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Aj kolkári 
zavŕšili sezónu

O výstavbe
automatizovaného skladu

Ak vaše dieťa ukončilo štúdium, vyplýva pre vás povinnosť voči zamestnávateľovi – čítajte na 3. strane

  Veľtrhu Metalforum v poľskej Poznani, 
ktorý sa tento rok koná od 14. do 17. júna, 
sa zúčastňuje naša spoločnosť pravidelne. 
Tohtoročná expozícia je zameraná na pre-
zentovanie produktov spoločnosti určených 
pre hydraulické komponenty. 
  V spoločnej expozícii sa pod hlavičkou 
Železiarne Podbrezová Group predstavila 
spoločnosť SLOVRUR Sp. z o.o., Stalowa 
Wola, predajca a distribútor našich výrob-
kov na poľskom trhu. V stánku tiež pôsobili 
predstavitelia spoločností ŽĎAS, a.s., Žďár 
nad Sázavou a TS Plzeň, a.s.

  Poľsko je šiestym najväčším obchodným 
partnerom Slovenskej republiky a pre našu 
spoločnosť je to trh významný svojim sú-
časným potenciálom, ale aj svojou perspek-
tívou a rýchle rozvíjajúcou sa ekonomikou. 
Z hľadiska exportu predstavuje Poľsko pre 
ŽP a.s. tretieho najväčšieho partnera, kde 
nachádzajú uplatnenie najmä konštrukčné 
a kotlové valcované rúry, štandardné pres-
né bezšvíkové rúry, presné rúry určené pre 
výrobu hydraulických rozvodov a navaro-
vacie tvarovky. 

Ing. M. Adamčák, PhD.

Zvíťazili a postúpili do prvej ligy

Horný rad zľava: asistent trénera B. Benko, J. Nosko, P. Turňa, M. Sedliak, E. Ihradský, P. Podio, L. Laksík, L. Kožička, G. Snitka, H. Tubonemi, tréner J. Kentoš, viceprezident FO 
V. Soták, fyzioterapeut P. Purdek, masér J. Chovanec, vedúci družstva D. Uhrík, dolný rad zľava: M. Karásek, S. Kišš, V. Greško, manažér FO M. Budovec, I. Minčič, L. Betka, M. 
Cmarko, J. Pančík, M. Harvilko v ľahu J. Hanák. Foto: I. Kardhordová

Železiarne Podbrezová Group
Na výstave STT v Moskve

V dňoch 31. mája až 3. júna sa naša spoločnosť predstavila na výstave STT v Moskve 
v stánku nášho odberateľa spoločnosti NHC / Hydrapac Moskva

Na ITM Poznaň



  Hospodárenie spoločnosti Žiaromat, a.s., 
za prvé štyri mesiace roka 2011, čo sa týka 
plnenia ukazovateľov vykonávacieho plá-
nu, bolo úspešné. Celkové výnosy dosiahli 
hodnotu 3 137 542 eur, keď ich podstatnú 
časť tvorili tržby za predaj výrobkov a slu-
žieb. Tieto predstavujú sumu vo výške 
3 063 400 eur a sú o 582 259 eur väčšie 
ako vlani za to isté obdobie. 
  V tejto súvislosti musíme poukázať na fakt, že prvé 
mesiace minulého roka boli stále ešte ovplyvnené 
prebiehajúcou hospodárskou krízou. Ale ani uvedená 
skutočnosť nemení fakt, že sú tieto tržby z hľadiska 
histórie spoločnosti rekordné a  o 221 486 eur väčšie, 
ako dosiahnuté maximálne tržby v roku 2008.
   Na druhej strane hospodárenia spoločnosti celkové 
náklady dosiahli výšku 2 946 898 eur. Takmer 90 

percent nákladov tvoria tri základné nákla-
dové skupiny, a to spotreba materiálu 52,50 
percenta (v tejto skupine je dominantná 
spotreba surovín, ktorých podiel na celko-
vých nákladoch predstavuje 45,12 percenta), 
spotreba energií s podielom 10,08 percenta 
a osobné náklady s podielom 27,39 percenta 
na celkových nákladoch spoločnosti.
  Sumarizáciou celkových výnosov a nákla-

dov spoločnosti je výsledok hospodárenia, ktorý pred-
stavuje zisk vo výške 190 644 eur. Výsledky obchodu 
v máji (predaj 842 571 eur) a počet zákaziek v júni 
a na júl, nás napĺňajú optimizmom. Sme presvedčení, 
že úlohy vykonávacieho plánu aj v ďalších mesiacoch 
roka 2011 budeme plniť. 

Ing. Dušan Brečka, 
člen predstavenstva a ekonomický riaditeľ

*ANKETA*ANKETA*
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  V nedeľu, 5. júna oslávili deti zamestnancov Že-
leziarní Podbrezová a.s. a dcérskych spoločností 
svoj medzinárodný deň v kinosále Domu kultúry ŽP. 
Zamestnávateľ aj v tomto roku zabezpečil pre deti do 
13-rokov divadelné predstavenie, tento raz z reper-
toáru prešovského divadla Drak. I napriek tomu, že 
v súčasnosti sa divadelná forma zábavy - popri tele-
vízii a fi lmoch - akosi dostáva do ústrania, klauniáda 
„V zdravom tele zdravý duch“ bola správnou voľbou. 
Upútala detské publikum, ktoré sa dalo nebojácne 
vtiahnuť a zapojiť do jej deja. 

LILIANKA KURČÍKOVÁ, 
7- ročná 

  - Bolo to veľmi pekné, hlavne 
myška bola milá. Som rada, že 
sa nakoniec pred kocúrmi za-
chránila.

Prvá tretina roka
bola úspešná

DOHĽADOVÝ AUDIT
V dňoch 30. a 31. mája 2011 fi rma 
SGS Slovakia, s.r.o., uskutočnila 
dohľadový audit na plnenie po-
žiadaviek noriem ISO 9001:2008 
a ISO 20000:2005 v spoločnosti 
ŽP Informatika s.r.o. Audit prebehol 
úspešne a uvedené normy sme 

Ako sa ti predstavenie páčilo? 

JAKUBKO JARIABKA, 
5- ročný

 - Veľmi sa mi to páčilo. Bolo to 
zaujímavé. Pomáhal som myške 
zahnať kocúrov, pretože sa mi 
páčila a mám ju rád.

ELA KLESKEŇOVÁ, 
3 - ročná

  - Dobre... Pačilo sa mi všetko 
a bola som rada, že sa myška s 
kocúrmi skamarátila.

MIŠKA KÁNOVÁ, 
4 - ročná

  - Bolo nám tu dnes dobre. Mne 
sa páčili najviac kocúriky, lebo 
veľa utekali po javisku. Ale som 
pomáhala aj myške a s deťmi 
sme havkali.

NINKA KLESKEŇOVÁ,
6 - ročná

  - Mne sa zas páčili kocúry, lebo 
boli smiešni ako naháňali myšku 
a chceli schudnúť.

DOMINIK MURÁNSKY, 
7- ročný

  - Páčilo sa mi to veľmi, pretože 
aj keď kocúry schudli, myšku 
nechytili. A páčilo sa mi aj to, že 
nevedeli ako majú cvičiť a museli 
sme im to ukázať.

ROBKO SCHMIDT, 
9 - ročný

  - Bolo to veľmi pekné. Hlavne 
ako sa naháňali kocúry, alebo 
ako spali a keď zaznela ich hym-
na, tak sa v spánku postavili 
a keď stíchla, opäť zaspali. 

obhájili s jednou nezhodou. Čo na 
samotnom audite bolo vysoko hod-
notené, je skutočnosť, že ako prvá 
slovenská firma sme integrovali 
uvedené normy do integrovaného 
systému manažmentu kvality (ISM) 
a prepojili sme normy ISO 9001 

a ISO 20 000 do jedného celku. 
Na základe toho mohla fi rma SGS 
uskutočniť komplexný dohľado-
vý audit pre obidve normy naraz. 
Platnosť užívania noriem máme 
potvrdenú do roku 2012. 

Ing. L. Oravec

Ilustračné foto: A. Nociarová

Opýtala sa: V. Kúkolová  Foto: I. Kardhordová



  Ak máte deti, ktoré v tom-
to školskom roku ukončili 
vysokoškolské či stredo-
školské štúdium, vyplýva 
pre vás povinnosť voči za-
mestávateľovi. O upresne-
nie sme požiadali Ing. Máriu 
Demianovú, vedúcu odboru 
práce a miezd:
  - ak dieťa ukončilo štúdium 
na strednej ško-
le, zostáva ne-
z a o p a t r e n ý m 
dieťaťom až do 
konca prísluš-
ného školského 
roka, t.j. do 31. 
augusta 2011. Ak 
do tohto dátumu 
nenastúpi do za-
mestnania – trva-
lého pracovného 
pomeru, resp. sa 
nezaeviduje na 
úrade práce ako uchádzač 
o zamestnanie, pre rodiča ne-
vyplývajú žiadne povinnosti.    
  Po 1. septembri 2011 môže 
dieťa pokračovať v príprave 
na budúce povolanie a potvr-
denie   o dennej forme štúdia 
na vysokej škole predloží ro-
dič svojej mzdovej účtovníčke. 
  Ak dieťa po 1. septembri 
2011 nepokračuje v príprave 
na budúce povolanie a za-
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 Zvýšená zrážková činnosť a lo-
kálne búrky v 23. týždni zapríčinili 
v niektorých oblastiach Sloven-
ska záplavy, ktoré spôsobili veľké 
majetkové škody. Lokálne búrky, 
síce s menšou intenzitou, zasiahli 
aj región Horehronia a zapríčinili 
v rieke Hron a jeho prítokoch ná-
rast hladiny a znečistenie vody. 
  Situáciu vo vodných tokoch 
v ŽP a.s. a okolí monitorovali 
zamestnanci prevádzkarne ener-
getika sledovaním údajov zo sys-
tému RaISE,  z údajov SHMÚ na 
internete, ako aj fyzicky kontrolou 
priamo na našich hatiach. Hladi-
na na Hrone mala síce stúpajúcu 
tendenciu, ale nakoľko zrážky 
boli väčšinou lokálneho charak-
teru, najvyššia hladina Hrona 
podľa údajov z ultrazvukového 

Za ob lúkar ňou  rast ie  nová  ha la  po lo tovarov
Automatizovaný sklad bude dokončený ešte v tomto roku

V areáli nového závodu za ťahárňou rúr - oblúkarňou, vyrastá nová stavba. O jej priblíženie 
a účele využitia sme sa zhovárali s Jaroslavom Peťkom, stavebným dozorom, z odboru tech-
nického a investičného rozvoja:

 - Je to objekt, ktorý bude slúžiť 
ako automatizovaný sklad pre 
nakládku a vykládku zväzkov 
rúr, na triedenie a uskladňova-
nie polotovarov a ich expedíciu 
k odberateľom.
Môžete nám ho pribl ížiť 
z hľadiska stavby?
  - Ide o halový objekt s nosnou 
oceľovou konštrukciou zalo-
ženou na monolitických žele-
zobetónových pätkách. Dis-
pozične je objekt riešený ako 
dvojloďová hala s rozpätím lodí 
28 + 20 metrov. Hlavný nosný 
systém tvoria priečne dvojpo-

ľové rámy. Konštrukcia stien 
je navrhnutá ako montovaný 
plášť s tepelnou izoláciou. 
Založenie objektu je na žele-
zobetónových monolitických 
základových pätkách, do kto-
rých je kotvená nosná oceľová 
konštrukcia. Pre uskladnenie 
zväzkov rúr bude slúžiť auto-
matizovaný sklad so závesným 
manipulátorom. Manipuláciu 
s polotovarmi budú zabezpe-

čovať reťazové dopravníky a 
dva mostové žeriavy s nos-
nosťou 8 ton. V časti haly bude 
murovaný prístavok, v ktorom 
budú kancelárie a sociálne za-
riadenia. 
  Stavbu tvorí hlavný objekt, 
ktorým je samotná hala s tech-
nologickým zariadením a tiež 
ďalšie objekty ako sú prípojky 
a rozvody inžinierskych sietí, 
potrubný most, úprava priľah-

lých komunikácií. 
Aký je harmonogram prác?
  - Odovzdanie staveniska pre 
výstavbu haly polotovarov bo-
lo 12. apríla 2011, avšak ešte 
v marci boli urobené hrubé 
terénne úpravy pozostávajú-
ce z odstránenia betónovej 
panelovej plochy o výmere 
4550 m2 a odkopania terénu 
na -0,70 metra pod úroveň 
novej podlahy. 

  Pr i  výkopových prácach 
sme narazili na tvrdé podložie 
z bridlice, ktoré sťažilo a spo-
malilo realizáciu výkopov. V sú-
časnosti sú ukončené zákla-
dové pätky a prebieha montáž 
nosnej oceľovej konštrukcie. 
Súbežne budujeme dažďo-
vú a splaškovú kanalizáciu, 
prípojku vody a pripravujeme 
podložia pod základové dosky, 
na ktorých budú umiestnené 
automatické regálové sklady. 
Stavba Haly polotovarov by 
mala byť ukončená v tomto 
roku. ok

Vaše dieťa ukončilo štúdium?
Rodičia nezabudnite!

mestná sa, rodič túto sku-
točnosť uvedie v daňovom 
vyhlásení,
  - v prípade ukončenia vyso-
koškolského štúdia II. stupňa 
vykonaním štátnej závereč-
nej  skúšky študent prestáva 
byť nezaopatreným dieťaťom 
práve týmto dňom a rodič je 
povinný o tejto skutočnosti 

oboznámiť svoju 
mzdovú úč tov-
níčku predlože-
ním Potvrdenia 
o ukončení štú-
dia na vysokej 
škole (potvrdenie 
o vykonaní štát-
nej záverečnej 
skúšky). V prípa-
de, že vysoko-
školské štúdium 
skončilo inak ako 
vykonaním štát-

nej záverečnej skúšky, resp. 
bolo prerušené, je potrebné 
predložiť doklad o skončení, 
resp. prerušení štúdia,
  - v prípade ukončenia vyso-
koškolského štúdia I. stupňa 
a bezprostrednom  pokračo-
vaní v štúdiu na druhom stup-
ni, študent ostáva aj naďalej 
nezaopatreným dieťaťom 
a rodič predkladá potvrdenie 
o štúdiu.

Veľké vody
merania v ŽP a.s. v starom závo-
de bola 1,14 m a nedosahovala 
ani prvý povodňový stupeň - 200 
cm, stav bdelosti. Nakoľko búrky 
boli sprevádzané vetrom, ktorý 
lámal konáre a stromy, dochá-
dzalo k nadmernému znečisteniu 
vodných tokov a k zanášaniu 
hatí, hlavne v Lopeji, v Predaj-
nej a v Mýte pod Ďumbierom. 
Vodohospodárske stavby (hate) 
postavené na vodných tokoch 
sa využívajú na reguláciu vody 
pre vodné elektrárne a zároveň 
zachytávajú hrubé nečistoty, kto-
ré sa pomocou čistiacich strojov 
a zamestnancov prevádzkarne 
energetika vyberajú a likvidujú 

v rámci ŽP a.s. ako odpad. 
  Každé zanesenie a nepriechod-
nosť hate má za následok zníže-
nie výroby elektrickej energie vo 
vodných elektrárňach, preto mi 
nedá nespomenúť nezodpoved-
nosť niektorých obyvateľov, ktorí 
bývajú v blízkosti vodných tokov 
a hladinu vody využívajú na lik-
vidáciu pokosenej trávy a iného 
odpadu. Tento odpad je zachy-
tený na česliciach našich hatí 
a musíme ho prácne likvidovať. 
Preto i touto cestou apelujeme 
na obyvateľov spomenutých ob-
cí, aby zabezpečovali naklada-
nie so svojim odpadom v zmysle 
platných právnych požiadaviek 
a všeobecne záväzných naria-
dení vydaných príslušnou obcou. 

Ing. Miroslav Filipko, Te

Pohľad na výstavbu objektívom J. Peťku

Odstraňovanie doplavených kmeňov stromov, konárov a odpadu na hati v Mýte pod Ďumbierom.
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Najprestížnejšia ženská eu-
rópska golfová túra Ladies 
European Tour sa konala 
na osemnásť jamkovom 
majstrovskom golfovom ih-
risku Grey Bear na Táľoch 
už druhýkrát. Zorganizovať 
takéto podujatie nie je ma-
ličkosť. Môžete nám priblížiť 
čo to obnášalo?
  - Príprava takéhoto podujatia 
sa začína prakticky hneď po 
skončení predchádzajúceho 
ročníka, keď si zanalyzujeme 
všetky činnosti a urobíme zá-
kladný harmonogram prác pre 
nasledujúci ročník a stanovíme 
zodpovedné osoby za jednot-
livé oblasti. Jednou z najdôle-
žitejších činností je zabezpečiť 
fi nančné krytie podujatia, s čím 
súvisí príprava marketingo-
vého produktu a oslovovanie 
potenciálnych partnerov. Ďal-
šou činnosťou je nábor dob-
rovoľníkov, ktorých na rôzne 
posty treba takmer dvesto. 
Nasleduje ich vyškolenie a za-
učenie na jednotlivé funkcie. 
A samozrejme ostatné činnosti 
od zabezpečenia ubytovania, 

S Ing. Ľubošom Ďurinďákom, generálnym riaditeľom Tále a.s.

LET 2011 na Táľoch označili za jeden z najlepších zo série
stravovania, dopravy, prípravy 
ihriska, rozhodcov, televízie, 
skóringu, zdravotnej služby, 
kultúrneho programu, meteo-
rologickej služby a množstva 
iných drobných činností, ktoré 
sú pre priebeh takéhoto podu-
jatia veľmi významné. Všetko 
musí byť dokonale skoordino-
vané a pripravené na rôzne 
varianty priebehu podujatia, 
keďže sa hrá v prírodnom pro-
stredí a turnaj v značnej mie-
re môžu ovplyvniť vonkajšie 
vplyvy, hlavne počasie. Orga-
nizátor zodpovedá za bezpeč-
nosť hráčok a preto v prípade 
nebezpečenstva sa musí hra 
prerušiť a tým sa posúva celý 
naplánovaný harmonogram.
Vlani to bolo najmä počasie, 
ktoré komplikovalo priebeh 
Allianz Ladies Slovak Open. 
Ako to bolo teraz? 
  - Vlani priebeh podujatia kom-
plikovalo hlavne počasie, silné 
búrky a muselo sa niekoľkokrát 
prerušovať. Paradoxne, tento 
rok bola iba jedna búrka, ale 
nestihli sme odohrať všetky 
štyri kolá. Pravdepodobne aj 

po skúsenostiach z minulého 
roka bola riaditeľka turnaja 
možno až príliš opatrná a  po 
silnej búrke v sobotu nepustila 
hráčky na dohrávku pre ďalšie 
potenciálne nebezpečenstvo 
bleskov. Z toho vidieť, že na-
ozaj na bezpečnosť sa kladie 
veľký dôraz, a to aj za cenu 
skrátenia súťaže, čo v golfe nie 
je nič neobvyklé. 
Aké sú ohlasy účastníkov?
  - Hneď po turnaji sa ozva-
lo veľa hráčok, ktoré vyjadrili 
svoje nadšenie nad golfovým 
ihriskom, organizáciou turnaja 
a jednoznačne ho označujú 
spomedzi 26 turnajov série za 
jeden z najlepších a vyjadrujú 
presvedčenie, že sa na Slo-
vensko určite opäť radi vrátia.
Čo by ste po skúsenostiach 
z dvoch ročníkov v budúc-
nosti organizovali inak?
  - Ťažko povedať čo by sme 
robili inak, ako som spomínal 
všetka činnosť sa musí podria-
diť priebehu turnaja a preto 
nikdy nevieme na 100 per-
cent povedať, aký bude mať 
turnaj priebeh. Preto musíme 

byť dobre pripravení na rôz-
ne okolnosti, čo je základom 
úspechu. Myslím si, že naši 
kľúčoví pracovníci sú veľmi 
dobre pripravení a dostatočne 
fl exibilní na to, aby sa s kaž-
dou situáciou vedeli popasovať 
a zvládnuť akýkoľvek problém. 
V tomto prípade musím pove-
dať že jednoznačný recept, 
ako urobiť niečo v budúcnosti 
inak, neexistuje. Rovnaké pod-
mienky sa pravdepodobne nik-
dy nezopakujú a o to je pre nás 
organizovanie tohto podujatia 
väčšou výzvou, a udalosťou, 
kde môžeme zúročiť svoje dl-
horočné skúsenosti.
Aké významné podujatia pri-
pravujete na nasledujúce 

Lúčenie Foto: A. Nociarová

Čitateľská súťaž venovaná golfu končí a preto sme žrebovali 
dvakrát. Výherkyňou posledného kola súťaže sa stala Ing. Ľubka 
Chamková  z Ef. Na otázku: “Koľkokrát sa Allianz Ladies Slovak 
Open konal na Táľoch?“, odpovedala: „Dvakrát.“ Foto I. Kard-
hordová
   Do žrebovacieho bubna sa dostali aj súťažiaci zo všetkých 
siedmich kôl a tak šanca na výhru bola pre každého dvojnásobná. 
Šťastie sa usmialo opäť na čitateľku a je ňou Eva Fiľová z Vvr, 
ktorá sa stala celkovou víťazkou nášho súťažného cyklu. V čase 
odovzdávania cien bola výherkyňa práceneschopná, takže jej 
blahoželáme a prajeme pevné zdravie. Cenu si môže vyzdvihnúť 
v redakcii. 

Blahoželáme víťazom
Naša čitateľská súťaž končí

mesiace pre golfi stov?
  - Po tohtoročnom vrchole, 
akým určite LET je, sa dosta-
neme do „štandardného re-
žimu“ a budeme organizovať 
niekoľko desiatok ďalších tur-
najov, vrátane turnaja golfo-
vých profesionálov Czech PGA 
Tour, niekoľko slovenských 

majstrovských súťaží a súťaži 
GKT.
  V lete organizujeme veľmi ob-
ľúbené golfové tábory pre deti, 
ktoré sú určené od úplných 
začiatočníkov, až po skúse-
ných hráčov.
  Na záver by som chcel poďako-
vať všetkým, ktorí sa akoukoľvek 
formou podieľali na príprave 
a organizácii tohto podujatia, 
sponzorom, dobrovoľníkom, 
pracovníkom Tále, a.s. a  ŽP 
a.s., a hlavne vedeniu spoloč-
nosti ŽP a.s. Takéto významné 
podujatie by sme totiž bez ich 
zásadného rozhodnutia a pod-
pory na Táľoch nikdy nemohli 
zorganizovať.

O. Kleinová
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   V semifinále A sa oproti seba 
postavili ZŠ Valaská so ZŠ Poho-
relou 7:0 (5:0) a semifinalistami 
B skupiny boli ZŠ Pionierska 2 
so ZŠ Karola Rapoša 5:1 (3:0). 
V boji o tretie a štvrté miesto ZŠ 
K. Rapoša zdolala  ZŠ Pohorelú 
6:1 (4:1). Zaujímavé boli posledné 
sekundy tohto zápasu, v ktorých 
posledný gól do brány Pohorelej 
padol z pokutového kopu. Finálový 
zápas medzi ZŠ Valaská a ZŠ 
Pionierska 2 od prvých minút pri-
niesol výraznejší tlak zo strany 
Valaskej, ktorej piati hráči pravi-
delne hrávajú v prípravkách Fut-
balové oddielu ŽP Šport. Jedinou 
zástupkyňou žiačok vo fi nálových 
zápasoch bola – Patrícia Ada-
movičová, ktorá v rozhodujúcom 
zápase presvedčila dvomi gólmi 
o svojich kvalitách a posunula tím 
Valaskej už v prvom polčase do 
vedenia (2:0). Vynikajúcou ob-
rannou hrou však divákov upútal 

VÍŤAZOM POHÁRA GENERÁLNEHO RIADITEĽA 
ŽELEZIARNÍ PODBREZOVÁ 2011 ZÁKLADNÁ ŠKOLA VALASKÁ

  Od 5. mája na ihriskách v Podbrezovej, Brezne, Polomke a v Ja-
sení prebiehali základné kolá futbalového turnaja, do ktorých sa 
zapojilo 21 základných škôl Breznianskeho okresu. Štyri víťazné 
družstvá žiakov do 10 rokov postúpili do fi nálového zápolenia o 
„Pohára generálneho riaditeľa ŽP 2011“, ktoré sa uskutočnilo 
4. júna na futbalovom štadióne v Brezne. Víťazi jednotlivých 
skupín tu v dopoludňajších hodinách bojovali o umiestnenia, 
s ktorými súviseli nielen poháre 14. ročníka turnaja, putovný 
pohár, medaily, ale aj nemalé fi nančné príspevky pre športovú 
činnosť základných škôl. 

Lukáš Banko. Súperovi nedával  
priestor na rozvinutie gólových 
akcií a dôraznosťou pri každej 
lopte patril k pilierom valaštianskej 
obrany, cez ktorú prešiel len Andrej 
Križan v 18. minúte. Po prvýkrát 
v 14-ročnej histórii turnaja sa tak 
žiaci z Valaskej stali jeho víťazmi, 
k čomu im gratuloval i starosta 
tejto obce Ing. Juraj Uhrín, ktorý 
„svoje“ družstvo povzbudzoval 
počas celého priebehu turnaja.
Umiestnenie:
1. ZŠ Valaská, 2. ZŠ s MŠ Pio-
nierska 2 Brezno, 3. ZŠ K. Ria-
poša Pionierska 4  Brezno, 4. ZŠ 
Pohorelá.
Najlepším hráčom turnaja sa 
stal Lukáš Banko, ZŠ Valaská 
a najlepším brankárom Marek 
Macuľa, ZŠ K. Rapoša Brezno.
Ceny víťazom odovzdávala ria-
diteľka ŽP Šport, a.s., Ing. Soňa 
Máziková a riaditeľ pre športovú 
činnosť tejto organizácie PaedDr. 

Michal Budovec.
 Finálovým hetrikom sa s tur-
najom rozlúčili štvrtáci:
Lukáš Levík zo ZŠ Valaská,  po 
troch góloch v zápase s Pohore-
lou povedal:  „Hralo sa nám super 
a sme radi, že aj týmto zápasom 
sme sa posunuli k víťazstvu.“
Druhým vynikajúcim strelcom bol 
Adam Klement zo ZŠ K. Rapoša 
Pionierska  4: 
 „Dal som tri góly do siete Poho-
relej, čo dúfam pomohlo nášmu 
vynikajúcemu tímu k celkovému 
tretiemu miestu.“
Výrazne sa presadila Patrícia 
Adamovičová ,  je j  dva góly 
znamenali víťazstvo Valaskej. 
Štvrtáčka Paťa nám prezradila, 
že: „... futbal hrávam od malička 
s bratmi, no a vždy som v útoku. 
Aj vo fi nále sa mi podarilo streliť 
góly, ktoré nám zabezpečili ví-
ťazstvo.“
 O svoje pocity sa s nami po-
delili: 
Marek Macuľa, najlepší brankár 
   - Je to pre mňa veľká pocta, 
ale aj pre celý tím, skončili sme 
tretí a keď k tomu pripočítam moje 
ocenenie, som spokojný. Z po-

keď po vyrovnanom fi nálovom zá-
pase skončili na druhom mieste. 
V tomto roku sme sa predstavili 
s oveľa mladšími hráčmi a sme 
spokojní s ich tretím miestom, 
veď mnohí sa len oboznamovali 
s týmto turnajom. 
Pavol Vilhalm, tréner Valaskej 
„Som rád, že máme takéto dobré 
družstvo, s vynikajúcim obsade-
ním a po niekoľkých pokusoch 
o stupeň najvyšší sme v tomto 
roku naň i vystúpili.“ 
 „Tento ročník dopadol prekva-
pivo, nakoľko favoritom turnaja 

bola ZŠ s MŠ Pionierska 2, ktorá 
sa vo finále stretla so ZŠ Va-
laská. Od niekoľkých účastí vo 
fi nálových dueloch je to prvé ví-
ťazstvo Valaskej v tomto turnaji 
a nás teší, že piati hráči z tejto 
základnej školy sú členmi prí-
praviek  Futbalového oddielu ŽP 
Šport, čo potvrdzuje vynikajúcu 
prácu našich trénerov v oblasti 
mládežníckeho futbalu,“ pove-
dal na záver PaedDr. Michal 
Budovec.

V. Kúkolová
Foto: I. Kardhordová

   Posledný májový deň sa žiaci a učitelia Súkromného gymnázia ŽP 
vybrali už druhýkrát, na plánovanú exkurziu, ktorej cieľom bolo spozná-
vať a pozorovať vysokohorské rastlinky a ekosystémy, v neposlednom 
rade naučiť sa aj zásady pohybu a pobytu v prírode. Destináciou bola 
Tatranská Lomnica a v nej nenápadné arborétum vysokohorských rast-
lín, v ktorom mohli študenti druhého ročníka  na vlastné oči obdivovať 
mnoho vysokohorských rastliniek, ktoré dovtedy poznali len z literatúry 
a učebníc. Po krátkej prehliadke a dokumentácii vysadených exemplá-
rov sa presunuli na začiatok turistického chodníka, ktorý ich mal doviesť 
až k ich druhému cieľu – vodopádom Studeného potoka.
   So slnkom priamo nad hlavami (a pláštenkami vo vakoch) začali stú-
pať, zo začiatku po nie veľmi príjemnej ceste, smerom k vodopádom. 
So zväčšujúcim počtom prejdených metrov sa začala skupina takmer 
štyridsiatich turistov rozdeľovať na našich „športovcov“ a  „informatikov“, 
samozrejme, podľa fyzičky. Študenti sa však tento raz nemuseli nikam 
náhliť a mali tak dostatok času vnímať prírodu, rastliny, živočíchy, vôňu 
a zvuky tatranskej prírody. Prepotené tričká, prázdne fľaše na vodu 
a oťažievajúce nohy signalizovali blížiaci sa cieľ. Odmenou za množ-
stvo vynaloženej energie bol nezabudnuteľný zážitok, ktorý sa vryl do 
pamäte nás všetkých pri pohľade na burácajúce vodopády a dobrý pocit 
z toho, že sme mohli urobiť aj niečo pre svoje telo. 
   Dúfame, že v budúcnosti sa nám podarí zorganizovať väčší počet 
podobných zmysluplných akcií a oceníme to nielen my – pedagógovia, 
ale aj naši študenti.

Mgr. Magda Rusková

hľadu brankára náročnosť fi nále 
závisela  od jednotlivých tímov, 
no zdá sa mi, že všetci boli dobrí.
 Lukáš Banko, najlepší hráč
   - Nemôžem si privlastniť úlohu 
obrany, hrali sme všetci dobre, 
snažil som sa nepustiť súpera 
k našej bránke. Som rád, že sa 
nám to podarilo, zvíťazili sme 
a veľmi ma potešilo aj individuál-
ne ocenenie mojej hry.
 Vyjadrenia trénerov:
Mgr. Richard Smékal, tréner 
bronzového tímu „V minulom 
roku mali hráči aj slzy v očiach, 

L. Levík  A.Klement  P. Adamovičová M. Macuľa L. Banko

Za poznaním

Pri vodopádoch Studeného potoka

Víťazný tím zo ZŠ Valaská s najcennejšou trofejou 
Na regulárnosť fi nálových zápasov dohliadali rozhodcovia Milan Kučera 
a Ivan Šimko 
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Jedálny lístok od 20. do 26. júna 2011 Jedálny lístok od 27. júna do 3. júla 2011 
Pondelok

Terchovská polievka, pečivo
Krupicová polievka so zeleninou, pečivo

Bravčový rezeň na hubách, zemiaky, šalát
Maďarský hovädzí guľáš, cestovina
Kurací perkelt, špenátové halušky

Parížsky šalát, pečivo
Opekané tofu, hrachová kaša, vol. oko, uhorka

Pečené buchty s čučoriedkovým džemom, kakao
Celozrnná bageta syrová (maslo, syr Niva, syr 

údený, vajce, hláv. šalát, kapia)
Ovocný balíček

Utorok
Francúzska polievka, pečivo

Brokolicová polievka s fazuľou, pečivo
Pečené kačacie stehno, červ. kapusta, knedľa

Brav. mäso Chilli con Carne, ryža, šalát
Ryba na vidiecky spôsob, zemiaky, šalát

Fazuľový šalát so syrom a kukuricou, pečivo
Špenátové halušky s tvarohom, zakysanka

Ryžový nákyp s ovocím
Bageta s pikantným mäsom (pikantné brav. mä-

so, hláv. šalát, paradajky, paprika, dressing)
Vyprážaná ryba, pečivo 

Streda
Polievka Šurdica, pečivo

Zeleninová polievka s liatym cestom, pečivo
Kuracie prsia prírodné, slov. ryža, šalát

Parmský brav. rezeň, zem. kaša, kompót
Držky na diabolský spôsob, knedľa

Brokolicový šalát so špargľou, pečivo
Šéfovský šalát

Dukátové buchtičky s vanilkovým krémom
Bageta šampiňónová so šunkou (šunka, šampi-
ňóny, vajcia, syr, čínska kap., kukurica, dressing)

Mliečny balíček
Štvrtok

Kačacia polievka s cestovinou, pečivo
Hŕstková polievka, pečivo

Peč. kuracie stehno, zeleninová ryža, šalát
Hutnícke bravčové stehno, knedľa

Važecká pochúťka, zemiakové placky
Krabí šalát s ovocím, pečivo
Zapekané zemiaky s pórom

Plnené tvarohové rožky, kakao
Celozrnná bageta čínska (šunka, paradajka, ster. 
uhorky, čínska kapusta, mrkva, čínsky dressing)

Údená krkovička, pečivo
Piatok

Kláštorná polievka, pečivo
Údeninová polievka, pečivo

Sekaný rezeň z bôčika, zem. šalát
Hovädzí závitok hrádocký, tarhoňa, šalát

Fliačky s kapustou
Racio šalát, pečivo

Kuracia kapsa s krabími tyčinkami, zel. obloha
Škvarkové pagáče

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

Ovocný balíček
Sobota

Polievka šošovicová kyslá, pečivo
Sikulský bravčový rezeň, knedľa

Kuracie soté Kung – Pao, ryža, šalát
Nedeľa

Horácka polievka, pečivo
Brav. krkovička na cesnaku, zem., uhorka

Perkelt z morčacieho mäsa, cestovina

Pondelok
Kapustová polievka s klobásou, pečivo

Bulharská polievka, pečivo
Sviečková hovädzia pečienka, knedľa
Kuracie prsia s horčicou, ryža, šalát

Vyprážaný karfi ol, zem., tatárska omáčka
Rančerský šalát, pečivo

Peč. zemiaky s paradajkovou omáčkou
Lievance s džemom

Bageta šunková so šalátom (šunka, uhorka šalát., 
paprika, paradajky, šalát konz.)

Mliečny balíček
Utorok

Polievka mrkvová s pórom, pečivo
Šošovicová polievka so salámou, pečivo

Vyprážaný brav. rezeň so sezamom, zem., šalát
Morčacie soté na zelenine, slov. ryža, šalát
Zem. knedličky s údeným mäsom, kapusta

Horehronský syrový šalát, pečivo
Tofu s kuracími prsiami na čínsky spôsob

Moravský koláč, kakao
Celozrnná bageta Apetito (šunka, ster. uhorky, kapia, 

pór, čínska kapusta, syr, dressing) 
Pečené kuracie stehno vykostené, pečivo

Streda
Polievka zemiaková kyslá s kôprom, pečivo

Prešporská polievka, pečivo
Kuracie prsia s ananás. a syrom, ryža, šalát

Segedínsky bravčový guľáš, knedľa
Ravioly so syrom, paradajková omáčka

Cestovinový šalát so špenátom
Sójové rizoto, uhorkový šalát
Bublanina s ovocím, kakao

Bageta s kuracím mäsom (kur. mäso, hláv. šalát, kuku-
rica, kapia, pikantný dressing)

Ovocný balíček
Štvrtok

Polievka kuracia s fazuľou a kukuricou, pečivo
Hrášková polievka s hubami, pečivo

Kuracie stehno s kuriatkovou omáčkou, cestovina
Detvianska nátura, opekané zem., uhorka

Pizza s bryndzou
Macedónsky šalát s tofu, pečivo

Pikantné morčacie mäso, varená brokolica
Orechový závin, kakao

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

Vyprážaný bravčový rezeň, pečivo
Piatok

Guľášová polievka, pečivo
Zeleninová polievka s opraž. vločkami, pečivo

Hovädzie dusené, paradajková omáčka, knedľa
Morčacie prsia plnené pórom, ryža, šalát

Granatiersky pochod, uhorka
Pekinský šalát so šunkou, pečivo

Zapekaná ryba so šampiň., šalát z červ. kapusty
Zem. knedličky s Nutelou, mak. posýpka

Bageta moravská (morav. mäso, uhorka šalát., maslo, 
horčica, syr, kapia, pikantný dressing)

Mliečny balíček
Sobota

Goralská polievka, pečivo
Brav. rezeň s Nivou a šampiňónmi, zem., šalát

Kuracie soté na paprike, cestovina
Nedeľa

Cesnaková polievka s haluškami, pečivo
Hamburské bravčové stehno, knedľa 

Hovädzie mäso námornícke, ryža, šalát 

Neodmysliteľnou súčasťou pek-
ných dní, hlavne víkendov, sú gri-
lovačky. Málokto si však uvedomí, 
že nesprávny spôsob grilovania 
pokrmov, nesprávne palivo, či 
hlavne v nesprávnom čase pou-
žité podpaľovače, nedostatočný 
čas grilovania a pod., môže pri-
niesť so sebou aj nebezpečenstvo 
rozličných alimentárnych nákaz.
 „Grilovanie sa stáva obľúbe-
nou formou prípravy pokrmov 
najmä v letnom období, no má 
určité riziká. Môže dôjsť k vzni-
ku alimentárneho ochorenia 
z nedostatočne tepelne upra-
veného mäsa. Nebezpečné je 
grilovanie aj preto, že pri vyso-
kých teplotách vznikajú škodli-
vé látky, napr. polyaromatické 

uhľovodíky, ktoré významne 
zvyšujú riziko vzniku rakoviny,“ 
pripomína vedúca odboru hygie-
ny výživy Regionálneho úradu 
verejného zdravotníctva (RÚVZ) 
Banská Bystrica MUDr. Ivana 
Sedliačiková. Dodáva, že je veľmi 
dôležité, aby sme grilovali len 
kvalitné potraviny, ako netučné 
mäso, či zeleninu. 
 Grilovanie by malo prebiehať 
pri miernej teplote a dlhšie, aby 
sa pokrm dostatočne tepelne 
opracoval aj vo vnútri. Ak teplota 
nedosiahne všade minimálne 70 
stupňov Celzia hrozí, že nebudú 
zničené baktérie alebo parazi-
ty, ktoré mäso môže obsahovať. 
Mrazené mäso by sa nemalo gri-
lovať, pretože by mohlo vo vnútri 

ostať surové. Ak už chcete gri-
lovať mrazené mäsové výrobky, 
pred grilovaním je potrebné ich 
rozmraziť. Tuk z pripravované-
ho mäsa by nemal kvapkať na 
žeravé uhlie, pretože práve pri 
spaľovaní tuku vznikajú škodlivé 
látky, ktoré sa usádzajú na pripra-
vovanom pokrme. Odkvapkávaniu 
tuku sa dá zabrániť použitím fólie 
alebo tácky na pečenie. Plameň 
by sa nemal dotýkať pripravo-
vaného pokrmu. Vhodné je pred 
grilovaním z mäsa odstrániť tuk a 
kožu. Samozrejme, že sa neod-
porúča jesť spálené čierne kúsky 
pokrmov. Marináda by mala byť 
pripravovaná vždy čerstvá. Na 
grilovanie by mal byť použitý kva-
litný rošt a vhodný gril. Plynové a 

Spokojnosť zamestnancov
 Samozrejme, existujú ľudia, ktorí vo svojom každodennom zamest-
naní nachádzajú „špeciálnu príchuť“. Kamenár, ktorý sa pozerá na 
výsledok svojej práce a vidí v nej dokonalý tvar; ladič klavírov, ktorý 
hľadá a nachádza zvuk, čo lahodí jeho uchu; viazač kníh, ktorý za-
chraňuje kúsok histórie, i požiarnik, ktorý zachraňuje životy. Všetci 
potrebujeme cítiť, že práca, ktorú vykonávame je užitočná, zmyslu-
plná a uspokojuje nás v rôznych smeroch. Ktoré aspekty pracovného 
života nás najviac i najmenej uspokojujú, to sa snažíme pravidelne 
zisťovať aj prostredníctvom anketového prieskumu spokojnosti.
 Tento rok sa do novinovej ankety zapojilo 39 zamestnancov rôznych 
organizačných útvarov. Ukazovatele spokojnosti sme rozdelili do 
dvoch kategórií a to na tie, ktoré priamo súvisia s pracovnou činnos-
ťou a na tie, ktoré uskutočňujeme v mimopracovnom čase. Získané 
údaje sme vyhodnotili a dosiahli sme nasledovné výsledky.
 Zistili sme, že spokojnosť zamestnancov v pracovnej sfére najviac 
ovplyvňuje istota stáleho zamestnania. Tento ukazovateľ respon-
denti ocenili na prvé miesto. Za ním najviac motivuje pracovníkov 
vyplatenie ďalších miezd (2. miesto), možnosť uplatniť svoje odborné 
schopnosti (3. miesto), možnosť zvyšovania si kvalifi kácie a bez-
pečnosť na pracovisku (oba na 4. mieste), rast miezd (5. miesto). 
Ďalšie ukazovatele zamestnanci zapojení do prieskumu ohodnotili: 
dobrá úroveň sociálnych zariadení na pracovisku (6. miesto), hrdosť 
na prestíž akciovej spoločnosti (7. miesto), informovanosť o náplni 
vlastnej práce (8. miesto), dobré medziľudské vzťahy na pracovisku 
(9. miesto), informovanosť o výsledkoch pracoviska (10. miesto), kva-
lita stravovania (11. miesto), lepšie technické vybavenie pracoviska 
(12. miesto) a nakoniec kvalita vybavovania osobných a pracovných 
záležitostí na sekretariátoch (13. miesto).
 Z ukazovateľov spokojnosti v mimopracovnom čase zamestnanci 
zapojení do prieskumu označili na prvých miestach: vyššie odchodné 
do dôchodku (1. miesto), zdravotná starostlivosť (2. miesto), možnosť 
dôchodkového pripoistenia (3. miesto), zabezpečenie úrazového 
poistenia a odmeny pri významných pracovných a životných jubileách 
(obidva na 4. mieste), odmeny darcom krvi (5. miesto). Za menej 
významné faktory spokojnosti respondenti určili: regenerácia síl vo 
vybraných zariadeniach (sauna, telocvičňa, masáže), poukážky na 
nákup liekov, sociálna starostlivosť o zamestnancov (rehabilitačné 
pobyty, kúpeľná liečba), ponuka prázdninových rekreácií pre deti 
zamestnancov fi rmy, zabezpečenie dopravy do zamestnania, mož-
nosť rekreačného športovania vo voľnom čase, možnosť návštevy 
kultúrnych podujatí, možnosť návštevy športových podujatí (futbal, 
kolky, cyklistika).
 Spomedzi zamestnancov, ktorí sa zapojili do novinovej ankety 
a poslali nám vyplnený kupón, sme vyžrebovali Vladimíra Dančíka 
z valcovne bezšvíkových rúr. Výhercovi srdečne gratulujeme a od-
meníme ho vecnou cenou, ktorú si môže prísť vyzdvihnúť na 1. 
poschodí personálnej budovy v starom závode. Ďakujeme všetkým, 
ktorí sa zapojili do nášho prieskumu spokojnosti a dúfame, že tak 
urobia aj nabudúce.

(Pp)

Čas grilovačiek je tu, pozor na nástrahy

elektrické grily sú podľa odborní-
kov bezpečnejšie, ľahšie sa udr-
žiavajú, no najväčšej obľube sa 
teší grilovanie na uhlí. Používať 
by sa malo len kvalitné dreve-
né uhlie alebo brikety určené na 
grilovanie. Majú väčšiu výhrev-
nosť, sú vyrobené z kvalitného 
uhlia a majú minimálny odpad. 

Pred pridaním dreveného uhlia 
je však vhodné pripraviť si pahre-
bu z mäkkého či tvrdého dreva, 
úplne nevhodné je prilievať na 
drevené uhlie tzv. podpaľovače. 
Výpary z nich úplne dokážu zne-
hodnotiť grilované potraviny, ktoré 
sa neodporúča konzumovať.
M. Tolnayová, RÚVZ B. Bystrica



júnovým
pracovné jubileá

40-ročné
Jozef ĎURČÍK

35-ročné
Milan TROJAN

Peter ĎURIANČIK

30-ročné
Anna BITALOVÁ
Juraj MEDVEĎ

25-ročné
Ján CHMELKO

Janka KUREKOVÁ
Jana MATTOŠOVÁ
Vladimír PAPRČKA

Štefan VOJTEK
Katarína VOJTEKOVÁ

životné jubileá
Ing. Jozef ČERŇAN

Oľga ČIEFOVÁ
Anton ČIŽMÁR

Ing. Miroslav ČIŽMÁRIK
František GOCELIAK

Svetlana KVAČKAJOVÁ
Miroslav LANG

Janka NEPŠINSKÁ
Ing. Janka RAFAYOVÁ

Miroslav SEKÁČ
Peter STRAKA
Anna BÓDIOVÁ

Ján GIERTL
Július JUHÁS

Ing. Jozef KATRENIAK
Katarína KELLEROVÁ

Rudolf LATINÁK
Milan PEŤKO

Marta PODMANICKÁ
Ľubomír RAFAY

Eva ŠKVARKOVÁ
Igor ŠŤAVINA

Ďakujeme všetkým príbuzným, priateľom, bývalým 
spolupracovníkom, susedom a ostatným, ktorí sa 
prišli rozlúčiť s našim drahým manželom, otcom 
a starým otcom
Ivanom DIMITROVOM z Podbrezovej - Štiavničky.
Ďakujeme za kvetinové dary a prejavy sústrasti, 
ktorými ste sa pokúšali zmierniť náš hlboký žiaľ.

Manželka a synovia s rodinami

srdciach stále žije spomienkami.“
Dňa 23. júna si pripomenieme 
prvé výročie odvtedy, ako nás 
náhle opustil náš drahý manžel, 
otec, starý otec a spolupracovník

František PAVLÍK z Brezna.
Kto ste ho poznali, venujte mu spolu s nami tichú 
spomienku.

S láskou spomína manželka s rodinou
...

„Sú ľudia, ktorí pre vás v živote 
znamenajú viac, ako tí ostatní. 
O to ťažšie je naučiť sa žiť bez 
nich.“
Dňa 15. júna sme si pripomenuli 
prvé výročie od úmrtia nášho dra-

hého manžela, otca, syna, brata a švagra
Zdenka ADÁMEKA z Brezna.

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

Spomíname s láskou manželka s deťmi, 
mama, sestra a švagor s rodinou 

...
Dňa 29. júna uplynie 9-rokov, ako nás navždy 
opustil náš syn, brat a švagor

Peter ZEMKO 
z Čierneho Balogu – Krámu.

S láskou a bôľom v srdci spomí-
najú mama, bratia a sestry s ro-
dinami
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Inzertná 
služba

Spomienky
„Aj keď nie si medzi nami, v srd-
ciach žiješ stále s nami.“
Dňa 22. júna uplynie 15 rokov, 
ako nás opustil milovaný manžel, 
otec a starý otec

Ivan SCHUSTER 
z Podbrezovej.

S láskou spomína manželka, syn a dcéra 
s rodinami, a ostatná rodina

...
Dňa 20. júna uplynie jedenásť 
rokov odvtedy, ako nás navždy 
opustil milovaný manžel, otec 
a starý otec

František PÔBIŠ 
z Podbrezovej.

S láskou a úctou spomínajú 
manželka a deti s rodinami

...
„Ten kto ho poznal, spomenie si, 
kto ho mal rád, nezabudne!“
Dňa 30. júna uplynie rok odvtedy, 
ako nás navždy opustil náš milo-
vaný otec, starý a prastarý otec
Jozef POLÁK z Hornej Lehoty.

S láskou a úctou spomínajú 
dcéra a synovia s rodinami

...
„Odišiel tíško, už nie je medzi nami, no v našich 

Na slovíčko
Lacné nové auto - dielce, spojky, 
výfuky, brzdy, tlmiče. 
Tel. č. 0907 181 800

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

...
Predám 3-izbový byt na Mazorníko-
ve. Kontakt 0904 335 848

...
Predám byt v Podbrezovej, 4-izbo-
vý + kuchyňa. 
Zavolajte na číslo 0919 046 188

  Otázka pomenovaní rokov sa môže 
zdať banálna, v jazykovej porad-
ni Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra 
však nie je zriedkavá. Nie každému 
je jasné, aké roky sa chápu napr. 
pod označením osemdesiate roky 
20. storočia (niektorí si myslia, že 
ide o roky 1971 až 1980). Názvom 
osemdesiate roky označujeme 
roky, ktoré majú na mieste desiatok 
číslicu 8, napr. roky 1680 – 1689 sú 
osemdesiate roky 17. storočia, 
roky 1780 – 1789 sú osemdesiate 
roky 18. storočia, roky 1880 – 1889 
sú osemdesiate roky 19. storočia, 
roky 1980 – 1989 sú osemdesiate 
roky 20. storočia. Podobne roky 
1620 – 1629 sú dvadsiate roky 
17. storočia, roky 1440 – 1449 sú 
štyridsiate roky 15. storočia a roky 

40. ročník festivalu dychových hudieb Stredoslovenského regiónu 

VALASKÁ 2011
 Tradičný, v tomto roku už jubilejný 40. ročník festivalu dychových 
hudieb Stredoslovenského regiónu sa uskutočnil 11. júna, pod zášti-
tou Stredoslovenského osvetového strediska Banská Bystrica a obce 
Valaská. Organizátori k jeho jubileu vyzdobili námestie, na ktorom 
nechýbali historické zábery z predchádzajúcich ročníkov, zabezpečili 
vynikajúce ozvučenie a správne „načasovali“ aj počasie. Nechýbali 
sprievodné akcie, ako  ĽUDOVÉ REMASLÁ V OBJATÍ HUDBY, zorga-
nizované Občianskym združením Pekný deň vo Valaskej. 
  Program odštartoval na pravé 
poludnie pochod dychových hu-

dieb obcou Valaská v sprievode 
hosťujúcich mažoretiek zo súboru 

ASANKA z Kysuckého Nového 
Mesta, ktorého cieľom bolo Ná-
mestie 1. mája. Tu festival otvorili 
malé dychové orchestre - Detský 
dychový orchester ZUŠ Brezno 
dirigoval Marián Švoňava, Mos-
tárenku z Brezna vedúci Matej 
Krella, český orchester Bystričanka 
z Valašskej Bystřice viedol kapelník 
Stanislav Fusek, Ladislav Horňák 
viedol Selčianku z Banskej Bystri-
ce a Martin Prôčka Hodrušanku.
  Zlatým klincom programu bolo 
samostatné vystúpenie veľkých 
dychových orchestrov - Dychový 
orchester Valaská s dirigentom 

Jánom Jenčom, Dychový orchester 
Brezno viedol Marián Švoňava 
a Jozef Kráľ viedol Dychovú hudbu 
Železiarní Podbrezová. V monstre-
koncerte sa tieto orchestre spojili 
a zahrali pre početnú divácku ku-
lisu skladby -  Pochod textilákov, 
ktorý dirigoval Jozef Kráľ,  Can, 
can dirigoval Marián Švoňava a di-
rigentskú taktovku pri Podbrezov-
skej polke držal Ján Jenča.
  Programové prestávky patrili 
hosťujúcim mažoretkám, ktoré 
spríjemňovali sobotňajšie popo-
ludnie svojim pestrým programom. 

M. Lehocký + fotoMedzi najstarších účastníkov festivalu patrí Dychová hudba ŽP

1990 – 1999 sú deväťdesiate roky 
20. storočia. Ako však pomenovať 
obdobie, v ktorom sa nachádza-
me v súčasnosti, to znamená roky 
2010 – 2019? A ako by sme označili 
uplynulé roky 2000 – 2009? Sú to 
desiate roky?

  Rok 2000 zavŕšil uplynulé 20. sto-
ročie a nasledujúci rok 2001 začal 
ďalšie, 21. storočie. Preto obdobie 
rokov 2001 – 2010 sa označuje 
ako prvé desaťročie alebo prvá 
dekáda dvadsiateho prvého 
storočia. Po nej nasleduje druhé 
desaťročie, resp. druhá dekáda, 
ktorú otvoril prebiehajúci rok 2011 

a zakončí rok 2020. Ďalej nadviažu 
dvadsiate roky (2020 – 2029), 
tridsiate roky (2030 – 2039), šty-
ridsiate roky (2040 – 2049) dvad-
siateho prvého storočia atď. Ako 
vidieť, rok 2020 sa zahŕňa aj do 
formulácie druhá dekáda, aj do 
formulácie dvadsiate roky. Podob-
ne roky 1901 – 1910 sa označujú 
ako prvé desaťročie alebo prvá 
dekáda dvadsiateho storočia, tú 
vystriedalo druhé desaťročie, resp. 
druhá dekáda dvadsiateho storo-
čia, ktorú predstavujú roky 1911 
– 1920, potom dvadsiate roky 
(1920 – 1929), tridsiate roky (1930 
– 1939), štyridsiate roky (1940 – 
1949) minulého storočia atď.

Silvia Duchková
Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV 



 Víťazstvom za-
v ŕš i l i  „podbre-
z o v s k é  k o l k y “ 
najúspešnejšiu 

sezónu svojej histórie, keď v 39 
zápasoch neokúsili ani raz chuť 
prehry. Zvíťazili v najprestížnejšej 
súťaži Lige majstrov a v Svetovom 
pohári. Vyhrali šesť turnajov NBC 
„A“ kategórie a ďalšie tri medzi-
národné turnaje. Vilmoš Zavarko, 
hráč ŽP Šport Podbrezová, aktuálny 
svetový rekordér a úradujúci maj-
ster sveta, je viac ako rok vedú-
cim hráčom svetového rebríčka 
NBC. Štvrté miesto v ňom patrí 
aktuálne Ivanovi Čechovi, víťa-
zovi Svetového pohára, piate je 
v rukách Jovana Čaliča. Družstvu 
mužov Podbrezovej patrí nový slo-

PODBREZOVAN – vydáva akciová spoločnosť Železiarne Podbrezová. Vychádza v párnych týždňoch v piatok. Uzávierka aktualít v párnom týždni v pondelok. Redakčná rada – predseda Ing. Alena 
Sojková, MBA. Členovia: Ing. Anton Mojžiš, Ing. Alena Kvačkajová, Ing. Milan Majer, Ing. Pavol Kühnel, Ing. Soňa Roštárová, Ing. Martin Domovec, Ing. Ľuboš Ďurinďák, Ing. Anna Pavlusová. 
Šéfredaktorka: Mgr. Oľga Kleinová, zástupkyňa Viera Kúkolová. Redakcia a administratíva: Železiarne Podbrezová a.s., Kolkáreň 35, 976 81 Podbrezová, telefón: 048 645 2711, 2714, fax: 048 
645 2713, e-mail: noviny@zelpo.sk, http://www.zelpo.sk Tlač HLP grafik, s.r.o. Registračné číslo 15. 
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POZVÁNKA
NA FUTBALOVÉ ŠTADIÓNY

na futbalový festival 
„Okres Senec a jeho priatelia“

17. - 19 júna 2011 do Senca,
ktorého sa zúčastnia družstvá starších žiakov 

U-14 a prípravky (r. 2000) FO ŽP
 

na 6. ročník 
„Pohára hejtmana Královéhradeckého kraje“

20. - 23. jún 2011 do Nového Bydžova v Čechách,
ktorého účastníkom bude aj mladší dorast  U-17 FO ŽP

NA CYKLISTICKÉ TRATE
na

Slovenský pohár v cestnej cyklistike
18. – 19. júna do Nitry

na spoločné
Majstrovstvá Slovenskej 

a Českej republiky v cestnej cyklistike, 
v kategóriách ženy – juniorky – juniori – U 23 – muži,

23. – 26. júna do Olomouca

PODBREZOVÁ VÍŤAZOM DRUHEJ LIGY – skupiny východ 
Rozhodujúci zápas o postup do druhej najvyššej súťaže odohralo 
podbrezovské družstvo mužov 12. júna na domácej pôde s Baníkom 
Ružiná. Podbrezová mala pred posledným zápasom dvojbodový ná-
skok pred Bardejovom, v prípade rovnosti bodov v konečnej tabuľke 
by rozhodovali vzájomné zápasy týchto súperov (ŽP - Bardejov 2:0,  
Bardejov - ŽP 1:0). Podbrezovej v poslednom zápase s Ružinou sta-
čila na postup remíza. V prvom polčase hrali domáci pod psychickým 
tlakom, bez výraznejších šancí, hostia potvrdzovali kvality tretieho 
najlepšieho tímu tabuľky. V druhom polčase domáci zabrali naplno, od 
jeho začiatku si vytvorili gólové šance, ktoré vyústili do prvého dôleži-
tého gólu, ktorý v 62. minúte strelil Hector Tubonemi, hráč, skórujúci 
v posledných piatich zápasoch. Na trávniku bolo badať menej nervozity 
v domácom tíme a viac futbalu pre početnú kulisu divákov, ktorú tvorilo 
okolo tisíc fanúšikov.
Nasledovalo niekoľko vyložených šancí domácich, po ktorých prišiel 
faul hostí v 82. minúte, červená karta pre ich obrancu a pokutový 
kop, ktorý s istotou premenil Vratislav Greško. Do záverečných minút 
domáce družstvo kontrolovalo hru a víťazstvom potvrdilo postup do 
budúcoročnej II. ligy (podľa zmenených pravidiel súťaže).
 Po skončení zápasu odovzdali funkcionári Slovenského futbalového 
zväzu Ján Panák a Rudolf Oravec  Pohár pre víťazov II. ligy, skupiny 
východ ročníka 2010-2011. (rk)

Foto: I. Kardhordová

Úspešná sezóna zavŕšená
 Naši kolkári aj na záverečnom turnaji sezóny potvrdili svoju 
tohtoročnú dominanciu a zvíťazili. V turnaji rakúskeho klubu SK 
Lambach, ktorého sa zúčastnilo 70 družstiev a 280 hráčov z Čiech, 
Maďarska, Rakúska a Slovenska obsadili prvú priečku a vytvorili 
nový rekord kolkárne štvorčlenných družstiev. K vytvoreniu rekor-
du prispeli skvelými a vyrovnanými výkonmi Tomáš Pašiak (658), 
Bystrík Vadovič (655), Erik Kuna (654), ktorý by mal v novej sezóne 
obliekať dres Podbrezovej, a Ondrej Kyselica (649). V jednotliv-
coch ich výkony vyniesli piate až ôsme miesto. Druhé družstvo 
Podbrezovej, v zložení Petre Šibal 634 (13. miesto v jednotlivcoch), 
Radoslav Kürty 619 (30. miesto v jednotlivcoch), Ľuboš Figura 
593 (67. miesto v jednotlivcoch) a Tomáš Dilský 534 (217. miesto 
v jednotlivcoch) skončilo na siedmom mieste.
venský rekord družstiev, ktorý má 
hodnotu 3928 bodov. V extralige 
vytvorili štyri nové rekordy kolkár-
ní a z dvanástich kolkárni patrí 
najlepší výsledok na jedenástich 
z nich práve Podbrezovej. V jed-

notlivcoch extraligy sa na prvých 
troch miestach umiestnili Zavarko, 
Čech a Čalič. Na majstrovstvách 
Slovenska jednotlivcov získali Pa-
šiak druhé a Čech tretie miesto, v 
konkurencii žien skončila na treťom 
mieste Oľga Demikátová. Verí-
me, že v budúcej sezóne kolkári 
nadviažu na dosiahnuté výsledky 
a budú pokračovať v skvelých vý-
sledkoch, ktoré robia dobré meno 
Podbrezovej. 
Konečné poradie družstiev na 
turnaji v rakúskom Lambachu:
1.ŽP Šport Podbrezová 1 (2616)
Zostava a body: Tomáš Pašiak 
658, Bystrík Vadovič 655, Erik 
Kuna 654, Ondrej Kyselica 649.    
2. Die TOP Vier (2506)
3. KSK Kremstalerhof 1 (2506)
7. ŽP Šport Podbrezová 2 (2386) 
Zostava a body: Peter Šibal 634, 
Radoslav Kürty 619, Ľuboš Figura 
593, Tomáš Dilský 534.

(kys)
Víťazné družstvo mužov KO ŽP Šport - zľava Ondrej Kyselica, Tomáš 
Pašiak, Erik Kuna a Bystrík Vadovič.  Foto: Ľuboš Figura

 V Revúcej sa 11. - 
12. júna pod patro-
nátom pr imátorky 
mesta konalo 1. kolo 
Slovenského – VIES-

SMANN pohár v letnom biatlone. 
Po hlavných pretekoch v prvý deň, 
sa konali i preteky prípravky. V so-
botu boli na programe vytrvalostné 

Štart letného biatlonu 

 Podbrezovskí cyklisti sa 
11. -12. júna zúčastnili 
medzinárodných cest-
ných etapových pretekov 
„Regiónom Nitrianskeho kraja“. 
Umiestnenie členov Cyklistické-
ho klubu ŽP Šport v jednotlivých 
etapách: 
1. etapa v Nitre, preteky s hro-
madným štartom - mladší žiaci: 5. 
Matúš Turošík, starší žiaci: 2. Pa-
vol Kvietok, 5. Marcel Havetta, 10. 
Daniel Mihalička, kadeti: 7. Šimon 
Vozár, 9. Ivan Schwarcbacher, 12. 

Medveďová v žltom tričku vedúcej pretekárky
Sebastián Čanecký, kadetky: 
1. Tereza Medveďová, záro-
veň sa obliekla do žltého trička 
vedúcej pretekárky,

2. etapa v Jatove, časovka jed-
notlivcov - mladší žiaci: 9. Matúš 
Turošík, starší žiaci: 3. Marcel Ha-
vetta, 4. Pavol Kvietok, 15. Daniel 
Mihalička, kadeti: 4. Šimon Vozár, 
kadetky: 1. Tereza Medveďová,
3. etapa vo Vrábloch, kritérium 
- mladší žiaci: 5. Matúš Turošík, 
starší žiaci: 3. Pavol Kvietok, 7. 
Marcel Havetta, 8. Daniel Miha-

lička, kadeti: 5. Šimon Vozár , 10. 
Ivan Schwarcbacher, kadetky: 1. 
Tereza Medveďová.
V celkovom hodnotení skončili 
– mladší žiaci: 5. Matúš Turošík, 
starší žiaci: 2. Pavol Kvietok, 7. 
Marcel Havetta, 10. Daniel Miha-
lička, kadeti: 4. Šimon Vozár, 10. 
Ivan Schwarcbacher, 13. Seba-
stián Čanecký, kadetky: 1. Tereza 
Medveďová a žlté tričko vedúcej 
pretekárky si udržala počas 
celých pretekov.

(pm)

preteky v LB, v ktorých členovia 
Oddielu bežeckého lyžovania a 
biatlonu ŽP Šport obsadili – v ka-
teg. mladší dorastenci 16-17 
r.: 1. P. Seifert, 2.O. Kozstolániy 
a 3. M. Kupec, starší dorasten-
ci 18-19 r. : 5. M. Kvačkaj, 11. 
R. Michalovský, 13. J. Lešťan, 
staršie dorastenky 18-19 r.: 5. 
K. Kupcová, juniori 20-21 r.: 4. 
Jakub Fendek, ženy 22 -35 r.: 1. 
V. Točeková, ženy 36 r. a staršie: 
2. V. Kubacká, muži 46 r. a starší: 
4. M. Kazár, žiaci A 10 – 11 r.: 6. 
V. Pápaj, žiačky A 10 – 11 r.: 7. 
Z. Longauerová, žiaci B 12 – 13 
r.: 6. D. Peťko, 14. M. Gánovský, 
žiačky B 12 – 13 r.: 5. K. Ka-

zárová, 7. A. Harčáriková, žiaci 
C 14 – 15 r.: 3. M. Brezina, 12. A. 
Harčárik, 14. T. Lonaguer,
žiačky C 14 – 15 r.: 11. H. Leš-
ťanová.
 V nedeľu boli na programe rých-
lostné preteky, v ktorých skončili 
- mladší dorastenci 16-17 r.: 1. 
O. Kozstolányi, 5. P. Seifert, 6. M. 

Kupec, starší dorastenci 18-19 r.: 
5. M. Kvačkaj, 10. R. Michalovský, 
12. J. Lešťan, staršie dorastenky 
18-19 r. : 4. K. Kupcová, juniori 
20-21 r.: 5. J. Fendek, ženy 22 
-35 r.: 1. V. Točeková, 8. E. Le-
hotská, ženy 36 r. a staršie: 2. V. 
Kubacká, 3. D. Bartalská-Niňajová, 
muži 46 r. a starší: 5. M. Kazár, 
žiaci A 10 – 11 r.: 6. V. Pápaj, žiač-
ky A 10 – 11 r.: 7. Z. Longauerová, 
žiaci B 12 – 13 r.: 2. D. Peťko, 6. 
M. Gánovský, žiačky B 12 – 13 r.: 
1. A. Harčáriková, 3. K. Kazárová, 
žiaci C 14 – 15 r.: 5. M. Brezina, 8. 
A. Harčárik, 10. T. Longauer, žiač-
ky C 14 – 15 r.: 8. H. Lešťanová.

(mk)


