
Kontakt: 0918 961 427

Len vďaka finančnej pod-
pore Ing. Júliusa Kriváňa 
som mohol zavŕšiť svoju 
niekoľkoročnú snahu o 
zhromaždenie materiálov 
a vydanie brožúrky veno-
vanej 60. výročiu lanovej 
dráhy na Chvatimechu. 
Ďakujem.

Dušan Zemko

Ďakujeme

Inzertná služba

Žrebovali
sme
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Naši pretekári sa prezentovali v nových biatlono-
vých kombinézach s logom generálneho reklam-
ného partnera Železiarne Podbrezová, a.s. Na 
trati Karin Kazárová objektívom O. Ottingera

Líder 1. ligovej tabuľky – východ, C družstvo Kolkárskeho oddielu 
ŽP Šport a.s. Horný rad zľava: Tomáš Herich, Ľuboš Svitek, Tomáš 
Dziad, Pavel Paulečko, dolný rad zľava: Michal Babčan, Marek Štefan-
čík, Jozef Petráš, Radovan Balco, Pavol Kὔhnel, manažér. 

Zavarko víťazom v Macedónsku a Srbsku

Pašiak druhý v Maďarsku
   Druhá polovica decembra a začiatok januára 
patria už tradične v kolkárskom kalendári, rôznym 
medzinárodným turnajom, ktorých sa zúčastňovali 
aj členovia Kolkárskeho oddielu  ŽP Šport, a.s. Pr-
vým bol Gavrilo Gavrilski Turnir v macedónskom 
meste Skopje, v ktorom podbrezovský tím obsadil 
1. miesto a Vilmoš Zavarko sa stal víťazom sú-
ťaže jednotlivcov výkonom 674 kolkov. Zavarko 
pokračoval na víťaznej vlne aj v domácom turnaji 
v srbskej Bačke Topoli, kde zvíťazil s rekordom 
kolkárne 711 bodov. V treťom turnaji v Srbsku (Vr-
bas) tento hráč opäť zvíťazil výkonom 707 bodov. 
Z ďalších podbrezovských hráčov bol 5. Bystrík 
Vadovič (626), 7. Peter Šibal (616) a prvú desiatku 
najlepších uzavrel Ondrej Kyselica (610). 
   Poslednou súťažou „A“ kategórie bol význam-
ný turnaj Mentor Kupa v maďarskom Szegede. 
Po týždni trvajúcej kvalifikácií si zabezpečili 
postup do šestnásťčlenného finále štyria naši 

hráči. Na 2. mieste skončil Vilmoš Zavarko(686), 
10. bol Bystrík Vadovič (644), 13.Tomáš Pašiak 
(639) a 16. Peter Šibal (629). Cez prvé kolo sa 
podarilo dostať iba Pašiakovi, ktorý si poradil s 
domácim Tiborom Szélom. V súboji svetových 
rekordérov nestačil Zavarko na Tamáša Kissa 
z talianskeho Neumarktu, Šibal podľahol úradu-
júcemu svetovému šampiónovi Kakukovi zo Sze-
gedu a Vadovič nestačil na bývalého hráča Pod-
brezovej Jovana Ćalića zo srbského Beogradu. 
Pašiak si po ďalších víťazstvách proti Ernješimu 
a Kakukovi (obaja zo Szegedu) zabezpečil účasť 
vo finálovom súboji proti aktuálnemu svetovému 
rekordérovi T. Kissovi (Neumarkt). Po prehratej 
prvej dráhe dokázal na druhej zabojovať a tak 
o víťazovi turnaja rozhodla až súťaž na 3 hody. 
V nej Pašiak zvalil 20 kolkov a Kiss 21, čiže To-
máš Pašiak obsadil celkovo 2. miesto.    

M. Kozák

Futbalisti do desať rokov
obsadili tretie miesto

Halový turnaj prípraviek U10 „KARACSONY KUPA 2014“ 
sa uskutočnil 21. decembra v Budapešti. Zúčastnilo sa ho 
päť družstiev prípraviek, medzi ktorými nechýbal zástupca 
Futbalového oddielu ŽP Šport Podbrezová. 
   Naši chlapci odohrali štyri zápasy s bilanciou - dve výhry, 
jedna remíza, jedna prehra a skončil na 3. mieste, so skóre 
13:9. Turnaj prebehol v peknej, no malej telocvični, kde sme sa 
snažili o kombinačný futbal na rozdiel od súperov, ktorí hrali tvr-
dý, fyzicky náročný futbal s nakopávaním lopty na našu bránu. 

Dušan Molčan

Biatlonistky ŽP Šport budú reprezentovať
Slovensko na EYOF 2015

   Právo účasti reprezentovať Slovensko na tohto-
ročnom Európskom olympijskom festivale mládeže 
(EYOF) 2015 vo Vorarlberg a Liechtenstein si po splne-
ní náročných kritérií zabezpečili dorastenky biatlonové-
ho oddielu ŽP Šport, a.s., Podbrezová - Veronika Ma-
chyniaková (r. 1997) a Karin Kazárová (r. 1998), ktorá 
ako jediná z ročníka narodenia 1998 sa prebojovala do 
konečnej nominácie štyroch reprezentantiek Sloven-
skej republiky. Dievčatá absolvovali štyri nominačné 
preteky: 27. - 28. decembra 2014 na Skalke pri Krem-
nici (hladký beh na 6 kilometrovej trati obidva dni) a 3. 
- 4. januára 2014 v Osrblí 1. kolo Viessmann pohára. V 
sobotu rýchlostné preteky streľba L,S na 6 km a v ne-
deľu vytrvalostné preteky streľba L,S,L,S na 10 km. 
   Európsky olympijský festival mládeže EYOF 2015 -  
neoficiálne nazývaný aj Európske olympijské hry mlá-
deže je športovým podujatím, ktorého sa môžu zúčast-
niť mladí talentovaní európski športovci do 17 rokov. 
Koná sa každý nepárny rok. Zakladateľom a priekop-
níkom EYOF bol dlhoročný prezident Medzinárodného 
olympijského výboru Jacques Rogge.
   Európske olympijské hry mládeže sa uskutočnia 25. – 
30. januára 2015 vo Vorarlberg a Liechtenstein a naše 
dievčatá v silnej európskej konkurencii čaká šprint na 
6 km so streľbou L,S a individuálne preteky na 7,5 km 
so streľbou L,S,L,S. Nebude to po prvýkrát, čo oddiel 
biatlonu ŽP Šport, a.s., bude mať svojich pretekárov 

   V Osrblí sa 3.-4. 
januára konalo 1. 
kolo Viessmann 
pohára v biatlone, ktorý odštartova-
li rýchlostnými pretekami. Napriek 
vrtochom počasia naši pretekári 
úspešne zbierali body. Nováčik v 
ktg. mladších dorastencov 16-17 r., 
na 6 km trati, Lukáš Ottinger skon-
čil po streľbe (1-3) na 4. mieste. V 
staršom doraste 18-19 r., na 7,5 km 
trati, po streľbe (0-3), skončil na 2. 
mieste Peter Šejirman. Víťazkou ktg. 
starších dorasteniek 18-19 r., na 6 
km trati, sa stala Veronika Machynia-
ková po takmer bezchybnej streľbe 
(0-1). Karin Kazárová, preteká túto 
sezónu za mladšie dorastenky 16-
17 r., bola zaradená do kategórie 
dorasteniek 18-19 r. z dôvodu nomi-
nácie na EYOF 2015, keď po streľbe 
(2-2) skončila na 7. mieste a vďaka 
bodom, ktoré v pretekoch získala, 
stále zostáva v boji o nomináciu na 
EYOF 2015.
   V druhý deň boli na programe vy-
trvalostné preteky. Na trati pribudol 
nový sneh, ktorý sa začal sypať aj v 
závere súťaže a vietor sa na strelnici 
opäť krútil, no nebol už taký intenzív-
ny, ako v predchádzajúci deň. Naši 
pretekári opäť zabojovali, keď v ktg. 

mladší dorastenci 
16-17 r., na 10 km 
trati, po streľbe (2-

2-0-1), zvíťazil náš Lukáš Ottinger. 
Trochu menej sa darilo Petrovi Šejir-
manovi, na 12,5 km trati, v kategórii 
dorastencov 18-19 r., keď sa mu po 
sobote nepodarilo udržať medailovú 
pozíciu a po streľbe (1-3-2-4) skončil 
na peknom 4. mieste. V starších do-
rastenkách  18-19 r., na 10 km trati, 
Veronika Machyniaková nesklamala 
a udržala si 3. pozíciu po streľbe (1-
2-0-1) a potvrdila, že patrí k najlep-
ším z nominovaných pretekárok na 
EYOF 2015. Karin Kazárová, ktorá 
aj v týchto pretekoch bola zaradená 
do staršej kategórie - dorasteniek 
18-19 r., z dôvodu nominácie, bo-
dovala na 10 km trati na 6. mieste. 
Svojím bežeckým časom, až na ne-
vydarenú štvrtú streleckú položku a 
streľbou (0-1-2-4) potvrdila, že jej 
právom patrí miestenka na Európ-
ske olympijské hry mládeže (EYOF) 
2015.
   Víkendové úspechy na trati dosiah-
li naši biatlonisti aj vďaka špičkovo 
pripraveným rýchlym lyžiam, o ktoré 
sa postaral tréner a servisman Mgr. 
Peter Kazár.

A.Kazárová

Prvé body

na najvyššom európskom športovom podujatí pre mla-
dých talentovaných športovcov. Na Európskych olym-
pijských hrách mládeže v roku 2013 Slovensko a náš 
oddiel biatlonu reprezentovali aj Ondrej Kosztolányi a 
Peter Šejirman.

A.Kazárová

ŽP Šport - Mészöly Focisuli 0:5
ŽP Šport - Mogyoród 7:0

(Filipiak 3, Nguyen 2, Faško, Dunajská)
ŽP Šport - Szentendrei Ördögök 5:3
(Nosáľ, Tóth, Nguyen, Filipiak, Faško)

ŽP Šport - Dunakeszi Kinizsi 1:1(Tóth)


