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Novelizácia nás nezaskočila

Od 27. mája opatrenia 
v starom závode

Aktuálne zo života 
súkromných škôl

O prvomájovej 
elektrickej revízii

Vyúčtovanie služieb 
ŽP BYTOS s.r.o.

Noví majstri 
Slovenska v kolkoch

Súťaž medzi zmenami 
– oceliareň

Pozývame vás na zápas II. futbalovej  ligy ŽP ŠPORT PODBREZOVÁ  – TATRAN LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ  26. mája o 17. hod. na FŠ v Podbrezovej 

S Mgr. Petrom Sujom, riaditeľom spoločnosti

(Pokračovanie na str. 3)

Blíži sa leto a to je ob-
dobie organizovania 
letných kempov ŽP 
Informatika. Ide o pro-
jekt, ktorý zastrešuje-
te. Pri jeho zrode ste 
si stanovili určité ciele. 
Z dnešného pohľadu, 
plnia sa? 
  - ŽP Informatika s.r.o. organizuje let-
ný študentský kemp v tomto roku už po 
šiestykrát. Je určený predovšetkým 
pre študentov univerzít a vysokých 
škôl so zameraním na informačné 
technológie, ale v minulých roční-
koch sa kempu zúčastnili aj šikovní 
stredoškoláci. Myšlienka pre organi-
zovanie vzdelávacích aktivít takého 
druhu priamo pramení z personál-
nych potrieb spoločnosti ŽP Infor-

Rekonštrukcia odprášenia EAF a LF pece si vyžiada isté dopravné 
obmedzenia pri oceliarni.  F: A. Nociarová

S Ing. Miroslavom Štulrajterom, 
projektovým manažérom ŽP Informatika s.r.o. 

Šiesty letný kemp sa začne 15. júla

na aktuálnu 
tému:

matika. Tak široký rozsah 
činností a služieb, aký 
spoločnosť zabezpečuje, 
nie je možné realizovať 
bez tímu kvalitných, kva-
lifikovaných a výkonných 
zamestnancov. Získať 
takéhoto zamestnanca 
nie je v súčasnej dobe 

vôbec jednoduché. Štátny vzdelá-
vací systém produkuje absolventov 
univerzít rôznej kvality, častokrát 
nepripravených pre potreby praxe. 
Klesajúci záujem o štúdium tech-
nických smerov situáciu ešte viac 
zhoršuje. Spoločnosť ŽP Informatika 
aj prostredníctvom študentských 
kempov vyhľadáva už medzi štu-
dentmi potenciálnych budúcich za-
mestnancov. Za uplynulé obdobie 

spoločnosť týmto spôsobom získala 
niekoľko kvalitne pripravených za-
mestnancov. Nezanedbateľné je aj 
budovanie pozitívneho povedomia 
o spoločnosti v študentskej komu-
nite a akademickej obci. Naproti 
tomu, príležitosť získania poznatkov 
a informácií priamo z praxe vo fun-
gujúcej technologickej spoločnosti, 
možnosť zapojiť sa do reálnych 
procesov vývoja softvéru je nespor-
ne výhoda aj pre samotných študen-
tov. Z pohľadu doterajších prínosov 
môžem hodnotiť zrod a fungovanie 
študentských kempov jednoznačne 
pozitívne.

  Hospodárenie spo-
ločnosti Žiaromat a.s. 
za prvé tri mesiace 
roka 2013, čo sa týka 
plnenia ukazovateľov 
vykonávacieho plánu, 
bolo úspešné. Cel-
kové výnosy dosiahli 
hodnotu 2 438 905 
eur, keď ich podstatnú časť tvorili 
tržby za predaj výrobkov a slu-
žieb. Predstavujú sumu vo výške 
2 425 443 eur a sú o 60 758, 
eur menšie ako vlani za to isté 
obdobie. V tejto súvislosti musí-
me poukázať na fakt, že stagná-
cia, resp. mierny pokles výroby 
v oceliarskom a zlievarenskom 
priemysle naďalej pretrváva. Ani 
uvedená skutočnosť však nemení 
fakt, že dosiahnuté tržby z hľadis-
ka histórie spoločnosti sú druhé 
najvyššie.
  Na druhej strane hospodárenia 
spoločnosti celkové náklady do-
siahli výšku 2 374 263 eur. Ich 
podstatnú časť, až 91,11 percen-
ta, tvoria tri základné nákladové 
skupiny, a to spotreba materiálu 
54,67 percenta (v tejto skupine 

Prvý štvrťrok 2013 v spoločnosti 
Žiaromat a.s. úspešný

je dominantná spot-
reba surovín, ktorých 
podiel na celkových 
nákladoch predsta-

vuje 46,58 percenta), spotreba 
energií s podielom 9,83 percenta 
a osobné náklady s podielom 
26,61 percenta na celkových ná-
kladoch spoločnosti. Ku koncu 
marca zamestnávala spoločnosť 
218 zamestnancov s priemerným 
zárobkom 617,64 eura.
  Sumarizáciou celkových výno-
sov a nákladov spoločnosti je vý-
sledok hospodárenia, ktorý pred-
stavuje zisk vo výške 64 642 eur. 
Výsledky obchodu v apríli (predaj 
809 595 eur) a zákazky na máj 
a jún nás napĺňajú optimizmom, 
že úlohy vykonávacieho plánu aj 
v ďalších mesiacoch roka 2013 
budeme plniť. 

Ing. Dušan Brečka, 
člen  predstavenstva 
a ekonomický riaditeľ

Aká je vaša minuloroč-
ná bilancia?
  - Keďže spoločnosť 
začala poskytovať bez-
pečnostné služby v ok-
tóbri 2011, rok 2012 bol 
prvým rokom, kedy sme 
poskytovali bezpečnost-
né služby, ako samo-
statná súkromná bezpečnostná 
služba, po celý rok. Bezpečnostné 
služby sme poskytovali celkovo 
štyridsiatim subjektom, právnic-
kým aj fyzickým osobám. Našou 
hlavnou činnosťou bolo, je a na-
ďalej aj bude, poskytovanie bez-
pečnostných služieb pre materskú 
spoločnosť Železiarne Podbrezo-
vá a.s., ako aj pre ďalšie spoloč-
nosti ŽP Group, predovšetkým 
pre tie, ktoré sídlia v Podbrezovej, 
alebo v blízkom okolí. Výnimkou je 
spoločnosť ŽP EKO QELET a.s., 
ktorej poskytujeme bezpečnostné 
služby v spolupráci s trinástimi 
súkromnými bezpečnostnými 
službami, pretože zabezpečuje-
me ochranu stredísk a zberných 
dvorov po celom strednom a zá-
padnom Slovensku.
  K 31. decembru sme zamest-
návali celkovo 98 zamestnancov, 
z toho 20 žien. Deväťdesiatpäť 
zamestnancov bolo zároveň po-
verených fyzickou ochranou - vy-
konávali bezpečnostnú službu 

na jednotlivých stráž-
nych stanovištiach, 
pulte centralizovanej 
ochrany alebo pri ria-
dení bezpečnostnej 

služby. Najviditeľnejšou z našej 
práce je prítomnosť strážnikov na 
strážnych stanovištiach a vykoná-
vanie kontrol pri vstupe a výstupe 
osôb a vozidiel z a do areálu ŽP 
a.s. V uplynulom roku bolo na 
vrátniciach zaevidovaných a kon-
trolovaných viac ako 133 tisíc 
motorových vozidiel, zásahovou 
skupinou bolo preverených 360 
poplachových hlásení elektronic-
kého zabezpečovacieho signálu, 
bolo vykonaných viac ako 7 500 
dychových skúšok na prítomnosť 
alkoholu zamestnancov a ostat-
ných osôb vstupujúcich do areálu. 
Za veľmi významnú považujeme 
našu činnosť pri prevencii bez-
pečnostných incidentov, kde sme 
podali našim zmluvným partnerom 
339 podnetov na vykonanie pre-
ventívnych opatrení. Pult centra-
lizovanej ochrany riešil viac ako 
8 tisíc hlásení (poplachov z elek-
tronického zabezpečovacieho 
systému). V roku 2012 dosiahla 
spoločnosť kladný výsledok hos-

podárenia.
Nezaskočila vás novelizácia Zá-
kona č. 473/2005 Z.z. o poskyto-
vaní služieb v oblasti súkromnej 
bezpečnosti?
  - Novelizácia s účinnosťou od 
1. februára 2013 zásadne zmeni-
la napr. preverovanie poplachov 
zásahovými jednotkami. My sme 
však mysleli dopredu, nové pod-
mienky, ktoré stanovuje zákon, 
nás neprekvapili a v činnosti na-
šej zásahovej skupiny sme, na 
rozdiel od väčšiny súkromných 
bezpečnostných služieb, nemuseli 
nič meniť. Novela zákona rozšírila 
strážnu službu o nový druh čin-
nosti a naša spoločnosť požiadala 
o zmenu licencie a o rozšírenie 
činnosti strážnej služby. Krajské 
riaditeľstvo PZ v Banskej Bystrici 
našej žiadosti vyhovelo a  9. mája 
nám bola doručená nová licencia 
na prevádzkovanie strážnej služby. 
Zmena nám umožní predovšet-
kým lepšiu a komplexnejšiu prácu 
s bezpečnostným kamerovým 
systémom. 
Čo vyplýva z novej licencie?
  - V súvislosti so získaním no-
vej licencie sme museli okamžite 
zmeniť všetky evidencie, ktoré 
vedieme podľa zákona, musíme 
vypracovať dodatky k všetkým 
zmluvám o poskytovaní bezpeč-
nostných služieb a vykonať ce-
lý rad ďalších administratívnych 
úkonov.
V minulom čísle novín sme 
písali o dopravných obme-

dzeniach, ktoré budú súvisieť 
s pokračovaním rekonštrukcie 
odprášenia EAF a LF pece. Čo 
z toho vyplýva na najbližšie 
obdobie pre zaistenie bezpeč-
nej premávky po areáli starého 
závodu?
  - V dňoch 27. mája až 9. júna bude 
z dôvodu výstavby špeciálneho 
žeriavu uzatvorená pre všetku 
dopravu komunikácia pri budove 
oceliarne. Aby bolo zabezpečené 
fungovanie pracovísk ŽP a.s., 
ktoré sa nachádzajú za doprav-
nou uzávierkou v smere od hlav-
nej brány starého závodu, bude 
v tomto období v čase od 5.30 
do 22.30 hod. dočasne otvorené 
strážne stanovište č. 2 ( brána 
pod kostolom) pre peších, aj pre 
vozidlá. Budú ním môcť vstupovať 
zamestnanci, návštevy, interné aj 
externé vozidlá, ktorých miesto 
výkonu práce alebo cieľ cesty je 
v časti areálu ŽP a.s. za doprav-
nou uzávierkou. Vozidlá, ktoré 
podliehajú pri vstupe a výstupe 

z areálu ŽP a.s. váženiu, budú 
vždy vážené na cestnej váhe pri 
hlavnej bráne SZ a ak je cieľ ich 
cesty za dopravnou uzávierkou, 
po odvážení odídu z areálu ŽP 
a.s. hlavnou bránou SZ, po hlav-
nej ceste sa presunú k bráne pod 
kostolom (strážne stanovište č. 
2), kde znovu vojdú do areálu ŽP 
a.s. Dovolím si všetkých, ktorí 
budú do areálu ŽP a.s. vstupovať 
a z neho vystupovať bránou pod 
kostolom, predovšetkým vodičov 
motorových vozidiel upozorniť na 
zvýšenú opatrnosť pri odbočovaní 
z hlavnej cesty a pri výjazde na 
hlavnú cestu. O prípadných ďal-
ších zmenách, súvisiacich s touto 
dopravnou uzávierkou, budeme 
včas informovať. Obdobné obme-
dzenia budú totiž aj po skončení 
investičnej akcie, pri demontáži 
zariadenia. Verím, že všetci, kto-
rých sa obmedzenie bude týkať, 
situáciu pochopia a budú všetky 
opatrenia akceptovať.

(ok) 



Ľubomír STRENITZER, 
ťaháreň rúr
   - Ako chodca ma ohrozuje bezohľadnosť 
niektorých vodičov. Na druhej strane, 
keď som za volantom ja, považujem za 
nepochopiteľné správanie sa niektorých 
chodcov (váhavosť a hlavne u starších ľudí 
nepredvídateľnosť ich počínania, napr. keď 

sa vrátia z polovice cesty, namiesto toho, aby ju už prešli tak, 
ako s tým počíta prevažná väčšina šoférov).

Radislav WÁGNER, 
ťaháreň rúr
   - Môžem to hodnotiť len ako chodec a za 
najnebezpečnejšie považujem bezohľad-
nosť niektorých vodičov k nám. Samo-
zrejme, že tak ako pre vodičov, je aj  pre 
chodcov veľkou hrozbou stav slovenských 
vozoviek.

Jozef MAMOJKA, 
oceliareň – šrotové pole Piesok
   - Strašný stav našich vozoviek, silná pre-
mávka a malá tolerancia vodičov. Z pohľa-
du vodiča sa vyžaduje bezpečná a plynulá 
jazda so schopnosťou predvídať situácie, 
ktoré ju môžu ohroziť (chodci, ich správanie 
a reflexné prvky, bicyklisti, zver...). Čo po-

važujem za samozrejmé, všetci účastníci premávky by sa  mali 
vyhýbať alkoholu. Po 25 rokov za volantom doma i v zahraničí 
môžem porovnávať danú situáciu a musím povedať, že bez-
pečnosť a výchova k nej je u nás zatiaľ na dosť nízkej úrovni.

Patrik KURTÍK, 
centrálna údržba
   - Rýchlu jazdu vodičov v meste, pri ktorej 
je potom problematické reagovať na vznik-
nuté situácie. Samozrejme, aj pričasté kon-
troly príslušníkov policajného zboru tam, 
kde to nie je až tak často nutné, a v nepo-
slednom rade súčasný stav vozoviek.

Anna VOZÁROVÁ, 
ťaháreň rúr
   - Nie som šoférka, ale s manželom sme 
len nedávno zažili situáciu, kedy nás na 
ceste ohrozila zver, čo nie je zriedkavé 
v našom kraji. Ako chodkyňa považujem 
za stresujúce správanie sa niektorých 
šoférov a vo všeobecnosti za nebezpečné 
považujem nespočetné množstvo výtlkov na cestách.

Anna MAJERÍKOVÁ, 
doprava
   -V súčasnosti výmole na cestách, ktoré 
komplikujú situáciu všetkým, či už sú to 
vodiči, chodci, bicyklisti alebo motorkári. 
Medzi šoférmi by mala byť väčšia ohľa-
duplnosť voči chodcom. Chodci by ne-
mali ovplyvňovať bezpečnú jazdu svojou 
bezočivosťou, či nepredvídateľným konaním, neuvedomujú 
si, že zlyhať môže nielen vodič, ale aj auto. Za nebezpečné 
považujem aj tmavé oblečenie chodcov za šera a v noci, ktoré 
bez reflexných prvkov sťažuje ich viditeľnosť.  
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ÍRSKO
Daň z príjmov fyzických osôb

Príjem dosahovaný fyzickými 
osobami v Írsku je rozdelený do 
štyroch hlavných skupín príjem 
zo zamestnania, z podnikateľ-
skej činnosti, z tuzemských úro-
kových plat ieb a dividend, 
a napokon je to veľká skupina 
ostatných príjmov. Írsky systém 
umožňuje tiež daňový splitting 
alebo inak, spoločné zdanenie 
manželov. Základ dane tvore-
ný súčtom všetkých dosiahnu-
tých príjmov si Íri môžu znížiť 
o množstvo odpočítateľných 
položiek, ako napríklad úroky 
z hypotéky, príspevky na dô-
chodkové zabezpečenie či rôzne 
dary štátom schváleným inštitú-
ciám a organizáciám. Výnimku 
zo zdanenia majú dôchodco-
via nad 65 rokov, ktorí ak za 
rok nezarobia viac ako 18 000 
eur, nie sú zdaňovaní vôbec. 
Írsko uplatňuje aj odpočítateľ-
nú položku na každé dieťa vo 
výške 575 eur v prípade prvého 
a druhého dieťaťa, a 830 eur, 
ak má rodina viac ako dve deti. 
V prípade živnostníkov a iných 
samostatne zárobkovo činných 
osôb sú odpočítateľné položky 
prevažne aj vo forme skupiny 
príjmov, ktorých zdaňovanie je 
limitované, ako napríklad príj-
my hercov, autorov či sklada-
teľov. Oslobodený je aj príjem 
nepresahujúci hranicu 10 000 

Hlavnou témou uplynulého týždňa bola bezpečnosť 
účastníkov cestnej premávky nielen v Európe, ale i vo 
svete. Pod záštitou Organizácie spojených národov 
sa Svetový týždeň bezpečnosti na cestách začal 6. 
mája Európskym dňom bezpečnosti na cestách. Aj na 
Slovensku sa vo zvýšenej miere uskutočňovali kon-
troly, zamerané hlavne na najslabší článok premávky 
- chodcov. Nielen odborníci z celej Európy diskutujú 
o tejto problematike, stala sa aj súčasťou našich kaž-
dodenných rozhovorov. 

Pýtala sa: V. Kúkolová  Foto: I. Kardhordová

Čo najviac ohrozuje bezpečnosť 
účastníkov cestnej premávky? 

eur z prenájmu izieb v byte, či 
dome daňovníka. Výhodnejšie 
podmienky zdaňovania majú aj 
osoby trpiace vírusom HIV, či 
hepatitídou typu C.
  Sadzba dane z príjmov fyzic-
kých osôb je progresívna s dvo-
ma zdaňovacími pásmami 20 
percent a 41 percent, pričom 
nižšou sadzbou sú zdaňované 
príjmy nepresahujúce hodnotu 
32 800 eur za rok. Dosiahnu-
té príjmy nad uvedenú hranicu 
sú už zdaňované vyššou 41 
percentnou sadzbou. I keď sa 
na prvý pohľad zdá, že sadzba 
dane z príjmov je pomerne vy-
soká a tým pádom by aj daňové 
zaťažene Írov malo byť väčšie, 
tak pravdou je, že Írsko popri ne-
zdaniteľných častiach uplatňuje 
aj pomerne rozsiahle daňové 
bonusy, o ktorých sa nám Slová-
kom môže len snívať. Napríklad 
každý daňovník má právo si 
od dosiahnutej dane odpočítať 
základnú sumu vo výške 1 650 
eur, ktorá sa však môže zvyšo-
vať v závislosti od jeho veku, 
rodinného či zdravotného stavu.
  V roku 2011 prišlo Írsko s no-
vým systémom platenia zdra-
votných a sociálnych odvodov, 
s tzv. univerzálnym sociálnym 
poplatkom (z angl. Universal 
social charge), ktorý nahradil 
dovtedy uplatňovaný systém 
zdravotného a sociálneho za-
bezpečenia. Poplatok sa platí 
z dosiahnutého príjmu a má 
progresívny charakter. Íri za-
rábajúci menej ako 10 036 eur 
ročne, neplatia nič (v roku 2011 
bola hranica nastavená na úrov-
ni 4 004 eur). Ostatní platia v zá-
vislosti od výšky dosiahnutého 
ročného príjmu v rozmedzí od 2 
do 7 percent.

Daň z príjmov právnických osôb
  Daňové zaťaženie právnických 
osôb je jedno z najmenších na 
svete na čom sa jednoznačne 
podpísala nízka daňová sadzba 

Autovraky na majstrovstvách Slovenska
  V dňoch 2. – 4. mája sa v Trenčíne uskutočnila 11. Medzinárodná výstava hasičskej, záchranárskej 
a zabezpečovacej techniky, ktorú organizoval Hasičský a záchranársky zbor pod patronátom Ministerstva 
vnútra SR a Ministerstva kultúry SR. V rámci výstavy sa uskutočnila X. medzinárodná konferencia FIRECO 
2013, ukážky vyslobodzovania osôb z havarovaného vozidla, vyhľadávanie nezvestnej osoby za pomoci 
špeciálne cvičeného záchranárskeho psa alebo výstava zberateľských kuriozít s hasičskou tematikou. Veľkou 
atrakciou výstavy boli Majstrovstvá Slovenskej republiky vo vyslobodzovaní zranených osôb z havarovaných 
vozidiel, ktoré sa uskutočnili 3. mája 2013. Spoločnosť ŽP EKO QELET, a.s. na túto akciu poskytla pätnásť 
vykúpených autovrakov, zbavených nebezpečných častí.

na úrovni 12,5 percenta, uplat-
ňovaná v prípade spoločností 
zaoberajúcich sa obchodom. 
Ostatné spoločnosti sú zdaňo-
vané 25 percentnou sadzbou. 
Špeciálny režim zdaňovania sa 
uplatňuje v prípade začínajúcich 
spoločností, na ktoré sa vzťa-
huje základná 12,5 percentná 
sadzba, a ktoré nepodnikajú 
v oblasti služieb. Tie môžu zís-
kať až trojročné daňové prázd-
niny v prípade, že nevygene-
rujú zisk vyšší ako 320 000 eur 
za rok. Kapitálové príjmy boli 
v roku 2012 zdaňované vyššou 
sadzbou dane, na úrovni 30 per-
cent (predtým sa uplatňovala 
25 percentná sadzba). U nie-
ktorých, tzv. neočakávaných, 
ziskov je sadzba stanovená až 
vo výške 80 percent.

Majetkové dane
  Írsko uplatňuje 30 percentnú 
daň z dedičstva a darovania, 
ktorá sa však uplatní až nad 
určitú hodnotu a rovnako sa pri 
nej zohľadňuje aj vzťah medzi 
darcom a obdarovaným, resp. 
zosnulým a pozostalými. Írsko 
uplatňuje aj daň z nehnuteľností, 
ktorú sa však rozhodlo od roku 
2013 zmeniť, pričom po novom 
budú Íri platiť daň, ktorej výška 
bude závisieť od hodnoty ich 
nehnuteľnosti a nie od rozlohy 
ako je to napr. na Slovensku.

Daň z pridanej hodnoty
Sadzba dane z pridanej hodnoty 
je v Írsku jedna z najvyšších, 
v porovnaní s ostatnými člen-
skými štátmi a to sa v roku 2012 
zvýšila z 21 percent až na sú-
časných 23 percent. Írsko však 
uplatňuje aj jednu zníženú 13,5 
percentnú sadzbu, ktorou zda-
ňuje najmä služby, noviny, sta-
vebnú činnosť či energie určené 
domácnostiam a palivá. Nulová 
sadzba dane sa uplatňuje na 
potraviny, detské oblečenie a to-
pánky a samozrejme na knihy.

Ing. Alena Kvačkajová, Edú
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Súťaž  medzi  zmenami  –  ocel iareň
Nie je dôležité umiestnenie, ale celkové výsledky prevádzkarne 

Víťazná zmena D objektívom I. Kardhordovej.

Šiesty letný kemp sa začne 15. júla

Kvalita, výsledky hos-
podárenia, dodržiava-
nie zásad bezpečnosti 
pri práci, reklamácie, 
to sú oblasti, z kto-
rých boli vypracované 
kritériá súťaže medzi 
jednotlivými pracov-
nými zmenami vo výrobných 
a obslužných prevádzkarňach. 
Súťažia pracovníci kategórie 
„R“ z valcovne bezšvíkových rúr, 

Z uvedeného vyplýva, že pre štu-
dentov je to jedinečná príležitosť 
nielen na získanie nových poznat-
kov, ale zároveň pre niektorých aj 
šanca kontaktu s potenciálnym 
zamestnávateľom. Aké máte po-
znatky v tomto smere?
  - Potenciál študenta a jeho ďalšie 
vlastnosti do značnej miery odha-
lia naši skúsení lektori a školitelia 
už počas trvania kempu. Šikovní 
študenti, ktorí rozpoznajú prínosy 
takejto spolupráce, udržiavajú aj 

naďalej kontakt so spoločnosťou. 
Spolupráca po ukončení kempu 
môže so študentmi pokračovať 
ďalej individuálne počas štúdia, 
účasťou na bakalárskych a diplo-
mových prácach alebo aj priamou 
účasťou na riešení reálnych úloh 
z prostredia vývoja softvéru. Ak takto 
cielene budovaný vzťah so spoloč-
nosťou v budúcnosti prerastie do 
zamestnaneckého pomeru, potom 
je to nesporná výhoda pre obidve 
strany. Spoločnosť získava overe-
ného a pripraveného zamestnan-
ca, ktorého vo veľmi krátkom čase 
môže zapojiť do svojich procesov, 
zamestnanec nastupuje do zná-
meho prostredia, v ktorom má už 
vytvorené určité vzťahy a disponuje 
poznatkami a informáciami z pros-
tredia spoločnosti. 
Ako taký kemp prebieha?
 - Prípravná fáza kempu prebieha 
v spoločnosti ŽP Informatika už 
približne dva mesiace pred začatím, 
spúšťa sa propagácia v médiách, 
prebieha plánovanie a príprava 
podkladov. Kemp je tradične otvá-
raný v letnom období, kedy študenti 
majú podstatne menej študijných 
povinností. V trvaní troch týždňov sa 
stanú súčasťou spoločnosti. V rámci 
úvodnej časti získajú informácie 

o spoločnosti, o vyvíjaných a pre-
vádzkovaných informačných systé-
moch a používaných informačných 
technológiách. V rámci odbornej 
prípravy študenti absolvujú školenia 
z vybraných oblastí informačných 
technológií, ktoré im dajú základ 
pre ďalšiu fázu kempu, ktorá zahŕňa 
praktické otestovanie získaných ve-
domostí. V rámci tejto fázy zrealizujú 
samostatne konkrétne zadanie pre 
vytvorenie jednoduchého softvéru. 
Počas celej tejto fázy sú im kon-
zultačne nápomocní naši lektori. 

Spestrením kempu sú aj činnosti 
priamo nesúvisiace s IT, napr. krátke 
školenie ako vytvárať prezentácie, 
ako prezentovať pred publikom. Aj 
v tomto prípade si získané znalosti 
študenti overia v praktickej časti.
Aké sú podmienky pre záujem-
cov?
  - Prvé informácie záujemcovia 
o letný študentský kemp môžu získať 
z adresy http://www.zpinformatika.sk/
kemp2013/intro.pdf . Nevyhnutnou 
podmienkou pre prijatie do kempu 
je vyplnenie vstupného dotazníka 
o dosiahnutých znalostiach v oblasti 
informačných technológií. Kvôli indi-
viduálnemu prístupu je študentský 
kemp kapacitne dimenzovaný pre 
približne dvanásť záujemcov. Výber 
účastníkov pre tohtoročný kemp 
prebehne na základe doručených 
dotazníkov. Ako bolo v úvode spo-
menuté, prioritne je kemp určený pre 
študentov informatických smerov, ale 
samozrejme každá žiadosť je posu-
dzovaná individuálne a tým pádom 
rozhodujú znalosti a schopnosti.
  Pri tejto príležitosti srdečne pozý-
vam študentov na tohtoročný letný 
študentský kemp informačných tech-
nológií v spoločnosti ŽP Informatika 
s.r.o.

O. Kleinová

ťahárne rúr, oceliarne, 
druhovýroby, centrál-
nej údržby, energetiky, 
dopravy a odboru ria-
denia kvality. Ako súťa-
žia v oceliarni? Oslovili 
sme Ing. Mareka Briže-
ka, vedúceho výroby:

Ako pokračuje súťaž medzi zme-
nami vo vašej prevádzkarni?
  - Medzizmenová súťaž v pre-
vádzkarni oceliareň pokračuje 

už trinásty rok. Priebežne každý 
mesiac vyhodnocujeme poradie 
zmien podľa stanovených kritérií. 
O výsledkoch súťaže sú zamest-
nanci informovaní na nástenke 
pred budovou elektrooceliarne, aj 
na elektronickej tabuli pred vstu-
pom do kantíny oceliarne. Každý 
zamestnanec prevádzkarne si tak 

môže pozrieť, ako sa umiestnila 
jeho zmena v predchádzajúcom 
mesiaci. Zamestnanci sa z tohto 
hodnotenia dozvedia, v ktorých 
oblastiach hodnotenia bola tá ich 
zmena najlepšia a v ktorých naj-
horšia. 
Menilo sa počas druhého roka 
po inovovaní súťaže niečo v kri-

tériách hodnotenia?
  - V priebehu trinástich rokov boli 
len dvakrát inovované, resp. dopĺ-
ňané hodnotiace kritériá, naposle-
dy v roku 2011, takže minulý rok 
k žiadnym zmenám nedošlo. Tak 
ako pred rokom, vyhodnocujeme 
jedenásť kritérií v ekonomickej, 
kvalitatívnej a bezpečnostnej ob-
lasti.
Ako hodnotíte minulý rok?
  - Myslím, že väčšina zamestnan-
cov oceliarne pochopila, že nie je 
až tak podstatné, na koľkom mieste 
skončila ich zmena v medzizmeno-
vej súťaži, ale že dôležitejšie je, aké 
výsledky dosahuje prevádzkareň 
ako celok. Na druhej strane, súťaž 
je súťaž, a žiadna zmena nechce 
byť posledná. Preto sa niekedy 
stáva, že niektorí zamestnanci 
chcú prilepšiť tej svojej zmene aj 
nie celkom férovým spôsobom. 
Našťastie sa s takýmto konaním 
v poslednom období stretávam už 
len výnimočne. 
Predstavíte nám aktuálny víťaz-
ný kolektív za rok 2012?
  - Tak, ako v roku 2011, aj v roku 
2012 sa víťaznou zmenou stala 
zmena D pod vedením skúseného 
majstra Jozefa Haviara, aj napriek 
tomu, že prvý polrok 2012 bola vo 
vedení zmena C. Ani ostatné zme-
ny však za víťaznou zmenou príliš 
nezaostávali.

O.K.

Už tradične sa prvého 
mája v našej spoloč-
nosti uskutočňuje reví-
zia elektrických zariade-
ní. Vedúceho energetiky 
Ing. Jozefa Čerňana 
sme požiadali o rozho-
vor na uvedenú tému:
Priblížite nám ako prebieha reví-
zia v takom kolose, ako je naša 
akciová spoločnosť?
   - Každoročná revízia elektric-
kých zariadení má svoj význam, 
odstránia sa nedostatky tam, kde 
sa ťažko hľadá priestor na prácu, 
t.j.  vypnutý stav rozvodní trafosta-
níc, resp. káblových vedení. Prí-
pravné práce so zabezpečením 
revízie začíname v marci. Keďže 
Železiarne Podbrezová a.s. sú pre-
vádzkovateľom miestnej distribučnej 
siete v Podbrezovej a dodávajú 
elektrickú energiu aj ostatným od-
berateľom, musíme v dostatočnom 

Prvomájová revízia  prebehla bez problémov
predstihu všetkým odbe-
rateľom oznámiť preru-
šenie dodávky elektrickej 
energie. Organizačne 
zabezpečujú  činnosť pri 
vypínaní, resp. zapína-
ní prívodných vedení do 
Železiarní Podbrezová 

a.s. s prevádzkovateľom distribučnej 
siete SSE-Distribúcia Žilina. 
   Veľmi dôležité je pre prácu za-
bezpečiť vypnutý stav a zároveň 
napájanie dôležitých zariadení ako 
napr. telefónne ústredne pre zabez-
pečenie komunikácie. 
   V predstihu pred samotnou reví-
ziou prevádzkareň centrálna údržba 
zabezpečuje termovízne merania 
elektrických zariadení, čím pri práci  
1. mája môžeme cielene odstrániť 
zistené nedostatky.  V prevádzkarni 
energetika na prvomájovej revízii 
pracujú takmer všetci elektrikári. 
Počas revízie elektrických zariadení 

sa realizujú i práce na ostatnom 
technologickom zariadení, ktoré nie 
je možné počas roku odstaviť. Sú to 
najmä práce na hlavných plynových 
regulačných staniciach, rozvodoch 
plynu, rozvod pary v teplárni nového 
závodu, resp. napájacie potrubné 
rozvody priemyselnej vody. K za-
bezpečeniu týchto prác používame 
elektrickú energiu z náhradných 
zdrojov – elektrocentrál. 
Vyskytli sa problémy?
   - Revízia prebehla bez problémov, 
ako vždy pri kontrolách zariadení, 
zistené drobné nedostatky sú ihneď 
odstraňované. 
Prezradíte nám, ako sa darí vašej 
prevádzkarni od začiatku roka?
   - Zima bola štedrá na sneh, čo sa 
odrazilo  pri výrobe elektrickej ener-
gie vo vodných elektrárňach, výrobu 
elektrickej energie od začiatku roka 
plníme na  107,47 percenta.

(ok)

V rámci prvomájovej 
revízie elektrických 
zariadení v našej spo-
ločnosti prebieha aj re-
vízia výpočtovej tech-
niky. Vedúceho odboru 
technická podpora, Ing. 
Romana Kohútika zo ŽP 
Informatika sme sa opýtali:
V čom spočíva revízia výpočtovej 
techniky?
   - Počas odstávky sme sa sústredili 
hlavne na práce, ktoré nie je možné 
vykonať za bežnej prevádzky. Naši 
pracovníci vykonali údržbu, skontro-
lovali stav rozvádzačov, elektrických 
rozvodov, ale aj zariadení, ktoré sú 
umiestnené mimo našich dátových 
centier v starom či novom závode. 
Prvomájová revízia je jediným dňom  
v roku, keď je možné na krátku dobu 
vypnúť najdôležitejšie servery či 
dátové uzly. Administrátori využili 
revíziu na hardvérovú a systémovú 
údržbu týchto zariadení, prípadne 
na ich fyzickú alebo logickú migráciu.

Novinkou bolo nasadenie záložného generátora
Riešili ste aj nejaké ne-
predvídané situácie?
   - Vyslovene nepredví-
dané situácie sme na-
šťastie riešiť nemuseli. 
Úplnou novinkou pre nás 
bolo nasadenie nového 
záložného motorgenerá-

tora počas revízie v dátovom centre 
v starom závode. Prvýkrát v histórii 
prvomájových revízií sme o 6. hod. 
ráno nevypínali zariadenia, ale všet-
ky systémy sme nechali bežať. Po 
výpadku napájania z distribučnej 
siete o 6. hod. motorgenerátor au-
tomaticky naštartoval a prevádzka 
dátového centra pokračovala bez 
prerušenia. Práve nasadenie mo-
torgenerátora vzbudzovalo najväč-
šie obavy zo strany energetikov 
– hrozilo totiž zavlečenie napätia 
po distribučnej sieti v podniku na 
pracoviská, na ktorých sa tiež vy-
konávali revízne činnosti a tým aj 
ohrozenie života pracovníkov na 
týchto pracoviskách. Podobná si-

tuácia bola aj v dátovom centre v 
novom závode, kde niektoré časti in-
formačného systému boli napájané 
zo záložného zdroja (UPS). Vysoko 
si cením profesionálny prístup ko-
legov z elektroservisu a energetiky, 
ktorí nám počas prípravných prác 
pred revíziou pomohli identifikovať 
rizikové body a navrhnúť opatrenia, 
ktoré vylúčili prienik napätia mimo 
dátových centier.
Ako hodnotíte priebeh tohtoroč-
nej revízie?
   - Napriek novej a zložitejšej situá-
cii, ktorá nastala nasadením zálož-
ných napájacích zdrojov, sa nám 
podarilo realizovať všetky napláno-
vané činnosti v obidvoch dátových 
centrách, aj vysunutých lokalitách 
v Železiarňach Podbrezová a.s. 
Veľmi oceňujem zodpovedný a nad-
štandardný prístup všetkých našich 
pracovníkov, ktorí sa zapojili do 
prípravných prác alebo priamo do 
činností počas revízie.

(ok)
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  Rezort školstva organizoval 
25. apríla medzinárodnú kon-
ferenciu k systému duálneho 
odborného vzdelávania. Za 
účasti partnerov z Nemecka, 
R a k ú s k a ,  M aďa r s k a  a 
Čiech boli na konferencii 
sformulované východiská 
zásadných systémových 
a  legislat ívnych zmien 
pre vytvorenie duálneho 
vzdelávania. 
  Cieľom medzinárodnej kon-
ferencie nazvanej Odborné 
vzdelávanie – možnosti trans-
feru a implementácie prvkov 
duálneho vzdelávacieho sys-
tému, bolo sprostredkovanie 

 Študent jednoodborovej 
histórie 3. ročníka Ka-
tedry histórie FF Univer-
zity Konštantína Filozofa 
Michal Ďurčo, sa v rámci 
svojej bakalárskej prá-
ce „Vývoj industriálnej 
krajiny Hronca“ zúčastnil 
Študentskej vedeckej odbornej čin-
nosti (ŠVOČ) a vo svojej kategórii 
zvíťazil. K tomuto významnému 
úspechu sme mu tak trochu do-
pomohli aj my, rešeršami z rôz-
nych zborníkov, pochádzajúcich 
z depozitárov nášho Hutníckeho 

Prvenstvo za výskum

múzea. Michal, ktorý počas príprav 
niekoľkokrát navštívil múzeum nám 
prezradil, že od detstva má blízky 
vzťah k histórii. Keď počas vysoko-
školského štúdia zistil, že pre boha-
tú hutnícku históriu v Hronci absen-
tuje výskum z historickogeografické-
ho hľadiska, rozhodol sa venovať sa 
mu v rámci bakalárskej práce. Získa-
né poznatky prekračovali stanovený 
rozsah jeho práce, preto sa rozhodol 
prezentovať ich na ŠVOČ na svojej 
katedre, pričom osobitnú pozornosť 
venoval baníckej činnosti v oblasti 
a analýze archívnych prameňov 
Štátneho ústredného banského ar-
chívu. Jeho práca upútala nielen 
odbornú porotu ale i divákov a tak si 
zaslúžene odniesol prvenstvo. „Té-
ma takto koncipovanej práce ŠVOČ 

je v súlade s aktuálnym 
trendom historického 
výskumu vývoja priemy-
selnej krajiny v danom 
území. Tento výskumný 
smer, využívajúci rôzno-
rodú informačnú databá-
zu a metodické postupy 

sa v našej historiografii doteraz 
prakticky neobjavoval. Z tohto hľa-
diska hodnotím autorov prístup 
k skúmanej problematike ako pod-
netný a perspektívny,“ uvádza v po-
sudku školiteľ doc. RNDr. Peter 
Chrastina, PhD. 

  Michal nám prezradil, že výskum 
danej problematiky nepovažuje 
za ukončený. Venoval sa obdobiu 
približne od 14. storočia do rokov 
1837-38, vypracoval vývoj využí-
vania krajiny v stanovenom období 
na základe máp 1. a 2. vojenského 
mapovania a s výstupmi násled-
ne uplatnil multitelporálnu analý-
zu časových horizontov 1782-84 
a 1837-38. Počas magisterského 
štúdia sa chystá vykonať historic-
ko-geografický výskum obdobia II. 
polovice 19. storočia, kedy nastali 
výrazného zmeny pôvodného cha-
rakteru krajiny aj v širšej oblasti, 
súvisiace najmä s výstavbou no-
vej valcovne pod vrchom Brezová 
(dnešný starý závod ŽP).

V. Kúkolová

Skúmané územie na mape I. vojenského mapovania v r. 1782/84

Žiaci štvrtých a piatych ročníkov Súkromnej strednej odbornej školy hutníckej Železiarní Podbrezová a.s. 
prežili 26. apríla príjemné piatkové dopoludnie so zástupcom Hutníckej fakulty Technickej univerzity Koši-
ce - prodekankou doc. Ing. Ivetou Vaskovou, PhD.  a študentkou inžinierskeho štúdia. Formou prezentácie 
získali naši žiaci informácie o študijných programoch. Zároveň spoznali i mimoškolské aktivity fakulty - me-
dzinárodnej spolupráce s partnerskými školami. Beseda bola veľmi zaujímavá aj poučná.  
Stáť na prahu dospelosti nie je jednoduché. Ešte ťažšie je rozhodnúť sa o svojej budúcnosti. V konečnom 
dôsledku naši žiaci už ako absolventi fakulty majú možnosť uplatnenia v Železiarňach Podbrezová a. s..
Mgr. Danica Kvačkajová, výchovná poradkyňa SSOŠH ŽP                                                      Foto: J. Čiefa

MEDZINÁRODNÁ KONFERENCIA 
K DUÁLNEMU ODBORNÉMU VZDELÁVANIU 

V dňoch 2. - 3. mája sa uskutočnila praktická časť odbornej zložky maturitných skúšok. Po prvýkrát maturovali aj študenti odboru 
mechanik mechatronik. Na snímke I. Kardhordovej Roman Pliešovský, mechanik strojov a zariadení. Komisii predsedala Ing. Anna 
Mroceková zo SŠ Detva. Skúšajúci: Ing. I.Majer, Ing. M. Pindiaková, v pozadí T. Kňazovický a Ing. A. Čukanová.                 F: J. Čief

skúseností z fungovania tohto 
systému v iných krajinách. Sú-
časťou nášho duálneho systé-
mu by mali byť zásadné prvky, 
ktoré už úspešne fungujú v 
krajinách s duálnym systémom 
vzdelávania.
  Konferenciu, ktorá sa usku-
točnila v hoteli Bôrik v Bra-
tislave, otvoril minister škol-
stva, vedy, výskumu a športu 
Slovenskej republiky Dušan 
Čaplovič a prevzal nad jej ko-
naním záštitu. Nasledovala 
panelová diskusia, napr. Úloha 
štátu v duálnom vzdelávacom 
systéme, od Volker Rieke, 
Spolkové ministerstvo školstva 
a výskumu – Spolková repub-
lika Nemecko, Prečo majú ne-
meckí zamestnávatelia záujem 
o participáciu na duálnom sys-
téme Roman Nosko zástupca 
Slovensko-nemeckej obchod-
nej a priemyselnej komory, 
Pripravenosť slovenských za-
mestnávateľov participovať na 
duálnom systéme vzdelávania 
a zavedení jeho prvkov v SR 
od Romana Zaťku – Inovasoft, 

uvedenie príkladov úspešnej 
spolupráce v Spolkovej republi-
ke Nemecko, Českej republike, 
Maďarskej a Rakúskej repub-
like. Popoludní boli na konfe-
rencii vystúpenia slovenských 
i zahraničných zamestnávate-
ľov a zástupcov ministerstiev, 
ako aj pracovné workshopy. 
Jeden z workshopov viedla 
personálna riaditeľka Železiar-
ní Podbrezová Ing. Mária Nik-
lová na tému „Postavenie žiaka 
a zamestnávateľa v duálnom 
systéme“, po prezentácii sa 
rozvinula diskusia. Diskutovalo 
sa o partnerstve štátu a za-
mestnávateľov pri zavádzaní 
prvkov duálneho vzdelávania, 
jeho zdrojoch financovania, 
ako aj o postavení žiaka a za-
mestnávateľa v tomto systéme.
  Organizátorom konferencie 
bol Štátny inštitút odborného 
vzdelávania, ktorý odborne 
a metodicky zastrešuje oblasť 
odborného vzdelávania a prí-
pravy na Slovensku.

Ing. A. Pavlusová
riaditeľka SSOŠH ŽP a SG ŽP
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Významný dopad na výsledky vyúčtovania má realizácia 
OBNOVY BYTOVÝCH DOMOV. Za obdobie od roku 2010 až 
do roku 2012 sa uskutočnila komplexná OBNOVA desiatich 
bytových domov a priniesla konkrétne výsledky.
V roku 2010 bola realizovaná OBNOVA BYTOVÝCH DO-
MOV:
ŠDC 2,4 v Brezne
Krčulova 14,16,18 v Brezne
Štiavnička 211/50
V roku 2011 bola realizovaná OBNOVA BYTOVÝCH DO-
MOV:
Fraňa Kráľa 2 v Brezne
Štiavnička 211/48,49
V roku 2012 bola realizovaná OBNOVA BYTOVÝCH DO-
MOV:
Šupkova 46
Šupkova 45 ( I + II etapa)
Štiavnička 212/53,54
Štiavnička 208
Štiavnička 205
V roku 2013 je realizovaná OBNOVA BYTOVÝCH DOMOV:
Šupkova 45 ( III etapa)
Štiavnička 212/51,52
Pripravuje sa OBNOVA BYTOVÝCH DOMOV: 
Štiavnička 211/46,47
Štiavnička 206
   Realizácia komplexnej obnovy priniesla konkrétne výsledky 
už v prvom roku po zateplení. I napriek vypočítaným splátkam 
vrátane úroku za poskytnutý úver, sú stanovené zálohové pred-
pisy približne na úrovni zálohových predpisov (ak nie sú mene-
né okná) pred zateplením, prípadne v nasledujúcich rokoch pri 
znižovaní výšky úveru a prijateľnej úrokovej sadzbe, môžu byť 
zálohové predpisy nižšie ako pred zateplením. Z dosiahnutých 
úspor za energie môžu vlastníci splácať poskytnutý úver.

Vyúčtovanie služieb za rok 2012 v súlade so zmluvou o výkone správy

Obnova bytových domov prináša výsledky
  Správcovská spoloč-
nosť ŽP Bytos, správca 
1 372 bytov a nebytových 
priestorov, ako každý rok 
v súlade so Zákonom 
182/1993 Zb. v platnom 
znení a zmluvou o výko-
ne správy, si splnil svoje 
povinnosti a do konca apríla odo-
vzdala vlastníkom bytov a neby-
tových priestorov daňové doklady 
– vyúčtovanie nákladov za služby 
za rok 2012 a voleným zástupcom 
predložila kompletnú správu a hos-
podárenie jednotlivých bytových 
domov k 31. decembru 2012. V by-
tových domoch, ktoré prešli vý-
znamnou komplexnou OBNOVOU, 
je súčasťou správy aj vyhodnotenie 
splácania investičného úveru, infor-
mácia o priemernej úrokovej sadzbe 
za rok 2012, vyhodnotenie dosiah-
nutých úspor po významnej revita-

lizácii bytových domov. 
Výsledky vyúčtovania sú 
pozitívne,  napriek tomu, 
že v niektorých bytových 
domoch (nezateplených) 
došlo v roku 2012 k mier-
nemu nárastu spotreby 
energií na vykurovanie 

vplyvom intenzívnejšej zimy na za-
čiatku roka 2012 a koncom roka 
2012. V prevažnej väčšine bytových 
domov boli náklady nižšie ako sta-
novené preplatky. Podobný výsle-
dok je aj u jednotlivých vlastníkov. 
Väčšiny z nich má preplatky, ktoré 
v týchto dňoch postupne zasiela-
me. Spôsob rozúčtovania je daný 
a schválený vlastníkmi a v roku 
2012 sa v porovnaní s rokom 2011 
nemenil. Nezaznamenali sme zme-
nu ani pri rozúčtovaní nákladov na 
vykurovanie v pomere rozúčtovania 
na spotrebnú a základnú zložku.

Cena tepelnej energie podľa dodávateľov 1-12/2012

Dodávateľ Skutočná cena var. zložky
€/kWh vr. DPH

Skutočná cena fi xná zložka
€/kWh vr. DPH Poznámka

Dalkia, a.s. 0,0684 132,92

ŽP, a.s. 0,06276 50,5451

Švermova 2378 0,08 –– vlastná domová
plynová kotolňa

Fraňa Kráľa 2 0,0687 –– vlastná dom. plyn.kotolňa
vybud. r. 2011

Cena studenej vody 1-12/2012

Dodávateľ vodné + stočné
€/m³ vr. DPH

vodné
€/m³ vr. DPH

stočné
€/m³ vr. DPH

Veolia 2,5758

ŽP, a.s. 0,5759

OÚ Podbrezová 1,0909

Analýza dosiahnutých úspor v OBNOVENÝCH BYTOVÝCH DOMOCH, realizovaných v roku 2010, 2011:

   množstvo kWh   

Bytový Obnova  Rok 2009 Rok 2010 Rok 2011 Rok 2012 Úspory 2010-20012

dom ukončená v kWh v kWh v kWh v kWh v kWh úspoy v %

Krčulova 14,16,18 30.9.2010 332 626 295 461 208 477,78 212 988,87 -280 950,31 33,99

ŠDC 2,4 15.11.2010 150 822 148 955 117 231 121328 -64 952 19,6

Štiavnička 211/50 30.8.2010 –– 120 261 83 550 85 040 -36 711 29,3

Fraňa Kráľa 2 30.9.2011 –– 296 501 238 447,23 223 563,83 -130 991 24,1

Štiavnička 211/48,49 30.8.2011 –– 238 105,5 204 296 160 400 -111 515 32,63

Uvedené úspory v percentuál-
nom vyjadrení boli dosiahnuté 
i za tej skutočnosti, že cena 
za kWh sa zvýšila za uplynulé 
obdobie zhruba o 6 percent.
   Veľmi zaujímavé porovnanie je 
v mernej spotrebe za rok 2012 v 
bytových domoch, ktoré z hľadis-
ka architektonického tvoria jeden 
stavebný celok a majú porovna-
teľnú podlahovú plochu, približný 

počet obyvateľov, ale neboli rov-
nako zateplené. 
   Rozdiel v mernej spotrebe me-
dzi bytovými domami Štiavnička 
211/48,49 (zateplený bytový dom) 
a Štiavnička 211/46,47 (nezatep-
lený bytový dom), ktoré sú porov-
nateľné čo do podlahovej plochy 
a počtu obyvateľov, je názorovým 
príkladom zmeny postoja jeho 
obyvateľov. Vlastníci bytového 

domu Štiavnička 211/46,47 si v 
januári 2013 odsúhlasili komplex-
nú OBNOVU svojho bytového 
domu. V súčasnosti je v príprave 
projektová dokumentácia. Zatep-
lenie bytových domov, napriek 
počiatočnej vysokej investícií, má 
mnoho výhod. Pre rozhodnutie 
OBNOVY BYTOVÉHO DOMU 
vlastníkov, presvedčia reálne 
výsledky zateplených domov – 
úspora energií, nová kvalita býva-
nia, zvýšená tepelná pohoda. A to 
je tá správna cesta ako znížiť účty 
za energie, ktoré všetci, ktorí obý-
vame bytové domy, dostávame 
po ukončení kalendárneho roka. 

Ing. Věra Buláková, 
riaditeľka ŽP BYTOS, s.r.o.

Bytový dom zateplený/nezateplený Merná spotreba
v kWh/m²

Štiavnička 211/48,49 zateplený v roku 2011 57,41

Štiavnička 211/46,47 nezateplený 93,21

Štiavnička 211/50 zateplený v roku 2010 60,93

Bytový dom na Kolkárni po obnovení,

vo fáze obnovy objektívom A. Nociarovej.
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Jedálny lístok 20. – 26.5.2013 Jedálny lístok 27.5.-2.6.2013
Pondelok

Polievky: nosická s cícerom, pečivo
mrkvová s pórom, pečivo

Hydinové ražniči, zemiaky, šalát
Jelenie ragú s brusnicami, cestovina

Granatiersky pochod, cvikla
Tlačenkový šalát, pečivo

Zapekaný bravčový rezeň so syr., zel. obloha
Dukátové buchtičky s vanilkovým krémom

Celozrnná bageta syrová
Mliečny balíček

Utorok
Polievky: slepačia, pečivo

paradajková s ryžou, pečivo
Hovädzí guláš debrecínsky, knedľa
Kurací rezeň na hubách, ryža, šalát

Vyprážaná treska plnená brokol. a syr.,
zem., šalát

Šalát cestovinový s kapiou a salámou
Zemiakový paprikáš, paradajkový šalát

Tvarohový nákyp s višňami
Bageta Gurmán

Pečené kuracie stehno vykostené, pečivo
Streda

Polievky: údeninová, pečivo
zemiaková gulášová, pečivo

Kuracie stehno s kuriatkov. omáčkou, cestovina
Bravčový rezeň s broskyňou a syrom, zem., šalát

Držky na diabolský spôsob, knedľa
Šalát rančerský, pečivo

Špenátové halušky s tvarohom, zakysanka
Palacinky s džemom a čokoládou
Bageta šampiňónová so šunkou

Ovocný balíček
Štvrtok

Polievky: fazuľová, kyslá, pečivo
krupicová so zeleninou, pečivo

Pečené morčacie stehno, červená kap., knedľa
Hovädzia pečienka pražská, ryža, šalát
Važecká pochúťka, zemiakové placky

Syrové tajomstvo, pečivo
Pečené zemiaky s paradajkovou omáčkou

Šišky s Nutelou, kakao
Bageta s kuracím mäsom

Vyprážaný bravčový rezeň, pečivo 
Piatok

Polievky: zeleninová s rajbaničkou, pečivo
šurdica, pečivo

Vyprážaný kur. rezeň furmanský,
zem. kaša, uhorka

Brav. stehno záhradnícke, slov. ryža, šalát
Zemiakové knedličky s údeným mäsom, kapusta

Windsorský šalát, pečivo
Karfiol so syrovou omáčkou, zemiaky

Hanácke koláče, kakao
Bageta moravská
Mliečny balíček

Sobota
Polievka: mexická, pečivo

Bravčový guláš segedínsky, knedľa
Morčacie prsia s paprikou a brokol., ryža, šalát

Bageta s pikantným mäsom
Nedeľa

Polievka: sedliacka, pečivo
Detvianska nátura, opek. zemiaky, uhorka

Hovädzia roštenka na slanine, tarhoňa, šalát
Bageta Apetito

Pondelok
Polievky: krúpková, pečivo

frankfurtská, pečivo
Morč. prsia na hrášku so šampiň., ryža, šalát

Hovädzia pečienka sviečková, knedľa
Ravioly so syrom, paradajková omáčka

Šalát bretónsky, pečivo
Šéfovský šalát

Pečené buchty so slivkovým lekvárom, kakao
Bageta s pikantným mäsom

Ovocný balíček
Utorok

Polievky: hovädzia s pečeň. haluškami, pečivo
slovenská šajtľava, pečivo

Vyprážané kuracie stehno, zem. kaša, kompót
Brav. stehno bratislavské, cestovina

Roľnícke zemiaky, uhorka
Šalát z červenej repy so syrom, pečivo

Zapekaná brokolica s tofu
Ryžový nákyp s ovocím

Bageta Apetito
Pečené kačacie stehno, pečivo

Streda 
Polievky: oravská fazuľová, pečivo

kelová s ryžou, pečivo
Plnený bravčový závitok, ryža, šalát

Hovädzí guláš maďarský, knedľa
Zemiakové placky plnené mäsom

Pestrý cestovinový šalát
Morčacie prsia na hrášku, mrkvový šalát

Škoricové osie hniezda, kakao
Bageta moravská
Mliečny balíček

Štvrtok
Polievky: šošovicová kyslá, pečivo

roľnícka, pečivo
Vyprážané čevapčiči, zemiaky, šalát

Hovädzie filé kopaničiarske, tarhoňa, šalát
Pizza s kuracím mäsom a olivami

Študentský šalát, pečivo
Hubové rizoto, uhorkový šalát

Buchty na pare s Nutelou, makov. posýpka, kakao
Celozrnná bageta syrová

Pečená bravčová krkovička, pečivo
Piatok

Polievky: terchovská, pečivo
rascová s vajcom, pečivo

Bravčová pečená krkovička, kapusta, knedľa
Kuracie prsia prírodné, zeleninová ryža, šalát

Ryba na vidiecky spôsob, zemiaky, šalát
Pikantný syrový šalát, pečivo

Opekané tofu, hrach. kaša, volské oko, uhorka
Muffiny s čokoládou, kakao

Bageta Gurmán
Ovocný balíček

Sobota
Polievka: držková, pečivo

Jarné kuracie stehno, zemiaky
Goralská pochúťka, cestovina
Bageta salámová so šalátom

Nedeľa
Polievka: pohronská, pečivo

Morčacie soté na ázijský spôsob, ryža, šalát
Bravčové stehno na smotane, knedľa

Bageta s kuracím mäsom

Chrípka a úmrtia na chrípku sa Slovensku nevyhýbajú
 Na Slovensku navštívilo v chrípkovej 
sezóne 2012-2013 s chrípkou lekára 
približne 226126 ľudí a celkovo bo-
lo na akútne respiračné ochorenia 
evidovaných 1 698 923 prípadov, čo 
je o 17,5 percenta viac, ako v pred-
chádzajúcej sezóne. Chorých bolo 
mnoho ďalších, ktorí chrípku vyležali 
doma bez návštevy lekára. Labora-
tórne sa chrípku podarilo potvrdiť v 
647 prípadoch. Epidemiológovia veľ-
kosť tohtoročnej chrípky, aj jej dopady 

na zdravie obyvateľstva vyhodnotili. 
Verdikt znie: Chrípková sezóna 
2012/2013 bola závažnejšia ako 
uplynulá. „Zaznamenali sme vyšší 
počet ťažších foriem ochorení SARI 
(ťažké akútne respiračné ochore-
nie), ktoré mimochodom hlásime 
aj do európskych sietí, ktoré tiež 
situáciu monitorujú a následne 
analyzujú. Za celé Slovensko je 
dosiaľ nahlásených 244 takých 
ťažkých ochorení, ktoré sú spre-

vádzané dušnosťou, pacient musí 
vyhľadať lekársku pomoc, je od-
kázaný na umelú pľúcnu ventilá-
ciu, alebo minimálne na saturáciu 
kyslíkom. V sezóne 2011/2012 bolo 
takýchto prípadov hlásených len 
41. Podrobne sme zatiaľ analyzo-
vali situáciu v Banskobystrickom 
kraji, kde za uplynulú chrípkovú 
sezónu bolo hlásených celkovo 39 
prípadov SARI, z ktorých 9 končilo 
úmrtím, 7 priamo na chrípku, 2 

na jej následky. Zaujímavá je aj 
etiológia (pôvod) ochorení, keď 
sa na nich podieľali všetky typy 
vírusov chrípky. Treba zdôrazniť, 
že všetky vírusy ktoré sa evido-
vali v etiológii chrípky, či spomí-
naných ťažkých ochorení, boli 
obsiahnuté v očkovacích látkach 
proti chrípke,“ konštatuje k analý-
ze MUDr. Mária Avdičová, vedúca 
Odboru epidemiológie Regionálne-
ho úradu verejného zdravotníctva 
(RÚVZ) v Banskej Bystrici. Keď sa 
prenesieme z národnej úrovne na 
úroveň Banskobystrického kraja, tu 
lekári zaznamenali 185 981 prípadov 
ochorení na ARO a z toho 23 080 prí-
padov chrípke podobných ochorení. 
Je to o 12,3 percenta viac ako v mi-
nulej sezóne. Čo sa týka rozloženia 
chorobnosti v tejto sezóne podľa 
MUDr. Avdičovej úroveň ARO pre-
kračovala očakávanú hladinu a prvý 
vrchol dosiahli ochorenia tesne pred 
Vianocami – v 49. a 50. kalendárnom 
týždni. Potom prišlo k očakávanému 
poklesu počas Vianoc, aj v súvislosti 
so školskými prázdninami, násled-
ne chorobnosť narastala a vrchol 
dosiahla v 8. až 10. kalendárnom 
týždni, keď túto sezónu kulminovala. 
Odvtedy mierne klesá s výnimkou 14 
kalendárneho týždňa, keď opäť vý-
raznejšie stúpla. Najmä v druhej časti 
chrípkovej sezóny prevažoval v prí-
činách, náhodne odobratých vzoriek 
sentinelovými lekármi od pacientov 
chorých na chrípku, 
hlavne vírus chrípky 
typu B, ktorý akoby 
naberal na agresivi-
te. V podstate všetky 
ťažšie ochorenia sme 
zaznamenali len vo 
februári, marci a aprí-
li - vo vrcholnej fáze 
tohtoročnej chrípko-
vej sezóny. A to je typické pre klasic-
ký sezónny výskyt. Intenzita chrípky 
sa po pandemickom období, kedy 
bola chorobnosť významne vysoká, 
akoby stlmila. V chrípkových sezó-
nach rokov 2010/11 a 2011/12 došlo 
k poklesu ochorení a mali  menej 
agresívny priebeh. Chrípková sezóna 
v tomto roku opäť dostala typický 
charakter významného sezónneho 
zvýšenia s dvomi maximami a teraz 
opäť klesá. 
   Čo je podľa odborníkov, MUDr. Av-
dičovú nevynímajúc, závažné a alar-
mujúce, že zaočkovanosť populácie 
proti chrípke sa pritom v uplynulej 
chrípkovej sezóne znížila a klesla 
pod 4 percentá. Svetová zdravot-
nícka organizácia (WHO) odporúča 
celkovú zaočkovanosť populácie 
vyššiu ako 30 percent. Očkovanie 
pritom výrazne znižuje množstvo zá-
važných prípadov i cirkuláciu vírusu 
v populácii. Štatistiky sú jednoznač-
né – chrípka a úmrtia na chrípku sa 
nevyhýbajú ani Slovensku.
   Ako konštatovala MUDr. Avdičová, 
priebeh tohtoročnej chrípkovej se-
zóny nebol len slovenský, ale celo-
európsky jav. Až na to, že proporcia 
vírusov, ktoré sa podieľali na príči-
nách chrípkových ochorení v prvej 
fáze sezóny, sa častejšie vyskytoval 
pandemický vírus A H1N1 a v druhej 
fáze to bol vírus chrípky typu B. 
„V niektorých európskych kraji-
nách sa vírus typu B vyskytoval 
skôr, k nám to prišlo s odstupom, 
ale o to razantnejšie. Evidované 
úmrtia boli totiž až v druhej fáze 

chrípkovej sezóny – vo februári 
a v marci. Aj preto bolo na európ-
skom fóre opäť zdôrazňované, že 
treba viac propagovať očkovanie 
proti chrípke ako najúčinnejšom 
preventívnom opatrení. Potvrdzu-
jú to aj čiastkové analýzy, ktoré 
sme robili.. Treba si uvedomiť, že 
vyšetrujeme len špičku ľadovca 
z celkového počtu ochorení, aby 
sme vedeli, čo sa udialo v populá-
cii. Nie je cieľom, aby každý chorý 
bol vyšetrený a mal potvrdený 
vírus chrípky. Aj z tých málo prí-
padov ktoré sme takto vyšetrovali, 
sme spätne robili epidemiologickú 
anamnézu a získavali ďalšie infor-
mácií, ktoré nás zaujímali hlavne 
vo vzťahu k očkovaniu. Je smutné, 
že v celom Banskobystrickom 
kraji sme zaznamenali len prípady 
očkovaných na chrípku, ktoré však 
oba skončili uzdravením aj napriek 
tomu, že sa vyskytli vo vyššom 
veku. Naopak, máme také skúse-
nosti, že aj v rodinách kde žijú 
starší ľudia, ktorí mali byť všetci 
zo zákona zaočkovaní, lebo im 
to prepláca zdravotná poisťovňa, 
mali sme dvojicu chorú na chrípku 
- manželka bola očkovaná a mala 
ľahší priebeh ochorenia, manžel 
nie a umrel. V tejto súvislosti by 
som poďakovala sentinelovým 
lekárom (jeden lekár v okrese pre 
dospelých jeden pre deti), ako 
aj nemocničným lekárom a pa-

tológom za dobrú 
spoluprácu pri zís-
kavaní relevantných 
informácií o tohto-
ročnej chrípkovej 
sezóne a  na jmä 
pri laboratórnom 
objasňovaní prí-
padov,“ zdôrazňuje 
MUDr. Avdičová. 

 Všetky svetové kapacity sa snažia, 
aby ochorenia, preventabilné očkova-
ním boli eliminované, aby sa prestali 
vyskytovať a pripravili sa podmienky 
pre eradikáciu (úplne vymýtenie toho 
ktorého ochorenia). V súčasnosti ide 
v európskom regióne WHO hlavne 
o rubeolu a osýpky. Osýpky majú 
ťažký priebeh u malých detí a môžu 
poškodiť centrálny nervový systém 
a rubeola je riziková hlavne pre te-
hotné, pretože ak ochorejú na ňu 
v  prvom trimestri, môže poškodiť 
plod. Treba zabrániť, aby sa rodili 
malformované deti. „Tieto procesy 
eliminácie prebiehajú nielen v eu-
rópskom regióne, ale aj celosveto-
vo. Silnejú kampane aj v krajinách, 
kde je vysoká zaočkovanosť a nu-
lový, či ojedinelý výskyt ochorení, 
do ktorých patrí aj SR. Odborníci 
v týchto krajinách tiež neostávajú 
bez úloh, lebo sa tieto choroby 
v súvislosti s pohybom ľudí môžu 
k nám zavliecť. Treba vyvinúť ener-
giu na udržanie zaočkovanosti. Ta-
kéto krajiny - teda aj SR, musia robiť 
diferenciálnu diagnostiku všetkých 
exantemových ochorení, teda tých 
ochorení, ktoré by sa mohli podobať 
na osýpky a rubeolu, aby to lekári 
rozpoznali a aby mysleli na tieto 
ochorenia, aj keď sa u nás nevy-
skytujú. Veď mnohí mladí pediatri 
ešte ani nevideli osýpky, keďže 
sa na Slovensku nevyskytujú už 
15 rokov,“ zdôrazňuje MUDr. Av-
dičová dôležitosť epidemiologickej 
bdelosti. 

M. Tolnayová, RÚVZ BB



Blahoželáme
Dňa 25. mája oslávi svoje osem-
desiate narodeniny náš bývalý 
spolupracovník 

Eugen Kardhordó z Brezna.
K jeho životnému jubileu mu praje-
me pevné zdravie a ešte veľa slneč-
ných dní prežitých v spokojnosti.
Manželka Dagmar s rodinou a 
bývalé spolupracovníčky Janka 
a Katka

Spomienky
til, nestihol nám ani zbohom dať, 
srdcia naše budú stále naňho 
spomínať.“
Dňa 18. mája uplynulo osem ro-
kov čo nás opustil
Ján KVIETOK z  Medveďova.

S láskou a úctou spomína manželka, synovia a 
dcéra s rodinami

...
Dňa 5. mája sme si pripomenuli 
prvé výročie od vtedy, ako nás 
opustil milovaný manžel, otec 
a starý otec
Jozef ŠURINA z Podbrezovej.

S láskou a úctou spomína celá 
rodina 

...
„Neplačte, že som odišiel, ten 
kľud a mier mi prajte, len večné 
svetlo spomienky mi stále za-
chovajte.“
Dňa 20. mája uplynú tri roky čo 
nás navždy opustil  drahý 

Jaroslav POBOŽNÝ
z Podbrezovej.

S láskou a úctou spomínajú mama Mária, dcéra 
Jaroslava s rodinou a synovia

...
„Osud je občas veľmi krutý, ne-
vráti, čo raz vzal, zostanú iba 
spomienky a v srdci veľký žiaľ.“
Dňa 15. mája uplynulo jedenásť 
rokov od úmrtia nášho milované-
ho otca a starého otca

Martina URBANA Z BREZNA. 
S láskou spomínajú synovia a vnúčatá s rodina-
mi. Spi sladko.

májovým
Pracovné jubileá

40-ročné
Gregor KOŠÍK

35-ročné
Ján BÚDA

Vladimír KALINEC
Ida ŠTELLEROVÁ

Mária ŠUHAJDOVÁ
Stanislav VANÍK

30-ročné
Igor GREGUŠ

Ing. Marian HADŽEGA
Miroslav MIŽIČ

Jozef NIKEL
Pavel ORAVKIN

25-ročné
Jozef ADAMSKÝ
Ladislav ANTAL
Peter GAJDOŠ
Dušan TURŇA

20-ročné
Anna MAJERÍKOVÁ

Životné jubileá
Dušan ČECH

Janka GÁLOVÁ
Jozef IPOLI

Marián KUČERA
Jozef KVIETOK
Pavol MAJER

Ivan MLYNARČÍK
František BERKY

Pavel DAUČÍK
Anna DOBIAŠOVÁ

Pavel ĎURICA
Igor GREGUŠ

Eva IGRÉNYIOVÁ
Jozef MEDVEĎ
Miroslav MIŽIČ

Milan SMUGALA
Vladimír STANČÍK
Vojtech ZACHAR
Jaroslav DODOK
Miroslav LÁMER
Iva ŠALINGOVÁ

Ľudovít ŠVANTNER
Dňa 25. mája uplynie rok odvtedy, 
ako nás navždy opustila dcéra, 
manželka a mama

Eva KUCHARIČOVÁ 
z Podbrezovej.

Kto ste ju poznali venujte jej spolu 
s nami tichú spomienku.
S láskou a úctou spomíname.

...
Dňa 4. júna si pripomenieme šesť 
rokov odvtedy, ako nás navždy 
opustil milovaný syn, manžel, 
otec a brat

Ondrej NEMEC z Valaskej.
S láskou a úctou spomína celá 
rodina

...
Dňa 3. júna si pripomíname druhé 
výročie od úmrtia nášho drahého 
manžela, otca a starého otca

Ivana DIMITROVA 
z Podbrezovej – Štiavničky.

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

...
„Šťastie bolo s tebou žiť, ťažké 
navždy rozlúčiť.“
Dňa 15. mája si pripomenieme 
štvrté výročie odvtedy, ako nás 
navždy opustil náš drahý manžel 
a otec
Jozef RONČÁK z Podbrezovej – Štiavničky.

Navždy zostaneš v našich spomienkach.
...

„Pozeráme hore ku hviezdam, vieme, že náš otec 
je niekde tam. Pri tom pohľade si slzy utierame 
a na neho s láskou spomíname. Náhle nás opus-
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Inzertná služba

Odišli 
do dôchodku

V apríli odišli na
invalidný dôchodok

Ján URBAN
predčasný 

starobný dôchodok
Ing. Marta KRAJČIOVÁ

Ján ROMANČÍK
Jozef RUSNÁK
Miroslav SITÁR

V mene vedenia Železiarní Podbre-
zová a.s. im ďakujeme za odvede-
nú prácu a do ďalších rokov života 
želáme len slnečné dni.

Inšpiráciu hľadáte vo svete detí. Prečo?
- Dá sa povedať, že sa hrám so slovíčkami 
skoro celý život, len tak pre seba, pre radosť, 
pre potešenie. Zo začiatku v mladosti to boli 
verše o láske, nežnosti, priateľstve. Postupne 
sa verše menili a smerovali k deťom, pre deti,  
o deťoch. Svet zvierat, príroda a všetko čo 
nás obklopuje je inšpiratívny. Dieťa je úžas-
nou inšpiráciou pre moju tvorbu. Keď pozriete 
dieťaťu do očí, viete v nich čítať. Či je šťastné, 
či prežíva bolesť, radosť, či sa bojí. Deti sú 
prirodzené, úprimné, spontánne. Mnohokrát sa 
my – dospelí,  môžeme od nich učiť. Prenesme 
sa niekedy do detstva, buďme deťmi a spomí-
najme. Viete, aké je všetko úprimné, keď sa na 
chvíľu pozeráme na svet očami detí?
Okrem toho, že máte záľubu v tvorivosti 
pre našich najmenších, aké sú  vaše ďalšie 
záujmy?

Ďakujeme
Ďakujem riaditeľke Súkromnej strednej školy hutníckej ŽP Ing. Anne 
Pavlusovej, Nadácii Železiarní Podbrezová a Nadácii Miška Sotáka 
za podporu, poskytnutú na streleckú sezónu 2013 k realizácii športu, 
ktorému sa venujem. Dosahovanými výsledkami sa snažím dôstojne 
reprezentovať školu a Železiarne Podbrezová a.s., pre ktoré sa 
pripravujem na budúce zamestnanie.

Dušan Sliačan, študent IV.C
...

Klub Sclerosis multiplex v Banskej Bystrici ďakuje všetkým zamest-
nancom Železiarní Podbrezová a.s. za ich 2 percentá vlaňajších daní.

...
Vedeniu Železiarní Podbrezová a.s., najmä Ing. Marianovi Kurčíkovi, 
ekonomickému riaditeľovi a Ing. Ľudovítovi Ihringovi, riaditeľovi pre 
kapitálový rozvoj,  aj  Nadácii Železiarní Podbrezová ďakujem za 
finančnú pomoc pri náhlom úmrtí mojej mamy Zuzany Paliderovej.

Dcéra Zuzana s rodinou

 Predám stavebný pozemok Brezno 
– Rohozná, 1000 m2 , cena 9 000 eur. 
Kontakt: 0907745483

 Predám 2,5 izbový tehlový byt 
na Štiavničke Podbrezová. Cena 
15 900 €, od 1. januára 2014.
Kontakt: 0903 552 598

 Predám 1-izbový byt na Štiavničke. 
Kontakt: 0905 157 496

Jazdecké tábory
Jazdecká škola Brezno po-
núka denné jazdecké tábory. 
Deti zamestnancov ŽP majú 
zľavu. Kontakt: 0949 835 931 

„Slniečko sa kotúľa“
Píše texty pre deti

- Možno zostanete prekvape-
ní, ale rada pozorujem ľudí. Čo 
všetko si človek nesie so sebou 
každý deň. Jeden radosť, bolesť, 
hlboké myšlienky, nevypovedané 
otázky... Prečo práve nepreží-
vame momentálnu chvíľu svojej 
existencie. Rada sa začítam do 
literatúry s hlbokým duševným 
aspektom, kde sa opakovane mu-
síte, alebo chcete vrátiť a znovu 
prečítať myšlienku. Ďalšie hoby, analyzovanie. 
Vychutnávam si pobyt v prírode, v záhrade. 
Poteší ma aj stretnutie s pozitívnymi ľuďmi. 
A čo na to vaša rodina? 
- Stojí pri mne. Naštartovala ma a podporo-
vala, aby som svoje verše neskrývala, ale 
oprášila, vylepšila a úspešne dokončila svoj 
sen. Sen sa splnil.,, Narodilo sa detské CD 

Slniečko sa kotúľa.“ S pesničkami pre deti od 
jari do zimy.  
Počuli sme, že CD už malo svoj krst?
- Dobre ste počuli, 5. apríla sa vo Valaskej 
konal príbehový koncert Kukulienky spievajú. 
Po koncerte bolo CD „Slniečko sa kotúľa“ po-
krstené a  poslali sme ho do ,,sveta.“

(PK)

Učiteľka Materskej školy na Štiavničke Tatiana Vilhanová, ktorá sa stará aj o 
deti železiarov, má nevšednú záľubu – písanie textov pre deti. Vyšli na det-
skom CD „Slniečko sa kotúľa“ a my sme sa autorky opýtali:
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II. liga – muži
FO ŽP  - MFK Dubnica n/Váhom 0:1 (0:0) 

Góly: 51´ Šmahajčík. ŽK : 55´ Dolinajec, 80´ a 90´ Maťašov-
ský, 81´ Svorada (Dubnica). ČK : 90´ Maťašovský. Zápas 
pred 320 divákmi rozhodovali Hracho - Brendza, Roszbeck.
Hostia začali od úvodu aktívne a už v 4. min. Dolinajec 
opečiatkoval Balážovú tyčku. Domáci odpovedali o minútu 
neskôr Podiom, ktorého lob Maťašovský vytlačil na roh. V 
8. min. opäť zakončoval neúspešne aktívny Dolinajec. V 13. 
min. sa po peknej útočnej akcii dostal k zakončeniu Pančík, 
ktorého strela letela tesne ponad. Domáci postupne preberali 
taktovku hry, ale strely Harvilka, Laksíka a Pančíka skončili 
buď na bránkarovi Maťašovskom, alebo tesne vedľa bránky. 
V 31. min. Harvilko ideálne uvoľnil Laksíka, ktorý zakončil len 
do brvna. V závere polčasu sa osmelili aj hostia, ale šancu 
Šmahajčíka dobrým vybehnutím zlikvidoval Baláž. V druhom 
polčase si domáci vytvorili šancu Čekovským, jeho strela 
skončila v náručí Maťašovského. Následný protiútok 
premenili hostia na gól, keď sa ideálne uvoľnil Vaško 
a jeho strelu Baláž len vyrazil na voľného Šmahajčíka,  
pre ktorého už nebol problém skórovať do prázdnej 
brány. Domáci sa snažili o vyrovnávajúci gól, ale ani 
Čekovskému ani Podiovi sa to nepodarilo. Hosťom sa vydaril 
rýchly protiútok v 73. min., no Dolinajec zakončil len do Ba-
láža. V 81. min. fauloval brankár Maťašovský Tubonemiho, 
no Pančík nepremenil pokutový kop. V závere zápasu ešte 
mohol znížiť hlavou Podio, ale mieril len vedľa brány. V nad-
stavenom čase dostal ešte brankár hostí za zdržovanie druhú 
žltú kartu, ale na výsledku sa už nič nezmenilo. 

I. liga - dorast
ŽP Šport U19 - FC Spartak Trnava 0:2 (0:1) 

Góly: 43´ Lorinczi, 56´ Rapavý.
V stretnutí s vlaňajším majstrom SR sme videli len prie-
merný ligový výkon. Na našich hráčoch bolo vidno únavu 
po utorňajšom  zápase, odohrali ho na ťažkom blatistom 
teréne, kým súper v týždni oddychoval. V prvých 45 minú-
tach sa hra väčšinou odvíjala medzi 16-kami. Pred koncom 
polčasu sme inkasovali po spornej situácii, keď hosťujúci 
hráč evidentne prihral rukou svojmu spoluhráčovi a ten 
lobom prekonal brankára Peťka. V druhom polčase vyšla 
hosťom najkrajšia akcia zápasu a zvýšili svoje vedenie na 
dvojgólové. My sme sa potom snažili ešte niečo so zápa-
som urobiť, ale svoje šance sme nepremenili, keď hlavne 
Očenášova - po trestnom kope Dického,  volala po góle. 
Náš tlak bol  posledných 20 minút  veľký, ale neefektívny 
a  z víťazstva  sa tešil súper.                Ivan Dubíny, tréner

ŽP Šport U17 - FC Spartak Trnava 1:2 (0:0)
Góly : 68´ Svitek - 66´ Herceg, 73´ Ocelka.
Po dobrom výkone so Spišskou Novou Vsou sme nastúpili 
s cieľom pokračovať v kvalitných  jarných výkonoch herne 
aj výsledkovo. Podarilo sa nám to len sčasti - výkonom 
niektorých hráčov. Na pohybe hráčov bolo aj v našom tíme 
vidieť únavu po utorkovom zápase. Cítiť to bolo hlavne v 
závere, keď sme chceli ešte otočiť skóre. Snaha hráčom 
nechýbala, ale sily im už viditeľne dochádzali. Myslím, že 
napriek prehre podali dobrý výkon a odohrali pohľadný 
zápas, vďaka výkonu oboch družstiev.

Július Szöke, tréner 

II. liga - dorast
FO ŽP Šport  U18 - MFK Vranov nad Topľou 4:1 (2:0)
Góly: 10´ Bodnár, 41´ a 90´ Petrusz, 50´ Pšida - 65´ Soták.
Od začiatku sme si dali za cieľ hrať kombinačný a rýchly 
futbal a dať čo najskôr vedúci gól. Snažili sme sa to splniť, 
ale robili sme nevynútené chyby, z čoho súper hrozil brejka-
mi. V 9. minúte ukľudnil situáciu gólom po rohu a odrazenej 
lopty od tyčky Bodnár 1:0. Hru sme mali pod kontrolou, no 
chýbala presná finálna prihrávka a presadenie sa (1 vs. 
1). V 41. minúte prišla krásna akcia Urbánika s Petrusom, 
keď po dvoch narážačkách Petrusz skóroval po zemi popri 
brankárovi 2:0. V priebehu polčasu sme pristúpili k trom 
zmenám s cieľom - viac útočiť. Zámer nevyšiel, striedajúci 
hráči sa nedostali do zápasu. V 50. minúte po priamom 
kope Petrusza brankár neudržal loptu a dobiehajúci Varga 
vybojoval loptu pre Pšídu, ktorý skóroval do prázdnej brány 
3:0. Potom prišla nevýrazná hra na obidvoch stranách a 
po hrubej chybe Petrusza, Soták znížil na 3:1. Súper začal 
hrať a bojovať, ale vďaka pozornej hre obrany sme ich do 
žiadnej vážnej šance nepustili. Zápas uzavrel po prihrávke 

Vargu peknou strelou k tyči a korunoval svoj dobrý výkon 
Petrusz 4:1. Výsledok potešil, hra niektorých tiež, ale stále 
ostáva tvrdo pracovať na detailoch.

Tomáš Kvačkaj, tréner
ŽP Šport U16 - MFK Vranov nad Topľou 5:0 (2:0)

Góly : 8´ Petrík, 25´ a 66´ Švéda, 59´ Dekrét, 71´ Janok.
Do zápasu sme vstúpili aktívne a chceli sme čím skôr streliť 
gól. Zámer nám vyšiel a už v 6. min.  sme strelili úvodný 
gól. Hornyákovu kolmú prihrávku predlžil Gavlák, Petrík 
obstrelil brankára a otvoril skóre zápasu. Pokračovali sme 
v aktívnej hre a výsledkom boli 3 nastrelené tyče hosťujú-
ceho brankára. V 24. min. po rohu odcentroval Hornyák 
a Švéda hlavou upravil na 2:0. V 26. min. sme predviedli 
peknú kolmú akciu z vlastnej polovice na tri dotyky, po osi 
Mozolányi, Dekrét, Švéda, no posledne menovaný prestrelil 
bránu hostí. Aj druhý polčas sme začali aktívne a hneď v 
41. min. trafil Hornyák hlavou po rohovom kope brvno. 
Naša aktívna a kombinačná hra nám vychádzala, vytvorili 

sme si dosť šancí, ktoré sme však nepremenili. V 
58. min. Švédovu spätnú prihrávku premenil na tretí 
gól Dekrét. V 65. min. si spoluprácu vymenili, Dekrét 
vysunul Švédu a ten zvnútra šestnástky prestrelil 

brankára na 4:0. V 69. min. založil útok dlhým výkopom 
brankár Szarowski, Janok prešprintoval obranu súpera a 
uzavrel skóre zápasu na 5:0. Za výkon hlavne v druhom 
polčase musím chlapcov pochváliť, dobre sme kombinovali 
a otvárali útočnú fázu. Vyskytli sa však aj nedostatky, na 
odstránení ktorých musíme ešte popracovat. Čaká nás 
ďalší anglický týždeň a sám som zvedavý, ako sa s ním 
chlapci vysporiadajú.

Marcel Turňa, tréner  

I. liga starší žiaci
ŽP Šport U15 - Lokomotíva Zvolen 1:0 (1:0)

Gól : 25´ Gemzický.
Nastúpili sme v domácom prostredí, na kvalitnom teréne 
proti súperovi, ktorý potreboval bodovať a od začiatku tomu 
podriadil všetko. Jeho hra bola založená na zabezpečenej 
agresívnej obrane, jednoduchom prechode do rýchleho 
protiútoku. S týmto spôsobom boja sme sa od začiatku 
dosť trápili, i keď sme súpera počas celého stretnutia do 
vážnejšej situácie, z ktorej by ohrozili našu bránu,  nepustili. 
Našou hrou v strede poľa sme si zbytočne komplikovali 
prechod do súperovej obrannej zóny, a keď sme sa tam 
aj dostali, tak aj finálna fáza našich ofenzívnych hráčov po 
strádala vyššiu dávku sebavedomia, odvahy a pohotovosti, 
aby mohli byť pred hosťujúcim brankárom úspešní. Spome-
dzi našich hráčov dominoval Gemzický, ktorý svojím jedi-
ným gólom rozhodol o spravodlivom a vydretom víťazstve.

Jozef Prečuch, tréner
ŽP Šport U14 - Lokomotíva Zvolen 9:0 (3:0)

Góly: Nemec 3, Vinarčík 3, Bauko, Balco, Klein. 
V 22. kole sme nastúpili na kvalitne pripravenom ihrisku vo 
Valaskej proti hráčom zo Zvolena a zvíťazili sme vysoko 
9:0. Počas celého zápasu sme mali jednoznačnú hernú 
prevahu, čo sa odzrkadlilo aj na skóre zápasu. V prvom 
polčase sa presadil Vinarčík po centri Gordana v 10. min., 
Nemec v 13. min. po dorážke, a Bauko v 33. min.  po 
individuálnom prieniku. V druhom polčase sme pridali po 
pekných akciách ďalšie góly, najprv dokonalým lobom v 38. 
min.  Balco zvýšil na 4:0, v 40. min. po  akcii Turňu, Nemca 
a nakoniec Vinarčíka, ktorý uspel strelou do prázdnej brány 
(5:0), v 52. min. to bola premenená Kleinova strela zo 16-ky 
(6:0), v 55. min. po samostatnom nájazde Vinarčíka skóre 
bolo 7:0, v 58. min. strela Nemca z rohu päťky (8:0) a na 
konečných 9:0 upravil po individuálnej akcií opäť Nemec. 

Martin Boháčik, tréner 

PODBREZOVAN 10/2013STRANA 8

*futbal*futbal*futbal*futbal*futbal*

Pozývame vás
18. mája o 10. a 12. hod. na FŠ Brezno na

I. ligový zápas mladších žiakov
FO ŽP – FK Čadca

26. mája o 17. hod. na FŠ Podbrezová – Kolká-
reň na II. ligový zápas mužov

 FO ŽP – Tatran Liptovský Mikuláš 

26. mája o 13. a 13.15 hod. na FŠ Podbrezová 
– Skalica na II. ligový zápas dorastu

FO ŽP B – FUTURA Humenné

Dvadsaťtri tímov základných škôl okresu Brezno sa zúčastnilo XVI. 
ročníka turnaja futbalových talentov O pohár generálneho riaditeľa 
ŽP a.s. Víťazi základných kôl, ktoré odohrali na štyroch futbalových 
štadiónoch (zo ZŠ Pionierska 4 K. Rapoša Brezno, ZŠ Pionierska 2 
Brezno, ZŠ Pohorelá a ZŠ Brusno) sa stretnú vo finále 26. mája o 14. 
hod. na FŠ Podbrezová – Kolkáreň. 

(RK)

Poradie MSR žien: 1. Katarína Va-
ligurová, Stayer (1223),  2. Katarína 
Micanová, Wienwrneustadt  (1144), 
3. Mária Tomková, Vrútky (1143). 
Naše hráčky: 10. Jana Turčano-
vá (1056), 16. Dagmar Kyselicová  
(1008), bez finálovej účasti 25. Do-
minika Skalošová (463).
Poradie MSR mužov: 1. Radoslav 
Foltín, KO ŽP Šport (1237), 2.Ján 
Jasenský, Inter Bratislava  (1231), 3. 
Milan Tomka, KO ŽP Šport (1229). 
Ďalší hráči nášho klubu: 4. Tomáš 
Pašiak (1211), 7. Ivan Čech (1194), 
11. Ondrej Kyselica  (1162), 16. 
Peter Šibal (1140) a bez finálovej 
účasti 18. Bystrík Vadovič (568), 23. 
Radoslav Kϋrty (554).

Poradie MSR dorasteniek: 1. 
Lenka Tranová, Spišská Nová Ves 
(1163), 2. Eva Štefanidesová, Trs-
tená (1148), 3. Michaela Finiková, 
Trstená (1127). Dorastenky nášho 
klubu:  7. Michaela Ďuricová  (1049), 
12. Dominika Kyselicová  (975) a 
bez finálovej účasti  16. Janka Po-
liaková (473).
Poradie MSR dorastencov: 1. To-
máš Dziad, KO ŽP Šport (1188), 2. 
Lukáš Juris, Trstená (1159), 3. Filip 
Zajko, Tlmače (1145). Podbrezovskí 
dorastenci obsadili aj nasledovné 
priečky: 4. miesto Marek Štefan-
čík  (1140) a 8. bol Radoslav Balco 
(1099).   

 (kys)

   V Nováčanoch sa v  uskutočnili 4. - 5. mája Majstrovstvá Slovenska 
jednotlivcov v kategórii žien a mužov. Dorastenky o titul bojovali v Po-
bedime a dorastenci  v Piešťanoch. Z hráčov Kolkárskeho oddielu ŽP 
Šport, a.s., si majstrovský titul v ktg. muži vybojoval Radoslav Foltín 
a v ktg. dorastenci Tomáš Dziad. Vynikajúce umiestnenie dosiahli aj 
Milan Tomka v ktg. muži (3. miesto) a v dorasteneckej konkurencii na 
bronzovú priečku chýbalo Marekovi Štefančíkovi len 5 bodov, obsadil 
nepopulárne 4. miesto. Zo sedemnástich účastníkov majstrovstiev 
Slovenska sa do nedeľňajšieho finále neprebojovali len štyria účast-
níci.  Bilancia pre Kolkársky oddiel ŽP Šport, a.s., je vynikajúca - dve 
zlaté a jedna strieborná medaila zo štyroch kolekcií medailí.

Foto: Branislav Rybička

Foto: I. Kardhordová 


