
  „Koncom minulého a začiat-
kom tohto roka nás majiteľ 
Dukly B. Bystrica pán Ko-
váčik oslovil v súvislosti so 
spojením jeho klubu s našim 
FO. Výsledkom rokovaní je 
projekt Horehronského futbalo-
vého klubu, realizáciou ktorého 
by boli vytvorené nadštandardné 
podmienky pre účasť v najvyššej 
slovenskej súťaži, so silnou mlá-
dežníckou základňou,“ povedal 

v úvode prezident FO ŽP 
Šport, Ing. Július Kriváň. 

„Nakoľko ide o živý pro-
jekt, neustále môžeme 
dopracúvať jeho detaily. 

Dnes vám chceme objasniť 
jeho podstatu. Súčasťou podbre-
zovského futbalu je štrnásť tímov od 
prípraviek cez žiakov, dorastencov 
až po družstvá dospelých. Už niekoľ-
ko rokov sa snažíme vytvoriť pevnú 
mládežnícku základňu. V tejto ob-

  Podrobnejšie informácie o súčasnom dianí v podbrezovskom 
futbalovom klube, s ohľadom na medializovanú fúziu s Duklou 
Banská Bystrica, poskytli vedenia Železiarní Podbrezová a.s. a 
ŽP Šport, a.s., účastníkom športového mítingu, ktorý sa usku-
točnil 26. februára v dome kultúry.
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Audit bol 
úspešný

Spoja sa 
dva kluby

Čo prináša 
legislatíva

Rozhodnite 
sa správne

Volejbalistky 
skončili sezónu

Spoločenská 
rubrika

Nezabudnite využiť možnosť venovať svoje dve percentá vlaňajšej dane na dobrú vec!

1 2 3 4 5 6

Prvé miesto -  Maroš Póč, majster Slovenska v sedemboji.  

   Taká je bilancia žiakov Súkrom-
ného gymnázia ŽP na Majstrov-
stvách Slovenska v atletických 
viacbojoch, ktoré sa uskutočnili 28. 
februára až 1. marca v Bratislave. 
Najúspešnejší bol Maroš Póč, 
ktorý si vybojoval v sedemboji titul 
majstra SR v kategórii juniorov 
súčtom  4 414 bodov ( 60 m -7,47 
s, diaľka - 618 cm, guľa - 12,89 m, 
60 m prek. - 8,84 s, žrď - 315 cm, 
1000 m - 3:08, 5s).
   Striebro v kategórii junioriek patrí 
Janke Červienkovej, keď v päťboji 

nazbierala 3277 bodov a len 11 
bodov ju delilo od zlatej medaily. 
Škoda pokazeného skoku do diaľky, 
či lepšieho výkonu vo vrhu guľou... ( 
60 m prek. - 9,74 s, výška - 170 cm, 
guľa -8,97 m, diaľka - 515 cm, 800 
m - 2:35,5 s ).
   Druhé striebro si priniesla z bra-
tislavskej haly ELÁN Tatiana Du-
najská, keď v päťboji dorasteniek  
zapísala výkon 2965 bodov (60 
m prek.- 9,97 s, výška -170 cm, 
guľa -9,60 m diaľka - 488 cm, 800 
m - 3:00,3 s ).

Dozorové audity systému 
manažérstva kvality, 

environmentálneho manažérstva 
a bezpečnosti práce  

V dňoch  24. a  25. februára 2009 sa uskutočnili dozorové  audity 
podľa noriem  VDA 6.1, ISO 14001: 2004 a STN OHSAS 18001 
v ŽP a.s. Audity boli  vykonané certifikačnou  spoločnosťou SGS 
Slovakia.

   Systém manažérstva kvality  bol 
preverovaný v zmysle noriem VDA 
6.1. Audítorská skupina bola v zložení 
Ing. Matej Pancerz z SGS Slovakia 
spol. s r.o., ako vedúci audítor a za ŽP 
a.s. Ing.Peter Peťko, manažér kvality 
ŽP a.s. a Ing. Iveta Dančová, špecia-
lista kvality. Počas auditu boli systé-
movo  preverované všetky činnosti 
a procesy údržby, valcovne bezšví-
kových rúr, oceliarne, odboru riadenia 
kvality,  nákupu a  všetky manažérske 
procesy, ktoré riadia a koordinujú  
činnosti v zmysle preverovanej normy. 
Normy radu VDA sú normy nemecké-
ho automobilového priemyslu, ktorých 
cieľom je zabezpečiť vysoko účinné 
systémy zabezpečovania kvality vo 
všetkých oblastiach automobilového 
priemyslu, výrobcov automobilov a ich 
dodávateľov. Keďže spoločnosť ŽP 
a.s. vlastní certifikát VDA už viac ro-
kov, audit bol zameraný predovšetkým 
na zlepšovanie v oblasti procesného 
riadenia, vyplývajúce  z dosahovaných 

trendov.  Počas auditovania boli ulo-
žené  odporúčania, ktorých charakter 
je spojený s prehľadnejším dokumen-
tovaním systému manažérstva kvality. 
V závere auditu bolo certifikačnou 
organizáciou potvrdené, že certifikát 
podľa normy VDA 6.1 bol obhájený 
a ostáva naďalej vo vlastníctve ŽP a.s.  
Systém environmentálneho mana-
žérstva   bol preverovaný v zmysle 
noriem ISO 14001:2004. Audítorská 
skupina bola v zložení Ing. Jolana 
Lazúrová  z SGS Slovakia spol. s 
r.o. ako vedúci audítor a za ŽP a.s. 
Ing. Pavel Faško, vedúci odboru 
technického dozoru  a Ing. Igor Ve-
verka, koordinátor SEM. Audítorská 
skupina preverovala funkčnosť SEM 
v prevádzkarni druhovýroba – proces 
zvarovňa rúr, v centrálnej údržbe, 
v odbore technického dozoru. Počas 
auditu boli preverované všetky čin-
nosti, procesy ako aj služby, ktorými 
je zabezpečované znižovanie nega-
tívnych vplyvov na životné prostredie 

a dosahovanie neustáleho zlepšova-
nia environmentálneho stavu. Iden-
tifikované boli dve odporúčania na 
zlepšovanie SEM, ktorých aplikovanie 
prispeje k efektívnemu fungovaniu 
nášho SEM. Program dozorového 
auditu bol naplnený a funkčnosť SEM 
podľa jednotlivých článkov normy ISO 
14001:2004  bola potvrdená. 
  Systém bezpečnosti práce   bol 
preverovaný v zmysle požiadaviek 
STN OHSAS 18 001. Audítorská 
skupina bola v zložení Ing. Ladislav 
Papík, generálny riaditeľ SGS Slova-
kia spol. s r.o.,  ako vedúci audítor a za 
ŽP a.s. Anton Soliar, vedúci odboru 
bezpečnosti a hygieny. Audítorská 
skupina preverovala dodržiavanie po-
žiadaviek  systému BOZP podľa plánu 
auditu. Bolo potvrdené, že systém 
BOZP je funkčný a zabezpečovaný 
na vysokej úrovni.   V závere by som 
chcela  spolu s ostatnými kolegami 
zúčastnenými na auditoch v týchto 
dňoch, poďakovať vedeniu ŽP a. s., 
ako aj  všetkým zamestnancom pre-
verovaných oblastí, za profesionálny 
prístup a ochotu počas auditu.

Ing. Iveta Dančová, 
referát zabezpečovania kvality

Zlato a dve striebra 
atlétom nášho gymnázia

Personálne zmeny:
Dňom 18. februára 2009 došlo k personálnej zmene v prevádzkarni 
ťaháreň rúr. Ing. Peter Fábik odišiel do predčasného dôchodku a do 
funkcie vedúceho prevádzkarne bol menovaný Ing. Miloš Dekrét- čítajte 
na 3. strane. Po odchode Ing. Vladimíra Vaisa bol dňom 1. marca 2009 
poverený vedením prevádzkarne doprava Ing. Peter Krajan.

O ďalšom smerovaní podbrezovského klubu
lasti spolupracujeme s talianskym 
klubom Inter Miláno, kde sme sa 
zapojili do projektu Intercampus. 
O tom, že sa nám to darí, svedčí 
zvyšujúca sa kvalita mládežníckych 
tímov, hrajúcich vo svojich kategóri-
ách najvyššie súťaže a skutočnosť, 
že v tomto roku v kádri nášho B 
- družstva je viac ako deväťdesiat 
percent vlastných odchovancov.  
Spokojní môžeme byť aj s napredo-
vaním ďalších, z ktorých spomeniem 
bývalých slovenských reprezen-
tantov -  Juraja Kucku, vypracoval 
sa cez Ružomberok do Sparty 
Praha, alebo Michala Breznaníka 
momentálne obliekajúceho dres 

(Dokončenie na str. 3)
Foto: I. Karhordová



Vyššie nezdaniteľné 
minimum

   Dotkne sa všetkých pracu-
júcich s hrubým mesačným 
platom do 1 474 eur (44 400 
korún), ich preddavok na daň 
bude od uvedeného dátumu 
o 9,33 eura (281 korún) nižší. 

Pokuty naostro
   Polícia sa už sú-
stredí naostro na 
dodržiavanie pra-
vidiel nového cest-
ného zákona, ktorý 
výrazne zvýšil po-
kuty za priestupky. 
Základnou sumou 
pri bežných poku-
tách je 60 eur (1800 
korún). 

Aké pokuty 
čakajú vodičov:

-  od 300 do 1 300 eur, ak 
vodič odmietne fúkať, utečie 
z miesta nehody, šoféruje  
bez vodičského preukazu,

-  od 200 do 1 000 eur, ak 
vodič šoféruje pod vplyvom 
alkoholu alebo po požití drog,

-  od 150 do 800 eur, ak u vodi-
ča zistia zvyškový alkohol, ak 

spôsobí porušením pravidiel 
nehodu, prekročí rýchlosť,

-  od 60 do 300 eur, ak pred-
bieha, kde je zakázané, nedá 
prednosť v jazde, parkuje na 
zakázanom mieste,

-  do 100 eur, ak aj menej zá-
važným spôsobom inak po-
ruší pravidlá.

Poplatky 
za euromince

Banky od prvého marca 
do 31. augusta nebudú 

môcť účtovať poplat-
ky, ak im podnika-
telia a bežní klienti 
prinesú euromince 
a  eurobankovky 
a vložia ich na účet. 
Budú však môcť 

vyberať poplatky, ak by si pod-
nikatelia chceli tržbu v euromin-
ciach zameniť za papierové ban-
kovky. Zákaz poplatkov na šesť 
mesiacov schválil parlament. 
Banky si za počítanie, triede-
nie a spracovanie euromincí 
účtovali asi 2 až 3 percentá 
z vkladanej sumy, väčšinou však 
50 až 100 kusov mincí prijímali 
bezplatne.

   Dňom 1. decembra uplynulého 
roku nadobudol platnosť Zákon 
č. 479/2008 Z.z. o organizovaní 
verejných telovýchovných podu-
jatí, športových podujatí a turis-
tických podujatí. Zákon upravuje 
kompetencie a povinnosti orga-
nizátorov uvedených podujatí. 
Čo nové prináša?, opýtali sme sa 
Ing. Eduarda Lindera, vedúceho 
odboru obrany a ochrany, ktorý 
zastrešuje poriadok na poduja-
tiach organizovaných dcérskou 
spoločnosťou ŽP ŠPORT.
   - Týmto zákonom sa zmenila celá 
štruktúra organizovania športových 
podujatí, dôvodom je predchádzanie 
nežiadúcim následkom, zazname-
naným najmä v dôsledku neprístoj-
ného správania fanúšikov, najmä na 
futbalových zápasoch. Doposiaľ sa 
takéto podujatia riadili nariadeniami, 
smernicami, dnes je to už 
zákon, z ktorého vyplý-
vajú povinnosti pre orga-
nizátorov, obce, mestá, 
v ktorých sa podujatie 
organizuje, aj pre políciu, 
ktorá zabezpečuje dodr-
žiavanie poriadku, ale aj 
pre diváka. Samozrejme, 
nikto nemôže očakávať 
od fanúšikov, že budú  ticho sedieť. 
Futbal je emotívny šport a diváci 
vyjadrujú svoje pocity. Cieľom je 
však dosiahnuť, aby to fandenie bolo 
kultúrne a seriózne.
Môžete konkretizovať čo vyplýva 
z nového zákona pre divákov?
   - Fanúšik je povinný dodržiavať 
pokyny organizátora podujatia, uspo-
riadateľskej služby a príslušníkov Po-
licajného zboru. Na futbalové zápasy 
je prísny zákaz vstupu so strelnou 
zbraňou, či pyrotechnikou, s alkoho-
lickými nápojmi – v kompetencii obce 
je rozhodnúť o absolútnom zákaze 
predaja alkoholických nápojov na 
štadióne. Uvažuje sa o povolení 
desaťstupňového piva. Divák má 
zákaz vstupu na štadión pod vplyvom 
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naša anketa   naša anketa   naša anketa   naša anketa   naša anketa
Zhovárala sa: V. Kúkolová
Foto: I. KardhordováDodržiavate pôst? Darí sa vám to aj v práci?

Jozef MARUŠKIN, 
centrálna údržba
   - Už z pohľadu na mňa je zrejmé, že 
sa neprejedám, stravujem sa zdravo. 
Pôst dodržiavam, dnes mám objednané 
napríklad dukátové buchtičky. Niekedy 
ma z menu oslovia aj tri jedlá, inokedy si 
ťažšie vyberám. O niekoľko dní natrvalo 
prejdem na domácu stravu a možno mi 
toto stravovanie bude aj chýbať. 

Miroslav KOVÁČIK, 
energetika 
   - Nemôžem povedať, že sa postím. 
Stáva sa, že sa niekedy aj prejem, 
ale prevažne jem s mierou a to čo mi 
chutí. Dnes som mal rybu a pri výbe-
re jedla na ďalší deň vidím, že ponuka 
je pestrá, vybrať si môžeme všetci, 
či už z mäsitých alebo bezmäsitých 
jedál, múčnych a šalátov.

Ing. Stanislav GOCELIAK, 
odbor predaja a marketingu
   - Nie vždy dodržiavam naše tradície 
a preto veľmi nepostím. V stravovaní 
sa držím zásady, všetko s mierou 
a hlavne s chuťou. Výber  ŽP Gas-
troservisu, s.r.o., je široký a pestrý, 
v ponuke sú vždy aj bezmäsité je-
dlá – najmenej jedno múčne jedlo 
a rôzne šaláty.

Jaroslava PATÚŠOVÁ, 
ťaháreň rúr
   - Nemôžem povedať, že dodržia-
vam pôst, jedine vo Veľký piatok. Dr-
žím sa striedmosti, najradšej jem to 
čo mi chutí. Dnes, bez akéhokoľvek 
zámeru,  som si dala rybu. Myslím si, 
že tí, ktorí postia, majú širokú škálu 
výberu jedál, ktorú ponúka naša 
závodná jedáleň. 

Eva BARANČOKOVÁ, 
energetika
   - Aj pre mňa sa začal Popolcovou 
stredou pôst, nakoľko som veriaca. 
Snažím sa variť pôstnejšie, hoci nie 
vždy je to možné. Aj v práci je tá 
možnosť, z ponuky jedál si možno 
vybrať aj diétnejšie jedlá. Dnes som 
si napríklad dala vyprážanú rybu so 
zemiakovým šalátom.

Zmena stránkových dní
Od 2. marca Sociálna poisťovňa (SP) mení stránkové 

hodiny vo svojich pobočkách. Generálny riaditeľ SP Dušan 
Muňko nariadil pre pobočky jednotné stránkové hodiny, ktoré 
rozširujú možnosti vybavovania po bežnom pracovnom čase 
väčšiny ľudí.

Zmena spočíva v tom, že otváracie hodiny budú predĺžené 
počas dvoch dní v týždni a okrem toho, pobočky nemôžu 
mať dva nestránkové dni, ako to v niektorých prípadoch bolo 
doteraz. Nestránkový deň bude jeden, a to vo štvrtok. Po-
kladnica a podateľňa však budú otvorené aj v tento deň. Na-
vyše, prerušenie stránkových hodín pre verejnosť z dôvodu 
obedňajšej prestávky nie je povolené. Podnetom na zmenu 
boli pripomienky občanov, ktorí si svoje záležitosti nemohli 
vybaviť inak, ako v pracovnom čase a museli odchádzať 
z práce alebo si vyberať dovolenku.      -TASR-

s Ing. Eduardom Linderom o opatreniach vyplývajúcich z legislatívy
V predvečer prvého domáceho zápasu

Futbal nie je šach! Je jasné, že ľudia na štadió-
ne často nebudú sedieť, ale stáť, piť pivo, kričať, 
skákať, tancovať, smiať sa alebo plakať. To sú 
emócie, ktoré futbal vyvoláva a vždy bude vyvo-
lávať,“ konštatoval nemecký policajný dôstoj-
ník Michael Kuchenberger na medzinárodnom 
seminári o bezpečnosti na štadiónoch, ktorý sa 
konal 19. februára v Bratislave.

alkoholu či drog, 
nesmie nevhod-
ným spôsobom 
používať štátne 
s y m b o l y ,  i n a k 
mu hrozí pokuta 
do výšky 166 eur 
(5000 korún).
   Ak sa nepodriadi 
pokynom orga-
nizátora, narúša 
svojím neprístoj-
ným správaním verejný poriadok, 
priebeh zápasu, požíva alkoholické 
nápoje, resp. neopustí štadión, ak 
ho k tomu vyzve usporiadateľ, prí-
padne neopustí v pokoji štadión po 
ukončení zápasu, hrozí mu pokuta 
do výšky 322 eur (100 000 korún). 
Za neprístojné správanie môže utŕžiť 
aj rozhodnutie súdu o zákaze vstupu 
na štadión aj na dva roky.

vhodné správanie, 
v prípade potreby dať 
pokyn na opustenie 
priestoru alebo vy-
kázanie účastníka 
a prípadne zakázať 
vstup na štadión.
   Z  uvedeného 
zákona vyplýva aj 
povinnosť inšta-
lácie kamerového 
systému.

   - Na zápasoch dvoch najvyšších 
futbalových súťaží a na štadió-
noch s kapacitou vyššou ako dve-
tisíc miest, prípadne na zápasoch 
označených za rizikové, bude táto 
povinnosť platiť od 1. novembra 
2009. Záznam z kamerového sys-
tému bude slúžiť na objasňovanie 
priestupkov, prípadne na trestné 
stíhanie.

Aké sú kompetencie 
v prípade ignorovania 
tohto zákona?
   - Obvodný úrad má právo 
uložiť pokutu obci, ktorá 
s i  nesplni la povinnost i 
vyplývajúce z uvedeného 
zákona, napr. nezakázala 
predaj alkoholických nápo-
jov, hoci o to požiadal or-

ganizátor, prípadne Policajný zbor. 
Obec uloží pokutu organizátorovi, 
ak si nesplní povinnosti ustanovené 
týmto zákonom. Za správny delikt 
možno uložiť pokutu do výšky 3320 
eur (100 000 korún).
Aké ďalšie zmeny sa chystajú 
v oblasti bezpečnosti na štadió-
noch?
   - V budúcnosti by za bezpečnosť 
počas ligových a reprezentačných 
zápasov mali zodpovedať namiesto 
doterajšieho usporiadateľa bezpeč-
nostní manažéri. K tejto problematike 
sa uskutočnil 19. februára v Brati-
slave aj seminár na medzinárodnej 
úrovni, ktorého poslaním bola najmä 
výmena skúseností v tejto oblasti.

O. Kleinová

Posilnil zákon aj právomoci uspo-
riadateľa?
   - Od prvého jarného zápasu za-
čneme s dôslednými kontrolami 
každého návštevníka pri vstupe 
na štadión. Budú ich musieť strpieť 
všetci. Nemôžeme si totiž dovoliť 
ohrozenie uzatvorenia štadiónu, 
prípadne inej sankcie nášho klubu 
v prípade, že na by sa na podujatie 
dostali návštevníci, ktorí nespĺňajú 
požiadavky vyplývajúce zo Zákona  
479 Z.z.  Usporiadateľ je oprávnený 
kontrolovať návštevníka podujatia, či 
nenesie na štadión zbraň, alkoholic-
ké nápoje, či iné predmety, ktoré na 
štadión nepatria, inak má oprávnenie 
nevpustiť fanúšika na štadión. Má 
právo upozorniť účastníkov na ne-

Zoznámte sa so zákonmi
Zmeny od prvého marca
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Slovana Bratislava. Veríme, že 
budú mať nasledovníkov, pre 
ktorých sa už dnes snažíme vy-
tvárať čo najlepšie podmienky. 
V náväznosti na to je projekt Ho-
rehronského futbalového klubu 
zameraný na vybudovanie ešte 
lepšieho zázemia, porovnateľ-
ného s európskym štandardom, 
s jednotnou metodikou prípravy 
tímov – od mládežníkov až po 
corgoňligový tím,  ktorý by bol rov-
nocenným súperom nielen doma, 
ale presadiť sa po hernej stránke  
aj v európskych súťažiach. Hlav-
ným cieľom projektu je vytvoriť 
podmienky pre dobrý futbal, ktorý 
by pritiahol na štadióny čo naj-
väčší počet divákov.“ Prezident 
futbalového klubu si zaspomínal 
aj na dobu pred štrnástimi rokmi, 
keď ich na štadión chodilo len 80 
a dodal: „Nenadarmo sa hovorí, 
že divák - to je dvanásty hráč. 
Inak sa hrá pred prázdnymi a inak 
pred zaplnenými tribúnami, ktoré 

sú hnacím motorom k lepším vý-
konom. To bol aj dôvod prechodu 
klubu do Brezna. Túto myšlienku 
chceme aj naďalej rozvíjať a spo-
jením dvoch subjektov, ponúk-
nuť divákom kvalitné športové 
zážitky.“ Ako už spomenul Ing. 
Kriváň, spojenie dvoch finančne 
rovnocenných partnerov by vy-
tvorilo nadštandardné podmienky 
aj pre materiálne zázemie klubu. 
V projekte plánujú s vytypovaním 
jednej – dvoch lokalít na výstavbu 
veľkého tréningového centra 
s trávnatými i umelými plochami, 
atletickou dráhou, rehabilitačným 
zabezpečením... Zámery majú 
aj s ihriskom v Brezne, ktoré by 
sa malo stať plne futbalovým, 
s novým osvetlením a ďalšou tri-
búnou, čím by sa zvýšila kapacita 
štadióna.          
   „Bolo by hriechom nevyužiť 
takúto šancu a neposunúť slo-
venský futbal ďalej “ povedal 

pred viac ako stovkou účastníkov 
generálny riaditeľ a predseda 
Predstavenstva ŽP a.s., Ing. Vla-
dimír Soták a pokračoval: „Naštar-
tovaním projektu sa vytvorí veľká 
šanca pre hráčov a trénerov. 
Ak tento krok urobíme, budeme 
chcieť, aby tu vyrástlo jedno veľké 
tréningové centrum, ktoré bude 
lepšie ako doterajšie. Zároveň je 
to šanca aj pre región a samotné 
Brezno, o čom budeme hovo-
riť s poslancami na najbližšom 
mestskom zastupiteľstve. Je to 
však aj šanca pre milovníkov 
športu, konkrétne futbalu. Naša 
vízia predpokladá, že do leta by 
sa mala zrušiť atletická dráha na 
breznianskom štadióne, postaviť 
osvetlenie a potom sa začne hrať 
aj v piatok večer a to bude nový 
športový zážitok.“ Generálny 
riaditeľ vyzval mladých hráčov 
k naplneniu si svojho sna, ucho-
peniu šance, ktorá sa im ponúka 

a to nielen na športovom poli. 
Železiarne im zabezpečujú aj 
odborný rast,  buď v súkromnej 
odbornej škole alebo prostredníc-
tvom športového gymnázia.
   Na otázku z pléna, či by nebo-
lo lepšie postaviť v Lopeji mul-
tifunkčné centrum, generálny 
riaditeľ priblížil rokovania s minis-
terstvom školstva a Slovenským 
olympijským výborom ohľadne vý-
stavby športových centier, z kto-
rých by jedno malo stáť v Lopeji. 
Nakoľko zatiaľ ide len o verbálny 
prísľub, budú zainteresovaní si-
tuáciu sledovať, no už dnes sú 
pripravení takéto multifunkčné 
zariadenie budovať. 
   K  účastníkom mítingu  preho-
voril aj podpredseda Predstaven-
stva ŽP a.s. Ing. Marian Kurčík, 
ktorý poukázal na skutočnosť, že: 
„...aj napriek ťažkému obdobiu 
– začínajúcej sa hospodárskej 
kríze, dávame ďalšie financie do 

O ďalšom smerovaní podbrezovského klubu tohto športu a veríme, že šancu 
hrať futbal v najvyšších súťažiach 
doma i v zahraniční by ste mali vy-
užiť a o to viac na sebe pracovať.“
   Poslednou informáciou bola 
úzka spolupráci s obcami a zá-
kladnými školami: „Aj v ďalších 
obciach by mali pribudnúť  futba-
lové miniihriská, podobné tomu 
breznianskemu. V tom spočíva 
naša spolupráca v regióne, vy-
plývajúca zo skúseností  pri vyhľa-
dávaní najmladších futbalových 
talentov,  v rámci každoročne 
organizovaných turnajov žiakov 
základných škôl o putovný Pohár 
generálneho riaditeľa ŽP. V návr-
hu máme vytypované obce pre tri 
lokality:  Horehron (Závadka, Ba-
cúch, Polomka), Brezno a okolie 
(Valaská, Horná a Dolná Lehota, 
Lopej, Michalová), Dolehron (Ne-
mecká, Predajná a Jasenie) a do 
návrhu zaradíme aj Mýto pod 
Ďumbierom,“ doplnil Ing. Kriváň.

V. Kúkolová

(Dokončenie zo str. 1)

Prezradíte nám na úvod nie-
čo o sebe? Napríklad, čo vás 
priviedlo do Podbrezovej, od-
kedy tu pracujete? Aké posty 
ste zastávali doposiaľ...
   - Do Železiarní Podbrezová 
som nastúpil hneď po skončení 
vysokej školy v roku 1989 do 
technického odboru ako kon-
štruktér. V roku 1995 som pre-
šiel pracovať do ťahárne rúr 2 
ako technológ. Tu som sa zo 
strojára rekvalifikoval na hutní-
ka. Od roku 1996 som zastával 
funkciu vedúceho technológa 
a od roku 1997 vedúceho stre-
diska ťažných stolíc a žíhacích 
pecí. V tejto funkcii som sa na-
štartoval do sféry riadenia. Od ok-
tóbra 2007 som zastával funkciu 
vedúceho výroby v dielni 2 a tým-
to som dostal možnosť plánovať 
a riadiť celú výrobu presných 
rúr od vstupného polotovaru, 
až po expedíciu ku konečnému 
zákazníkovi. 

Predstavujeme vám:
Do funkcie vedúceho ťahárne rúr bol menovaný od 
18. februára 2009 Ing. Miloš Dekrét, ktorého sme 
požiadali o rozhovor:

Môžeme načrieť aj do vášho 
súkromia? 
   - Som ženatý, manželka pra-
cuje tak t iež v Železiarňach 
Podbrezová, v odbore riadenia 
kvality. Máme spolu štyri deti, 
troch synov Šimona, Lukáša, 
Tobiáša a dcéru Miriam. Naj-
starší syn začal študovať na EGT 
v Tisovci a najmladšia je prváčka 
v Základnej škole v Pohronskej 
Polhore. Bývame v Michalovej 
v rodinnom dome. Na koníčky 
mi veľa času neostáva, keďže 
práca mi zaberie väčšinu dňa. 
Môj najlepší relax je fyzická 
práca okolo domu a v záhrade. 
Do funkcie nastupujete vo 
veľmi zložitom období po-
značenom hospodárskou 
krízou. Ako vnímate situáciu 
zo svojho pohľadu?
   - Situáciu, ktorá v súčasnosti 
nastala, sme v ťahárni rúr začali 
pociťovať od júla 2008 a počas 
celého tretieho kvartálu, keď 

sme museli doplniť plánované 
množstvá výroby presúvaním 
zákaziek z nasledujúcich me-
siacov. Štvr tý kvartál bol pre 
ťaháreň rúr veľmi kritický, v tom-
to období nám výroba klesla 
na 60 percent plánovaných 
úloh. Január 2009 hodnotiť 
nebudem, vzhľadom na plynovú 
krízu. Február a marec sa zatiaľ 
naplnil na 50 percent výkonov, 
v porovnaní s minulým rokom. 
Tento pokles výroby sa veľmi ne-
priaznivo odrazil na stave celej 
prevádzky. Pevne verím, že naši 
obchodníci dokážu zabezpečiť 
dostatočné množstvo zákaziek, 
aby sa situácia čoskoro zmenila. 
Neobávate sa, že zvládnuť 
tak veľký kolektív a v tak zlo-
žitom období aké nastalo, 
bude ťažké?
   - Obavy určite nie, veď skúse-
nosti z riadenia už mám, počas  
jedenástich rokov som riadil 150 
členný kolektív.  Cítim však veľ-
kú zodpovednosť za všetkých, 
ktorí ostávajú pracovať v ťahárni. 
Teraz sa musíme ešte pevnejšie 
zomknúť, aby sme spoločnými 
silami prekonali toto obdobie 
a udržali si zamestnanosť aspoň 
na dnešnej úrovni. 
Prezradíte nám svoje želanie 
do budúcich dní?
   - Myslím si, že moje želanie je 
obdobné ako u väčšiny z nás 
a to, aby kríza rýchlo pominula 
a mohli sme sa zaoberať ako 
výrobu zvyšovať a nie utlmovať.

O. Kleinová 

Európske združenie výrobcov ocele Eurofer, ktoré v Eu-
rópe zamestnáva zhruba 370 tisíc ľudí, očakáva v prvom 
polroku 2009 v Európske únii prudký pokles spotreby 
ocele, v druhom polroku spomalenie poklesu a možný rast 
v roku 2010. V prvom štvrťroku združenie predpokladá, že 
spotreba sa, v porovnaní s rovnakým obdobím roku 2008, 
zníži o 29 percent a o ďalších 23 percent v druhom kvartáli. 
V treťom štvrťroku sa úbytok spomalí, kým vo štvrtom štvrť-
roku sa očakáva rast o 8,7 percenta v porovnaní s nízkou 
spotrebou vo štvrtom kvartáli roku 2008.
   V roku 2009 ako celku, sa predpovedá pokles spotreby 
ocele o 15 percent. Import ocele do Európskej únie podľa 
odhadov klesne v tomto roku o jedenásť percent a export 
Európskej únie o deväť percent. V roku 2010 sa očakáva 
mierny nárast importu aj exportu.

***
Japonskí integrovaní výrobcovia ocele rozhodli o výraznej-
šej redukcii výroby plánovanej na tento štvrťrok. Sumitomo 
Metal Industries znižuje plán výroby ocele o 1,04 mil. 
ton (pôvodne 600 000 ton). Nisshin Steel zrevidoval 
plán výroby o 180 000 ton ocele (pôvodne 40 000 ton), 
v prípade výroby nehrdzavejúcej ocele o 120 000 ton 
(pôvodne 80 000 ton).  

***
ArcelorMittal Cariacica v Brazílii pracuje na 60 percent 
svojej kapacity. V obmedzenej prevádzke je od januára, 
objednávky pribúdajú len nepatrne, stimulované redukciou 
zásob na domácom trhu. Celková kapacita závodu je 600 
tisíc ton za rok.

*** 
Taliansky výrobca ocele Riva v závode Iiva v meste Tarano 
ďalej znižuje objem výroby a dočasne  prepúšťa 4500 
zamestnancov. Odborári predpokladajú, že sa situácia 
zlepší v júni, kedy sa toto opatrenie končí. Dve zo štyroch 
vysokých pecí prevádzkujú na päťdesiat percent kapacity, 
tri z piatich závodov plynulého odlievania sú odstavené, 
pracuje jedna z dvoch valcovní.

***
Na nemeckom trhu koróziovzdorných ocelí zákazky do-
chádzajúce výrobným závodom sú veľmi slabé. Zásoby 
v skladoch sú vysoké a krátenie výroby doposiaľ trh nejako 
neovplyvnil. So zvyšovaním zákaziek nepočítajú ani v pr-
vom polroku 2009. Niektorí nevylučujú, že ceny klesnú na 
úroveň roku 2001. Zhodujú sa, že vypracovať prognózu na 
celý rok je momentálne nemožné.

Zo sveta ocele

Ilustračné foto: A. Nociarová
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Z roZboru
beZPečnosti

a hygieny Práce
Za rok 2008
vyberáme:

   S cieľom predchádzania vzniku 
chorôb z povolania boli zabezpečo-
vané rekondičné pobyty pre vybraný 
okruh zamestnancov v liečebných 
kúpeľoch Dudince, Sklené Teplice 
a Turčianske Teplice, ktorých sa 
zúčastnilo 145 zamestnancov.

    V zmysle Zákona NR SR č. 124/2006 - o bezpečnosti a ochrane zdravia 
pri práci v platnom znení, bola zabezpečovaná pracovná zdravotná služba 
z vlastných zamestnancov, ktorá vykonávala najmä:
- dohľad nad pracovným prostredím, pracovnými podmienkami a spô-
sobom vykonávania práce z hľadiska vplyvu na zdravie zamestnancov,
- dohľad nad zdravím zamestnancov, ktorý zahŕňal posudzovanie zdra-
votnej spôsobilosti na prácu, vrátane výkonu lekárskych preventívnych 
prehliadok vo vzťahu k práci.
   Tím pracovnej zdravotnej služby v minulom roku vykonal kontroly zdravot-
ných rizík, identifikáciu nebezpečenstiev a hodnotenie rizík, s následným 
spracovaním prevádzkových poriadkov, zamerané na škodlivinu hluk na 
pracoviskách prevádzkarní doprava a oceliareň. V energetike bolo vyko-
nané hodnotenie rizík a spracovaný prevádzkový poriadok, zameraný na 
chemické látky.
   Na pracoviskách odboru riadenia kvality, energetiky, ťahárne rúr a odboru 
zásobovania sa manipulovalo s veľmi jedovatými a jedovatými látkami. 
V zmysle paragrafu 8 NV SR č. 355/2006 – o ochrane zamestnancov 
pred rizikami súvisiacimi s expozíciou chemickým faktorom pri práci, boli 
pri manipulácii a skladovaní zabezpečené všetky preventívne opatrenia. 
V minulom roku sme evidovali dvadsaťdva veľmi jedovatých látok, tridsať-
osem jedovatých látok a dvadsaťdva karcinogénnych látok. Veľmi jedovaté 
látky boli zo skladov vydávané šiestimi zamestnancami, ktorí mali platné 
osvedčenie o odbornej spôsobilosti na prácu s nimi.
   Pre 4861 zamestnancov bolo zabezpečených 10 959 lekárskych pre-
hliadok v členení:
 - preventívne rizikové prehliadky  2 006
   z toho:
 - periodické rizikové prehliadky  1 181
 - vstupné rizikové prehliadky   251
 - výstupné rizikové prehliadky  331
 - prestupné rizikové prehliadky  243
 - vstupné prehliadky vo vzťahu k práci  100
 - výstupné prehliadky vo vzťahu k práci  174
 - ostatné prehliadky vo vzťahu k práci  8 679  
   Pre dlhodobú pracovnú neschopnosť sa preventívnych rizikových lekár-
skych prehliadok nezúčastnili dvaja zamestnanci.

   V Železiarňach Podbrezová a.s. bolo v minulom roku 1 887 prípadov 
pracovnej neschopnosti pre chorobu a úraz,  s vymeškaním 64 146 kalen-
dárnych dní. V porovnaní s rovnakým obdobím roku 2007 došlo k zvýšeniu 
o 116 prípadov práceneschopnosti, v dôsledku čoho došlo aj zvýšeniu 
vymeškaných kalendárnych dní o 8 870.
   Liečba každého novonahláseného prípadu pracovnej neschopnosti trvala 
v minulom roku priemerne 34 dní (v roku 2007 31 dní). Denne na pracovis-
kách chýbalo z uvedeného dôvodu v priemere 175 zamestnancov, čo bolo 
o dvadsaťštyri prípadov viac ako v roku 2007.
   Percento pracovnej neschopnosti v minulom roku bolo 4,67 percenta (v 
roku 2007 to bolo 3,97 percenta).
Podľa mesiacov bola najvyššia pracovná neschopnosť v októbri, novem-
bri a decembri minulého roka. Najnižšia pracovná neschopnosť bola v máji.  
Podľa prevádzkarní a útvarov mal najvyššiu pracovnú neschopnosť 
personálny odbor (12,43 percenta), ťaháreň rúr (6,69) a hutnícka dru-
hovýroba (6,39). Dôvodom najvyššieho percenta práceneschopnosti 
personálneho odboru bolo, že do tohto útvaru patrilo stredisko doplnkových 
prác a činností.
   V minulom roku boli práceneschopnými aj zamestnanci s chorobou z po-
volania. Z celkového počtu práceneschopných boli pre chorobu z povolania 
štyri novonahlásené prípady a vymeškaných 153 dní.

   V priebehu roka bolo zaznamena-
ných 178 nepracovných úrazov a vy-
meškaných 9 181 kalendárnych dní. 
Pri porovnaní s rovnakým obdobím 
minulého roka došlo k zníženiu o de-
väť nepracovných úrazov a zvýšeniu 
zameškaných dní o 1 611. Početnosť 
na sto zamestnancov predstavovala 
4,75 (zníženie o 0,16), percento 
pracovnej neschopnosti dosiahlo 

   Obsahoval pre minulý rok tri-
dsaťsedem akcií s plánovanými 
nákladmi 56 156 t is.  korún 
(1 864 037,7 €). V priebehu roka 
bolo splnených dvadsaťosem 
akcií, na realizáciu ktorých bolo 
vynaložených 48 798 tis. korún 
(1 619 796,85 €). Z uvedených, 
boli dve akcie splnené čiastočne 
a deväť akcií, v úhrnnej plánova-
nej výške finančného krytia 3 742 
tis. korún (124 211,64 €), nebolo 
zrealizovaných z dôvodu úspor 
finančných prostriedkov, prípad-
ne prehodnotenia neaktuálnosti 
pôvodných zámerov.

Stavu BOZP
Kontrola stavu bezpečnosti práce a ochrany 
životného prostredia je vykonávaná prísluš-
nými riadiacimi zamestnancami a odborný-
mi zamestnancami z odboru bezpečnost i 
a hygieny. V priebehu minulého roka bolo 
vykonaných 18 023 kontrol, pri ktorých bolo 
zistených 4 883 nedostatkov, z toho neodstrá-
nených v termíne bolo 26. V rámci tejto kon-
troly bolo vykonaných 583 kontrol na požitie 
alkoholických nápojov u 4 849 zamestnancov. 
Z uvedeného počtu bola v šiestich prípadoch 
pozitívna skúška nad povolenú normu, čo bolo 
považované za porušenie pracovnej disciplíny 
zvlášť hrubým spôsobom.
   Odborom bezpečnosti a hygieny bolo vyko-
naných 65 kontrol vo výrobných, ale i nevýrob-
ných prevádzkarňach a odboroch, z ktorých 
bolo uložených 93 nápravných opatrení. 
Prijaté opatrenia boli plnené v stanovených 
termínoch. V spolupráci s pracovnou zdravot-
nou službou a zástupcami zamestnancov pre 
bezpečnosť bola dvakrát vykonaná previerka 
v ťahárni rúr.

Audity systému riadenia 
bezpečnosti práce (SRBP)

   Spoločnosť SGS Slovakia, s.r.o., vykonala 
18. a 19. februára 2008 dozorový audit SRBP 
podľa BSi OHSAS 18001:1999. Naša firma 
preukázala funkčnosť v udržiavaní a zlepšo-
vaní zavedeného systému a udelený certifikát 
SRBP SK 03/0003OH bol úspešne obhájený.

   V súlade s programom interných auditov 
bolo v minulom roku vykonaných dvadsať 
interných audi tov,  so 68 odporúčaniami 
k zlepšeniu účinnosti SRBP v prevádzkarňach 
a odborných útvaroch železiarní. Vykonanými 
auditmi nebol i  uložené žiadne nápravné 
opatrenia.
   Vzhľadom na vydanie novej normy STN 
O H S A S  1 8 0 0 1 : 2 0 0 7  b o l o  f i r m o u  S G S 
Slovan ia ,  s . r.o ,  vykonané aktua l izačné 
školenie pre poverených zamestnancov 
a interných audítorov SRBP v Železiarňach 
Podbrezová a.s.

Kontroly zástupcov zamestnancov 
V zmysle zákona Národnej rady SR č. 124/2006 
Z.z.  – platného znenia, bolo v železiarňach 
vymenovaných osemdesiatsedem zástupcov 
zamestnancov, ktorí vykonávajú kontroly stavu 
BOZP. V minulom roku odoslali odboru bezpeč-
nosti a hygieny práce 808 hlásení.

Kontroly Inšpektorátu práce 
Banská Bystrica

   Z inšpektorátu bola vykonaná jedna previerka 
ako súčasť koordinovaného dozoru, podľa zá-
kona č. 261/2002 Z.z., o prevencii závažných 
priemyselných havárií. Ďalšia kontrola bola 
zameraná na prešetrenie chorôb z povolania 
v odbore riadenia kvality a v prevádzkarni 
centrálna údržba. 

Kontroly Regionálneho úradu verejného 
zdravotníctva (RVÚZ)

   V zmysle paragrafu 21, odstav. 5, Zákona NR 
SR č. 124/2006 – o bezpečnosti a ochrane zdra-
via pri práci, boli vykonané dve spoločné previerky 
so zástupcami zamestnancov, zamerané na 
bezpečnosť a pracovné prostredie v prevádzkarni 
ťaháreň rúr.

   Činnosť tejto zložky bola zameraná najmä na zabezpečovanie pohotovosti a akcieschopnosti určených síl 
a prostriedkov protiplynovej ochrany (PPO), preverenie zdravotnej spôsobilosti nových členov zboru, vykonanie 
základných a opakovacích školení pre získanie a osvojenie si teoretických, praktických znalostí a absolvovanie 
zácviku používania PPO. Školení a zácviku sa zúčastnilo 190 členov protiplynového zboru ŽP a.s. Uvedení 
zamestnanci sú oprávnení a povinní použiť dýchacie prístroje v prípade vzniku nežiadúcej situácie alebo udalosti.
   V dýchacej zóne ovzdušia pracovného prostredia boli vykonávané merania úniku škodlivých plynov. Priebežné 
merania úniku oxidu uhoľnatého, najmä v okolí plynových zariadení, boli zabezpečované poverenými zamest-
nancami (v prevádzkarňach oceliareň, ťaháreň rúr, valcovňa bezšvíkových rúr, hutnícka druhovýroba, energetika 
a centrálna údržba). Sledovanie meraní bolo realizované pomocou osobných detektorov CO.
   S cieľom zaistenia protiplynovej a protivýbuchovej prevencie a pri aktuálnej požiadavke zo strany prevádzkarní 
a odborných útvarov boli zabezpečované centrálnou protiplynovou stanicou analýzy ovzdušia a preverované 
nevýbušnosti prostredia multidetektorom plynov (Oldham, typ MX 21), najmä pred vykonávaním prác v uzatvo-
rených priestoroch alebo pod úrovňou okolitého terénu. Vykonanými meraniami v sledovanom období neboli 
namerané pozitívne hodnoty.    

   Z dôvodu ochrany života a zdravia poskytuje za-
mestnávateľ svojim zamestnancom osobné ochranné 
pracovné prostriedky, mycie, čistiace a dezinfekčné 
prostriedky a ochranné nápoje, s finančným krytím 
z plánu krátkodobých cieľov a ozdravných opatrení. 
V minulom  roku bolo na bezpečnosť a ochranu zdravia 
zamestnancov vynaložených 16 105 927, 90 korún 
(534 618,86 €), z toho za:
-  o s o b n é  o c h r a n n é  p r a c o v n é  p r o s t r i e d k y 

13  217 045,06 korún/438 725,52 €,
- kontrolu a revízie prostriedkov osobného zabezpečenia 
pre práce vo výškach 120 235,20 korún/3 991,08 €,
-  myc ie ,  č is t iace a  dez in fekčné pros t r iedky 
1 463 972,64 korún/48 594,99 €,
- ochranné nápoje 1 304 675 korún/43 307,28 €.
   Za prácu v sťaženom pracovnom prostredí a na rizi-
kových prácach bolo zamestnancom firmy vyplatených 
30 216 664 korún/1 003 009,49 €.

Protiplynová ochrana

Rekondičné 
pobyty

Kontroly

Program 
zlepšovania 

BOZP 
a ozdravných 

opatrení

Pracovná neschopnosť

Zdravotná starostlivosť

nepracovná úrazovosť
0,67 (viac o 0,13), priemerný denný 
stav PN bol 25 zamestnancov (viac 
o 4) a jeden prípad nepracovného 
úrazu bol priemerne liečený 52 dní.
      S cieľom rozšíriť sociálno-zamest-
nanecké výhody uzavreli Železiarne 
Podbrezová s Allianz - Slovenskou 
poisťovňou zmluvu o úrazovom pois-
tení svojich zamestnancov. Poistenie 
sa vzťahovalo na všetky úrazy, ku 

ktorým došlo pri pracovnej i mimo-
pracovnej činnosti po celých dvad-
saťštyri hodín a poistení boli všetci 
zamestnanci akciovej spoločnosti, aj 
zamestnanci dcérskych spoločností. 
V priebehu roka Allianz plnila 264 
poistných udalostí a postihnutým 
bolo zo skupinového úrazového 
poistenia vyplatených 1 148 180 
korún (38 112,593 €), z toho za 
sťaženie spoločenského uplatnenia 
407 215 korún (13 517,061 €).

Finančné náklady

Plán Plnenie

Počet akcií
    Náklady

Počet
akcií

   Náklady

 v tis. 
Sk

v tis.
€ 

 v tis. 
Sk

v tis.
€

- na bezpečnosť práce 8 18755 622,552 8 18766 622,917

- na pracovné prostredie 21 17922 594,901 12 12793 424,649

- na ostatné akcie 8 19479 646,584 8 17239 572,229

CELKOM: 37 56156 1864,037 28 48798 1619,797



  Mesiace február a marec sú výnimočné pre  žiakov končiacich  základnú školu, z 
hľadiska rozhodovania, kde budú pokračovať v štúdiu od septembra. Rozhodnutia 
sú vždy ťažké a často ich ovplyvňujú rôzne náhody a aj skúsenosti, ktoré nemusia 
byť vždy len pozitívne. Každý človek vie, že dvere príležitosti sa neotvoria, ak ich 
sám nepotlačí. V čase hospodárskej krízy sú tieto rozhodnutia oveľa náročnejšie. 
Treba sa vysporiadať s mnohými aspektmi a hlavne s ich dopadmi. Mojím cieľom 
nie je však podrobne ich rozoberať. Treba brať do úvahy, že mladý človek sa pripra-
vuje v školských laviciach strednej školy minimálne tri a viac rokov. Otázka znie: 
„Čo teraz a čo potom?“ Tak, ako v domácnosti sa zamýšľame ako, kde a na čom 
ušetriť, tak aj každá firma prijíma úsporné opatrenia, hoci nie sú vždy populárne, 
pritom zároveň plánuje aj budúci rozvoj, kto by tak nerobil, kope si svoj „hrob“.
   Súkromná SOŠ hutnícka Železiarne Podbrezová patrí do veľkej rodiny železiarov, ktorí 
svojou činnosťou dokázali, že patria medzi popredné firmy v rámci Slovenska, ale aj v me-
dzinárodnom meradle. Vždy mala koncepciu rozvoja a nie je tomu inak ani teraz. Nechcem  
teraz vyzdvihovať  to čo sa nám podarilo, ale ani rozvádzať to, čo môže byť lepšie, ale určite 
rozvoj školy pokračuje. Informácie o štúdiu v našej škole boli zverejnené viacerými formami 
- stretnutie riaditeľov a výchovných poradcov základných škôl na pôde našej školy, informo-
vanie deviatakov v základných školách pedagógmi našej školy, propagačné materiály, deň 
otvorených dverí, atď. Konštatovanie návštevníkov z dňa otvorených dverí -„je to super“, 
bývalí absolventi v roli rodičov sa vyjadrovali „...to sa nedá porovnať s časom, keď sme my 
sem chodili,“ hovoria mnoho. 
   Žiaci našej školy majú vytvorené veľmi dobré podmienky nielen na štúdium, ale aj iné záujmové 
aktivity - športové, kultúrne, súťaže... Často sa stáva, že dospelí odsudzujú mládež za nepremys-
lené činy. Je to opodstatnené? Určite nie. Deti potrebujú skôr vzory ako kritiku. Ideálnu školu, 
v ktorej do hlavy rozum lejú lievikom, čo trvá jednu hodinu na jeden školský rok, takú ešte nikto 
nestvoril. No jedno už vieme: ideálna škola bude až vtedy ideálna, keď ju za takú, alebo aspoň za 
najlepšiu, budú považovať všetci študenti aj „neštudenti“. Bude to niekedy? Nie. Nikdy sa úplne  
všetci nezhodnú na tom, čo je ideálne. A potom, aj tak by sa do nej všetci nezmestili.

 

Žiaci našej školy majú naďalej zabezpečené:
- bezplatné vzdelávanie v klasických i športových triedach,
- odmeňovanie žiakov za produktívnu prácu, 
- bezplatný prístup na internet,
- moderné počítačové učebne, multimediálne učebne, učebne pre  vyučovanie informač-

no-komunikačných technológií, odborné učebne - CNC, strojárska, hutnícka, audiovi-
zuálnej techniky, laboratóriá...,

- komplexné materiálne zabezpečenie – školská rovnošata, pracovný odev, ochranné po-
môcky,

- pre žiakov športových tried športovú výstroj, príspevok na sústredenie, výhodné ubytova-
nie a stravovanie v modernom školskom internáte,

- záujmovú činnosť pre vlastný odborný rast,
- získanie oprávnenia elektrotechnickej spôsobilosti pre odbory elektro a získanie zvárač-

ského kurzu pre strojárov,
- možnosť získania vodičského oprávnenia typu B za výhodné ceny v našej autoškole,
- Železiarne Podbrezová a.s. absolventom školy garantujú prijatie do zamestnania a ďal-

šie vzdelávanie.
Pripomínam, že od septembra otvárame už tradičné študijné odbory - hutník operátor, me-
chanik strojov a zariadení, mechanik elektrotechnik a učebný odbor obrábač kovov. 
Špeciálne odporúčam do pozornosti študijný 5 - ročný odbor mechanik mechatronik. 
   Nájsť si zamestnanie sa prevažne vždy podarí, ale človek je šťastnejší, ak ho zamestnanie 
uspokojuje. Čím ďalej tým viac je podstatná  vysoká odbornosť a viacprofesijnosť ľudí, ktorí 
chcú niečo dokázať a byť aj adekvátne odmeňovaní. Práve odbor mechanik mechatronik je 
síce náročnejší na štúdium, ale  teoretická a odborná príprava absolven-
tovi umožní široké uplatnenie v praxi a po maturite ďalším štúdiom sa 
môže stať  vysokokvalifikovaným a vyhľadávaným odborníkom. Odborná 
pripravenosť absolventovi umožňuje efektívne zabezpečovať prevádzko-
vanie,  kontrolu, diagnostikovanie, odstraňovanie porúch, nastavovanie 
nielen mechanických systémov, ale celého komplexu technických súvis-
lostí automatizovaných výrobných systémov. Pri zložitejších poruchách odborná pripravenosť 
mechatronika umožňuje efektívnu odbornú komunikáciu a spoluprácu so špecialistami z od-
borov mechaniky, elektrotechniky, elektroniky, automatizačnej techniky. 
   Deviataci, v závere vám prajem, aby ste v nasledujúcom období mali v blízkosti ľudí, ktorí 
vám nielen dobre poradia, ale budú mať vždy pre vás pohladenie a teplo ľudskej dlane 
a takých určite nájdete aj na pôde našej školy.

Ing. Anna Čukanová, zástupkyňa riad. SSOŠHŽP
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ČAS PRE ROZHODNUTIE ...
Riaditeľstvo Súkromného gymnázia ŽP oznamuje všetkým záujemcom, že v škol-
skom roku 2009/2010, so súhlasom zriaďovateľa, otvára dve triedy štvorročného 
štúdia.

TRIEDA SO ZAMERANíM NA TELESNÚ VýCHOVU:
   Gymnázium so zameraním na telesnú výchovu poskytuje priestor k optimálnemu spojeniu 
vzdelávania v gymnáziu a športového tréningu, a umožňuje vytvoriť žiakom špeciálne pod-
mienky a režim rozvíjajúci ich športové nadanie. Za týmto účelom sa upravil učebný plán 
rozšírením dotácie hodín telesnej a športovej výchovy na tri hodiny a športovej prípravy na 
štyri hodiny v každom ročníku. Tréningový proces prebieha aj v popoludňajších hodinách, 
podľa druhu športu v jednotlivých športových kluboch.
Druhy športov: FUTBAL, BIATLON, GOLF, SNOwBOARD, ľADOVý HOKEJ, KOLKy

Absolvent:
má vedomosti, zručnosti a spôsobilosti, ktoré výrazne prevyšujú požiadavky štátneho vzdelá-
vacieho programu, najmä v oblasti študijného zamerania a v oblastiach, ktoré si zvolí formou 
voliteľných predmetov počas štúdia, a ktoré sú potrebné pre jeho ďalšiu profesionálnu orien-
táciu je pripravený na štúdium v následnom vzdelávaní na terciárnej úrovni ISCED 5 (vysoká 
škola), prípadne v rôznych formách nadstavbového alebo pomaturitného štúdia na úrovni 
ISCED 4, má možnosť získania trénerskej licencie v daných športoch, napr. EURO „C“ (futbal)
vďaka pravidelnému, náročnému športovému tréningu rastie jeho športová výkonnosť.

Kritériá pre prijatie:
a) bezpodmienečnou nutnosťou pre prijatie je  zdravotná  spôsobilosť na štúdium vo zvole-

nom odbore a úspešné vykonanie talentových skúšok,
b) uchádzači sú prijímaní bez povinnosti vykonať vedomostnú skúšku,
c) pre zostavenie poradia uchádzačov sa uplatňuje bodový systém, pričom pri prijímaní je 

rozhodujúci súčet bodov za: talentové skúšky, študijný priemer v predmetoch SJL a MAT 
v 6. až 9. ročníku ZŠ a študijný priemer za prvý polrok 9. ročníka,

d) talentová skúška pozostáva zo všeobecného a špeciálneho pohybového testu. Všeobecný 
pohybový test: beh 5x10 m, hod plnou 2 kg loptou, skok do diaľky z miesta, sed - ľah, zhyby 
(dievčatá - výdrž v v zhybe), vytrvalostný člnkový beh, hĺbka predklonu. Hodnotiace hľadis-
ká všeobecného testu sú rôzne pre jednotlivé športy. Špeciálny pohybový test je určený 
podľa špecifických požiadaviek športového odvetvia. 

TRIEDA SO ZAMERANíM NA INFORMATIKU:
     Cieľom vzdelávacieho programu gymnázia so zameraním na informatiku je vychovávať žia-
kov k efektívnemu využívaniu prostriedkov informačnej civilizácie, naučiť ich praktickým zruč-
nostiam pri využívaní informačno-komunikačných technológií a produktov, vytvoriť predpokla-
dy pre využívanie a aplikáciu informačných technológií vo vyučovaní ostatných predmetov. 
Učebný plán sa upravil rozšírením dotácie hodín na štyri hodiny informatiky v každom ročníku.

Absolvent:
· je pripravený na štúdium v následnom vzdelávaní na terciárnej úrovni ISCED 5 (vysoká 

škola), 
· má predpoklady kvalifikovane sa uplatniť v administratíve, resp. vo výpočtovom laboratóriu 

(v prípade neprijatia na VŠ),
· vie sa orientovať v jednom operačnom systéme a má vedomosti zo základov programova-

nia vo vyššom programovacom jazyku,
· ovláda prácu s kancelárskym balíkom programov a vie určiť a použiť programové prostried-

ky pre danú úlohu,
· má schopnosti a zručnosti na prácu s internetom a navrhovanie jednoduchých webových 

stránok.
Kritériá pre prijatie:

a) uchádzači sú prijímaní bez povinnosti vykonať vedomostnú skúšku,
b) pre zostavenie poradia uchádzačov sa uplatňuje bodový systém, pričom pri prijímaní je 

rozhodujúci súčet bodov za: študijný priemer v predmetoch SJL a MAT v 6. až 9. ročníku 
ZŠ, výsledky dosiahnuté v celoslovenskom testovaní žiakov 9. ročníkov ZŠ a študijný prie-
mer za prvý polrok 9. ročníka,

c) k bodovému zisku za prospech môžu uchádzači získať bodový bonus za účasť vo vedo-
mostných súťažiach.

ŠKOLA ŽIAKOM PONÚKA:
· dôkladnú prípravu na ľubovoľnú vysokú školu,
· v treťom a štvrtom ročníku komplexnejšie štúdium zvolených predmetov s vyššou časovou 

dotáciou s cieľom kvalitnejšej prípravy na maturity a prijímacie skúšky na VŠ,
· možnosť naučiť sa dva zo svetových jazykov (anglický, francúzsky, nemecký a ruský jazyk) 

a zložiť niektorú z medzinárodne uznávaných skúšok z cudzieho jazyka,
· nadštandardné materiálne podmienky: moderné odborné učebne in-
formatiky, cudzích jazykov, fyziky, chémie, biológie, obnovené telocvič-
né priestory vrátane posilňovne, spinningových bicyklov a golfových 
trenažérov, knižnica s klubovňou,
· WIFI pripojenie na internet v celej budove školy, žiaci v zameraní na 
informatiku používajú pri výučbe notebooky, ktoré im poskytla Nadácia  

ŽP a.s.,
· nové metódy práce, ako sú kooperatívne, projektové vyučovanie, e - learning, vyučovanie 

prostredníctvom e - portálu s programovým vybavením MOODLE,
· bodový  systém hodnotenia, ktorý zabezpečuje objektívne a spravodlivé skúšanie a hod-

notenie výkonov žiakov a núti ich k systematickej práci a zodpovednosti,
· dobré podmienky pre mimovyučovaciu činnosť - široké spektrum krúžkov, rôzne športové 

a vedomostné súťaže, exkurzie, kultúrne akcie a pod.
PaedDr. Katarína Zingorová, zástupkyňa riad. SGŽP 

Ak máte záujem, 
podrobnejšie informácie 

získate na telefónnom čísle 
048/671 27 38.

Ilustračné foto: I. Kardhordová



KySELICA
Pripravuje sa z ovsenej múky alebo 
ovseného šrotu, ktorý vo veľkej ná-
dobe zmiešame s vodou, so starým 
chlebom a necháme niekoľko dní 
vykvasiť. Celý zákvas precedíme 
cez sitko a zohrievame. Podľa potre-
by zahustíme múkou. Kyselica má 
sivú farbu a kyslasto – trpkú chuť. 
Kedysi sa jedla s varenými zemiakmi či varenou fazuľou. Studená sa pila ako 
osviežujúci nápoj. Bol to typický pokrm pôstneho obdobia.

PŠENOVÁ POLIEVKA

Asi desať deka prosa umyjeme a dáme variť. Pridáme na rezance pokrájanú 
koreňovú zeleninu a dva – tri zemiaky. Z oleja a múky spravíme ružovú zá-
pražku, zalejeme vodou a vlejeme do polievky. Nakoniec pridáme posekanú 
petržlenovú vňať.

ROSOľANKA

Očistené, nadrobno pokrájané  zemiaky uvaríme. Pridáme osobitne uvarenú 
fazuľu, zmes okyslíme vodou z kyslej kapusty a nakoniec zahustíme múkou. 
Kedysi sa rosoľanka podávala ráno ako hlavné jedlo pred odchodom na 
pole. Dnes ju môžete vyskúšať ako variáciu na pôstnu večeru. Neobsahuje 
nijaký tuk.

CESNAKOVÁ POLIEVKA

Asi pol kila očistených a na kocky pokrájaných zemiakov dáme variť do 
osolenej vody. Postrúhaný cesnak rozotrieme so soľou a maslom, zalejeme 
vriacou vodou z uvarených zemiakov a polievku dobre pomiešame. Nakoniec 
pridáme posekanú petržlenovú vňať.

Náš tip: Pre labužníkov odporúčame cesnak zaliať vriacim vývarom z údeniny.
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Jedálny lístok 9. – 15. marec 2009 Jedálny lístok 16. – 22. marec 2009
Pondelok 16.3.

Polievka: sedliacka, pečivo
Vyprážané kuracie stehno, zem., šalát
Brav. krkovička na cesnaku, ryža, šalát

Zapečená mäsová ryža
Pikantný syrový šalát, pečivo

Zapekané sójové papriky, obloha
Orechový závin, kakao

Utorok 17.3.
Polievka: fazuľová kyslá, pečivo

Segedínsky bravčový rezeň, knedľa
Poľský hovädzí rezeň, ryža, šalát

Tofu na kantonský spôsob, zemiaky
Hubový šalát, pečivo

Kuracie prsia s plnkou, obloha
Šišky s džemom, kakao

Streda 18.3.
Polievka: hov. s peč. haluškami, pečivo

Bravčový perkelt, cestovina
Domáca zabíjačka, zem., cvikla s chrenom
Zem. knedličky plnené úd. mäsom, kapusta

Šalát mexický, pečivo
Natural rizoto so zeleninou

Pečené buchty s makom, kakao
Štvrtok 19.3.

Polievka: kapustová s klobásou, pečivo
Hamburské bravčové stehno, knedľa
Znojemský hovädzí guláš, ryža, šalát

Pizza mexická
Cestovinový šalát so zeleninou
Pikantné mleté mäso, obloha

Tvarohové perky
Piatok 20.3.

Polievka: horácka, pečivo
Kuracie stehno s ruž. kelom, zemiaky
Kurací rezeň Andalúzia, tarhoňa, šalát

Plnená hlávková kapusta, knedľa
Parížsky šalát, pečivo

Zapekané zem. s karfiolom a tofu, kečup
Slivkový koláč kysnutý, kakao

Sobota 21.3.
Polievka: mexická, pečivo

Poľovnícka hovädzia pečienka, knedľa
Nedeľa 22.3.

Polievka: zem. kyslá s kôprom, pečivo
Záhradnícke brav. stehno, ryža, šalát

Pondelok 9.3.
Polievka: gulášová, pečivo

Bratislavské bravčové stehno, knedľa
Kuracie prsia s broskyňami, ryža, šalát
Ravioly so syrom, paradajková omáčka

Šalát zo surovej zeleniny s jogurtom, pečivo
Hovädzí guláš so zelenou fazuľkou

Zem. knedličky čučoriedkové, mak. posýpka
Utorok 10.3.

Polievka: slovenská šajtľava, pečivo
Vyprážaný brav. rezeň, zem. kaša, šalát
Mexický hovädzí guláš, tarhoňa, šalát

Kur. stehno s kuriatkovou omáčkou, cestovina
Sójový šalát s údenou rybou, pečivo

Peč. zemiaky s parad. - syrovým šalátom
Zapekané palacinky s tvarohom

Streda 11.3.
Polievka: zelen. s haluškami, pečivo
Kuracie soté Kung Pao, ryža, šalát

Sedliacka brav. pečienka, čer. kapusta, knedľa
Zemiak. - bryndzové pirohy so slaninkou

Fazuľový šalát so šunkou, pečivo
Cestoviny s brokol. a smotan. omáčkou

Škvarkové pagáče
Štvrtok 12.3.

Polievka: držková, pečivo
Morčací rezeň plnený pórom, zem., šalát

Brav. mäso na srbský spôsob, sl. ryža, šalát
Šampiňóny na paprike, cestovina

Šalát s cícerom, pečivo
Kondičkový tanier

Šúľance so strúhankou
Piatok 13.3.

Polievka: hrášková s hubami, pečivo
Sviečková hovädzia pečienka, knedľa
Pečené kuracie stehno, zel. ryža, šalát

Vyprážaná brokolica, zem., tatárska omáčka
Syrové tajomstvo, pečivo

Halušky s kyslou kapustou
Muffiny s čokoládou, kakao

Sobota 14.3.
Polievka: furmanská, pečivo

Mletý rezeň so syrom, zemiaky, uhorka
Nedeľa 15.3.

Polievka: zeleninová so šunkou, pečivo
Brav. stehno na smotane, cestovina 

  Dodržiavanie pôstu a stanovenie 
pôstnych období zaviedla cirkev už 
v apoštolskej dobe. Znamenalo ur-
čité obmedzenie v jedle. Zakázané 
bolo konzumovať potraviny, ktoré 
pochádzajú od teplokrvných zvierat, 
teda mäso, živočíšny tuk, mlieko, 
syr i vajcia. Okrem štyridsaťdňového 
pôstu pred Veľkou nocou stanovila 
cirkev aj tridsaťdňový pôst počas ob-
dobia adventu pred Vianocami, štyri 
celodenné tzv. suché dni počas roka 
a pôsty boli predpísané každú stredu 
a v piatok. Úplné hladovanie platilo 
pôvodne pre Popolcovú stredu a Veľký 
piatok. Pôsty bývali kedysi také prísne, 
že počas nich používali aj iný riad na 
varenie a jedenie.
   Po rozdelení kresťanskej cirkvi na 
východnú ortodoxnú a západnú rím-
skokatolícku sa začali pôsty na oboch 
územiach dodržiavať rozdielne. Vý-
chodná cirkev si v podstate zacho-
vala pôvodný prísny postup a preto 
aj pravoslávni veriaci na východnom 
Slovensku počas pôstu nekonzumujú 
mäso a mliečne výrobky.     
   V rímskokatolíckej cirkvi sa pôsty po-
stupne zmierňovali a skracovali a dnes 
majú katolíci len jeden pôstny deň - 
Veľký piatok. Starší ľudia však dodnes 
dodržiavajú pôst aj na Štedrý deň až 
do polnoci, na Popolcovú stredu,  Bielu 
sobotu a mnohí aj každý piatok v týždni.  
Aký bol pôstny jedálny lístok v mi-
nulosti?
   V našich zemepisných šírkach obsa-
hoval pôstny jedálny lístok najmä po-
lievky z múky nazývané kyseľ a ďalšie 
druhy polievok pripravovaných z kyslej 
kapusty, fazule, hrachu, šošovice, cíce-
ru, bôbu, cesnaku, rasce, zo sušených 
húb alebo ovocia. Popri tom sa jedli 
rôzne múčne kaše, prívarky, cestoviny, 
placky a samozrejme, chlieb. Typickým 

pôstnym jedlom bol kaplýš z naklíčené-
ho zrna a zomletého obilia, ktorý chutil 
ako medovník. 
   Na mastenie jedál sa v pôste používal 
namiesto bravčovej slaniny a masti olej 
vyrobený z ľanu, konope, slnečnice, 
ktorý sa kedysi lisoval v dedinských 
olejárňach, tzv. zábojoch. V týchto de-
dinách, kde sa takéto oleje nevyrábali, 
ich počas pôstov s úspechom predávali 
podomoví obchodníci.
  Prísny vegetarián nevezme do úst ani 
rybu. Je to škoda, pretože v súčasnosti 
vieme, že mäso vodných živočíchov 
je pre ľudský organizmus veľmi pro-
spešné. Podľa kresťanských pôstnych 
regúl sa však mäso rýb, žiab a rakov 
jesť smie, pretože majú tzv. studenú 
krv. Preto napríklad boli obľúbenou 
pochúťkou našich predkov žabacie 
stehienka v kapustnici.
   Pri prísnom dodržiavaní pôstu ľudia 
nejedli ani mliečne výrobky a nepili 
mlieko. V tých domácnostiach, kde 
nemali možnosť získať rastlinné oleje, 
však mastili cez pôst rozpusteným 
maslom, ktoré sa tiež považovalo za 
pôstnu stravu.
   Z dnešného pohľadu na zásady zdra-
vej a racionálnej výživy by sme mohli 
povedať, že štyridsaťdňový odpočinok 
od mäsitej stravy v minulosti nášmu 
ľudu prospieval a rovnako by prospel 
mnohým z nás aj dnes.
   Tradícia dodržiavania pôstu bola 
najmä v dedinskom prostredí posilňo-
vaná aj ľudovou vierou. Ľudia verili, 
že ak dodržia pôst a budú jesť pôstne 
jedlá, zabezpečí im to prosperitu, lepší 
život do budúcnosti. A tak konzumácia 
rezancov či šúľancov v čase pôstu 
a najmä na Škaredú stredu mala byť 
predzvesťou budúcich dlhých a plných 
klasov na poli a prosná kaša zasa 
hojnosť peňazí. 

Štyridsaťdňový pôst
  V Popolcovú stredu, ktorá v tomto roku pripadla na 25.februára, sa 
začal štyridsaťdňový pôst. Od posledného - predvianočného pôstu 
sa jedli väčšinou mäsité a navyše mastnejšie jedlá, jednoducho 
nezdravé. Štyridsaťdňové pôstne obdobie preto prišlo vhod ako 
úľava pre ľudský organizmus.

Diétne, ale s chuťou

V Banskobystrickom kraji bolo v rámci 
hygienicko – epidemiologickej situácie 
nahlásených v deviatom kalendárnom 
týždni 14 4 65 akútnych respirač-
ných ochorení, čo predstavovalo 
chorobnosť 3 318,54 na stotisíc osôb. 
Z uvedeného počtu bolo chrípke po-
dobných 3 633 ochorení. V porovnaní 
s predchádzajúcim týždňom došlo 
k zvýšeniu akútnych respiračných 
ochorení o 6,8 percenta a chrípke 
podobných ochorení o 0,1 percenta. 
V našom kraji bola v súvislosti so 
zvýšeným výskytom chorobnosti pre-
rušená dochádza v šestnástich mater-
ských, dvadsiatich ôsmich základných 
a desiatich stredných školách:  
- od 20. februára do odvolania bol vo 
Veľkom Krtíši vydaný zákaz návštev 
v Dome dôchodcov a v dome sociál-

nych služieb, a v Dome sociálnych 
služieb Čeláre – Kirť,
- v okrese Lučenec v troch prípadoch 
došlo k potvrdeniu vírusu chrípky 
(jeden prípad typu A a dva prípady 
typu B) u žiakov základných škôl, 
bývajúcich v Lučenci,
- v okrese Banská Bystrica obdržali 
26. februára výsledok z NRC kulti-
vačnej izolácie vírusu chrípky typu B/
Malaysia/2506/2004 – like, identifiká-
cia LM/CH/02. V banskobystrickom 
okrese boli zatvorené dve materské, 
šesť základných a tri stredné školy 
(MŠ Harmanec, Špeciálna MŠ B.B., 
základné školy v  Bystrici – na ulici 
Skuteckého, Spojovej a Triede SNP, 
špeciálna ZŠ a základné školy v Har-
manci, na Starých Horách,
- prerušená dochádzka bola aj v troch 

stredných odborných školách v meste 
- Pod Bánošom, Kremnička a sta-
vebná,
- v okrese Brezno bola zatvorená 
Základná škola na Telgárte,
- v okrese Detva - Spojová škola 
v meste, v Poltári MŠ Cinobaňa, 
- v okrese Revúca to boli dve mater-
ské, šesť základných a štyri stredné 
školy a stredné odborné učilištia,
- v okrese Veľký Krtíš boli zatvorené 
tri materské, sedem základných škôl 
a jedno gymnázium,
- štyri materské, tri základné školy 
a gymnázium boli zatvorené vo Zvo-
lenskom okrese,
- v okrese Žiar nad Hronom to boli dve 
základné školy, jedna základná škola 
s materskou školou a dve stredné 
súkromné školy.

koncom februára chrípka kulminovala



Kto má tri,
                   ušetrí...

za uvádzacie 

                  ce ny!

Nový profi l 8000
     s vlepeným sklom

          Stredové tesnenie  
    3 tesnenia v pro� le

Izolačné trojsklo s Ug = 0,6 W/Km2

          štandard bez príplatku

stavebná hĺbka 85 mm

bezplatná infolinka 0800 115511

Dňa 16. marca si pripomenieme 
dvadsať rokov odvtedy, ako nás 
navždy opustil milovaný manžel, 
otec a starý otec

Karol TALIAN 
z Brezna.

S láskou a úctou spomína manželka 
a dvaja synovia s rodinami
...

Dňa 14. marca uplynú dva roky 
odvtedy, ako nás náhle opustila 
milovaná mama a stará mama

Vilma PÉNZEŠOVÁ 
z Podbrezovej.

S láskou spomína smútiaca rodina
...

Dňa 3. marca sme si pripomenuli 
siedme výročie od úmrtia nášho 
milovaného manžela, otca a sta-
rého otca

Štefana MAKUŠU 
z Čierneho Balogu.

S láskou a úctou spomínajú manželka 
a deti s rodinami

...
Dňa 9. marca uplynú tri roky od-
vtedy, ako nás navždy opustil brat, 
krstný otec a spolupracovník 

Peter POTANČOK 
z Povrazníka.

S láskou spomínajú bratia, sestry, krstné deti 
a ostatná smútiaca rodina
...

Dňa 14. marca uplynie dvadsať ro-
kov odvtedy, čo nás navždy opustil 
môj drahý manžel a otec

JUDr. Jozef TKÁČIK
 z Brezna.

So smútkom v srdci spomínajú manželka, 
dcéra a syn s rodinami

...
„Čas plynie, rana stále bolí, ty odišiel 
si, ale v našich srdciach si stále 
s nami.“
Dňa 23. marca si pripomenieme 
nedožité tridsiate narodeniny nášho 
syna

Mariana KOVÁČIKA 
z Brezna - Mazorníkova.

S láskou spomínajú rodičia, brat Ján 
s rodinou a všetci blízki

 ...
„Hviezdy prestali pre teba svietiť 
a slnko hriať, ale my, čo sme ťa tak 
veľmi milovali, budeme na teba stále 
spomínať.“
Dňa 23. marca uplynie rok, čo nás 
navždy opustil náš milovaný manžel, otec a starý otec

Štefan KOHÚT 
z Bystrej.

Ďakujeme všetkým, ktorí spomínajú s nami.
Manželka a dcéry s rodinami
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Poďakovania
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okienko

Obchodné zastúpenie 
SLOVAKTUAL Brezno 
ČSA 17, 977 01 Brezno 

mobil: 0905 915 918, 0911 910 048
tel./fax: 048/ 611 48 44 
brezno@slovaktual.sk

špeciálne zľavy 
pre zamestnancov ŽP

Ďakujeme všetkým príbuzným, pria-
teľom, bývalým spolupracovníkom 
a ostatným, ktorí sa prišli rozlúčiť 
s našim drahým manželom, otcom, 
starým otcom a bratom

Emilom ŠARINOM z Jasenia.
Zároveň ďakujeme za kvetinové dary, ktorými ste sa 
pokúšali zmierniť náš hlboký žiaľ.

Smútiaca rodina 
...

Ďakujeme všetkým príbuzným, známym, bývalým 
spolupracovníkom a športovým priateľom, ktorí sa 
prišli rozlúčiť s našim drahým manželom, otcom, starým 
otcom a švagrom

Stanislavom VAISOM z Podbrezovej.
Zároveň ďakujeme za kvetinové dary a prejavy sústras-
ti, ktorými ste sa snažili zmierniť náš hlboký žiaľ.

Smútiaca rodina 

Blahoželáme
Dňa 15. marca sa dožíva naša ma-
mička, starká a prastarká

Ružena MARUŠKINOVÁ,
krásnych osemdesiat rokov. Pri tejto 
príležitosti jej chceme popriať do 
ďalších rokov veľa zdravia, šťastia, 
spokojnosti a radosti v kruhu svojej veľkej rodiny. 

Veľa bozkov posielajú dcéry, syn, zaťovia, 
nevesta, vnúčatá, pravnúčatá a ostatná rodinka

Predám nový satelit pre nezávislé pozeranie všetkých 
SK a CZ programov na dvoch televízoroch, bez mesač-
ných poplatkov (par. 80, LNB Twin, dvojsatopticum). 
Cena 166 €. Kontakt: 0904 080 667

...
Bezpečnostné dvere SHERLOCK - v najlepšej cene len 
teraz. Zárubňa so zľavou 30 % , vložka za 1 €. Ušetríte 
až 130 €.
DIANN, s.r.o., Námestie gen. M. R. Štefánika 20/15, 
Brezno. Kontakt: 0903 329 394

V rozličných prejavoch sa často vy-
skytuje vyjadrenie typu – stalo sa to 
niekoľko rokov dozadu, zasadnutie 
sa konalo päť týždňov dozadu, bol 
som tam tri dni dozadu... V sloven-
čine na vyjadrenie okolností pred-
chádzania v čase máme predložku 
pred, preto nemusíme siahať za 
cudzím spôsobom vyjadrovania 
tejto okolnosti. Príslovka dozadu má 
význam na miesto vzadu, nazad, 
naspäť (prejsť dozadu, nakloniť 
sa dozadu, obrátiť sa dozadu...). 
V slovenčine je správne použí-
vať stalo sa to pred niekoľkými 
rokmi, zasadnutie sa konalo 
pred piatimi týždňami, bol som 
tam pred tromi dňami...  

...
Slovo čiastka má v spisovnej 
slovenčine význam časť z celku 
(čiastka domu, čiastka roka, zriecť 
sa svojej čiastky). Nemali by sme 
ho však používať vo význame isté 
množstvo peňazí, zvyčajne vy-
jadrené číselne. V tomto význame 
používame slovo suma (zaplatiť 
požadovanú sumu, vyhrať veľkú 
sumu peňazí, sumu tritisíc korún mu 
vyplatili v hotovosti). Niekedy môže-
me použiť aj slovné spojenie finanč-
né prostriedky (na stavbu divadla 
treba nemalé finančné prostriedky).

Je nielen prvým jarným mesiacom, ale aj mesiacom knihy a internetu. Týždeň od 2. do 8. 
marca je venovaný ženám, oslávia v ňom medzinárodný ale i svetový týždeň, končiaci Me-
dzinárodným dňom žien. Štrnásteho marca si pripomenieme 70. výročie vzniku samostatnej 
Slovenskej republiky a 15. deň tohto mesiaca je známy ako 
Svetový deň spotrebiteľských práv. Európsky týždeň akcií 
proti fašizmu je od 16. do 21. marca. Jar a Svetový deň poé-
zie privítame 21.  Medzinárod- ný deň invalidov a Svetový 
deň vody pripadá na 22. a  Deň zápasu za ľudské práva bude 25. Svoj medzinárodný deň 
si v tomto mesiaci nájdu aj divadelníci. Významný bude aj v závere (28.) Dňom učiteľov 
a Dňom lekárov. 

marec

Inzertná služba Dánske príslovie: „Starci 
chodia zle ale radia dob-
re“ sa ukrývalo v tajničke 
krížovky z č. 3/09. Víťazkou 
vecnej ceny, ktorú venovala 
Ing. Veřa Buláková, riaditeľ-
ka ŽP Bytos, s.r.o.,  sa stala 
Božena Schírová z valcovne 
rúr. Cenu si môže prevziať 
v redakcii novín.  

predčasného dôchodku:
Rozália BUŠNIAKOVÁ, 

Ing. Peter FÁBIK, Ľudovít RADOC,

   Rodičia žiakov druhých ročníkov 
základných škôl môžu svoje dieťa 
prihlásiť na výberové konanie do 
triedy s rozšíreným vyučovaním 
cudzích jazykov 
o d  3 .  r o č n í k a 
v Základnej ško-
le s materskou 
školou Pionierska 2, Brezno. 
Vyučovanie anglického a nemec-
kého jazyka prebieha intenzívne 
s používaním zahraničných učebníc 
v odborných jazykových triedach. 

Žiaci sa budú môcť zdokonaľovať 
v cudzom jazyku aj počas zahranič-
ného študijného pobytu. 
   Prihlášky doručte na riaditeľstvo 

ZŠ s MŠ, Pionierska 
2 v Brezne, do 15. 
apríla 2009. Na zá-
klade prihlášky bude 

vaše dieťa pozvané na výberové 
konanie, ktoré sa uskutoční 22. apríla 
2009 o 8. hod. v budove školy. Viac 
informácií nájdete na www.zsbrezno.
edu.sk

Ponuka 
pre druhákov

starobného dôchodku:
Mária KUPCOVÁ, 

Anna STROMKOVÁ.
V mene vedenia Železiarní Podbrezová im ďakujeme za odvedenú 
prácu a do ďalších rokov života prajeme veľa slnečných dní.



   V  rakúskom 
Ritzingu sa 21. 
februára uskutoč-
nil oficiálny príprav-
ný medzištátny zá-
pas slovenskej reprezentácie na 
majstrovstvá sveta 2009. Tréner 
Kralovič mal pri nominovaní do 
základnej zostavy správny odhad. 
Náš tím musel svojho súpera 
zdolať jednoznačne 7:1. Ženy 
už také šťastie nemali a pod-
ľahli súperkám v úplnom závere 
zápasu 3,5 : 4,5. Skvelými 
výsledkami sa predviedli Katarína 
Valigurová, Gabriela Kuchárová 

a Radoslav Foltín.
Ženy:
Rakúsko – Slovensko 4,5 : 3,5 

3291:3286
Zostava a body: Vanková 510, 
Valigurová 616, Pivková 550, 
Micanová 532, Demikátová 
494, Kuchárová 581.
Muži:
Rakúsko – Slovensko 1:7 

3354:3453
Zostava a body: Jasenský 
591, Tomka 590, Kyselica 
552, Vadovič 558, Foltín 616 
a Knapko 547.

O. Kyselica

vstupenka 
na majstrovstvá slovenska

   Biat lonový areál 
v Osrblí sa stal v 21. 
a 22. februára de-
jiskom Majstrovstiev 
Slovenska v biatlone 
žiakov. Postup na slo-
venský šampionát si 
vybojovali:
v kategórii 12 – 13 ročných:  
Marek Brezina, ktorý skončil 
druhý v rýchlostných pretekoch  
a zvíťazil v pretekoch s hromad-
ným štartom. Pätnásty v rých-

lostných aj  pretekoch 
s hromadným štartom bol 
Tomáš Longauer, zhod-
né ôsme miesto obsadili 
Andrea Miždová a Lucia 
Šuleková v rýchlostných 
pretekoch. V  kategórii  14 

– 15 ročných víťazom oboch 
pretekov sa stal Andrej Segeč, 
piaty v rýchlostných a tretí v pre-
tekoch s hromadným štartom bol 
Martin Marčok.

(MK)

Extraliga muži
Slavoj Sládkovičov – ŽP B 1:7 

3215:3442
Zostava a body: Pavol Jakubec 
554, Milan Tomka 570, Jaroslav  
Truska 593, Jozef Pešta 656, Ra-
doslav Foltín 559, Jovan Čalič 601.

Extraliga ženy
ŽP – Slavoj Veľký Šariš 2:6 

3300:3311
Zostava a body: Ľubica Listofe-
rová 581, Iveta Vaňková 520, Eva 
Bábelová 525, Katarína Micanová 
581, Gabriela Kuchárová 572, Dag-
mar Kyselicová 521.

1. liga
ŠKK Trstená – ŽP C 6:2 

3258:3076
Zostava a body: Matej Sršeň 547, 
Stanislav Vais 490, Ľuboš Svitek 
471, Tomáš Herich 527, Pavel 
Paulečko 510 a Jozef Petráš 531.

Dorastenecká liga
ŽP dorastenky – Tatran S.N.Ves 

B 1:2 1587:1598
Zostava a body: Kristína Diabelko-
vá 521, Tomáš Dziad 528, Dagmar 
Kyselicová 524, Jaroslav  Romančík 
535. V šprinte Romančík zdolal 
Danu Klubertovú 2:0.
ŽP dorastenci – Tatran S.N.Ves 

A 1:2 1688:1702
Zostava a body: Ľuboš Svitek 570, 
Michal Dilský 508, Marek  Mihok 
576, Michal Svitek 542. V šprinte sa 
stretli Mihok s Petrom Šimkom 2:0.

(kys)  
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Z kolkárskych dráh

   Dve najúspešnejšie dievčatá slovenskej výšky, obidve študentky Súkromného gym-
názia ŽP, na stupni víťazov  na veľkom medzinárodnom atletickom podujatí v Brne - na 
Európskych hrách detí a mládeže. 
   Tatiana Dunajská (vľavo) si v nedeľu na majstrovstvách SR vyskákala titul halovej  
majsterky SR v kategórii  junioriek a aj žien, v novom osobnom rekorde 175 cm, čo sa 
nepodarilo ani Kláre Ábelovej (vpravo), ktorá s osobným rekordom 182 cm patrí medzi 
najtalentovanejšie skokanky na svete. Klára je momentálne po zranení  už v poriadku 
a je v plnej príprave. Obidve talentované dievčatá už majú splnený účastnícky limit na 
majstrovstvá sveta 17 - ročných, pričom tá lepšia z nich (rozhodne momentálna športo-
vá forma v lete), bude ešte skákať na EYOF- e vo fínskom Tampere - čo je vlastne taká 
malá Olympiáda pre mládež  a pre tú  druhú ostane štart na majstrovstvách Európy 19 
- ročných.  Dievčatá sú aj vynikajúce študentky - s čistými jednotkami a v Súkromnom 
gymnáziu ŽP nachádzajú kvalitné podmienky pre svoj ďalší výkonnostný rast. Na jar ich 
čaká tvrdá príprava na sústredení v Španielsku, potom sústredenie doma a niekoľko 
štartov na Slovensku a v zahraničí. Držíme palce!

sg ŽP má dve najlepšie 
výškarky na slovensku

1. futbalová liga – jarná časť 2008/2009
Kolo Dátum Čas Zápas

19. 25.3. preložené 
na 24.3.

15,00 Šaľa - ŽP

20. 7.3. 14,30 ŽP – Košice B

21. 14.3. 14,30 Michalovce – ŽP

22. 21.3. 15,00 ŽP – Humenné

23. 4.4. 15,30 ŽP – Dunajská Streda B

24. 11.4. 15,30 Trenčín – ŽP

25. 18.4. 16,00 ŽP – Ružomberok

26. 25.4. 16,00 ŽP – Inter Bratislava

27. 2.5. 16,30 Lučenec – ŽP

28. 9.5. 16,30 ŽP – Rimavská Sobota

29. 13.5. 16,30 Prievidza – ŽP

30. 16.5. 17,00 ŽP – Šaľa

31. 24.5. 17,00 Košice B – ŽP

32. 30.5. 17,00 ŽP – Michalovce

33. 2.6. 17,00 Humenné - ŽP

mužská kolkárska 
reprezentácia zvíťazila

   V prvý marcový deň sa podbrezovské futbalové družstvá žiakov 
a prípravek zúčastnili dvoch halových turnajov. Baník Veľký Krtíš 
bol oganizátorom Halového medzinárodného turnaja mladších žia-
kov v Športovej hale v Modrom Kameni. Mladší žiaci v ňom odohrali 
tri stretnutia v skupine a finálový zápas. Najlepším strelcom turnaja 
sa stal Lukáš Kamenský z Podbrezovej, ktorý vsietil osem gólov.
Výsledky: ŽP – Dolná Strehová 8:1, ŽP – Lučenec 2:1, ŽP – 
Savon B. Bystrica 8:1. O víťazovi turnaja rozhodlo stretnutie 
medzi ŽP -  Krupina 7:1.
Celkové poradie: 1. ŽP Šport Podbrezová, 2. Krupina a 3. 
Lučenec.
   Družstvá prípraviek sa zúčastnili finálového halového turnaja „O 
pohár firmy MIS“, ktorý sa uskutočnil v Športovej hale v Badíne. 
Výsledky zápasov nášich tímov ŽP – Čierny Balog 0:7, ŽP – ŽP B 
3:1, ŽP – Badín 2:2, ŽP – Brusno 4:1, ŽP – Jupie Podlavice 4:1.
Celkové poradie: 1. Partizán Č. Balog, 2. ŽP Šport Podbre-
zová, 3. Podlavice.

(rk)  

v hale víťazmi

bežci 
vyštartovali

   V prvý marcový deň sa v Olšav-
skej doline pri Košiciach usku-
točnil zimný beh na 16 kilometrov, ktorého 
sa zúčastnil aj Pavol Faško. V konkurencii 130 
štartujúcich zo štyroch krajín sveta obsadil 
celkovo deviate a vo svojej vekovej kategórii 
druhé miesto.

Ďalšie podujatie zo série Lyžovanie s veľ-
kou chuťou, s tematickým názvom „O 
ZLAtej RyBKe“, sa uskutoční 7. marca  
na táľoch. Počas tohto gastronomického 
dňa budete mať možnosť ochutnať rybacie 
špeciality a zúčastniť sa zaujímavých súťa-
ží pre deti a dospelých.

v poslednom kole 
extraligy bodovali

   V poslednom kole nadstavbovej časti volejbalovej extraligy žien priví-
tali volejbalistky ŽP Šport, a.s.,  v pohronskom derby Mestský športový 
klub zo Žiaru nad Hronom. Pre naše hráčky to bola rozlúčka s volej-
balovou extraligou, v ktorej sme po historickom postupe z prvej ligy 
odohrali dve sezóny. Po vyrovnanom úvode Podbrezová viedla 14:10, 
keď sa k podaniu dostala hosťujúca Haringová a svojimi nepríjemnými 
podaniami otočila na 16:22. Železiarky síce pridali, ale Žiar mal za 
stavu 21:24 tri setbally. Dobré podanie Krajkovičovej a obetavá hra 
železiarok napokon slávili úspech. Podbrezová odvrátila všetky setbally 
a šnúrou piatich bodov set získala vo svoj prospech. Začiatok druhého 
setu bol vyrovnaný, no potom sme súperkám odskočili o tri body a dru-
hý set dotiahli do víťazného konca. V treťom sete naše hráčky poľavili, 
čo súperky rýchlo využili na získanie setu. Rovnaká hra pokračovala aj 
vo štvrtom sete. Žiar viedol 10:13 a 13:16, keď Železiarky vycítili svoju 
šancu a vyhrali zápas 3:1.
Vyjadrenie trénera Milana Múku po zápase: „Opäť sme potvrdili, že 
volejbal vieme hrať. Škoda premárnenej prvej základnej časti, kde 
sme získali len jediné víťazstvo. To je príčinou nášho konečného 
postavenia v tabuľke. Prekonanie určitej krízy nás stálo veľa síl, 
zapríčinili sme si ju však sami. Finiš v podobe štyroch víťazstiev 
v nadstavbe prišiel neskoro. Ďakujem však dievčatám za výkony, 
ktoré predviedli.“ 


