
(Pokrač. na str. 5)

   - Predstavenstvo ŽP má už desiatky rokov eminentný zá-
ujem na tom, aby ich zamestnanci i obyvatelia celého re-
giónu a ľudia, ktorí sem prichádzajú, dostali zdravotnú po-
moc v NsP Brezno, n.o., na požadovanej úrovni. Ako člen 
Správnej rady NsP Brezno, n.o., poverený štátom, môžem 
jednoznačne konštatovať, že vzhľadom na súčasnú situá-
ciu v zdravotníctve na celom Slovensku, NsP Brezno, n.o., 
patrí medzi zdravotnícke zariadenia s najlepšími výsledka-
mi hospodárenia.
    Bol by som veľmi rád, keby táto nemocnica mala toľko 
finančných zdrojov, aby som ani ja nemusel od stredného 
personálu počúvať, že ich platy sú veľmi nízke. Oni ich sku-
točne majú nízke, preto bola na ostatnom zasadnutí Správ-
nej rady NsP Brezno, n.o., zadaná úloha - pripraviť návrh 
a upraviť platy stredného zdravotníckeho personálu. Nezále-
ží to od riaditeľa nemocnice, nezáleží to od správnej rady, ale 
tá urobí všetko preto, aby spolu s riaditeľom NsP našli spô-
sob, ako mzdy strednému zdravotníckemu personálu v prie-
behu roka 2011 upraviť.

K stavu v NsP Brezno, n.o.,
s Ing. Vladimírom Sotákom,

členom jej správnej rady
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ŽĎAS na latinskoamerických 
trhoch

Audítor odporučil 
ponechať certifikát

Naši školáci odišli
na prázdniny

O aktuálnej situácii
v Nsp Brezno, n.o.

   Akcionári sa zišli, aby zhodnoti-
li hospodárenie spoločnosti za uply-
nulý rok. Predseda predstavenstva 
Ing. Vladimír Soták predniesol  roč-
nú správu predstavenstva o pod-
nikateľskej činnosti, stave majet-
ku a finančnom hospodárení spo-
ločnosti za rok 2010 a informáciu 
o podnikateľskom zámere. Okrem 
iného povedal:  „Rok 2010 hodno-

tí predstavenstvo ako úspešný. Po 
predchádzajúcom krízovom obdo-
bí došlo postupne k oživeniu trhu. 
Vďaka cieľavedomej obchodnej po-
litike sme získali dostatok zákaziek 
a rozhodujúci vplyv na priaznivé vý-

Podbrezovské kúpalisko je už otvorené

Pán riadi-
teľ, situácia v 
zdravotníctve 
je zo dňa na 
deň horšia. V 
médiách sa 
objavujú rôz-
ne spochyb-

ňujúce informácie aj na adre-
su NsP v Brezne. Ako to v sku-
točnosti je?
   - Skôr, ako začnem o súčas-
nej situácii, rád by som načrel 
trochu do minulosti. Naša ne-
mocnica bola štátnou príspevko-
vou organizáciou a bola pod ku-
ratelou odboru zdravotníctva KNV 
v Banskej Bystrici, v roku 1999 
sme prešli, stále ako príspevko-
vá organizácia, pod gesciu minis-

Budú aj dividendy
Po devätnástom riadnom valnom zhromaždení

Devätnáste riadne valné zhromaždenie akciovej spo-
ločnosti Železiarne Podbrezová sa konalo 20. júna 2011 
v Dome kultúry ŽP, za účasti akcionárov zastupujúcich  
89,15 percenta podielu na vlastníctve základného ima-
nia spoločnosti.

S MUDr. Antonom BUČKOM, MPH, riaditeľom NsP Brezno, n.o.,
na aktuálnu tému:

Naša nemocnica situáciu zvláda
terstva zdravotníctva. Takto sme 
fungovali do 31. decembra 2002 
a 1. januára 2003 vznikla nezis-
ková organizácia.
Čo vás viedlo k tomuto roz-
hodnutiu a môžete nám ozrej-
miť rozdiel týchto dvoch foriem 
riadenia?
   - Ak to môžem spätne hod-
notiť, štátna príspevková organi-
zácia nebola najhorším riešením 
pre fungovanie Nemocnice s po-
liklinikou v Brezne. V tom obdo-
bí sme vybudovali strechy, zria-
dili psychiatrické oddelenie, vy-
budovali kuchyňu i práčovňu. 
Všetky finančné prostriedky sme 
v tom čase dostávali od štátu. 
Bolo to aj na báze veľkej podpory 
generálnym riaditeľom Železiar-

ní Podbrezová. Ja ako nový ria-
diteľ, začal som si budovať kon-
takty s najväčším zamestnávate-
ľom regiónu a Ing. Vladimír Soták 
mi poskytol rady, ktoré sa mi sta-
li akýmsi mementom dodnes. Po-
vedal:“ Vypýtať si peniaze je ľah-
ké, nehovorím, že my nemocni-
ci v Brezne peniaze nedáme, ale 
my odvádzame obrovské sumy 
do štátu a ty skús tie peniaze zís-
kať späť do regiónu. A ten náš je 
veru ťažko skúšaný. “Chytil som 
sa tejto rady a podarilo sa mi zís-
kať, často veľmi komplikovaný-
mi cestami, ale predsa, finanč-
né prostriedky na spomenuté in-
vestície. Táto forma bola vyhovu-
júca, našli sme však jednu chy-

(Pokrač. na str. 5)

sledky hospodárenia mali aj úspor-
né opatrenia prijaté v krízovom ob-
dobí, ktoré zostali v platnosti aj po-
čas roka 2010. Celkové tržby z pre-
daja boli o 60 percent vyššie ako 
v predchádzajúcom roku. Čistý zisk 
za rok 2010 predstavoval 9 853 677 
eur, pri rentabilite výnosov z preda-
ja 4,56 percenta. Aj vďaka kvalitné-
mu servisu sme si udržali významné 

postavenie na európskych a sveto-
vých trhoch.
   V priebehu uplynulého roka sme 
opäť zaznamenali špekulatívne sku-
povanie akcií Železiarní Podbrezo-

(Pokrač. na str. 5)

   Prezident Českej republiky Václav Klaus uskutočnil v dňoch 26. - 27. a 28. júna návšte-
vu Slovenska. V prvý deň sa stretol s prezidentom Slovenskej republiky Ivanom Gašparovi-
čom, premiérkou Ivetou Radičovou a ďalšími politikmi v Bratislave, v druhý deň strávil dopo-
ludnie v Banskej Bystrici, kde si spolu s manželkou pripomenuli pamiatku obetí Slovenského 
národného povstania. Popoludní Václav Klaus s manželkou v rámci odpočinkového programu 
navštívil Tále a.s., kde ho sprevádzal aj náš prezident Ivan Gašparovič s manželkou. O po-
byte prezidentov na Táľoch sa dočítate v budúcom čísle Podbrezovana. Na snímke Anny No-
ciarovej víta prezidenta Českej republiky Václava Klausa predseda Predstavenstva  Žele-
ziarní Podbrezová Vladimír Soták.                                                                                       O.K.

Zahrali si aj golf

Prezidenti na Táľoch
Foto: I. Kardhordová

Foto: A. Nociarová
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Pýtala sa: O. Kleinová             Foto: V. Kúkolová

Máte rešpekt pred bleskom?
Robíte bezpečnostné opatrenia?

   Prvá dodávka do tejto 
vzdialenej destinácie, urče-
ná pre argentínskeho zákaz-
níka firmu IMPSA, ešte ukon-
čená nebola. Viac – menej 
všetkých dvadsaťpäť kusov 
lopatiek pre Kaplanove turbí-
ny bolo už odoslané zákaz-
níkovi, ktorý bol s dodávkou 
spokojný. 
   Zatiaľ s dodaných odliatkov 
a výkovkov nebola zmontovaná 
žiadna turbína, pretože montáž 
závisí od dodávok všetkých sú-
visiacich dielcov, aj od ostat-
ných dodávateľov. Na finál-
ne opracovanie a montáž pr-
vej turbíny, ktorá by sa mala 
uskutočniť v júli, uprednost-
nila firma IMPSA odliatky lo-
patiek vyrobené v ŽĎAS, a.s., 
pred konkurenč-
ným dodávate-
ľom z Brazílie. 
Niekoľko nábojov  
jednotlivo vážiacich viac ako 90 
ton, v ktorých sa lopatky otáča-
jú, bolo do projektu dodaných 
tiež z českej firmy - z Vítkovíc.
   Ďalšia spolupráca s argen-
tínskou firmou IMPSA je otvo-
rená, rovnako ako spoluprá-
ca s  firmami z Brazílie. ŽĎAS 
však musí obstáť v tvrdej kon-
kurencii nielen z Južnej Ameri-
ky, ale i Európy a Ázie. Konku-
renti sa veľmi snažia na tomto 
dynamicky sa rozvíjajúcom trhu 
presadiť. To je pre metalurgic-
kú a strojnú výrobu ŽĎAS, a.s., 
obrovská výzva, a to nielen 
pokiaľ ide o kvalitu, s ktorou je 
zákazník zatiaľ spokojný. Pre-
dovšetkým ide o cenu dodá-
vok, dodržanie dodacích ter-
mínov, ale aj rýchlosť spraco-
vania ponúk a rýchlosť reakcií  
na otázky zákazníka, kde pro-
ti konkurencii stráca firma cen-
né body. 
   Podľa dostupných informá-
cií len za posledný polrok nav-
štívilo firmu IMPSA s ponukami 

spolupráce viac nových dodá-
vateľov odliatkov a výkovkov, 
ako si pamätajú za ostatných 
tridsať rokov.
   Vlani rozhodla brazílska vláda 
o výstavbe významného vod-
ného diela v amazonskom pra-
lese. Projekt bol pomenovaný 
Belo Monte a mal by byť tre-
ťou najväčšou vodnou elektrár-
ňou na svete. Na dodávkach 
zariadení by sa malo podieľať 
konzorcium troch firiem – Vo-
ith - Siemens, Andritz a Al-
stom. Štvrtým dodávateľom je 
firma IMPSA, ktorá už  ŽĎAS, 
a.s., oslovila s dopytom. Ko-
nečná výkresová dokumentá-
cia by mala byť ukončená za-
čiatkom roku 2012.
   Latinskoamerický trh je pre 

ŽDAS, a.s., sa-
mozrejme za-
tiaľ stále relatívne 
novým teritóriom, 

v ktorom jej výrazne pomá-
ha miestny obchodný zástup-
ca, ktorý spolupracuje pri reali-
zácii akvizičných ciest a aktívne 
sa snaží pre ŽĎAS získať ďalšie 
odbytové možnosti, a to predo-
všetkým v oblasti dodávok me-
talurgických produktov.
   Problémom - predovšetkým 
na brazílskom trhu, zostáva vy-
soká colná bariéra. Z dostup-
ných informácií vyplýva, že 
každý potenciálny odberateľ 
musí k dodávateľom stanove-
nej cene pripočítať 20 percent 
na dovozné clo. Táto podmien-
ka neplatí, ak sú nie schopné 
miestne firmy dodať požado-
vané výrobky samy, či už z ka-
pacitných dôvodov alebo z dô-
vodu technologických nedo-
statkov. Ďalším miestnym špe-
cifikom je, že brazílska vlá-
da pri veľkých projektoch typu 
Belo Monte stanovuje minimál-
ne množstvo dodávok (obvykle 
60 – 70 percent), a to musí byť 
realizované z brazílskych zdro-

jov. Len ostatok je možné ku-
povať v zahraničí.
   Úroveň výrobných firiem 
v Brazílii je porovnateľná s eu-
rópskymi štandardami a eko-
nomický rozvoj zeme je omno-
ho dynamickejší, ako napríklad 
v Argentíne a v mnohých ďal-
ších latinskoamerických kraji-
nách. Pôsobí tam mnoho nad-
národných firiem zameraných 
práve na oblasť vodnej energe-
tiky, ktorá dokáže vyrábať rých-
lo a efektívne. Navyše, firmy sú 
kapacitne vyťažené a rast je vi-
dieť na každom kroku. 
   V porovnaní s ostatnými zá-
morskými trhmi, s ktorými má 
už firma ŽĎAS, a.s., dlhoročné 
skúsenosti, možno konštatovať, 
že Južná Amerika je výhodnej-
šia v oblasti komunikácie. Tam 
nie sú také veľké byrokratic-
ké bariéry, ako napríklad v Indii.
   Nedávno prezentovala firma 
ŽĎAS svoj kompletný výrob-
ný program, nielen metalurgic-
ké, ale aj strojárske produkty na 
strojárskom veľtrhu FEIMAFE 
v Sao Paulu v Brazílii. Z ohla-
sov návštevníkov je vidieť, že 
strojárske výrobky ŽĎAS nie sú 
tu celkom neznáme a firma by 
mohla mať na tomto trhu veľké 
perspektívy. Niektoré v ŽDAS- 
e vyrobené zariadenia tam sú 
už zhruba od 80. rokov minu-
lého storočia v prevádzke, tak-
že je na čo nadviazať. 
   Viac menej v celom sve-
te v súčasnosti platí, že trh je 
nekompromisný a vyhráva ten, 
kto ponúkne špičkovú kvalitu za 
dobrú cenu a v krátkej dodacej 
lehote. V snahe presadiť sa na 
novom trhu bude asi v budúc-
nosti nevyhnutné ísť s cenou 
trebárs aj na hranicu výrob-
ných nákladov, len aby sa po-
darilo presadiť sa v dravej kon-
kurencii.

Ing. Stanislav Šuhaj
a Ing. Marek Petr, Žár

Nestačí len špičková kvalita

Na latinskoamerickom trhu

Dopraviť lopatku Kaplanovej turbíny pre firmu IMPSA Argentína znamená prevoz na ťahači do 
nemeckého prístavu (foto) a odtiaľ loďou do Južnej Ameriky

Ján TŔNIK, Tcú
   - Ja búrku vnímam ako prirodze-
ný jav a nejako zvlášť ju neprežívam. 
Rešpekt mám pred ňou až vtedy, keď 
už veľmi hrmí,  povypínam všetky 
elektrospotrebiče.

Intenzívne letné búrky sa aj u nás vyskytujú častejšie ako ke-
dysi. Okrem prívalových dažďov a krupobitia ich sprevádzajú 
nebezpečné blesky a my by sme mali mať pred nimi rešpekt.  
Existujú pravidlá vychádzajúce zo zákonitosti prírody a mali by 
sme ich dodržiavať. Ak sme vo voľnej prírode, nesmieme sa stať 
najvyšším bodom, ak sa nachádzame vo voľnom teréne, ukry-
jeme sa v priehlbine. Zvlášť nebezpečné je ocitnúť sa v blízkos-
ti osamelého stromu, nikdy nelíhame na zem, ale sa prikrčíme. 
Nezabudnime vypnúť mobilný telefón, ale vypnúť je potrebné aj 
GPS prístroje. Ak sme vo voľnej prírode, treba odložiť do bez-
pečnej vzdialenosti od seba všetky elektricky vodivé predme-
ty a z tela odstrániť kovové predmety. Mimoriadne nebezpečné 
sú piercingy, ktoré sú v bezprostrednom kontakte s telom. Rov-
nako nebezpečné je, ak počas búrky zotrvávame vo vode. Už 
zásah malým bleskovým prúdom môže vyvolať šok a spôsobiť 
utopenie. Sme si toho vedomí a robíme opatrenia ak začne búr-
ka? To nás zaujímalo v našej ankete:

Lýdia ČIERNA, bývalá zamestnankyňa 
Vvr
   - Ja veru mám veľký rešpekt pred búrkou, 
pred  šiestimi rokmi mi hrom skoro zabil syna. 
Udrel nám do komína, poškodil celú strechu, 
vyvalil dieru v izbe, v ktorej spal syn a mal 
obrovské šťastie, že diera v komíne bola na 
druhej strane. Spôsobila to kovová rúra na 
komíne. To bol zážitok, ktorý vyvoláva vo 
mne veľký rešpekt, keď sa začne blýskať.

Dušan PÁL, Vt
   - Určite mám, tak ako ho musí mať 
každý. Keď je búrka vypínam zo sie-
te elektrickú energiu a ak by som bol 
niekde v prírode, určite vypínam mobil. 
Ak idem na bicykli a sú blesky, skryjem 
sa niekde, nie však pod stromy.

Juraj ČELLÁR, Vt - oblúkareň
   - Samozrejme, mám rešpekt pred 
bleskami, ale ja má doma nainštalo-
vanú  prepäťovú ochranu, ktorá chráni 
spotrebiče pred nárazom elektrické-
ho prúdu, takže nemusím robiť zvlášt-
ne opatrenia a ani spotrebiče nevy-
pínam.

Soňa MEDVEĎOVÁ, Vt - oblúka-
reň
   - Keď som počas búrky doma, 
vypnem televízor, počítač, ale ur-
čite nie všetky spotrebiče. Ja mám 
väčší rešpekt pred vodou, ako pred 
bleskom.

Ing. Pavol KÜHNEL, Oea
   - Ak sa nachádzam počas búr-
ky doma, automaticky vypnem elek-
trospotrebiče zo zásuviek. Keďže ja 
som väčšinou v aute, to je „Faraday-
ova klietka,“ v ktorej sa cítim v bez-
pečí.



PODBREZOVAN 13/2011 STRANA 3

Ako sa vám darí plniť úlohy prvé-
ho polroka?
   - Rok 2011 je zatiaľ rokom, v ktorom 
sú naplnené výrobné kapacity  hlav-
ných výrobných prevádzkarní. Na-
šou úlohou je zásobovať ich hlavný-
mi vstupmi ale aj režijnými  a pomoc-
nými materiálmi v požadovanej kvalite 
a v požadovaných termínoch. Toto sa 
nám z môjho pohľadu darí plniť aj na-
priek tomu, že u mnohých našich dodá-
vateľov dodacie lehoty narastajú a do-
siahli už opäť predkrízovú úroveň.
   Doslova skúškou ohňom bolo pre nás 
zabezpečovanie materiálov pre opravu 
káblových priestorov na valcovni bez-
švíkových rúr. Tu sa nám aj vďaka na-
šim osvedčeným dodávateľom podari-
lo  urgentne zabezpečiť materiál, ktorý 
sa nachádzal jednak v skladoch na Slo-
vensku a okolitých štátoch, ale aj ma-
teriál vyrábaný prednostne na základe 
našich požiadaviek.
Rozšírili ste v priebehu tohto obdo-
bia rozsah poskytovaných služieb?
   - Každý rok sa snažíme našu čin-
nosť a s ňou spojené služby vylepšo-
vať a zväčšovať ich rozsah. V neďale-
kej minulosti sme zaviedli nepretržitú 
prevádzku v sklade náhradných diel-
cov, čím sme vyšli v ústrety výrobným 
prevádzkarňam pracujúcim v nepretr-
žitom režime. Zaviedli sme výmenou 
formou zber a vydávanie ochranných 
pomôcok, ložísk a pílových kotúčov. V 
ostatnom čase sme zaviedli aj tzv. ur-
gentný rozvoz, kedy materiál promptne 
zavezieme tam, kde ho súrne potrebu-

F: Ing. V. Kortán

   - Musím konštatovať, že tak 
ako každý rok, firma opäť pre-
ukázala, že napreduje správ-
nym smerom. Teší ma, že 
môžem konštatovať, že v 
priebehu auditu neboli zistené 
žiadne nezhody, ktoré by brá-
nili ponechaniu certifikátu na 
ďalšie obdobie.       
   Vyskytlo sa len pár drob-
ností, hlavne z titulu nepo-
zornosti. Firma pracuje veľ-
mi kultúrne, v pekne uprave-
ných, čistých priestoroch. Čo 
ma najviac teší,  stále keď prí-
dem, nájdem niečo nové, čo  
smeruje k zlepšeniu systému. 
Je to veľmi dôležité, nakoľ-
ko i norma sama o sebe ho-
vorí, že by sme mali neustá-
le na sebe pracovať a zlep-
šovať sa. Pri prezentácii no-
vých systémov - sledovania 
reklamácií, sledovania doku-
mentácie a príprave ďalších -  
systém na vylepšenie a riade-
nie technickej dokumentácie, 
mňa ako audítora len teší, keď 
môžem prísť do takto kultúrne 
pracujúcej firme. Samozrejme 
v neposlednom rade k tomu 
prispieva i to, že celý systém 
vo firme je riadený – od kva-
lity, environmentu a bezpeč-
nosti práce tak, aby dochá-
dzalo k neustálemu zlepšova-
niu. Nástroje na to máte - sú 
to interné audity, vykonáva-
né a skontrolované na úrov-
ni, zavedené nové systémy, 
ktoré sú v rámci týchto čin-

ností  preventívne zavádzané 
(VDA 6.3 z roku 2010). V ne-
poslednom rade tomu pomá-
hajú aj pracovníci, ktorí ria-
dia kvalitu – Ing. Peter Peťko 
a Ing. Iveta Dančová. Sú no-
siteľmi tohto systému a určite 
to nemajú ľahké. Byť v stre-
de pozornosti, ako udržiava-
teľ systému, je náročné. Nie-
koľko rokov som bol manažé-
rom kvality,  túto prácu veľmi 
dobre poznám. Dnes pôsobím 
v audítorskej firme, kde mám 
momentálne možnosť porov-
návať okolo 80 – 100 firiem. 
Sú firmy, ktoré sú na rovna-
kej úrovni, Železiarne Pod-
brezová jednoznačne pat-
ria k prvej päťke. Musím vy-
zdvihnúť skutočnosť, že vaše 
pracovné podmienky sú ne-
porovnateľné s inými. Klobúk 
dole pred firmou, ktorá dokáže 
pri takej výrobe udržať vo vý-
robných halách taký poriadok, 
ako je u vás.  
   Audit pre  Železiarne Pod-
brezová dopadol dobre a ja 
sa už  teším na recertifikačný 
audit o rok, ktorý bude  pod-
statne náročnejší. Za tie šty-
ri dni sme mohli urobiť akurát 
tak nejakú vzorku, nakoľko je 
to obrovská fabrika, má veľa 
pracovných priestorov. Ve-
rím, že v recertifikačnom au-
dite bude viac priestoru a po-
chopiteľne, teším sa aj na to 
nové, čim nás firma prekvapí.

ok

S Ing. Jozefom Weissom, vedúcim odboru zásobovania

„...je to živý systém, v ktorom je
vždy možné niečo zlepšovať.“

Dňa 27. mája 2011 sa v Železiarňach Podbrezová a.s. uskutočnilo školenie a exkurzia pre pracovníkov na-
šich poľských odberateľov, spoločnosti MARGO Stalowa Wola, SONINGSTAL, Raczibor a EVRO, Krakow 

V ostatnom čase sme zaviedli aj tzv. urgentný rozvoz, kedy materiál 
promptne zavezieme tam, kde ho súrne potrebujú

Audítor odporučil certifikát ponechať

„Železiarne patria do prvej päťky“
V dňoch 20. – 23. júna 2011 uskutočnila certifikačná spo-
ločnosť SGS Slovakia, spol. s r.o. dohľadový audit pod-
ľa normy ISO/TS 16 949:2009. Audítorom bol preverova-
ný súlad činností v odbore predaja a marketingu, riadenia 
kvality, defektoskopii, mechanickej skúšobni, odbore zá-
sobovania, v prevádzkarni ťaháreň rúr, v prevádzkarni dru-
hovýroba, v metrológii, v personálnom odbore, v centrál-
nej údržbe, riadení technicko-technologickej dokumentá-
cie a v referáte zabezpečovania kvality. O priebehu a záve-
roch nás informoval audítor Ing. Jozef Ažaltovič:

jú. Sme pripravení aj naďalej vylepšo-
vať poskytované služby v závislosti od 
meniacich sa požiadaviek.
Päť rokov praxe potvrdilo efektív-
nosť systému dovozu materiálu na 
pracoviská. Ako vnímate toto obdo-
bie z pohľadu realizátora?
   - Pred piatimi rokmi vznikla myšlienka 
rozvážať materiál priamo na pracoviská 
našich zákazníkov z jednotlivých pre-
vádzkarní. Znamenalo to urobiť zme-
ny v informačnom systéme zásobova-
nia, doriešiť kontaktné miesta na vykla-
danie materiálu a pracovníkov zodpo-
vedných za jeho preberanie. Zo strany 
zásobovania sme zabezpečili dostatok 
technických prostriedkov a urobili sme 
celý rad organizačno - technických 
opatrení. Zavedením rozvozu materiálu 
sa odstránila nárazová práca pre sklad-
níčky, vznikol pevný systém, kde všet-
ky strany vedia čo majú urobiť, aby ma-
teriál bol dovezený včas. V rámci tohto 
systému v súčasnosti rozvážame viac 
ako 90 percent materiálov.
   V súčasnosti sa už nestretneme 
s tým, že v skladoch čaká niekoľko ľudí 
na vybavenie. Nemenej významné je 
aj šetrenie pohonných hmôt a využíva-
nie pracovného času.
Vidíte v oblasti spolupráce so záso-
bovačmi z jednotlivých pracovísk 
nejaké rezervy? 
   - Zásobovanie a jeho prepojenie na 
všetky prevádzkarne našej akciovej 
spoločnosti je  živý systém, v ktorom je 
vždy možné niečo zlepšovať. Tak, ako 
prevádzkarne sú závislé od našich slu-

žieb, aj my sme závislí od ich požiada-
viek, ktoré z nášho pohľadu by mali byť 
predkladané dostatočne včas a mali by 
dostatočne jasne popisovať požadova-
ný materiál alebo službu. Tu vidím ešte 
určité rezervy, ktoré sa dajú odstrániť 
len vzájomnou komunikáciou, využíva-
ním a zlepšovaním toho, čo nám posky-
tuje informačný systém zásobovania.
Pred nami je druhá polovica roka 
a s ňou ďalšie úlohy. Mohli by ste sa 
s nami podeliť o tie najvýznamnejšie? 
   - Čaká nás dovolenkové obdobie, 
v ktorom mnohé firmy, hlavne v zá-
padnej Európe, obmedzujú svoju čin-
nosť. My práve v tomto čase realizuje-
me opravy vo výrobných prevádzkar-
ňach a zásobovači sa s touto situáciou 
musia úspešne popasovať. Čakajú nás 
rokovania o dodávkach niektorých ma-
teriálov už pre budúci rok. Pracujeme 
na vylepšovaní našich skladovacích 
priestorov s cieľom zlepšiť ich využiteľ-
nosť a zvýšiť produktivitu práce.

V. Kúkolová

Foto: I. Kardhordová
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   Riaditeľku súkromných škôl 
Ing. Annu Pavlusovú sme po-
žiadali o zhodnotenie ich celo-
ročného snaženia:
Aké výsledky ste dosiahli v 
školskom roku 2010/2011?
   - Aj v tomto školskom roku sa 
nám podarilo dodržať smer, ktorý 
sme si určili pri vzniku našich škôl 
a postupne ho vylepšovať sériou 
opatrení na zlepšenie. V uplynu-
lom školskom roku v našich súk-
romných školách študovalo 405 
študentov, z toho v SSOŠH 261 
žiakov. Priemerný prospech, kto-
rý dosiahli žiaci v strednej odbor-
nej škole bol 2,65, jedenásti boli 
vyznamenaní a tridsiatitraja pro-
speli veľmi dobre. Dvadsaťtri žia-
kov neprospelo, z toho piati ne-
prospeli z viacej ako dvoch pred-
metov a budú si musieť ročník zo-
pakovať, ostatných čakajú oprav-
né skúšky v auguste. Súkromné 
gymnázium ŽP navštevovalo 144 
študentov s priemerným prospe-
chom 1,92. Tridsaťdva prospelo 
s vyznamenaním, z toho deväť s 
čistými jednotkami, s prospechom 
veľmi dobre štyridsaťdeväť gym-
nazistov a neprospeli šiesti, kto-
rých čakajú opravné skúšky. 
   Učitelia na pedagogickej rade 
konštatovali, že dosiahnuté vý-
sledky v obidvoch školách by 
mohli byť oveľa lepšie, keby žia-
ci nevymeškávali z vyučovania, 
napr. zo zdravotných, no i iných 
dôvodov. 
Môžete konkretizovať tohtoroč-
né študentské výhody?
   - Ideálne podmienky pre štú-
dium vytvára zriaďovateľ - Že-
leziarne Podbrezová a.s., pre 
všetkých študentov už od vzni-
ku našich škôl. Patria medzi ne 
– napr. bezplatné ošatenie (pra-
covné, školské, na športovú čin-
nosť), vybavenie jazykových a 
odborných učební najmodernej-
šou technikou, bezplatné note-

ODMENY PRE NAJLEPŠÍCH
   „Posledným zvonením“ pre študentov našich súkromných škôl bolo 30. júna slávnost-
né ukončenie školského roka 2010/2011, za účasti vedenia a pedagogického zboru škôl, 
a Ing. Márie Niklovej, členky Predstavenstva a personálnej riaditeľky ŽP a.s. Po zhodno-
tení ročného úsilia nasledovalo individuálne oceňovanie najlepších študijných výsled-
kov a reprezentácie vo všetkých oblastiach záujmovej činnosti, ako aj kolektívne ocene-
nie zriaďovateľom škôl pre tri najúspešnejšie triedy, ktoré odovzdala Ing. Mária Niklová.

booky pre každého zo študen-
tov informatiky, moderné ihrisko 
s umelou trávou, žiaci – športov-
ci majú možnosť využívať špor-
toviská ŽP Šport, a.s., s rehabi-
litačným a rekondičným progra-
mom... Naši biatlonisti sú zara-
dení do Centra olympijskej prí-
pravy, z čoho im plynú výhody 
pri zabezpečovaní tréningového 
procesu, napr. možnosť používa-
nia nového deväťmiestneho Mer-
cedesu, materiálneho vybavenia, 
ubytovania a pod.
   V hutníckych profesiách pre-
biehala odborná príprava na pra-
coviská výrobných prevádzkarní 
železiarní, ktorá je finančne mo-
tivovaná až do 160 eur. Zvýšenie  
motivačného štipendia pre hut-
nícke profesie a pre profesiu ob-
rábač kovov je motivačné pri zís-
kavaní  žiakov do prvých roční-
kov. Škola žiakom pomohla pri 
zriadení bankomatových kariet, 
majú prístup na internetbanking. 
Tak ako po iné roky,  môžu štu-
denti poberať motivačné štipen-
dium, ale aj sociálne štipendium 
po splnení predpísaných požia-
daviek. Pripravili sme dochádz-
kový systém a systém objedná-
vania stravy pomocou čipových 
kariet v spolupráci so ŽP Infor-
matika, s.r.o., aby sme sa znovu 
o krôčik priblížili tomu, ako to je u 
nášho zriaďovateľa. V súčasnos-
ti testujeme dochádzkový systém 
a pripravujeme testovanie objed-
návania obedov. Od septembra 
pôjdeme naostro.
Aké výsledky ste dosiahli v ob-
lasti záverečných a maturit-
ných skúšok?
   - V hodnotenom roku štúdium 
v SSOŠH ukončilo maturitnou 
skúškou 45 žiakov, šiesti budú 
mať opravnú maturitnú skúšku 
v septembri, po úspešnom vy-
konaní komisionálnych skúšok v 
auguste. Záverečnou skúškou v 
profesii obrábač kovov  ukončilo 
štúdium 16 absolventov. V gym-
náziu maturovali  19  študen-
ti. Slávnostné vyraďovanie žia-
kov štvrtých tried SSOŠH i matu-
rantov SG sa v tomto roku usku-
točnilo za účasti dekana a prode-
kanky hutníckej fakulty TU Koši-
ce a bolo dôstojnou rozlúčkou so 
školou a slávnostným prijatím ab-

solventov do veľkej rodiny žele-
ziarov. Úspešní absolventi SSO-
ŠH dostali od zriaďovateľa ŽP 
a.s. možnosť nastúpiť na praco-
viská, niektorí ju už využili, niek-
torí chcú pokračovať v štúdiu na 
VŠ, na nadstavbovom štúdiu SŠ  
alebo sa vydali na skusy do za-
hraničia, dvere do železiarní majú 
však otvorené.
Ako sa vám darilo v mimoškol-
skej činnosti? 
   - Vynikajúco. Hrdí sme nielen 
na dobré výsledky našich žiakov 
v škole, ale aj na športovom poli. 
Žiaci nás reprezentovali napr. v 
atletike - Ábelová, Červienko-
vá, Dunajská, Kaco, v biatlone 
Kupec, Kupcová, Švantner, La-
pin, Fendek, v športovej streľbe 
Sliačan, radosť nám robili futba-
listi... Na celoslovenskej súťaži - 
SYGA, organizovanej firmou Sie-
mens, boli úspešní žiaci Bambu-
ra a Kysucký, v súťažiach odbor-
ných zručností v Žďári nad Sáza-
vou si Moro s Leitnerom zmerali 
sily s obrábačmi  kovov z Českej 
republiky. So žiakmi SG i SSOŠH 
sme sa zúčastnili na, Olympiáde 
ľudských práv, SOČ, Olympiáde 
anglického jazyka, GEO... 
Prázdniny, to je čas, kedy sa 
viac venujete modernizácii a 
údržbe školy. Čo plánujete v 
tomto roku?
   - V prvom rade by sme chceli 
vymeniť zostávajúce kovové okná 
v priestoroch dielní, vymeniť svet-
líky, dvere do školského interná-
tu, kuchyne, okná v spodnej čas-
ti školského internátu... V pláne 
máme aj ďalšie akcie, aby sme 
v septembri mali vytvorené ešte 
kvalitnejšie pracovné i študijné 
podmienky. Pedagogických pra-
covníkov čaká príprava Školské-
ho vzdelávacieho programu pre 
štvrté ročníky a úprava Školského 
vzdelávacieho programu pre prvé 
ročníky podľa upravených ŠVP 
tak, aby sme postupovali v súlade 
so školským zákonom. Pre škol-
ský internát musíme doladiť vý-
chovný program, upraviť vnútor-
ný poriadok... V závere školského 
roka sme sa rozlúčili s Mgr. An-
dreou Roškovou, Mgr. Danou Vr-
líkovou, Ing. Monikou Kováčiko-
vou, ktoré odchádzajú na nové 
pracoviská.                             (vk)

Zhodnotenie celoročného snaženia súkromných škôl riaditeľkou Ing. A. Pavlusovou
Foto: I. Kardhordová

Za prvé ročníky bola odmenená 1.H SG ŽP

Za druhé ročníky bola odmenená 2.H SG ŽP

Za tretie ročníky bola odmenená 3.E SSOŠH ŽP
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Budú aj dividendy
(Dokonč. zo str. 1)

vá a šírenie nepravdivých informá-
cií o spoločnosti. V snahe zabrániť 
nekalým praktikám predstavenstvo 
zvolalo mimoriadne valné zhromaž-
denie, ktoré rozhodlo o nadobúda-
ní vlastných akcií za korektnú cenu. 
Týmto rozhodnutím bola ponúknu-
tá možnosť odpredať akcie tým ak-
cionárom, ktorí ich chceli primera-
ne zhodnotiť. K 31. decembru 2010 
spoločnosť nakúpila 1,37 percenta 
vlastných akcií.“
   Predseda predstavenstva v sprá-
ve zhodnotil podnikateľskú činnosť 
spoločnosti, investičný rozvoj a sta-
rostlivosť o technologické zariade-
nia, oblasť environmentálnej politi-
ky ...
   V oblasti ľudských zdrojov konšta-
toval, že: “Po roku 2009, kedy  mu-
selo predstavenstvo robiť zásahy 
i v oblasti riadenia ľudských zdro-
jov, sa rok 2010 stal rokom postup-
nej stabilizácie a napredovania. V 
mzdovej oblasti sa spoločnosť do-
stala na úroveň miezd pred krízou 
a počet zamestnancov, v porovna-
ní s predchádzajúcim rokom, stúpol 
o 7,1 percenta.  
    Predseda predstavenstva zhod-
notil aj výsledky hospodárenia 
jednotlivých spoločností skupiny 
a oboznámil prítomných s podnika-

K stavu v NsP Brezno, n.o.,
s Ing. Vladimírom Sotákom,

členom jej správnej rady

   Veľmi ma mrzí, že sa 
v Brezne stretávame s rôzny-
mi petíciami. Posledná hovo-
rí o tom, že breznianska  ne-
mocnica je v katastrofálnom 
stave a je treba vymeniť ria-
diteľa. Bol by som veľmi rád, 
keby otázke výmeny riaditeľa 
nemocnice nevenoval pozor-
nosť petičný výbor, od  toho je 
tu Správna rada NsP Brezno. 
   Nedá mi však v tej sú-
vislosti nespomenúť, že ak 
niekto pomáhal tejto nemoc-
nici v posledných 20 – 25 ro-
koch, tak to boli Železiar-

teľským zámerom spoločnosti na 
nasledujúce mesiace. Okrem iné-
ho povedal: „ Podnikateľský zámer 
na rok 2011 si kladie za cieľ napl-
nenie výrobných kapacít minimálne 
na úrovni roka 2007, čomu bude pri-
spôsobené aj prevádzkovanie tech-
nologických zariadení.“
   Predseda Dozornej rady ŽP Ing. 
Ján Banas v správe o činnosti do-
zornej rady konštatoval:“ V roku 
170. výročia založenia podbrezov-
ských železiarní bolo významne zú-
ročené úsilie predstavenstva a ma-
nažmentu spoločnosti pri vedení ce-
lého kolektívu zamestnancov, vy-
naložené pri zabezpečovaní úloh 
zameraných na stabilizáciu a roz-
voj spoločnosti. Členovia dozornej 
rady sa uzhodli, že dosiahnuté vý-
sledky hospodárenia sú jednoznač-
ným potvrdením správnosti taktic-
kých a strategických rozhodnutí, pri-
jatých v rámci realizácie protikrízo-
vých opatrení v minulých rokoch.“
   Podpredseda predstavenstva 
Ing. Marian Kurčík predniesol ná-
vrh na schválenie individuálnej úč-
tovnej závierky a konsolidovanej úč-
tovnej závierky, ktoré boli zostavené 
k 31. decembru 2010 a návrh rozde-
lenia výsledku hospodárenia za rok 
2010. Z dôvodu uplynutia volebné-
ho obdobia boli v programe 19. riad-

neho valného zhromaždenia aj  voľ-
by Predstavenstva ŽP a doplňujúce 
voľby do Dozornej rady ŽP a. s.
   Toto valné zhromaždenie prebeh-
lo bez akýchkoľvek problémov, ak-
cionári schválili  ročnú správu pred-
stavenstva a podnikateľský zámer, 
správu dozornej rady, individuálnu 
účtovnú závierku a konsolidovanú 
účtovnú závierku, návrh na rozdele-
nie zisku, z ktorého vyplýva, že ak-
cionári dostanú dividendy v hodnote 
3 eurá na akciu, čo predstavuje 8,82 
percenta z menovitej hodnoty akcie. 
Novozvolené predstavenstvo tvoria:  
Ing. Vladimír Soták, ktorý bol záro-
veň zvolený za predsedu predsta-
venstva, Ing. Marian Kurčík, Ing. Ľu-
dovít Ihring, Ing. Július Kriváň, Ing. 
Vladimír Zvarík, Ing. Mária Niklová 
a Ing. Ľubor Schwarzbacher.  V do-
plňujúcich voľbách do dozornej rady 
boli opätovne zvolení za členov Lui-
gi Cuzzolin a Ing. Jozef Marčok. 
   Morálnym uznaním pre predsta-
venstvo bolo ocenenie práce a po-
ďakovanie  v mene drobných akci-
onárov. Tí sa rozchádzali s dobrým 
pocitom, že spoločnosti, ktorej dô-
verujú, sa darí. Aj devätnáste riad-
ne valné zhromaždenie totiž potvrdi-
lo, že cesta, ktorú si predstavenstvo 
zvolilo, je správna.

O. Kleinová

(Dokonč. zo str. 1) ne Podbrezová. Žiadny pe-
tičný výbor nepomohol brez-
nianskej nemocnici vybaviť 
nič. Žiaľ, musím konštatovať, 
že aj v Brezne existuje parla-
ment a sedí v ňom plno vzde-
laných ľudí. Ešte sa však ne-
stalo, aby prišiel od nich ne-
jaký pozitívny návrh na zlep-
šenie situácie tejto nemocni-
ce v prospech jej zamestnan-
cov. V Brezne sú zástupcovia 
politických strán, ktoré sede-
li, či sedia vo vláde, ale dopo-
siaľ som nepočul o nejakej ich 
mimoriadnej pomoci pre NsP 
Brezno. Ak sa niekedy po-

bu. Štát nám totiž diktoval čo mô-
žeme kúpiť a ak sa nám podari-
lo peniaze ušetriť, už sme ich ne-
dostali my, ale iné zdravotníc-
ke zariadenie.  A to sa nám veľ-
mi nepáčilo. Preto to rozhodnutie, 
zmeniť formu na neziskovú orga-
nizáciu.
Takto fungujete už ôsmy rok. 
Ako hodnotíte toto obdobie?
   - Zakladateľmi neziskovej or-
ganizácie sa stali štyri subjekty 
regiónu - Železiarne Podbrezo-
vá, Petrochema Dubová, mesto 
Brezno, Občianske združenie za-
mestnancov NsP a štát. Začiatky 
boli veľmi ťažké. Museli sme do-
siahnuť princíp vyrovnaného hos-
podárenia a dodržiavať finančnú 
disciplínu. Manažment nemocni-
ce sa nemohol spoliehať, že príde 
niekto štedrý a dá, koľko bude-
me potrebovať. Forma neziskovej 
organizácie existuje aj na inom 
princípe a riadia sa ňou v regió-
ne nemocnice - napr. v Rimav-
skej Sobote, Lučenci, v Žiari nad 
Hronom, či vo Zvolene. Tieto za-
riadenia sú dotované samosprá-
vou.  My sme sa však vybrali inou 
cestou. Vždy som žil v podvedo-
mí s myšlienkou, že keď bude zle, 
môžem požiadať o pomoc Že-
leziarne Podbrezová. Na druhej 
strane som sa tomu bránil, pre-
tože aj železiarne prežívali rôz-
ne obdobia a považoval som to 
za nefér pýtať peniaze. Fungova-
nie nemocnice sme sa snažili po-
staviť na báze „všeobecnej ne-
mocnice“, čo znamená splnenie 
kritérií konkrétnej štruktúry od-
delení, liečebných zložiek s hra-
nicou odbornosti či minimálneho 
personálneho obsadenia. S tým-
to zámerom sme ju začali budo-
vať a dnes, aj v tejto dobe!!!, mô-
žem konštatovať, že NsP Brezno 
je všeobecná nemocnica s vy-
rovnaným hospodárením. Svo-
jou štruktúrou a rozsahom pô-
sobnosti – región od Telgártu po 
Banskú Bystricu – sme boli zara-
dení do tzv. pevnej siete zdravot-
níckych zariadení.
Čo to znamená?
   - Reštrukturalizáciou nemoc-
nice sme rozšírili škálu lieč-
by diagnóz pre široký okruh ľudí 
z regiónu, dokonca naše služby 
využívajú aj pacienti z iných re-
giónov (napr. z Revúcej, Tisov-
ca, atď.). Veľmi ma mrzí, že sme 
museli zrušiť psychiatrické odde-
lenie. Tieto služby sa však zača-
li centralizovať v Banskej Bystri-
ci, a tak naše oddelenie zaniklo. 
 Aké sú ďalšie výhody vyplý-
vajúce zo zaradenia do pevnej 
siete?
   - Splnením požadovaných kri-
térií sme sa dostali do polohy se-
riózneho partnera aj pre zdravot-
né poisťovne, čo nám aj do bu-
dúcnosti zaručuje optimálnu po-
lohu vo vzájomnom rokovaní.
Ako charakterizujete hospodá-
renie NsP z dnešného pohľa-
du?
   - Takto fungujeme už ôsmy 
rok. Počas uvedeného obdo-
bia sa nestalo, že by zamest-
nanci nedostali na termín výpla-
ty, nemáme pozdĺžnosti. Za uply-

Naša nemocnica situáciu zvláda

darilo niečo pre toto zariade-
nie zabezpečiť, pričinili sme sa 
o to my s riaditeľom nemocni-
ce. Aj v súčasnosti beží pro-
jekt smerujúci k skvalitneniu 
hospodárenia tejto nemocnice 
do budúcnosti. Som presved-
čený, že súčasnú pozíciu NsP 
Brezno, n.o., sa nám poda-
rí udržať a nikdy nebude zara-
dená medzi nemocnice v lik-
vidácii, ani určená na privati-
záciu.  Obávam sa totiž, že  jej 
spravovanie by nebolo totož-
né s tým, čo Horehronci pat-
riaci do spádovej oblasti po-
trebujú.                                ok

(Dokonč z 1. str.) nulé obdobie sme preinvestova-
li 2 973 116 eur, vybudovali sme 
špičkové RTG pracovisko, za 
ktoré by sme sa nemuseli hanbiť 
ani na európskej úrovni.  
V médiách sa často pretriasajú 
platy zdravotníckeho personá-
lu. Ako je to u vás?
   - Naši lekári  vysoko prekračujú 
priemerný plat v porovnateľných 
zdravotníckych zariadeniach na 
Slovensku. Začali sme so zvyšo-
vaním platov aj pre stredný zdra-
votnícky personál, situácia vo fi-
nančnej sfére sa však nečaka-
ne zhoršila a ja nemôžem zatiaľ 
svoj sľub splniť, čo ma veľmi mrzí. 
V štvrtom štvrťroku minulého roka 
nám Všeobecná zdravotná pois-
ťovňa oznámila krátenie financií 
o 20 tisíc eur mesačne, nakoniec 
sme po vzájomných rokovaniach 
dospeli k sume o 3 tisíc nižšej, ale 
aj tak to predstavuje okolo 200 ti-
síc eur ročne, a to je suma, ktorá 
nám chýba na to, aby sme mohli 
upraviť platy strednému perso-
nálu, aj napriek tomu, že správ-
na rada ma zaviazala navýšiť pla-
ty zdravotných sestier.  
Povráva sa, že z vašej nemoc-
nice odchádza stredný zdra-
votnícky personál na lepšie 
platené miesta, najmä do Ban-
skej Bystrice. Tam nie sú prob-
lémy zaplatiť ich?
   - Je to fakultná nemocnica, 
ktorú dotuje štát, oni sa nemusia 
starať kde peniaze nájdu.
Komplikuje vám odchod per-
sonálu chod nemocnice?
   - Nie je to také tragické. Krité-
rium  personálneho minima spĺ-
ňame a lekárov máme aj viac. 
Ja som v tejto nemocnici od roku 
1978 a nepamätám si časy, kedy 
bolo napríklad na ARO desať le-
károv.
Náš rozhovor sme začali otáz-
kou smerovanou do súčasnej 
situácie, aká je?
   - V čase, keď médiá púšťajú do 
éteru informácie o kritickej situá-
cii v zdravotníctve, o rušení pia-
tich oddelení v nemocnici v Micha-
lovciach, o rušení oddelení v Tre-
bišove, vo Svidníku, v Partizán-
skom, občania nášho regiónu môžu 
byť pokojní. Všetko je ako má byť. 
Aj napriek  situácii, ktorá je v zdra-
votníctve, ktorú nezapríčinilo vede-
nie NsP v Brezne, ani jej správna 
rada, ale zapríčinili to vládni činite-
lia minulých i súčasnej vlády, NsP 
v Brezne ju zvláda. Nemá problémy 
s uzatváraním zmlúv so zdravotný-
mi poisťovňami, ktoré ju považu-
jú za solídneho a seriózneho part-
nera, svojou dlhoročnou existen-
ciou, flexibilitou dokazujúceho svo-
ju opodstatnenosť. Vďaka pomo-
ci Železiarní Podbrezová sme zís-
kali finančné prostriedky z európ-
skych fondov a v súčasnosti vymie-
ňame okná v celej budove nemoc-
nice a novú tvár dostane aj fasáda 
budovy. V našej nemocnici pacient 
dostane čo potrebuje a v porovnaní 
s inými podobnými nemocnicami si 
u nás pacient prináša do nemocni-
ce minimum chýbajúcich vecí. Náš 
súčasný stav potvrdzuje, že roz-
hodnutie pretransformovať nemoc-
nicu na neziskovú organizáciu bolo 
správne.                                       ok

Moji rodičia budú na mňa určite hrdí...                                       Foto: Ferdinand Hrablay
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Jedálny lístok od 4. do 10. júla 2011 Jedálny lístok od 11. do 17. júla 2011
Pondelok

Zeleninová polievka s rajbaničkou, pečivo
Slovenská šajtľava, pečivo

Vyprážaný syr, zemiaky, tatárska omáčka
Belehradský brav. rezeň, slov. ryža, šalát
Šošovicový prívarok, volské oko, chlieb

Svieži letný šalát, pečivo
Hubový paprikáš s ovsenými vločkami, ryža, šalát

Zemiakové knedličky slivkové so strúhankou
Bageta salámová so šalátom (saláma, uhor. šalát, 

paprika, paradajky, šalát konz.)
Ovocný balíček

Utorok
Furmanská polievka, pečivo

Brokolicová polievka so syr. lievankou, pečivo
Pečené morčacie stehno, červ. kapusta, knedľa

Bravčové mäso na čínsky spôsob, ryža, šalát
Šampiňóny na paprike, cestovina

Syrové tajomstvo, pečivo
Ryba na masle, dusená zelenina
Zapekané palacinky s tvarohom

Celozrnná bageta Apetito (šunka, ster. uhorky, 
kapia, pór, čínska kapusta, syr, dressing)

Pečené kačacie stehno, pečivo
Streda

Držková polievka, pečivo
Ryžová polievka s karfiolom a hubami, pečivo

Maďarský hovädzí guláš, cestovina
Kuracie prsia plnené bryndzou, zemiaky, šalát
Brav. rezeň v kokose, arašidová omáčka, ryža

Šalát s cícerom, pečivo
Morčacie prsia s mrkvou, šalát z čín. kapusty

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

Mliečny balíček
Štvrtok 

Hrachová polievka so salámou, pečivo
Rascová polievka s vajcom, pečivo

Peč. kuracie stehno, zelen. ryža, kompót
Plnené papriky, knedľa

Špenátové listy s hlivami, opek. zemiaky
Windsorský šalát, pečivo

Sójový guláš segedínsky, zemiaky
Plnené rožky makové, kakao

Bageta s pikantným mäsom (pik. brav. mäso, 
hláv. šalát, paradajky, paprika, dressing)

Vyprážaný bravčový rezeň so sezamom, pečivo
Piatok

Fazuľová polievka kyslá, pečivo
Rybacia polievka so zeleninou, pečivo
Vyprážaný morčací rezeň ovčiarsky,

zem. kaša, šalát
Hovädzie mäso na korení, tarhoňa, šalát

Zapečená mäsová ryža
Astória – ovocný šalát so zeleninou, pečivo

Brav. pečienka, dusená červ. kapusta
Maxi buchta s orech. - višň. náplňou, vanil. krém
Celozrnná bageta indická (kur. šunka, ster. uhor-

ky, červ. kapusta, syr, maslo, horčica, pikant-
ný dressing)

Ovocný balíček
Sobota

Frankfurtská polievka, pečivo
Bravčové stehno hutnícke, knedľa

Kuracie prsia s bazalkou a tymiánom, ryža, šalát
Nedeľa

Pórová polievka s krúpami, pečivo
Hydinové ražničí, zem., uhorka

Kopaničiarske hovädzie filé, slov. ryža, šalát

AKO SPRÁVNE PREŽIŤ 
DEŇ NA PLÁŽI ČI KÚPALIS-
KU ? O 9. hod. - pred po-
bytom na slnku - aspoň 30 
minút pred opaľovaním si na 
telo naneste krém zodpove-
dajúci vášmu fototypu, - po-
zornosť venujte i pokožke na 
tvári, - nezabudnite na slneč-
né okuliare a klobúk. Od 10. 
hod. do 12. hod. - aplikujte 
ochranné prípravky pravidel-
ne po každom kúpaní, - ne-
zostávajte dlho na priamom 
slnku, - deti do troch rokov 
by nemali byť vystavené pria-
memu slnečnému žiareniu, 
- staršie deti natrite krémom 
s vysokým ochranným fakto-

Pondelok
Mexická polievka s fazuľou, pečivo

Roľnícka polievka, pečivo
Bratislavské bravčové stehno, knedľa
Pečené kur. stehno, cigán. ryža, šalát
Exotický brav. kotleta, opek. zemiaky

Grécky šalát, pečivo
Hov. mäso na vinohrad. spôsob, zel. obloha

Buchty na pare s lekvárom, kak. posýpka, kakao
Bageta gurmán (lahôdkové kare, ster. uhorky, 

vajce, maslo, horčica)
Mliečny balíček

Utorok – sviatok
Karfiolová polievka so zem., pečivo

Vyprážaný brav. rezeň, zem. šalát s majonézou
Kuracie soté na ázijský spôsob, ryža, šalát

Streda
Kyjevské šči, pečivo

Zeleninová polievka domáca, pečivo
Peč. brav. bôčik s plnkou, kapusta, knedľa

Poľský hovädzí rezeň, ryža, šalát
Karfiol so syrovou omáčkou, zemiaky

Šalát zo surovej zeleniny s jogurtom, pečivo
Švajčiarske sójové zemiaky, uhorkový šalát

Hanácke koláče, kakao
Celozrnná bageta mexická (šunka, mrkva, para-
daj., ster. uhor., syr, červ. kapusta, fazuľa, kuku-

rica, hrášok, dressing)
Ovocný balíček

Štvrtok
Hovädzia polievka s cestovinou, pečivo

Kelová polievka s ryžou, pečivo 
Vyprážaný morč. rezeň pivársky, zemiaky, šalát

Bravčový perkelt, cestovina
Kuracie kúsky s fazuľkou, ryža

Cestovinový šalát so salámou a kapiou
Plnené kelové listy zeleninou, mrkvový šalát

Kysnutý koláč višňový, kakao
Bageta šunková so šalátom (šunka, uhorka šal., 

paprika, paradajky, šalát konz.)
Vyprážané kur. stehno v cestíčku, pečivo

Piatok
Paradajková polievka s cestovinou, pečivo

Krúpková polievka, pečivo
Sviečková hovädzia pečienka, knedľa

Prírodný brav. rezeň, zelenin. ryža, šalát
Ryba s holandskou omáčkou, zemiaky

Jablkovo-zelerový šalát s ananásom, pečivo
Kur. rezančeky, dus. fazuľka s baby mrkvou

Šúľance s makom
Bageta s kuracím mäsom (kur. mäso, hláv. šalát, 

kukurica, kapia, pikantný dressing)
Mliečny balíček

Sobota
Slovenská polievka hubová, pečivo

Viedenská hovädzia roštenka, zem., uhorka
Kuracie stehno na smotane s hlivami, cestovina

Nedeľa
Sedliacka polievka, pečivo

Pečená krkovička, šarišská kapusta, knedľa
Morčacie prsia sečuánske, ryža, šalát

Slnečné lúče môžu byť
nebezpečné

K letnej dovolenke neodmysliteľne patrí opaľova-
nie. Krásne čokoládovo opalená pokožka je snom 
mnohých, a to nielen žien. Ale pozor! Slnečné lúče 
môžu byť nebezpečné, preto by sme nemali podce-
ňovať potrebu kvalitného opaľovacieho krému. Sln-
ko má síce svoje pozitívne účinky, napríklad prispie-
va k dobrej nálade a tvorbe vitamínu D, no ak sa 
mu vystavíme, nemali by sme zabúdať na opaľova-
cí krém. Na dovolenke pri mori či v horách by sa 
mal ochranný faktor zvyšovať. Aspoň raz ročne tre-
ba navštíviť kožnú ambulanciu a sledovať prípadné 
zmeny na pokožke.

Pár dní voľna a oddychu od 
každodenného stresu či pra-
covných povinností by si mal 
občas dopriať každý z nás. Ne-
záleží na tom, či sa rozhodne-
me pre leňošenie na pláži, ak-
tívny relax na horách, preskú-
manie krás Slovenska ale-
bo strávenie pohodových chvíľ 
len tak doma či na chalupe so 
svojimi blízkymi. Každá z týchto 
dovoleniek má však svoje špe-
cifické požiadavky, na ktoré sa 
neoplatí pozabudnúť, najmä ak ju máme „prežiť“ v pokoji a bez 
zbytočných zdravotných problémov. Špeciálne v prichádzajú-
cich letných mesiacoch nám zanedbaný pitný režim dokáže po-
riadne skomplikovať situáciu! 

Zásady správneho pitného režimu:
a) doprajte si minimálne 2 litre vhodných tekutín v menších 
množstvách a rovnomerne rozložených počas celého dňa, 
b) optimálnym riešením každodenného pitného režimu je čistá, 
prírodná pramenitá voda s nízkym obsahom minerálov, 
c) prispôsobte nároky na pitný režim svojmu životnému štýlu a 
zvýšte svoj príjem tekutín pri väčšej fyzickej aktivite, chorobe či 
vysokých teplotách. 

Nezabudnite:
1) po príchode na dovolenku si zabezpečte kvalitné a bezpečné 
zdroje vody. Spoliehať sa na vodu z miestneho vodovodu nie je 
dobrý nápad v mnohých krajinách, hoci domáci vám môžu tvrdiť 
opak. Ich organizmus je na tamojšiu vodu zvyknutý, no vy by ste 
mohli veľmi ľahko prísť k vážnym žalúdočným problémom. Na-
opak, siahať by ste mali iba po originálne zatvorených fľašiach a 
vyhýbať sa napríklad aj ľadu v nápojoch či v potravinách, 
2) neumyté ruky, ovocie alebo zelenina tiež dokážu narobiť po-
riadny neporiadok. Netreba však podceňovať ani banálne umý-
vanie zubov. Aj krátky kontakt znečistenej vody s ústnou dutinou 
môže vyvolať následné problémy so žalúdočným traktom, pre-
to je lepšie a bezpečnejšie vyplachovať si ústa balenou vodou, 
c) počas pobytu pri mori trávime podstatnú časť dňa vo vode a 
tak často zabúdame, že tekutina by mala prísť do kontaktu s na-
šim telom aj zvnútra. Navyše hráme plážový volejbal, cvičíme 
aquaerobik alebo sa len tak prechádzame po pláži - čo však 
predstavuje zvýšenú fyzickú aktivitu, počas ktorej si treba do-
priať dostatok vody. Zamerajte sa na nízkomineralizované prí-
rodné pramenité vody bez príchute alebo s ochutením na spes-
trenie vášho pitného režimu.

Nepodceňte pitný režim

rom a chráňte ich tenkým trič-
kom, - pite dostatok tekutín, 
aby vaša pokožka nebola de-
hydratovaná. Od 12. hod. do 
15. hod. - intenzita slnečné-
ho žiarenia dosahuje vrchol, - 
zostávajte mimo dosahu pria-
meho slnečného žiarenia. Od 
15. hod. do 18. hod. - aj keď 
sú na oblohe mraky, prepus-
tia až 80 percent UV žiarenia, 
- aplikujte znovu ochranné 
krémy a dodržiavajte rovna-
ké pravidlá ako ráno. Po 18. 
hod. - skontrolujte si svoju 
pokožku, - ak sa objavilo za-
červenanie, použite upokoju-
júce krémy a nasledujúci deň 
zostaňte radšej v tieni.

Foto: O. Kleinova



Dnes uplynuli tri roky odvtedy, ako 
nás navždy opustil milovaný manžel, 
otec, starý otec a brat

Ivan SOLIAR z Podbrezovej.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu 
spolu s nami tichú spomienku.

Smútiaca rodina
...

„Život a smrť. V nich nikdy nie si sám, 
tvoj odchod žije v nás.“
Dňa 6. júla uplynú dva roky odvte-
dy, ako nás navždy opustil náš ko-
lega a priateľ

Peter BAŤKO z Brezna.
S úctou spomínajú kolegovia

z ťahárne rúr
...

„Tak, ako tíško žil, tak tíško odiešiel. 
Skromný vo svojom živote, ale veľký v láske a dobrote. 

Tak, ako mu z očí žiarila láska a dob-
rota, tak nám bude chýbať do kon-
ca života.“
Pripomenuli sme si už dvadsať ro-
kov, čo nás navždy opustil náš dra-
hý otec, starý a prastarý otec

Štefan MALČEK z Brezna.
S láskou a úctou spomínajú dcéry, 

syn, zaťovia,
vnúčatá a pravnúčatá

Ďakujeme všetkým príbuzným, bývalým spolupracovní-
kom susedom, priateľom a známym, 
ktorí sa prišli rozlúčiť na poslednej 
ceste s našim drahým a milovaným 
manželom, otcom a starým otcom, 
bratom, švagrom, strýkom a krst-
ným otcom

Ivanom KRÁLKOM
z Podbrezovej.

Ďakujeme za prejavy sústrasti a kvetinové dary, ktorými 
ste sa snažili zmierniť náš hlboký žiaľ. Zároveň ďakuje-
me za dôstojnú rozlúčku Dychovej hudbe ŽP.

Manželka, synovia Ivan a Juraj s rodinami
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Poďakovanie

Spomienky

   Spoločnosť priateľov detí z detských 
domov Úsmev ako dar aj tohto roku 
zorganizovala v dňoch 20. – 24. júna 
celoslovenskú zbierku 1 deň úsmevu. 
Keďže zbierka prebieha za podpory štu-
dentov stredných škôl, šiesti študen-
ti – dobrovoľníci sa našli aj v Súkrom-
nom gymnáziu Železiarne Podbrezová 
a pod dozorom pedagóga sa rozhodli 
svojou troškou aktívne pomôcť deťom, 
ktoré nemajú to šťastie mať domov.
   Dňa 23. júna 2011 sa vydali do ulíc 
Podbrezovej a Lopeja. Na začiatku nav-
štívili komplex administratívnych bu-
dov starého závodu ŽP a.s., kde ich za-

   Dychová hudba Železiarne Podbrezová sa zúčastnila medzinárodnej súťaže „Zlota 
Lira“ v poľskom Rybníku, v dňoch 17. - 19. júna. S veľkým elánom sme vyrážali o 6. 
hod. ráno z Podbrezovej a tešili sa na nové zážitky, ktoré nás stretnú. Obedňajšími 
hodinami sme prišli do už spomínaného mesta Rybník, kde sa podbrezovská hudba 
prezentovala pochodom námestím tak, ako i ostatné dychové orchestre. Napocho-
dovali sme na námestie, kde bol festival otvorený monstrekoncertom. Ešte pred jeho 
začiatkom,   zahrala každá hudba svoju znelku. Našou znelkou bola skladba Tancuj, 
tancuj, s ktorou sme zožali veľký potlesk. Po tomto vystúpení sa členovia DH ŽP pred-
stavili na námestí malým koncertom, roztlieskali publikum obľúbenou Kaffe sambou. 
   Na druhý deň nás už čakala súťaž. Ako prvá dychová hudba sa na javisko postavi-
la  tá naša. Porote sme zahrali skladby: Pochod Textilákov od Karola Pádivého, Fan-
táziu H-D-E-C od Antona Petríka, Šabľový tanec od Arama Chačaturjana a nakoniec 
už spomínanú Kaffe sambu od Adama Hudeca. V tento súťažný deň nás ešte čakal 
koncert a pochodovanie v meste Chorzov, vzdialenom asi päťdesiat kilometorv od 
Rybníka. V posledný deň nášho zájazdu sme koncertovali v neďalekej obci a potom 
už len čakali na výsledky súťaže. Dychová hudba Železiarne Podbrezová pod vede-
ním dirigenta Jozefa Kráľa, sa môže popýšiť strieborným pásmom vo veľmi silnej me-
dzinárodnej konkurencii. Ako sa hovorí, nie je dôležité vyhrať,  ale zúčastniť sa. Ten-
to zájazd nepriniesol dychovke len strieborné pásmo, ale aj veľa ďalších nových zná-
mostí, zážitkov a samozrejme veľmi pekné spomienky.                     Nikola Luptáková

Do žrebovacieho bubna na 
záver našej čitateľskej sú-
ťaže venovanej LET 2011 sa 
dostalo vyše dvesto žrebo-
vacích lístkov, všetkých sú-
ťažiacich zo siedmich kôl, 
ktorí získali druhú šancu. 
Celkovou víťazkou sa sta-
la Eva Fiľová (na snímke V. 
Kúkolovej po prevzatí ceny, 
ktorú jej venoval generálny 
riaditeľ akciovej spoločnos-
ti Tále Ing. Ľuboš Ďurinďák). 
Šťastnú výherkyňu sme po-
žiadali o rozhovor:
Čo vás podnietilo k zapoje-
niu sa do čitateľskej súťaže?
   - Ja sa rada zapájam do 
všetkých súťaží. Nielen, že získam nové poznatky, ale aj šance na 
výhru. Upútala ma tematika golfu a najmä prostredie Táľov. Ešte 
z detstva mám na Tále pekné spomienky. Moja mama pracovala 
v bývalej podbrezovskej chate a ako dieťa som tam často chodila. 
A tak všetko, čo sa týka Táľov, je pre mňa zaujímavé.
Čo vám táto súťaž dala?
   - Dobrý pocit z výhry a samozrejme aj nové vedomosti. Golf nie 
je ešte taký známy a mnohé z informácií, ktoré boli v kapitolách 
čitateľskej súťaže boli pre mňa novinkou.
Čo v Podbrezovane ešte čítate pravidelne, čo tam postrá-
date?
 - Nie vždy sa k nemu dostanem. U nás je niekedy problém do-
stať noviny. Kým zídem zo žeriava,  Podbrezovan už nie je. Ak ho 
mám, prečítam ho celý. Začnem športom a skončím prvou stra-
nou. Rada mám informácie o veľtrhoch, výstavách, kde sa pre-
zentujú naše výrobky a rada si prečítam aj o výrobe, či iné aktu-
álne informácie. Nemyslím si, že tam niečo chýba, možno častej-
šie čitateľské súťaže, krížovky...                                                 ok

   A zasa je tu do-
volenkové obdobie, 
pre väčšinu najprí-
jemnejšia časť roka. 

Každý má svoje predstavy o ideálnej dovolen-
ke a sú pomerne odlišné. Všetci však túžia po 
tom istom - na chvíľu zabudnúť na každodenné 
starosti, vypnúť, odbúrať stresy a bezstarostne 
oddychovať.
   Jedni si myslia, že to dokážu len na morskej 
pláži, iní cestujú a poznávajú nové miesta..., no 
prevládajú tí, ktorí si užívajú letnú dovolenku 
doma, chodia do okolitej prírody a okúpu sa na 
miestnom kúpalisku.
   Výber dovolenky nezávisí len od predstáv 
a chuti. Svoje zohrávajú ďalšie okolnosti a zá-
kladom je obsah peňaženky. Tí racionálnej-
ší mysleli na dovolenku už v decembri a pred-
platili si ju za akciové ceny, iní sa spoliehajú na 
zľavnené zájazdy na poslednú chvíľu a so zba-
lenými taškami vyčkávajú na vhodnú príležitosť. 
Sú aj takí, čo nič neplánujú a spoliehajú sa na 
náhodný okamih a ich dovolenka, hoci nebude 
prepychová, bude ako vždy, perfektná. 
   Nezáleží totiž len na tom, kde a ako budete 
oddychovať. Veľmi dôležitá je atmosféra, kto-
rú si vytvoríte a dobrá nálada môže vylepšiť 
skromné podmienky. Naopak, zlá môže poka-
ziť aj tú najprepychovejšiu dovolenku.
   A tak vám prajeme krásnu dovolenku, preži-
tú v príjemnej atmosfére.                  O. Kleinová

Úsmev ako dar
mestnanci prijali srdečne a s pochope-
ním. Každý darca dostal od študentiek 
srdiečko – samolepku a leták, z ktorého 
sa o celej akcii a o mechanizme preroz-
deľovania a využívania finančných zdro-
jov získaných na území celého Sloven-
ska mohol dozvedieť viac.
   Študenti následne pokračovali do ulíc 
Podbrezovej a Lopeja, kde sa zastavi-
li aj v dvoch domovských školách (SG 
ŽP a SSOŠH ŽP). Spolu s nadáciou 
Úsmev ako dar sme tak chceli uro-
biť na Slovensku čo najväčšiu osvetu 
problematike detí žijúcich v detských 
domovoch a zároveň poukázať na to, 

že tieto deti nemusia vyrastať v det-
skom domove, pretože je obrovská 
šanca, aby sa vrátili do svojich vlast-
ných rodín. Ak sa to však nedá zrea-
lizovať takto, stále je možnosť nájsť im 
náhradnú rodinu, ktorá im poskytne to 
správne „teplo domova“ a úsmev, taký 
dôležitý v súčasnosti.
   Minulý rok vďaka tejto zbierke „úsme-
váci“ vyzbierali 42 520 eur. Aj tohtoroč-
ný finančný výťažok zo zbierky poputu-
je  na rozvojové projekty pre deti z det-
ských domovov, náhradným rodinám a 
rodinám v kríze. Zaželajme si spoločne, 
aby v budúcnosti už takéto aktivity ne-
boli vôbec potrebné a aby všetci mali to, 
čo si zaslúžia, rodinu, pokoj a domov.   

Mgr. Štefan Fedor

Editoriál
S celkovou víťazkou

našej čitateľskej súťaže o golfe

„Mám dobrý pocit z výhry
a aj nové poznatky“

„Zlota Lira - Rybnik 2011“

Ilustr. foto: Ferdinand Hrablay
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Druhé kolo Slovenského – 
VIESSMANN pohára v letnom 
biatlone sa uskutočnilo v Pre-
dajnej 25. - 26. júna, za spo-
luorganizácie Klubu biatlonu 
Predajná a Oddielu bežeckého 
lyžovania a biatlonu ŽP Šport 
a.s. Na vynovenej strelnici 
dobre pripravených tratiach, 
boli v prvý deň rýchlostné pre-
teky s medzinárodnou účas-
ťou, za účasti 174 športovcov 
zo Slovenska a Maďarska. Čle-
novia nášho oddielu skončili v 
jednotlivých kategóriách:
- mladších dorastencov 16-17 r. 
1. Peter Seifert 
4. Ondrej Kozstolániy
8. Martin Kupec 
- starší dorastenci 18 - 19 r. 
11. Juraj Lešťan 
- staršie dorastenky 18 - 19 r. 
5. Katarína Kupcová
- juniori 20 - 21 r.
4. Jakub Fendek
- juniorky 20 - 21 r.
2. Jana Pastúchová
- ženy 22 - 35 r.
1. Vladimíra Točeková
- ženy 36 r. a staršie
3. Viera Kubacká
-  muži 46 r. a starší
3. Marian Kazár
- žiaci A 10 – 11 r.
7. Viktor Pápaj 
-  žiačky A 10 – 11 r.
10. Zuzana Longauerová
- žiaci B 12 – 13 r.
4. Dušan Peťko 
14. Martin Gánovský
- žiačky B 12 – 13 r.
1. Karin Kazárová
2. Andrea Harčáriková
- žiaci C 14 – 15 r.
2. Martin Brezina
4. Adrián Harčárik 
10. Tomáš Longauer
- žiačky C 14 – 15 r.
9. Hana Lešťanová

V nedeľu boli na programe pre-
teky s hromadným štartom s 
umiestnením našich preteká-
rov v kategóriách:
- ml. dorastenci 16-17 r. 
4. Peter Seifert
6. Ondrej Kozstolániy
8. Martin Kupec 
- staršie dorastenky 18-19 r. 
5. Katarína Kupcová
- juniori 20 - 21 r.
5. Jakub Fendek.
- ženy 22 - 35 r.
1. Vladimíra Točeková
6. Eva Lehotská
- ženy 36 r. a staršie
3. Dana Bartalská-Niňajová 
4. Viera Kubacká
- muži 46 r. a starší
5. Marian Kazár
- žiaci A 10 – 11 r.
10. Viktor Pápaj 
- žiačky A 10 – 11 r.
2. Zuzana Longauerová
- žiaci B 12 – 13 r.
5. Martin Gánovský
13. Dušan Peťko 
- žiačky B 12 – 13 r.
4. Karin Kazárová
7. Andrea Harčáriková
- žiaci C 14 – 15 r.
5. Martin Brezina
11. Tomáš Longauer
12. Adrián Harčárik
- žiačky C 14 – 15 r.
9. Hana Lešťanová 

(mk)

Letný biatlon
v Predajnej
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   V Peci pod Snežkou (ČR) sa v sobotu,  18. júna konalo 4. kolo České-
ho pohára v MTB, ktoré bolo zároveň súčasťou Európskeho pohára. Dva-
ja  podbrezovskí cyklisti si na podujatí obliekli reprezentačný dres  Sloven-
ska -  Šimon Vozár, ktorý skončil medzi kadetmi na 6. mieste a kadetka Te-
reza Medveďová, cieľom prešla na treťom mieste.                                  (pm)

...
V Pohronskej Polhore sa 26. júna uskutočnil 26. ročník cestného behu „Z 
okresu do okresu“. Trať dlhú desať kilometrov absolvovala za ŽP Informa-
tiku Ing. Jana Dančíková, ktorá v kategóri žien obsadila tretie miesto. Pa-
vol Faško skončil vo svojej kategórii na treťom mieste.                          (MK)

O úspechoch podbrezovskej futbalovej mládeže a jej najvýraznejších talentoch

STARŠÍ DORASTENCI SA POSUNULI VYŠŠIE

O naplnení cieľa seniorským 
tímom Futbalového oddie-
lu ŽP Šport, postupe do I. 
ligy, sme vás už informo-
vali. Úspešnú sezónu však 
majú za sebou aj podbrezov-
skí mládežníci, hlavne prvoli-
goví starší i mladší dorasten-
ci, o čom nás informoval ma-
nažér mládežníckeho futbalu 
Radoslav Kupec:
Môžete nám priblížiť účinko-
vanie dorasteneckých tímov 
a spomenúť najvýraznejšie 
úspechy sezóny?  
   - V súťažnom ročníku I. ligy 
dorastu 2010/11 štartovalo v 
oboch kategóriách osemnásť 
družstiev, takže veľká časť zá-
pasov bola odohraná v stre-
de týždňa. Po skončení jesen-
nej časti sa zo súťaže odhlásilo 
družstvo Brezovej pod Bradlom. 
V konečnej tabuľke po jese-
ni patrilo našim starším doras-

tencom vynikajúce 4. miesto, 
mladší dorast bol 11. V jarnej 
časti starší dorast výsledkami 
nesklamal a v konečnej tabuľ-
ke dosiahol historicky najlep-
šie umiestnenie, 6. miesto. Ivan 
Varga sa stal najlepším strel-
com súťaže a v poslednom kole 
sme dosiahli najvyššie víťazstvo 
v súťaži (13:0) proti vypadáva-
júcej Dunajskej Strede. Mladší 
dorast v druhej polovici ročníka 
výrazne zlepšil svoje postave-
nie na konečné 7. miesto. Veľký 

Dekorovanie víťazov v turnaji „O pohár hejtmana Královohradeckého kraje“ v Novom Bydžove

Môžete nám priblížiť prípravu na 
tohtoročnú sezónu a prevádzkové 
hodiny kúpaliska? 
   - Príprava kúpaliska na túto sezónu 
spočívala vo vypustení vlaňajšej vody, 
odstránení všetkých - aj nahádzaných 
nečistôt z plaveckého bazénu a v ich 
mechanickom a chemickom očistení. 
Následne prebehla dezinfekcia bazénov, 
šatní, spŕch a hygienických miestností, 
ako aj miestnosti plavčíkov a bufetu. 
   Súbežne s tým prebiehala úprava 
okolia bazénov, boli opravené a natreté 
vstupy do bazénu, obnovené všetky sta-
ré nátery, pokosené boli trávniky a upra-
vené bolo volejbalové ihrisko. Priprave-
nosť kúpaliska overili študenti Súkrom-
ného gymnázia ŽP a Súkromnej strednej 
odbornej školy hutníckej ŽP v rámci pla-

*šport v skratke*šport v skratke*

Kúpalisko ŽP Šport otvorené
veckého výcviku.
   Prípravy smerovali k 27. júnu, dňu 
otvorenia tohtoročnej sezóny na kúpa-
lisku. 
   Prevádzkové hodiny kopírujú minulý 
rok, tzn. – že otvorené je každý deň od 
9. do 18. hod., samozrejme okrem dní, v 
ktorých budeme plavecký bazén vypúš-
ťať, čistiť a napúšťať. Termín bude náv-
števníkom vopred oznámený, resp. bliž-
šie informácie poskytne vedúci kúpalis-
ka Branislav Braučok (0901701214).
Aká bude ponuka služieb, prípadne 
novinky pre túto sezónu? 
   - Úplnou novinkou areálu je zabezpe-
čovanie všetkých služieb zamestnan-
cami ŽP Šport, a.s., ktorí sa budú sta-
rať nielen o plavecký bazén, detské ba-
zény pre malých a najmenších, ale aj o 

športové aktivity a bufet. V ponuke bufe-
tu bude klasické občerstvenie obohate-
né napr. o zemiakové placky, šišky, pa-
lacinky, pizzu, pečenú klobásu a poliev-
ky, všetko z ponuky a kuchyne ŽP Gas-
troservis s.r.o. Smäd si budú môcť náv-
števníci uhasiť čapovanou kofolou, pi-
vom (alkoholickým i nealkoholickým), 
ovocnými šťavami a minerálkou. K 
osvieženiu určite prispejú nanuky a mra-
zené krémy.
Za akých podmienok môžu návštev-

níci využívať vami poskytované služ-
by? 
   - Všetci sme sa tešili na deň, kedy bu-
deme môcť na kúpalisku privítať prvých 
návštevníkov a spustiť jeho prevádzku 
na ostro. Tí, ktorí letné kúpalisko nav-

štívili i napriek chladnejšiemu počasiu 
zistili, že v porovnaní s minulým rokom 
sa s cenami vstupného nehýbalo. 
   Voľný vstup majú deti do 5 rokov. Deti 
od 5 do 15 rokov zaplatia vstupné 1,5 
eura a po 15. hod. 1 euro, študenti 2 
eurá  a po 15. hod. 1,5 eura, dôchodco-
via 1,50 eura a po 15. hod. 1 euro, do-
spelí 3 eurá a po 15. hod. 2 eurá.
  Verím, že horúce letné dni máme pred 
sebou a pobyt pri vode našim návštevní-
kom  určite spríjemnia i športové aktivi-

ty - ihrisko na plážový volejbal, keramic-
ké stolnotenisové stoly s výbavou,  le-
hátka, volejbalové lopty či iné športové 
potreby, ktoré si môžu za poplatok poži-
čať u plavčíkov.

(vk)

   Nakoľko už máme  prvý letný deň za sebou zaujímali sme 
sa, čo v tejto sezóne ponúka návštevníkom jedno z mála 
letných kúpalísk v okolí. O jeho prevádzke a službách ho-
voríme s riaditeľkou ŽP Šport, a.s., Ing. Soňou Mázikovou:

úspech dosiahol na medziná-
rodnom turnaji v Novom Bydžo-
ve „O pohár hejtmana Králo-
vohradeckého kraje“, ktorý vy-
hrali. B-družstvá dorastencov,  
štartujúce v II. lige – východ,  
navlas skopírovali umiestnenia 
prvoligistov (6. a 7. miesto).
Pokračovali v ich stopách 
i žiacke družstvá?
   - Starší žiaci U-15 a U-14 v I. 
lige, v porovnaní s inými ročník-
mi,  v konečnej tabuľke kles-
li. Tím U-15 skončil na pia-

tom mieste a 14-ka dokonca až 
na 9. priečke. Na konci súťaže 
ale hráči dokázali, že ich forma 
graduje, čo potvrdili starší žiaci 
U-15 víťazstvom nad majstra-
mi zo Žiliny 5:2, pričom to bola 
jediná prehra žiakov zo Žiliny v 
súťaži. Naši žiaci U-14 dokázali 
zvíťaziť na medzinárodnom tur-
naji v Senci, keď vo finále pora-
zili dovtedy suverénne družstvo 
hráčov Meteor Praha 5:0.
   Mladší žiaci odohrali súťaž 
SsFZ, kde sa výsledky neevidu-

jú, ale po každom zápase sa vy-
hlasujú najlepší hráči.
Ako sa darilo prípravkám?
    - Družstvá prípraviek – ročník 
2000 a 2001 štartovali v súťa-
ži „Liga prípraviek“, kde sa naši 
chlapci (ročník 2000) umiestnili 
na konečnom 2. mieste. Okrem 
toho absolvovali množstvo tur-
najov, v ktorých výsledkovo ne-
sklamali, no v tomto období ich 
futbalového rastu umiestnenia 
nie sú najdôležitejšie.

(vk)


