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Chcete prispieť k objektívnemu zhodnoteniu služieb v ŽP GASTRO servise, s.r.o.? – zapojte sa do našej ankety na strane 5.

Ako hodnotíte október z pohľa-
du odbytu?
   - Už sme síce v polovici októbra, 
ale ak hodnotíme objemy z po-
hľadu tonáže, pre valcovňu bez-
švíkových rúr, kde je potvrdených 
9 421 ton, rovnako aj pre ťaháreň 
rúr, kde je potvrdených 2 472 ton, 
je október najlepším mesiacom 
v tomto roku. Naopak, v oblúkar-
ni, kde máme potvrdených 225 
ton, zaznamenávame klesajúcu 
tendenciu, vzhľadom na pred-
chádzajúce množstvá okolo 300 
ton rúrových navarovacích oblú-
kov. Pre zvarovňu rúr je zabez-
pečených 134 ton, vzhľadom na 

S Ing. Júliusom Kriváňom, obchodným riaditeľom

predchádzajúce množstvá okolo 
200 ton, zaznamenávame v tomto 
mesiaci pokles záujmu o túto ko-
moditu. Pre zvárané kalibrované 
rúry máme potvrdených 158 ton, 
pre kontinuálne odlievané oceľové 
bloky 1 685 ton  (1500 ton je ešte 
v rozpracovaní a predpokladáme, 
že časť z tejto zákazky bude spra-
covaná ešte v tomto mesiaci). Pre 
druhovýrobu máme potvrdených 
82 ton na bezšvíkové a 10 ton na 
kalibrované rúry.
  Z uvedených čísel vyplýva, že 
valcovňa bezšvíkových rúr je sta-
bilizovaná, po predchádzajúcich 
dvoch mesiacoch je október naj-

lepším mesiacom a ťaháreň rúr sa 
prvýkrát v tomto roku dostala na 
úroveň plánovaného mesačného 
objemu 2 471 ton. 
Čomu pripisujete súčasnú si-
tuáciu?
   - Čo sa týka produkcie valcov-
ne bezšvíkových rúr, v letných 

Ilustračné foto: A. Nociarová

mesiacoch sme vy-
rábali azda jediní, 
naši konkurenti stáli. 
Tým sme si vytvorili 
dobré východiskové 
pozície pre nasledu-
júce obdobie, pretože 
odberatelia zostali u 
nás. Nepochybne po-
mohol vzrast dopytu 
po kotlových rúrach 
pre energetický priemysel. Veľ-
mi dobrú zákazku v objeme vyše 
800 ton získala  naša obchodná 
spoločnosť SLOVRUR v Poľsku, 
významný kontrakt máme aj pre 
Českú republiku, kde na opravu 
elektrárne požadujú väčšie množ-
stvá kotlových rúr a významná je 
aj zákazka na vyšší objem výmen-
níkových rúr, získaná prostred-
níctvom obchodnej spoločnosti 
PIPEX.
Aký je výhľad na posledné 
tohtoročné mesiace?
   - Pre valcovňu bezšvíkových rúr 
predpokladáme v novembri zabez-
pečenie zákaziek v objeme zhruba 
9000 ton. Uvedené množstvo vy-
chádza z kapacity prevádzkarne 
v pracovnom režime na tri zmeny. 
Ťaháreň rúr by sa mala držať na 
objeme z predchádzajúcich mesia-

cov, pre zvarovňu 
rúr veľkých prie-
merov očakávame 
okolo 100 ton, pre 
oblúkareň zhruba 
150 ton, pre oce-
liareň okolo 1 500 
ton. V hutníckej 
druhovýrobe by mali 
byť zákazky pri-
bližne rovnaké ako 

v predchádzajúcich mesiacoch.
   V decembri je pre valcovňu bez-
švíkových rúr plánovaná oprava 
a tentokrát  bude posunutá do 
dvoch mesiacov. Plánovaný je ob-
jem výroby na 6 500 ton a verím, 
že ho naplníme, pre ťaháreň rúr je 
predpokladaný objem 1 400 ton.
   V súčasnosti spolu s výrobným 
úsekom a plánovacím odborom 
pripravujeme obchodný plán na 
rok 2010. Upresňujeme čísla pre 
jednotlivé mesiace a v najbližších 
dňoch by mali byť uzatvorené 
plánované objemy na január. Ná-
sledne už naši obchodníci môžu 
rokovať s odberateľmi o zákaz-
kách na prvý mesiac budúceho 
roka. Uplatňujeme rovnakú straté-
giu ako v minulom roku, s cieľom 
udržať si zákazníkov.

O.K.

Certifikát Systému riadenia kvality podľa ISO 9001:2008 pre ŽP Informatika, s.r.o.

„Kvalita je neodmysliteľná pre úspech aj v oblasti služieb:“
Dňa 9. októbra sa v ŽP Informatika, s.r.o., uskutočnilo slávnostné preberanie 
certifi kátu Systému riadenia kvality podľa noriem ISO 9001: 2008. Ing. La-
dislav Papík, riaditeľ certifi kačnej spoločnosti SGS Slovakia, spol. s r.o., pri 
tejto príležitosti konštatoval, že: „... spočiatku softvérové fi rmy hľadeli s po-
chybnosťami na certifi káciu, obávali sa, že to zviaže ich kreativitu. Dnes už 
väčšinou oceňujú, že treba mať systém, ktorý je zdokumentovaný. Blahože-
lám vám a verím, že získaním ďalšieho certifi kátu, na ktorý sa už pripravuje-
te, certifi kátu podľa normy ISO 20 000, získate určitý náskok pred ostatnými 
fi rmami.“
   Ing. Ľudovít Ihring, riaditeľ pre kapitálový rozvoj, zablahoželal úspešnej 
dcérskej spoločnosti Železiarní Podbrezová k získaniu certifi kátu, poďakoval 
všetkým za vynaložené úsilie a na záver dodal: „...podobne ako vo výrobnom 
procese materskej spoločnosti, myslím si, že kvalita je neodmysliteľná pre 
úspech aj v oblasti služieb. Samozrejme, neuspokojíme sa so základným 
certifi kátom kvality. Súčasná fi lozofi a spoločnosti je trochu odlišná, ako pred 
desiatimi rokmi. Začíname sa presadzovať navonok a preto je potrebné, aby 
sme získali všetky potrebné osvedčenia kvality.“
    Generálny riaditeľ dcérskej spoločnosti Ing. Jozef Urban priblížil fázy zro-
du myšlienky a zdôraznil, že v začiatkoch, pri výmene skúseností s inými 
fi rmami sa stretli s rôznymi názormi na certifi káciu, sami prišli na to, že ide 
o úkony, ktoré bežne robia, ale inak sú pomenované. Pochopili však ich ne-
vyhnutnosť. „Sme si vedomí, že tí, ktorí tieto procesy plnia, sú najdôležitejší 
na trhu“, konštatoval. Poďakoval všetkým zamestnancom, ktorí sa podieľali 
na prípravách. O ich priebehu si prečítate na 4. strane.  O.K.

Slávnostný akt preberanie certifi kátu podľa normy ISO 9001:2008. Sprava: Ing. Ľudovít Ihring, člen Predstaven-
stva ŽP a riaditeľ pre kapitálový rozvoj, Ing. Jozef Urban, generálny riaditeľ ŽP Informatika, s.r.o., Ing. Ladislav 
Papík, riaditeľ SGS Slovakia, spol. s r.o. a Ing. Ján Banas, predseda Dozornej rady ŽP a.s.         Foto: A. Nociarová
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Zhováral sa: Marián Jančovič
Foto: Iveta KardhordováUvažujete o očkovaní proti chrípke?

EditoriálEditoriál

Darina BELKOVÁ, 
odbor práce a miezd

- U nás v rodine vyskúšal oč-
kovanie manžel, no veľmi mu to 
neprospelo, tak sme na očkova-
nie zanevreli. Ale moja mama 
sa už roky necháva očkovať 
a odkedy s tým začala, nema-
la s chrípkou žiadne problémy. 
A prasacia? Čo má prísť príde, 
s tým veľa nenarobíme. 

  Jeseň je obdobím, keď 
slnko stráca na svojej in-
tenzite, príroda svieže farby 
života mení v kopu hnedé-
ho lístia, mení sa naša ná-
lada, ale aj zdravotný stav. 
Ochladenie, studený vietor 
a dážď skúšajú našu imuni-
tu a tí slabší často podľah-
nú mutujúcim 
ch r í pkovým 
vírusom, ktoré 
v poslednom čase nadobú-
dajú „zvieracie rozmery“. 
Známa prasacia chrípka 
otriasla svetom a hroziaca 
pandémia nikoho nenecha-
la ľahostajným voči blížia-
cej sa hrozbe. Hoci Svetová 
zdravotnícka organizácia 
rýchlo zasiahla a urobila 
všetky potrebné opatrenia 
voči jej ďalšiemu rozširova-
niu, dnes už nikto s istotou 

nepovie: „Najhoršie je za 
nami“. Ako najúčinnejšiu 
prevenciu voči chrípkové-
mu nebezpečenstvu od-
borníci naďalej odporúčajú 
očkovanie proti chrípke, 
ktoré eliminuje výskyt ďal-
ších komplikácií, ako je 
zápal pľúc, prínosových 

dutín, či stred-
ného ucha. 
Nedávno sa 

v tlači objavila informácia, 
ktorá neodporúčala bežné 
očkovanie kvôli možnému 
zvýšeniu rizika nákazy pra-
sacou chrípkou, no tieto 
tvrdenia sa nakoniec uká-
zali ako neopodstatnené. 
Aj preto sme boli zvedaví, 
či využívate možnosť pre-
ventívneho očkovania proti 
chrípke. 

M.J.

Michal NÁTER, 
ťaháreň rúr

- Očkovaniu proti chrípke veľmi 
neverím. Ja osobne som s chríp-
kovým vírusom nikdy nemal 
problém, možno aj preto, že som 
kedysi športoval. Občas chytím 
slabší zápal hrdla, zakašlem, 
kýchnem, no to je tak všetko. 
Ak by som mal posilňovať svoju 
imunitu, tak prírodnou cestou. 

Jozef ŠVANTNER, 
valcovňa bezšvíkových rúr

- Vlani som očkovanie proti chríp-
ke vyskúšal prvýkrát, keďže mi to 
odporučila moja obvodná lekárka. 
Našťastie ma to vyšlo takmer za-
darmo, lebo výsledok bol opačný 
– chytil som silnú chrípku. No ak 
Ruská federácia úspešne dotiahne 
vakcínu proti prasacej chrípke, na 
to sa nechám nahovoriť.

Michal BELKO – SSOŠH 
na praxi v elektrodielni

- Očkovať proti chrípke som 
sa ešte nenechal, keďže ja 
s chrípkou nemám problémy. 
Mávam angíny, rôzne zápaly, 
no chrípka ma obchádza. Cez 
leto pomerne často jazdím na 
bicykli, chodím na turistiku do 
hôr, takže mám pomerne silnú 
imunitu. 

Agnesa ROMANČÍKOVÁ, 
odbor riadenia kvality

- Uvažovala som nad očko-
vaním proti chrípke, na zatiaľ 
si stačím s vlastnými vitamín-
mi, ktoré nachádzam vo svojej 
záhradke, takže imunitu mám 
v poriadku. Manžel, ako riziko-
vý pacient, sa necháva očkovať 
pravidelne a musím povedať, že 
mu očkovanie pomáha.  

Zapojte sa do vianočnej súťaže
S príchodom Vianoc, verte, že prídu čo nevidieť, nás bude len krok deliť od 
roku, v ktorom podbrezovské železiarne oslávia svoje 170. výročie založenia. 
Spolu s vami by sme chceli  odštartovať čitateľskou súťažou podujatia, ktorý-
mi si toto významné výročie budeme po celý rok pripomínať:

VYHLASUJEME SÚŤAŽ O NAJZAUJÍMAVEJŠIU 
HISTORICKÚ FOTOGRAFIU 

PODBREZOVSKÝCH ŽELEZIARNÍ.
Možno sa vám podarí nájsť v starých rodinných albumoch zábery zo života svojich 
predkov, ktoré ponúknu aj nám ostatným zaujímavé informácie z histórie. Spoločný-
mi silami môžeme obohatiť dokumenty o našej histórii aj takouto formou.
  Podmienky súťaže sú síce podobné, ako v predchádzajúcich rokoch, nepredpokla-
dáme však množstvo fotografi í v elektronickej podobe. Nemusíte sa ale obávať, že 
prídete o vzácnu fotografi u. My si ju prekopírujeme a originál je váš. V tomto prípade 
počet fotografi í neobmedzujeme. Uvítame popis k fotografi ám a ak bude foto zaují-
mavá a vy ju neviete identifi kovať, možno prostredníctvom Podbrezovana získame 
aj bližšie informácie. Niekoľko týždňov máte na to, aby ste prehrabali staré rodinné 
albumy a stali sa účastníkmi nesporne veľmi zaujímavej súťaže. Jej vyvrcholením 
bude lákavá cena, ktorú venuje Ing. Jozef Urban, riaditeľ ŽP Informatika, s.r.o.
   Fotografi e môžete priniesť do redakcie osobne, prípadne doručiť vnútropodniko-
vou poštou. Ak môžete použiť elektronickú formu, naša adresa je: noviny@zelpo.sk, 
s uvedeným majiteľa fotografi e, pracoviska a telefónneho čísla. Uvítame fotografi e 
aj od našich najvďačnejších čitateľov, tých skôr narodených. 

  V júni dostali zamestnanci na účel regenerácie pracov-
ných síl po dve poukážky (jedna v nominálnej hodnote 
10 eur). Poukážky, ktoré sú platné do 15. decembra 2009, 
je možné použiť na nákup liekov, vrátane doplatkov za 
lieky na recepty, na nákup vitamínov, zdravotníckych 
potrieb a ostatného doplnkového sortimentu v LEKÁR-
NI PRI NEMOCNICI s.r.o.,  Banisko 1, v Brezne. Po uve-
denom termíne strácajú 
platnosť. Veríme však, 
že do tohto termínu kaž-
dý zamestnanec využije 
ponúkanú možnosť a vy-
berie si zo širokej ponu-
ky vitamínov, výživových 
doplnkov a ďalšieho sor-
timentu.

Poukážky len do 15. decembra

Zmena času
   Dvakrát ročne si posúvame ručič-
ky hodiniek dopredu alebo doza-
du podľa toho, či nastupuje let-
ný alebo zimný čas. V poslednú 
októbrovú nedeľu, t.j. 25. októb-
ra, končí letný čas a my ručičky 
hodiniek  opäť posunieme  z 3. 
hodiny rannej o jednu hodinu 
späť (t.j. na 2. hodinu).

Chrípka prichádza práve v jeseni a príroda svedčí, že jeseň je skutočne tu.                     F: O. Kleinová
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Absolventi Súkromnej strednej školy 
hutníckej sa začlenili do výrobného procesu

PRÍNOSOM JE OVLÁDANIE VIACERÝCH PROFESIÍ

   Prioritou mladej generácie je úspešne ukončiť školu, nájsť si 
vhodné zamestnanie, prostredníctvom ktorého by si mladí ľudia 
mohli plniť svoje sny. Po absolvovaní štúdia prichádzajú do reál-
neho života, v ktorom pretrvávajúca hospodárska kríza zriedila trh 
pracovných miest na minimum a tak šanca nájsť si  vhodné za-
mestnanie, je pre väčšinu z nich minimálna.
   V úplne opačnej situácii sú absolventi Súkromnej strednej odbor-
nej školy hutníckej ŽP, ktorým zriaďovateľ garantuje zamestnanie 
vo svojich výrobných a obslužných prevádzkarňach. Tridsaťšesť z 
nich aj v tomto roku využilo ponuku a nastúpilo do Železiarní Pod-
brezová a.s. Mnohí z nich na pracoviská, s ktorými sa oboznámili už 
počas štúdia, v rámci odbornej praxe.  Sedemnásti rozšírili kolektív 
valcovne bezšvíkových rúr, osemnásti  sú zamestnancami ťahárne 
rúr a jeden pracuje ako prevádzkový zámočník v centrálnej údržbe. 
V zamestnaneckom pomere už majú prvé týždne za sebou a nás pri 
návšteve ich pracovísk zaujímalo, ako prebieha ich adaptácia na 
nové podmienky.

„Splnili sa vaše očakávania, prekvapila vás v niečom výrobná prax?,“ opýtali sme sa našich vyučencov:
Erik Poprovský, strojný zámočník
   - Výrobný proces pre mňa nebol prekvape-
ním. Vyučil som sa v odbore mechanik strojov 
a zariadení a už od tretieho ročníka som v rám-
ci  odbornej praxe  spoznal aj pracovisko stroj-
ných zámočníkov. Zmenil sa však môj život, už 
sa nepripravujem do školy, čo je asi jediná vý-
hoda, ale denne nastupujem do jednozmennej 
prevádzky. Pracujem pod dohľadom inštruktora 
pána Jozefa Maráka, ktorý sa vyzná vo svojom 
odbore a ochotne mi odovzdáva svoje dlhoroč-
né skúsenosti. Práca je zaujímavá, nie je jed-
notvárna, vždy je to niečo iné, takže si neustále 
zdokonaľujem zručnosť, nakoľko opravujeme 
rôzne technologické zariadenia. Zúčastnil som 
sa už aj opráv vo výrobných prevádzkarňach, 
v súčasnosti skladáme čerpadlo na výmenu za 
poškodené.
Andrej Švantner, ťahač rúr
   - Očakávania? Splnili sa mi,  v ťahárni rúr a na 
tomto pracovisku som absolvoval v štvrtom roč-
níku aj odbornú prax ako hutník operátor pre 

O odbornej pripravenosti absolventov 
a ich prínose pre jednotlivé prevádzkarne

nás informovali ich nadriadení:

Anton Beraxa, majster prevádzkových zá-
močníkov
   -  V súčasnosti v dielni prevádzkových zá-
močníkov máme dvoch absolventov SSOŠH, 
z toho jeden má už za sebou ročnú prax 
a pracuje samostatnejšie. Konkrétne zadania 
však absolventi od začiatku vykonávajú pod 
dozorom inštruktorov, nakoľko si to vyžaduje 
charakter práce a získanie praktických  skú-
senosti v tejto profesii. Absolventi prišli zo 
školy so základnými vedomosťami a zruč-
nosťou, ktorú nadobudli aj odbornou praxou 
v našej dielni. Konkrétne  Erik u nás praxo-
val pred ukončením školy, takže s prácou sa 
oboznámil pod dozorom inštruktora, už aj 
v danom období. Našu činnosť robí špecifi c-
kou široká škála technologických zariadení, 
ktoré opravujeme. Preto je len samozrejmos-
ťou, že si vyžaduje dlhodobejšiu prax, pri kto-
rej pracovníci získavajú profesijnú zručnosť 
a samostatnosť. V tomto je každému mladé-
mu pracovníkovi veľmi nápomocný kolektív 
starších zamestnancov, ktorí mu ochotne 
pomáhajú pri nadobúdaní  profesijných skú-
seností. To podstatné pre zdokonalenie tkvie 
v samotnom prístupe jednotlivca k svojej prá-
ci a  prejavovanému záujmu o to,  čo robí.  

tvárnenie kovov. Takže prostredie 
i pracovný postup mi neboli nezná-
me. Pracovne som zaradený ako 
ťahač rúr, avšak som vyučený na 
prácu vo viacerých profesiách - ako 
viazač bremien, žeriavnik mosto-
vého žeriavu a hrotovač. Prvé dva 
týždne prebehlo zaučenie pod 
neustálym dozorom majstra Štefa-
na Vojteka a v súčasnosti, keď už 
pracujem samostatnejšie, mi ochot-
ne spolu s predákom či pracovne 
staršími spolupracovníkmi poradia 
a samozrejme, aj skontrolujú výsle-
dok mojej práce. Nakoľko pracujem 
v trojzmennom pracovnom režime, musel som 
si zvykať aj na nový životný rytmus.
Michal Rehula, valcovňa bezšvíkových rúr
   - Zatiaľ to ide podľa očakávania. S prevádz-
karňou a jej pracoviskami sme sa oboznámili 
počas odbornej praxe, vyučil som sa v odbo-
re hutník operátor pre tvárnenie kovov. Po 

mesiaci som spokojný, je tu dobrý kolektív 
a v tejto dobe môžem byť len povďačný za 
možnosť, že som sa hneď po škole mohol 
zamestnať. Začiatky boli ťažké, asi tak dva 
týždne trvalo kým som si zvykol na cyklus 
striedania zmien, robím v trojzmennej pre-
vádzke. Viac si teraz cením víkendy. Vyko-
návam profesiu riadiča paletizácie, popri 

tom aj riadiča optimalizácie a peciara vyťa-
hovača. Črtajú sa aj ďalšie perspektívy, ako 
absolvovanie kurzu žeriavnikov. Po mojom 
nástupe do zamestnania mi bol pridele-
ný inštruktor, s ktorým som sa zapracoval 
v priebehu dvoch týždňov a teraz som už 
samostatnejší, samozrejme tieto tri skúšobné 
mesiace budú pod väčším dozorom majstra.

Ing. Jozef Michálik, vedúci výroby ťahár-
ne rúr
  - Prednosťou absolventov SSOŠH je ich 
špecializácia a praktická príprava pre výkon 
povolania vo výrobnom procese a skúsenosti 
získané vo viacerých profesiách – viacpro-
fesijnosť, získané už počas štúdia, z čoho 
vyplýva možnosť ich všestranného využitia 
pri rôznych výrobných činnostiach.  Dôleži-
tou výhodou sú odborné vedomosti z oblas-
ti hutníctva, ich prehľad týkajúci noriem pre 
riadenie kvality, tokov materiálu, náväznosti 
jednotlivých operácií a ich vzájomný vplyv 
na kvalitu.  Po ukončení štúdia vedia samo-
statne obsluhovať a zoraďovať počítačmi 
riadené prevádzkové zariadenia,  orientovať 
sa  v prevádzkovej dokumentácii a obsluho-
vať prevádzkové terminály.   Majú výbornú 
východiskovú pozíciu pre výkon profesie, po 
získaní praxe majú perspektívu profesijného 
postupu na pozície vedúcich pracovných čiat, 
majstrov a vedúcich zmien čoho príkladom je 
aj skutočnosť,  že veľkú časť zamestnancov,  
ktorí pracujú v ťahárni rúr na uvedených ria-
diacich profesiách, tvoria práve absolventi 
nášho odborného učilišťa. 
Miroslav Lang, majster dispečer valcovne 

bezšvíkových rúr
- Inštruktori z našej prevádzkar-
ne spolu s majstrami odborného 
výcviku sa už počas odbornej 
praxe študentov snažia, aby sa 
čo najlepšie oboznámili s celým 
výrobným procesom valcovne 
bezšvíkových rúr, tzn. pracujú 
vo všetkých zmenách výrobnej 
prevádzkarne. Z tohtoročných 

absolventov SSOŠH do našej zmeny nastú-
pili dvaja,  Milan Rehula praxoval aj v našej 
zmene –  v kabíne 3 na lise a Michal Boháčik 
v stredisku výroby rúr v kabíne 7. Už v závere 

štúdia boli ich odborné  vedomosti a zručnos-
ti podrobné záverečným skúškam, čo potvr-
dzuje ich odbornú pripravenosť. 
  Adaptačný proces zvládajú dobre, M. Rehula 
sa zaučil na dve profesie v priebehu troch týž-
dňov a čaká ho ešte absolvovanie kurzu že-
riavnikov, M. Boháčik  je na zložitejšej – prác-
nejšej profesii, preto zatiaľ pracuje len v jednej 
kabíne, ale do budúcnosti počítame aj u neho 
s rozširovaním profesijnej zdatnosti.  Myslím 
si, že ide o perspektívnych zamestnancov, kto-
rí budú pre našu zmenu prínosom.  

V. Kúkolová
Foto: I. Kardhordová

A.Beraxa

E. Poprovský

Ing. J. Michálik

A. Švantner

M. Lang

M. Rehula

Na deliacej linke na medzioperačnom delení v ťahárni rúr pracovali ďalší dvaja absolventi – Zdeno Vodál a Tomáš Vaník

V dielni prevádzkových zámočníkov v súčasnosti skladajú čerpadlo
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Od osamostatnenia vašej spoločnosti uply-
nulo niečo vyše dvoch rokov a vy ste už stihli 
zaznamenať pomerne veľký krok vpred v ob-
lasti riadenia kvality, čo si vyžaduje náročné 
prípravy. Ako ste to zvládli tak rýchlo?
   - Hoci je činnosť ŽP Informatika, s.r.o., zame-
raná na poskytovanie služieb a riešení v oblasti 
informačných technológií, predovšetkým pre ma-
terskú spoločnosť Železiarne Podbrezová a jej 
dcérske spoločnosti, máme záujem rozširovať 

Už sme nielen odborne, ale aj kvalitatívne zdatní

Slávnostné prevzatie certifi kátu Systému ria-
denia kvality podľa noriem ISO 9001: 2008 
v ŽP Informatika, s.r.o., s platnosťou od 28. 
augusta 2009 do 27. augusta 2012 sa usku-
točnilo 9. októbra 2009, zavŕšilo jednu dô-
ležitú etapu v oblasti zdokonaľovania kva-
lity práce s cieľom uplatnenia sa v silnom 
konkurenčnom prostredí. O prípravách a re-
alizácii sme sa pozhovárali s Ing. Luciánom 
Oravcom, vedúcim odboru kvality a straté-
gie rozvoja v tejto dcérskej spoločnosti: 

Prípravy na úspech v silnej konkurencii pokračujú

svoje služby a získať si aj 
nových zákazníkov. Našim 
krédom je, že k zákazníkom 
sa môžeme dostať a udržať 
si ich len cez kvalitu a zvyšo-
vanie úrovne našich služieb. 
To bol dôvod, prečo vedenie 
našej spoločnosti rozhodlo 
o uchádzaní sa o získanie 
certifi kátu Systému riade-
nia kvality podľa normy ISO 
9001:2008. 
Čo prípravy obnášali?
 -  Prvým krokom bolo zriade-
nie odboru kvality a strategic-
kého rozvoja, ktorého aktuál-
nym poslaním bola okrem 
iného príprava na certifi ká-
ciu. Spočívala v spracovaní 
množstva dokumentov chý-
bajúcej vnútornej legislatívy, 
v tvorbe EPC procesných 
diagramov, administrácii pro-
jektovej činnosti, ďalšej do-
kumentácii súvisiacej s kva-
litou a samozrejme prípravy 
návrhov na skvalitňovanie. 
Nasledovalo školenie interných audítorov,  bol 
menovaný manažér kvality, ktorým sa stal Ing. 
Radoslav Račák a bol vypracovaný harmono-
gram ďalšieho postupu. 
  Termínom, kedy mal byť proces zavŕšený, bol 
pôvodne november 2009. Avšak sa nám začali 
črtať perspektívne zákazky, o ktoré by sme ne-
radi prišli, preto sa prípravný proces skrátil o celý 
štvrťrok. Museli sme tempo zrýchliť a všetko pri-
pravovať v predstihu. 
   V prípravnej fáze sme si prizvali na konzultáciu 
zástupcov z fi rmy  IDS SCHEER, zaoberajúcej 
sa procesným riadením kvality, ktorá disponuje 
ľuďmi vyškolenými v tejto oblasti. Od uvedenej 
fi rmy máme softvérový 
nástroj ARIS, umožňujú-
ci modelovať všetky pro-
cesy na jednom mieste. 
V spolupráci s fi rmou 
IDS SCHEER sme v júli 
uskutočnili predcertifi -
kačný audit, ktorý pre-
šiel veľmi dobre, s tromi 

Kolektív odboru kvality a strategického rozvoja -  Mgr. Miroslav Vetrák, Ing. Radoslav Račák, Ing. Lucian Oravec, 
vedúci odboru, Ing. Peter Vrbjar     

drobnými pripomienkami.
   V predstihu sme celú dokumentáciu poskytli 
certifi kačnej spoločnosti SGS Slovakia, s.r.o., 
Košice na CD – nosiči, čo malo veľmi kladnú 
odozvu. 
Ako prebiehala samotná certifi kácia?
   - Podľa slov Ing. Ladislava Papíka, generálne-
ho riaditeľa SGS Slovakia, spol. s r. o., ktorý cer-
tifi káciu realizoval, bol priebeh bezproblémový 
a systém bol zdokumentovaný na požadovanej 
úrovni. Certifi kácia prebehla bez pripomienok
Čo to pre fi rmu znamená, mať certifi kát riade-
nia kvality?
   - Trh je veľmi náročný, zákazníci si vyberajú 

fi rmy a certifi kát je akousi 
„značkou kvality“. Certifi kát 
Systému riadenia kvality pod-
ľa noriem ISO 9001: 2008 sa 
vzťahuje na všetky nami po-
skytované činnosti a to sú 
projektovanie, prevádzkova-
nie a outsourcing informač-
ných systémov a tým sa nám 
otvárajú dvere k ďalším mož-
nostiam. Už môžeme konšta-
tovať, že sme nielen odbor-
ne, ale aj kvalitatívne zdatní.
V oblasti kvality to bol vý-
znamný krok vpred. Vykro-
číte v tomto smere aj ďalej?
   - Naše vedenie akurát 
v týchto dňoch rozhodlo 
o prípravách na získanie 
ďalšieho certifikátu. Čo 
nevidieť začneme s prípra-
vami na certifikáciu ITIL, 
ISO 20 000, zameranú na 
oblasť manažmentu slu-
žieb, nakoľko naša činnosť 
spočíva predovšetkým 
v oblasti služieb, ich kvali-

ty, komunikácie so zákazníkmi a bezpečnosti 
informačného systému. Ide o systém spočí-
vajúci v trinástich kapitolách, v ktorých popi-
suje praktiky, súbor odporúčaní ako byť spo-
ľahlivými aj v oblasti služieb a  bezpečnosti. 
Tento certifikát by sme chceli obhajovať nie-
kedy v máji budúceho roka. Žiada si to opäť 
náročnú prípravu, školenia, kompletizáciu do-
kumentácie atď. Tento certifikát by nás mal 
posunúť opäť o čosi ďalej. Ak mám správne 
informácie, jeho držiteľmi sú len významné 
svetové firmy a na Slovensku len ich poboč-
ky.

O. Kleinová + foto



na dĺžku tovaru). Na hraniciach s Ma-
ďarskom, ako aj na hlavných cestách 
v okolí Budapešti a na diaľniciach sú 
vykonávané špeciálne kontroly za-
merané na nákladné vozidlá.  
- Slovinská vláda stanovila nové ceny 
diaľničných známok od 1.7.2009. 
Pokuty za jazdu bez platnej známky 
alebo so zle nalepenou diaľničnou 
známkou sú od 300 do 800 euro.
- V Českej republike boli od augusta 
tohto roku novo spoplatnené ďalšie 
úseky ciest.
- Talianske orgány v tomto roku za-
čali vyžadovať osobitný formulár, kto-
rý musí byť pri preprave vo vozidle. 
Nákladný list CMR je len alternatívou 
tohto dokumentu. V máji 2009 bola 
vykonaná aj úprava mýtneho.
- V niektorých krajinách pribúdajú 
úseky so zákazom jázd ak sa jed-
ná o prepravu špecifi ckých druhov 
tovaru (Rakúsko). Tiež sa sprísňuje 
prejazd kamiónov cez citlivé oblasti. 
- Vymedzenie (rozšírenie) dokladov, 
ktorými sa musí preukázať pri kon-
trole každé vozidlo medzinárodnej 
nákladnej dopravy prechádzajúce 
územím Grécka.
- Dopravcov od januára 2010 čaká 
nový slovenský mýtny systém. Tento 
projekt systému elektronického výbe-
ru mýta je unikátny tým, že pokrýva 
okrem diaľnic a rýchlostných ciest 
aj veľký rozsah ciest prvej triedy. 
Cena bude závisieť okrem prejazde-
ných kilometrov aj od emisnej triedy, 

Pani riaditeľka, ako ste naznačili 
na začiatku roka, bilancia minulo-
ročných výsledkov hospodárenia 
bola najlepšia v histórii spoloč-
nosti Zaninoni Slovakia. Záver 
roka však už aj u vás poznačila 
celosvetová kríza a na začiatku 
roka pribudli ďalšie starosti. Ako 
hodnotíte tohtoročný rozbeh po 
deviatich mesiacoch?
   - Minuloročné výsledky hospodá-
renia boli skutočne najlepšie od zalo-
ženia spoločnosti Zaninoni Slovakia. 
Určite budeme potrebovať dlhší čas 
na to,  aby sme sa k nim opäť vrátili 
a mohli počítať s ešte lepšími. 
   Pri hodnotení deviatich mesiacov 
tohto roku musím konštatovať, že 
najlepšie výsledky sme dosiahli v pr-
vom štvrťroku. Pritom mám na mysli 
tržby, zisk i počet prepráv. Treba však 
pripomenúť, že ceny za obstaranie 
prepráv boli upravované až od marca 
a to sa prejavilo   v tržbách a celko-
vom hospodárskom výsledku  spo-
ločnosti neskôr. Dopad krízy sa u nás 
najviac prejavil v druhom štvrťroku. V 
treťom štvrťroku došlo k miernemu 
zlepšeniu. 
    Ak by sme porovnali tržby za január 
až september s minulým rokom, do-
šlo k poklesu  o 4,8 mil. eura, t.j. o 47 
percent. Samozrejme, že na tržby 
okrem dohodnutých cien má výrazný 
vplyv teritoriálna skladba prepráv, tiež 
podiel exportu a importu. 
   Za deväť mesiacov tohto roku sme 
obstarali 4 053 prepráv, z toho 3 271 
exportov. V porovnaní s rovnakým 
obdobím minulého roka je to pokles 
o 35 percent. Takmer rovnaký pokles 
je na strane exportov i na strane im-
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 Prieskum spokojnosti stravníkov 
ŽP GASTRO servis, s.r.o.

Ako sa stravujete počas pracovného času?
� Nosím si jedlo z domu
� Kupujem si stravu v potravinách
� Stravujem sa v jedálni GASTRO servisu
� Niekedy tak, inokedy inak
� Využívam ponuku bufetového predaja

Ak sa stravujete v jedálni ŽP GASTRO servisu:
� Objednávam si jedlo pravidelne
� Občas si objednávam, občas využívam ponuku na voľno
� Pravidelne využívam len ponuku na voľno
� Sporadicky využívam ponuku na voľno

Z ponúkaného sortimentu uprednostníte:
� Mäsité jedlá
� Múčne jedlá
� Oddelenú stravu
� Šaláty
� Netradičné jedlá
� Je mi to jedno

Myslíte, že ponúkané jedlá spĺňajú vaše predstavy 
o zdravom stravovacom štýle?
� Áno
� Nie
� Čiastočne
� Neviem posúdiť
� Chýba tomu niečo (uvítame, ak uvediete, čo)
 .......................................................................................
 .......................................................................................
 .......................................................................................
 .......................................................................................

Je pre vás porcia v ŽP GASTRO servise dostačujúca?
� Áno
� Nie
� Niekedy
� Zriedka
� Nikdy

Chutia vám polievky?
� Áno
� Nie
� Čiastočne
� Neviem posúdiť
� Chýba im niečo (uvítame, ak uvediete, čo)
 .......................................................................................
 .......................................................................................

Dá sa povedať, že v ŽP GASTRO servise varia dobre?
� Áno
� Nie
� Čiastočne
� Neviem posúdiť
� Chýba tomu niečo (uvítame, ak uvediete, čo)
 .......................................................................................
 .......................................................................................
 .......................................................................................

Je sortiment ponúkaných šalátov 
(ako príloh k hlavnému jedlu) dostatočný?
� Áno
� Nie
� Niekedy
� Zriedka
� Nikdy

Objednávate si z ponuky netradičných jedál?
� Áno
� Nie
� Niekedy
� Zriedka
� Nikdy

Je prostredie jedální ŽP GASTRO servisu 
pre vás príjemné?
� Áno
� Ani nie
� Nie vždy
� Stále
� Občas

S riaditeľkou ZANINONI SLOVAKIA, s.r.o., Ing. Annou Kováčovou:

Na dopravnom trhu došlo k zmenám

portov. K najväčšiemu prepadu došlo 
v nami realizovanej železničnej pre-
prave a to až  o 62 percent.  Po želez-
nici sme obstarávali najmä prepravu 
oceľových blokov. Nakládka tovaru 
do kontajnerov je ešte nižšia.   
Ako sa javí situácia dnes?
   - Z celkového pohľadu môžem 
povedať, že sme na tom len trochu 
lepšie ako v roku 2003, ktorý bol však 
akýmsi zlomom a zároveň vstupom 
do zatiaľ najúspešnejšieho obdobia 
spoločnosti.
   Všetci by sme chceli, aby dopyt na 
prepravy už neklesol. Nie je to však 
len v našich rukách, v prvom rade 
výrobné spoločnosti musia mať čo 
vyrábať pre konkrétnych zákazníkov 
a potom im my môžeme ponúknuť 
naše služby. 
   Na dopravnom trhu došlo v tom-
to roku k veľkým zmenám. Mnohí 
dopravcovia znížili vozové parky, 
niektorí museli svoju činnosť ukončiť. 
Z niektorých sa stali hazardéri, keď 
začali ponúkať nízke ceny za prepra-

vy, ktoré im nedokážu pokryť ani ich 
nevyhnutné náklady. Zaznamenáva-
me aj skutočnosť, že do niektorých 
krajín Európy už jazdí menej doprav-
cov a nevylučujeme, že ich bude ne-
dostatok. 
  Nezanedbateľnou zmenou je, že od 
1. mája 2009 je uvoľnená kabotáž (t.j. 
dočasné prevádzkovanie vnútroštát-
nej prepravy tovaru pre cudziu potre-
bu v inom členskom štáte bez toho, 
aby tam mal dopravca sídlo alebo bol 
inak usadený) so všetkými členskými 
štátmi EÚ okrem Bulharska a Ru-
munska. Treba mať však na zreteli, 
že v rámci 25 členských krajín EÚ je 
povolené iba dočasné prevádzkova-
nie vnútroštátnej cestnej prepravy 
pre cudziu potrebu. Európska ko-
misia vydala Výkladové oznámenie 
o dočasnej cestnej kabotáži v pre-
prave tovaru, v ktorom uvádza krité-
ria pre jej vykonanie v  jednotlivých 
krajinách. Určite aj táto skutočnosť sa 
v budúcnosti ešte viac prejaví 
a ovplyvní trh dopravy.
Ako vidíte najbližšiu budúc-
nosť?

   - Podľa mňa je dôležité pozerať sa 
do budúcnosti optimisticky a správať 
sa tak, aby sa naše priania stali rea-
litou. Verím, že každý z nás vykonal 
potrebné opatrenia, ale ešte aj stále  
hľadá ďalšie spôsoby riešenia, aby 
dopady krízy čo najviac eliminoval 
a spoločnosť bola udržaná v chode.
   Snáď situácia už nebude horšia 
a budeme mať postupne viac a viac 
objednávok  a teda budeme organi-
zovať viac prepráv tovaru. To zna-
mená, že budeme potrebovať viac 
vozidiel od spoľahlivých dopravcov 
a preto by som chcela aspoň niekoľ-
kými bodmi rozšíriť náš pohľad na 
dopravcov, zasielateľov i samotnú 
prepravu tovaru. Je to napríklad:
- Nariadenie vlády SR č. 349/2009 
Z.z., ktoré zavádza nové povinné re-
fl exné označenie nákladných vozidiel 
na zvýšenie viditeľnosti a rozoznateľ-
nosti vozidiel.
- Od 1. júla 2009 boli v Maďarsku 
vydané nové sadzby za nadmerné 
prepravy (nás sa týkajú hlavne limity 

hmotnosti, respektíve počtu náprav 
vozidla. 
- Od 1. januára 2010 sa mení sys-
tém platenia elektronického mýta aj 
v Rakúsku. Na rozdiel od súčasného 
stavu bude výška mýta závisieť od 
EURO normy vozidla.
  A mohla by som uvádzať ďalšie 
skutočnosti, s ktorými sa dopravco-
via stretávajú a ktoré sú aj priamym 
dopadom na rast ich nákladov, tiež 
mnoho ďalších legislatívnych úprav, 
povinností a nariadení, ktoré musí 
ovládať zasielateľ. 
  Do roku 2009 sme vstúpili a stále 
sa nachádzame v mimoriadne ná-
ročnom období. V zložitom a ťažkom 
období sa nenachádza len sektor 
dopravy, ale všetky odvetvia hospo-
dárstva, ekonomiky všetkých krajín. 
Je ale na každom z nás ako sa so 
súčasnou i budúcou situáciou vyrov-
náme a ako toto obdobie prežijeme 
s čo najmenšími stratami. To si vyža-
duje maximálnu snahu, trpezlivosť a 
zodpovednú prácu.               o.k.
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Jedálny lístok 19. – 25. október 2009 Jedálny lístok 26. október – 1. november 2009 
Pondelok

Polievka: slovenská hubová, pečivo
Zbojnícka brav. krkovička, zem., uhorka
Perkelt z morčacieho mäsa, cestovina

Klužská kapusta
Ovocný cestov. šalát s kuracím mäsom

Zapekané zem. s karfi olom a tofu, kečup
Orechový závin, kakao

Utorok
Polievka: francúzska, pečivo

Sviečková hovädzia pečienka, knedľa
Kur. rezeň s ananásom a syr., ryža, šalát

Liptovské droby, uhorka
Sójový šalát s údenou rybou, pečivo

Morčacie prsia na hrášku, mrkvový šalát
Zem. knedličky s nutelou, mak. posýpka

Streda
Polievka: kapustová s klobásou, pečivo
Hovädzie mäso na korení, tarhoňa, šalát
Vyprážaný brav. rezeň, zemiaky, kompót

Kuracie stehno so zeleninou a cestovinami
Grécky šalát, pečivo

Pórový nákyp, paradajkový šalát
Bryndzovníky

Štvrtok
Polievka: mrkvová s pórom, pečivo
Segedínsky bravčový guláš, knedľa

Morčacie prsia plnené nivou, ryža, šalát
Plnené knedličky s údeným mäsom, kapusta

Karfi ol. – kukuricový šalát s cesnakom, pečivo
Pečené kur. stehno labužnícke, ruský šalát

Marhuľový koláč kysnutý, kakao
Piatok

Polievka: hrášková s hubami, pečivo
Bravčový rezeň s pečeňou, zem., šalát
Jelenie ragú s brusnicami, cestovina

Paprika plnená hyd. mäsom, parad. šťava, ryža
Šalát z čín. kapusty s hroznom a jablkami, pečivo

Farfally so zeleninou omáčkou
Tvarohový nákyp s višňami

Sobota
Polievka: kláštorná, pečivo

Kuracie stehno na smotane s hlivami, knedľa
Nedeľa

Polievka: furmanská, pečivo
Mexický hovädzí guláš, ryža, šalát

Pondelok
Polievka: krúpková, pečivo

Sviečková hovädzia pečienka, knedľa
Kuracie soté Kung - Pao, ryža, šalát

Zemiaky s klobásovým mäsom, uhorka
Horehronský syrový šalát, pečivo
Kelový karbonátok, zemiaky, šalát

Šišky s džemom, kakao
Utorok

Polievka: fazuľová kyslá, pečivo
Bravčový perkelt, cestovina

Vyprážané kur. stehno vykostené, zem., šalát
Bravčová pečeň na cibuľke, ryža, cvikla

Jesenný šalát, pečivo
Kuracie prsia s brokolicou a mandľami, obloha

Pečené buchty s tvarohom, kakao
Streda

Polievka: zelen. s liatym cestom, pečivo
Bravčové mäso na čínsky spôsob, ryža, šalát
Pečené morčacie mäso, červ. kapusta, knedľa

Zeleninový nákyp s nivou
Hydinový šalát, pečivo

Opekané tofu, hrach. kaša, vol. oko, uhorka
Langoše s kečupom

Štvrtok
Polievka: údeninová, pečivo

Mletý rezeň so syrom, zemiaky, šalát
Pečené kuracie stehno, ryža, šalát

Pizza tuniaková s olivami
Zeleninový šalát s brokolicou, pečivo
Losos na masle, mexická zelenina

Koláč slivkový kysnutý, kakao
Piatok

Polievka: horácka, pečivo
Maďarský hovädzí guláš, knedľa

Morč. prsia so syr. a špenátom, ryža, šalát
Zvolenské údené mäso s fazuľkou, chlieb

Racio šalát, pečivo
TOP šalát s kuracím mäsom, pečivo

Rezance s orechmi
Sobota

Polievka: frankfurtská, pečivo
Námornícke hovädzie mäso, slov. ryža, šalát

Nedeľa
Polievka: kelová so zemiakmi, pečivo
Bravčové stehno na smotane, knedľa

   Sladké, voňavé, šťavnaté...  
Jablko je jedno z najzdravších 
druhov ovocia. Aj napriek tomu 
jeho konzumácia klesá a mnohí 
uprednostňujú exotické ovocie. 
Vieme o ňom naozaj všetko? 
Každý šťavnatý kúsok jablka 
zásobuje telo energiou, spoľah-
livo uhasí smäd vďaka obsahu 
ovocných kyselín a dobre zasý-
ti. Veľmi veľa výživných látok sa 
nachádza už v šupke, preto by 
sa pri konzumácii jablko nema-
lo šúpať. 
Aké látky obsahuje jablko? 
1. vodu (až 84 percent), 
2. vlákninu, vďaka ktorej má bla-

hodarný účinok na náš metabo-
lizmus, 

3. veľa pektínu, ktorý na seba via-
že škodliviny z tela a odvádzajú 
ich von, 

4. nenasýtené tuky, 
5. vitamín C, 
6. minerály: draslík, vápnik, hor-

čík,
7. rad antioxidantov, ktoré znižujú 

riziko ochorenia na rakovinu,
8. vysoký obsah fruktózy.

Zdravie v ovocí
   V ľudovom liečiteľstve sa jablko 
dodnes využíva ako skvelý univer-
zálny liek pri rôznych zdravotných 
ťažkostiach - bolesti hlavy, závra-
ty, poruchy trávenia, chudokrv-
nosť: na to všetko zaberá surové, 
varené, alebo pečené jablko,
chrípka, prechladnutie: prejde 
rýchlejšie ak denne zjete niekoľko 
surových jabĺk, osvedčilo sa pitie 
jablčného džúsu,  
horúčka: teplotu zráža opäť na-
strúhané jablko a jeho šťava,
kašeľ: odvar z jabloňových kvetov 
upokojuje a zmierňuje záchvaty 
kašľa,
zápcha: kyslé jablká podporujú 
činnosť čriev,
hnačka: jesť nastrúhané jablká,
nadváha, obezita: pitie jablčného 
octu spaľuje tuky, potláča pocit 
hladu (jablčný ocot je možné za-
kúpiť si hotový v obchode),
popáleniny, omrzliny, nehojace 
sa rany, jazvy: prikladajte si čer-
stvú kašičku z nastrúhaných jabĺk. 
Liečivé účinky jabĺk, prejavujúce 
sa po ich konzumácii, znižujú 
krvný tlak a hladinu cholesterolu, 

posilňujú imunitný systém, srdce 
a krvný obeh, stabilizujú hladinu 
cukru v krvi, podporujú trávenie, 
blokujú tvorbu žlčníkových a ob-
ličkových kameňov, povzbudivo 
pôsobia na nervovú sústavu, 
chránia mozog pred Parkinsono-
vou a Alzheimerovou chorobou, 
vďaka vysokému obsahu železa 
pomáhajú pri málokrvnosti, pô-
sobia močopudne a brzdia tvorbu 
kyseliny močovej, čistia črevá a 
zamedzujú množeniu škodlivých 
mikroorganizmov v nich,  posilňu-
jú ďasná.
Jedno jablko denne má regene-
račné a detoxikačné účinky na 
náš organizmus, pôsobí ako „do-
máci lekár“. Skúsme ho teda za-
radiť do nášho jedálnička každý 
deň a pozitívne účinky sa určite 
čoskoro dostavia.

Myslíte, že úroveň stravovania u nás sa zvyšuje?
� Jednoznačne 
� Ani nie
� Áno
� Nie
� Neviem posúdiť

Myslíte, že sa zvyšuje aj hygiena podávania stravy?
� Jednoznačne 
� Ani nie
� Áno
� Nie
� Neviem posúdiť

Vyhovuje vám súčasný systém objednávania stravy
eletronickou kartou?
� Jednoznačne 
� Ani nie
� Áno
� Nie
� Neviem posúdiť

Ste dostatočne informovaný o službách ŽP GASTRO?
� Jednoznačne 
� Ani nie
� Áno
� Nezaujímate sa o to

Využívate nákup mrazenej stravy?
� Áno
� Ani nie
� Nie vždy
� Stále
� Občas

Uvítali by ste možnosť nákupu mrazenej stravy 
po vyčerpaní osobného limitu  za 2,30 eura?
� Áno
� Asi nie
� Nie
� Možno
� Občas

Ohodnoťte bodmi 
od 1 (najnižšia úroveň) – 5 (najvyššia úroveň)
� Rýchlosť obsluhy 
� Systém objednávania stravy 
� Prostredie
� Kvalita polievok
� Kvalita šalátov 
� Kvalita nápojov 
� Kvalita pečiva 
� Pestrosť sortimentu 

Ďakujeme, že ste sa zapojili do našej ankety s cieľom 
zistenia vašej spokojnosti so stravovaním v ŽP GAS-
TRO servise, s.r.o. Len spätná väzba totiž môže sme-
rovať k odstráneniu  nedostatkov. Ak máte pocit, že sa 
treba zaoberať niečím, čo tu spomenuté nebolo, pro-
sím, napíšte nám. Pod vyplnenú anketu sa nemusíte 
podpísať. Ak však zostanete v anonymite, oberiete sa 
o šancu výhry - DESAŤ MRAZENÝCH JEDÁL, ktoré ve-
nuje ŽP GASTRO servis, s.r.o., jednému zo zapojených. 

Vyplnené anketové lístky posielajte do 26. októbra 2009 do 
redakcie Podbrezovan vnútropodnikovou poštou alebo e - 
mailom. Anketový lístok nájdete aj na stránke
www. zelpo.sk  (Podbrezovan 19)

MENO A PRIEZVISKO:  ..........................................

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

PREVÁDZKAREŇ:  .................................................

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

Telefónne číslo:  .....................................................

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



pracovné jubileá
40 - ročné

Štefan VIŠŤAN
35 - ročné

Eva BOŠEĽOVÁ, Marta SPIŠIAKOVÁ
30 - ročné

Štefan AMBRÓZ, Eva BELANOVÁ, Jaro-
slav BUBELÍNY, Marian KUČERA, Lucia 
KŰHNELOVÁ, Soňa LUPTÁKOVÁ

25 - ročné
Ing. Jozef BROZMAN, Elena MARKOVÁ, 
Dušan POTKÁNY

20 - ročné
Milan MALČEK, Marek NÁTHER, Aleš 
NÚTER, Marian PANČÍK, Róbert PIATER, 
Stanislav ŠTULRAJTER, Ján VALIGURA, 
Vladimír VESEL

životné jubileá 
Ing. Iveta ANTALÍKOVÁ, Vladimír RAFAJ, 
Ľubomír ŠIŠKA, Zuzana ŠVANTNEROVÁ, 
Milan TŔNIK, Marcela VETRÁKOVÁ (sep-
tember), Ľubomír BENEDIK, Pavol BÉ-
REŠ, Daniel DODOK, Ján CHUJAC, Marta 
KRELLOVÁ, Pavel MAJER, Jozef SMOLA, 
Ema ŽIAKOVÁ, Pavol ŽITNÝ, Ing. Jozef 
BROZMAN, Ing. Anton MOJŽIŠ

„Tá rana v srdci bolí a zabudnúť ne-
dovolí, smutný je náš dom, prázdno 
je v ňom, len cestička k hrobu zostala 
von.“
Dňa  5. októbra uplynulo šesť rokov 
odvtedy, ako nás navždy opustila milo-
vaná manželka, matka, stará matka

Anna STRELCOVÁ 
z Čierneho Balogu – Nového Krámu.

S láskou spomína manžel, deti a vnúčatá
...

„Sú chvíle, ktoré ťažko prežívame a sú 
okamihy, na ktoré tisíckrát spomíname!“
Dňa 10. októbra uplynulo päť rokov od 
úmrtia
Ľubomíra ROSÍKA 
z Brezna – Mazorníkova.

S úctou spomínajú manželka, syn Ľubomír s rodinou, 
syn Martin a vnúčatá Zuzka a Jakubko

...
Dňa 29. októbra uplynú tri roky odvte-
dy, ako nás navždy opustil náš drahý 
manžel, otec a starý otec

Milan SRNKA z Podbrezovej.
Kto ste ho poznali, venujte mu spolu 
s nami tichú spomienku s modlitbou.

S láskou spomína manželka, syn a dcéry s rodinami
...

„Odišiel si v srdci bolesť zanechal, tak 
rýchlo a bez rozlúčky, to nik nečakal. 
Slza nám steká po líci, zabudnúť sa 
nedá, aj keď hladíš na nás z neba, čas 
plynie, ako tichej vody prúd, kto ťa mal 
rád, nevie zabudnúť.“

Dňa 2. novembra uplynie päť rokov  odvtedy, ako nás 
navždy opustil milovaný manžel, otec a starý otec
Ján MELKO z Piesku.
S láskou a úctou spomínajú manželka, syn, 
dcéra, vnúčatá, pravnúčatá a celá rodina

...
„Tá rana v srdci bolí a zabudnúť ne-
dovolí. Smutný je náš domov, prázdno 
je v ňom, len cestička k hrobu zostala 
von.“
Dňa 31. októbra uplynie rok odvtedy, 
ako nás navždy opustil milovaný man-
žel, otec a starý otec

Jozef HLÁSNIK z Dolnej Lehoty.
S láskou spomína manželka, synovia s rodinami 

a ostatná rodina
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Inzertná služba

 októbrovým
V septembri odišiel 

do starobného dôchodku
Milan ZAVRŠAN.

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

Vylúštenú tajničku: V živote nejde o to, aby človek dostal dobré karty... T1 – T2, zasie-
lajte do redakcie novín do 26. októbra 2009.
Správne znenie tajničky z Podbrezovana č. 18: Zmyslom života je zmieriť sa s jeho 
nezmyselnosťou. Cenu riaditeľky ZANINONI Slovakia, s.r.o., Ing. Anny Kováčovej zís-
kava Ivana Stančíková z Poo. Výherkyňa si ju môže prevziať v redakcii novín.

� Predám mrazničku 240 litrovú, zá-
suvkovú. Kontakt: 0908 407 030
� Predám 1-izbový byt na Štiavničke. 
Cena dohodou. Tel. 0903 537 474
� Predám zachovalý plynový sporák. 
Kontakt: 617 1080 
� Predám nové interiérové dvere 
plné, ľavé, farba svetlá jelša, rozmer 
1983x745 s kovaním (30 €), starší ka-
meninový sud, objem 50 l (20 €). Kon-
takt: 0903 603 068
� Predám 3-izbový byť v Brezne, ul. 
ČSA. Cena dohodou. Kontakt: 0918 
149 843 alebo 618 2323 

Štátna opera 
v Banskej Bystrici 

uvádza:
■ 16. októbra o 18,30 hod. dra-
matický príbeh o osude janov-
ského dóžu odohrávajúci sa na 
pozadí skutočných historických 
udalostí 14. storočia SIMON 
BOCCANEGRA od Giuseppe 
Verdiho,
■ 17. októbra o 18,30 hod. dru-
hú premiéru G. Verdiho: SIMON 
BOCCANEGRA,
■ 18. októbra o 16. hod. v Evan-
jelickom kostole na ul. Lazovná 
„Koncert – POCTA HAYDNO-
VI“,
■ 19. októbra o 10,30 hod. v do-
poludňajšom a o 17. hod. v popo-
ludňajšom predstavení pre deti 
„O ZÁŽRAČNEJ KRHLIČKE“, 
■ 22. októbra o 19. hod. Sláv-
nostný koncert pri príležitosti 
50. výročia založenia Štátnej 
opery,
■ 27. októbra o 17. hod. v rámci 
popoludňajšieho predstavenia 
pre druhý stupeň základných 
škôl „Vták ohnivák, Petruška“ 
od Igora Stravinského. Roz-
právkové predstavenie dvoch 
najslávnejších diel zlatého veku 
moderného baletu 20. storočia,
■ 29. októbra o 18,30 hod. 
predstavenie venované Akadé-
mii európskeho seniora - Eugen 
Suchoň „KRÚTŇAVA“.   Cudzích vysokých 

štátnych predstavi-
teľov a veľvyslancov 
oslovujeme vaša ex-
celencia, domácich jednoducho pán 
prezident, pán predseda parlamentu, 
pán premiér, pán minister. Často u nás 
ľudia oslovujú aj našich veľvyslancov 
ako excelencie, čo vyznieva skôr pe-
joratívne, doma je veľvyslanec vyšším 
štátnym úradníkom a patrí mu oslove-
nie pán veľvyslanec. 
   Používanie vysokoškolských a ve-
deckých titulov u nás upravujú prí-
slušné zákonné normy. Nositeľovi 
čestného doktorátu honoris causa 
patrí oslovenie pán doktor. Na aka-

demickej pôde býva 
pri slávnostných prí-
ležitostiach zvykom 
oslovovať rektora 

univerzity vaša magnifi cencia a deka-
na fakulty vaša spektabilita. V ofi ciál-
nom i obchodnom styku by sme mali 
každého oslovovať jeho  titulom, kto 
to zanedbáva, správa sa nezdvorile 
a nezanecháva dobrý dojem. Ak si 
partner takéto oslovenie neželá, povie 
vám to sám. Čo však v prípade, ak 
má partner titulov niekoľko (napr. prof. 
MUDr. Jozef Veselý, PhD.)? Vždy po-
užijeme najvyšší titul, teda pán profe-
sor Veselý.

(red)

Excelencia iba
v zahraničí

2 balenia = 3 mesiace preventívnej liečby za
6,64 eura (200 Sk) namiesto 7,77 eura (234 Sk)

Na zakúpenie je možné použiť poukážky na regeneráciu 

pracovnej sily Železiarne Podbrezová.

Akcia platí do konca novembra 2009 

OSCILLOCOCCINUM
  ... a chrípka je preč...

AKCIA pre zamestnancov 

ŽELEZIARNÍ PODBREZOVÁ

V Lekárni pri nemocnici s.r.o. v Brezne
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   Členovia oddielu bežeckého lyžovania a biat-
lonu ŽP Šport sa v tomto roku podieľali na or-
ganizácii niekoľkých podujatí, ako boli verejné 
preteky „28. ročník Memoriálu hrdinov SNP“ 
s medzinárodnou účasťou, dva kolá Viessmann 
pohára v letnom biatlone a IBU CUP CROSS, 
najvýznamnejšie podujatie slovenskej sezóny.  
V desiatich pretekoch obsadili jeho členovia 
v celkovom hodnotení IBU CUP CROSS-u: 
v kateg. ženy 1. miesto Vladimíra Točeko-
vá, z mužov 8. priečku obsadil Peter Ridzoň. 
Celkové poradie v juniorských kategóriach ne-
bolo ofi ciálne hodnotené, avšak v prvej desiat-
ke sme mali zastúpenie v Janke Pastúchovej 
a Petrovi Kazárovi.

Celkové hodnotenie Viessmann pohára – 
Slovenského pohára v letnom biatlone (de-
väť pretekov) v kategóriách: 10 – 11 r. žiaci, 
žiačky: 8. Dušan Peťko, 10. Kristína Janíková, 
12 – 13 r. žiaci, žiačky: 6. Marek Brezina, To-
máš Longauer, 13. Andrea Miždová, 20. Hana 
Lešťanová, 14 - 15 r. žiaci: 2. Peter Seifert, 10. 
Michal Marčok, 11. Adrián Barbierik, 16 – 17 r. 
mladší dorastenci a dorastenky: 1. Martin 
Kvačkaj, 9. Juraj Lešťan, 11. Rudolf Michalov-
ský, 15. Martin Brezina, 16. Ján Kratochvíla, 17. 
Miroslav Šulek, 1. Andrea Hôrčíková, 7. Katarí-
na Kupcová, 18 – 19 r. starší dorastenci a do-
rastenky: 2. Jakub Fendek, 5. Ondrej Švantner,  
3. Jana Pastúchová, 20 – 21 r. juniori: 3. Peter 

Berčík, muži 22 – 35 r.: 1. Peter Ridzoň, muži 
46 r. a starší: 3. Marián Kazár. 
   Ďakujeme  Železiarňam Podbrezová a.s., ŽP 
Šport-u, a.s., ako i trénerom Petrovi Zelínkovi, 
Ingrid Potočnej, Jaroslavovi Brezinovi, Duša-
novi Pastuchovi, Marianovi Kazárovi, Viere 
Kubackej a rodičom,  za pomoc a podporu. 
Spoločným úsilím sme prispeli k vynikajúcim 
výsledkom našich pretekárov.           (mk)

Opäť na stupni víťazov
   Čestný medzinárodný beh sa usku-
točnil 3. októbra v Banskej Bystrici. 
Päťkilometrovú trať v kategórii nad 40 
– rokov absolvovalo tridsať bežcov, 
z ktorých prvý cieľom prešiel Pavol 
Faško.                          vk

   Svetový pohár v cyklokrose kate-
górie C2 „Cyklo - cross Internatio-
nal Podbrezová C2“  sa uskutočnil 
11. októbra 2009 v Hornej Mičinej. 
Hlavným organizátorom poduja-
tia bola spoločnosť ŽP Šport, a.s.,  
Podbrezová. Na štart sa postavili 
pretekári z Čiech, Poľska, Maďar-
ska a samozrejme slovenskí re-
prezentanti. Najsilnejšie obsadená 
bola kategória muži Elite, v ktorej 
štartoval aj majster sveta Čech 
-  Zdeněk Mlynař. Nakoniec si pr-
venstvo vybojoval Milan Baréniy 
(SVK), Zdeněk Mlynař (MAX CUR-
SOR) bol druhý a tretí skončil Da-

vid Kášek (CYKLOTEAM 
BUDVAR TÁBOR). Matej 
Medveď (ŽP Šport, a.s.) 
vo svojej premiére medzi 
Elite skončil na 11. mieste. 
V spoločnej kategórii žien zvíťazila 
pretekárka ŽP Šport , a.s., Tereza 
Medveďová pred Zuzanou Vojtášo-
vou z CK Banská Bystrica a Ester 
Dózoou z Maďarska.

Z juniorov zvíťazil Daniel Hula 
(TJ Sokol Topoľčany), ktorý prešiel 
cieľom pred Ondřejom Louvarom  
(CZE) a tretím Tomášom Suchárom 
(TJ Sokol Topoľčany).

V kategórii kadet zvíťazil Ondrej 

Glajza (ŽP Šport, a.s.), keď 
porazil svojho oddielového 
kolegu Šimona Vozára (2.) a 
Tomáša Žuchu z CyS Žilina 
(3.). Ďalší pretekári CK ŽP, 

a.s., obsadili - 5. miesto Marek Bu-
kovec, 6. Michal Donoval a 7. Ivan 
Schwarcbacher . 

V kategórii žiakov sa  najlepšie 
darilo Jurajovi Bellanovi z R.T.C. 
Martin, druhý bol Dominik Michalčík 
z MŠK – CK Žiar nad Hronom a tretí 
Dušan Bodiš z CK AB Sereď. 

Daniel  Michalíček z CK ŽP Šport, 
a.s., skončil 4. a  Pavol Roháč 6.

P. Medveď

   V piatom kole Extraligy mužov 
v kolkoch sa prepisovali historic-
ké tabuľky výkonov.

   Držiteľ svetové-
ho rekordu Vilmoš 
Zavarko (svetový 
rekord 728 bodov), 

dosiahol najlepší výkon Extraligy, 
ktorý má hodnotu 714 bodov. Drži-
teľom doterajšieho najlepšieho vý-
konu, ktorý je zároveň slovenským 
rekordom je Jozef Pešta, ktorý dosia-
hol výsledok 705 bodov. Aj doraste-
necká súťaž sa niesla v znamení re-
kordov, ale na úkor podbrezovských 
farieb. Družstvo Trstenej dosiahlo 
nový rekord kolkárne v Podbrezovej 
a zároveň najlepší výsledok v doras-
teneckej súťaži v doterajšej histórii, 
ktorý má hodnotu 1760 bodov. Výkon 
bol ozdobený individuálnym výko-
nom Michaely Javorkovej z družstva 
Trstenej, ktorá dosiahla 612 bodov, 
čo je nový rekord kokárne v Podbre-
zovej.
   V ligových súťažiach si okrem do-
rastencov všetky družstvá pripísali 
víťazstvá. Ženské družstvo,  B a C 
družstvo mužov nadelili svojim súpe-
rom nepríjemnú prehru na nulu. Ženy 
vyhrali v Trenčíne,  B – družstvo mu-
žov vyprevadilo s nulou nováčika 
Extraligy z Trstenej a C – družstvo 
zvíťazilo s nováčikom 1. ligy Zvolen-
skou Slatinou. Skvelými výkonmi sa 
predviedli - už spomínaný Zavarko 
(714 bodov), Foltín (652), Pašiak 
(630), Kyselica (628), Vadovič (621),  
Truska (621), čo im zabezpečilo 
účasť v najlepšej šestke 6. kola.
Predbežné postavenie v tabuľke: A – 
družstvo mužov 1. miesto, B – druž-
stvo je na 5. mieste, C – družstvo je 
4., ženy sú 2. dorast A je na 5. mieste 
a dorastenecké  B - družstvo je 11.  

Extraliga muži
ŽP A – Tatran Sučany 7:1
3822:3501
Zostava a body: Vilmoš Zavarko 
714, Radoslav Foltín 652, Tomáš 
Pašiak 630, Jovan Čalič 612, Jozef 
Pešta 619, Milan Tomka 595.
ŽP B – ŠKK Trstená 8:0
3674:3374
Zostava a body: Ondrej Kyselica 
628, Bystrík Vadovič 621, Jaroslav 
Truska 621, Tomáš Dilský 584, Peter 
Šibal 605, Pavol Jakubec 615.

1.liga
ŽP C – JT Zvolenská Slatina 8:0
3445:3107
Zostava a body: Tomáš Herich 576, 
Matej Sršeň 594, Stanislav Vais 569, 
Ľubomír Niščák 578, Ľuboš Figura 
572, Pavel Paulečko 556.

Dorastenecká liga
ŽP A – ŠKK Trstená A 0:4
1694:1760
Zostava a body: Kristína Diabelko-
vá 528, Dominika Kyselicová 534, 
Marek Mihok 577, Michal Svitek 583. 
Disciplína šprint: Kysellicová – Karas 
1:2, Mihok – Koleják 0:2.
ŽP B – ŠKK Trstená B 1:3
1528:1568
Zostava a body: Tomáš Dziad 502, 
Marek Štefančík 493, Radovan Bal-
co 504, Jaroslav Romančík 522. 
Šprint: Romančík – Dzurek 2:0, Dil-
ský – Juris 0:2.

(kys)
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Z kolkárskych dráh

Finále SP 
bez Podbrezovej

   V Budapešti sa od 29. septem-
bra do 3. októbra uskutočnil Sve-
tový pohár družstiev v kolkoch. 
   Slovensko reprezentovali ženy 
a muži Kolkárskeho oddielu ŽP 
Šport, a.s. U žien, po odchode 
kľúčových hráčok, sa boje o popred-
né priečky neočakávali a konečné 
deviate miesto je len odrazom sú-
časných možností tohto tímu. Naše 
očakávania sa sústredili na družstvo 
mužov. Po posilnení tímu držiteľom 
svetového rekordu, majstrom sve-
ta Vilmošom Zavarkom,  sa nič iné 
ako fi nálová účasť nepredpokla-
dala. Očakávania sa však nenapl-
nili a družstvo skončilo na šiestom 
mieste, keď na fi nále mu chýbalo 
len 17 kolkov. Pod nepostúpenie 
medzi fi nálovú štvoricu sa podpísal 
najmä slabý výkon Pašiaka, ktorý 
nezvládol svoje prvé vystúpenie na 
takomto podujatí a veľmi slabým 
výkonom výrazne ovplyvnil celkové 
umiestnenie Podbrezovej. 
Celkové poradie XXI. Svetového 
pohára:
Ženy: 1. Bamberg (Ger), 2. Celje 
(Slo), 3. Targu Mureš (Rom), 9. ŽP 
Šport (SVK). Zostava a body: D. 
Kyselicová 526, K, Diabelková 517, 
E. Bábelová 536, E. Hiadlovská 
striedaná D. Skálošovou 477, J. 
Turčanová 548, I. Vaňková 539.
Muži: 1. Zerbs (Ger), 2. Szeged 
(Hun), 3. Belehrad (SRB), 6. ŽP 
Šport (SVK). Zostava a body: V. 
Zavarko 590, J. Čalič 631, R. Foltín 
607, J. Pešta 595, M. Tomka 587, T. 
Pašiak 534.   

(kys)

Medzinárodného maratónu mieru 
v Košiciach sa 4. októbra zúčastni-
lo 5 074 bežcov z tridsiatich ôsmich 
krajín, medzi ktorými bola aj Ing. 
Jana Dančíková zo ŽP Informatika, 
s.r.o.:  
Čo ovplyvnilo vaše rozhodnutie zú-
častniť sa tohtoročnej najmasovej-
šej bežeckej akcie na Slovensku?
   - Najmä atmosféra, ktorá na Medzi-
národnom maratóne mieru 
v Košiciach býva a potom 
samozrejme výzva zabeh-
núť  polmaratón žien pod 
svoj stanovený limit. 
Nedeľňajšia premiéra bola 
ťažkou zaťažkávacou 
skúškou. Pripravili ste sa 
na štart dostatočne? Vy-
skytli sa okamihy, keď ste museli 
siahnuť na dno svojich síl?
   - Premiéra v Košiciach to bola len 
vo “farbách“ ŽP Informatiky. Behávam 

86. ročníka Medzinárodného maratónu mieru sa zúčastnila aj naša programátorka 

Maratón robí obyčajný 
deň neobyčajným

rekreačne, pre radosť a zúčastňujem 
sa polmaratónov pravidelne, takže 
pripravená som bola. No dosť veľa síl 
bolo potrebné vynaložiť na boj proti 
vetru, ktorý prvú októbrovú nedeľu 

celé mesto. Bežci sú skvelí, hlavne 
tí starší, ktorí behávajú už dlhé roky 
a snažia sa mladších povzbudiť slo-
vami, či gestami. A neobyčajnú at-
mosféru taktiež dotvárajú ľudia, ktorí 

povzbudzujú po takmer celej 
dĺžke trate. Medzinárodný ma-
ratón mieru v Košiciach robí 
jeden celkom obyčajný októb-
rový deň neobyčajným. 
Ako hodnotíte vaše umiest-
nenie v košickom marató-
ne?
   - Skončila som na 82. mies-
te, takže cieľ  dobehnúť, som 

si splnila  a ak zdravie dovolí, o rok to 
bude lepšie.

(vk)

Víťazom MMM v Košiciach sa stal v ka-
tegórii mužov kenský vytrvalec Jacob 
Kipkorir Chesire (2:10:59 hod.) a zo žien 
triumfovala Olena Burkovská z Ukraji-
ny,  ktorá v maratóne žien po dvadsia-
tich rokoch vytvorila nový rekord trate 
(2:30:50 hod.). 

v Košiciach vládol. 
Podelíte sa s nami o dojmy z pre-
tekov?
   - Touto významnou udalosťou žije 

   Vo Važci sa 11. októbra uskutočnil štvrtý ročník  les-
ného behu Birutovou dolinkou. V kategórii najmladších 
žiačok (r. 1998 – 200) bola na kilometrovej trati 3. Lucia 
Janíková, 4. Kristína Janíková, 5. Karin Kazárová a 7. 
Zuzana Longauerová. Z najmladších žiakov skončil 5. 
Dušan Peťko, 8. Miloš Janík a 11. Ferdinand Horváth. 
Dvojkilometrovú trať absolvovali pretekári kategórie 

Lesný beh Birutovou dolinkou
mladších žiakov (r. 1996-1997), z ktorých 2. bol Marek 
Brezina a 4. Tomáš Longauer. Starší žiaci (r. 1994-1995) 
na trojkilometrovej trati obsadili: 2. miesto Michal Mar-
čok, 3. Adrián Barbierik a 5. Peter Seifert.
   Cross prebiehal na náročných, po dvojdňovom daždi 
rozmočených tratiach.  
   Pretekov sa zúčastnil aj Pavol Faško, ktorý v kategórii 
mužov B na desaťkilometrovej trati skončil druhý a býva-
lí zamestnanci – dôchodcovia Július Roško, v kategórii 
mužov D zvíťazil, Jozef Babka v kategórii C bol piaty.

(mk)  

Medveďová a Glajza prví

Biatlonové leto 2009
Foto: M. Kazár


