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1 2 3 4 5Európski oceliari majú
spoločnú tému

Štvrté kolo
čitateľskej súťaže

Vnútropodnikový trh 
práce

Radí JUDr. Monika
Jankovská

Bilancia v španielskej 
Transmese

Ako hodnotíte rok 2013 
z dnešného pohľadu?
   - V uplynulom roku 
Transmesa spolu s dcér-
skou spoločnosťou TAP 
vyrobila 21 446 000 met-
rov, čo predstavuje 7 
613 ton presných oce-
ľových rúr a profi lov. Plánovaný 
objem výroby stanovený na za-
čiatku roku bol podkročený o 2,2 

Aktuality
zo športu

Otvorený list pred summitom

Lídri členských krajín Európ-
skej únie sa budú 20. marca 
na summite v Bruseli zaobe-
rať konkurencieschopnos-
ťou európskeho priemyslu 
a klimaticko – energetickou 
politikou do roku 2030. Tak, 
ako významné hutnícke fi r-
my na Slovensku intenzív-
ne komunikujú na túto tému 
s vládou SR, aj v iných kraji-
nách Európskej únie prebie-
ha diskusia k tejto problema-
tike.
  Situácia je veľmi závažná 
a tak generálni riaditelia päť-
desiatich ôsmich fi riem európ-

Prispejte na
pomoc iným

   Darujte 2 percentá svojej dane 
Nadácii Železiarne Podbrezová 
alebo Nadácii Miška Sotáka. Obi-
dve pomáhajú v ťažkých chvíľkach 
tým, ktorí to potrebujú. Nikdy ne-
vieme, kedy taká chvíľka postih-
ne aj nás a preto buďme solidár-
ni a spoločne vytvorme prostried-
ky, ktoré poslúžia nielen ako nevy-
hnutná pomoc, ale podporia aj ve-
rejnoprospešné projekty v zdravot-
níctve, školstve, vede a kultúre a 
zároveň aj rozvoj prirodzeného ta-
lentu detí zo sociálne slabších ro-
dín. O pomoc môže požiadať kaž-
dý, kto ju potrebuje.
   Ak sa rozhodnete pre podporu 
týchto nadácií, vaše peniaze sa 
dostanú do správnych rúk. Ďakuje-
me všetkým darcom, ktorí doteraz 
prispeli svojím percentom dane 
a veríme, že sa ich okruh rozšíri.

Ako poukázať
2 percentá dane?

   Ak vám vykoná ročné zúčtovanie 
dane zo závislej činnosti zamest-
návateľ, stačí vyplniť a predložiť 
Vyhlásenie o poukázaní 2 percent 
dane z príjmu do 30. apríla 2014 
daňovému úradu v mieste svojho 
trvalého bydliska. Spolu s Vyhláse-
ním doložíte potvrdenie svojho za-
mestnávateľa, že vaša daň, vyplý-
vajúca z ročného zúčtovania, bola 
odvedená daňovému úradu. V prí-
pade, že si podávate daňové pri-
znanie samostatne, uvediete ako 
prijímateľa 2 percent dane Nadáciu 
ŽP alebo Nadáciu Miška Sotáka.

Vážení čitatelia,
   v predchádzajúcom čísle no-
vín sme otvorili tému ochra-
ny spotrebiteľa proti nekalým 
praktikám nebankových sub-
jektov a následným exekúci-
ám. Prečítali ste si rady štátnej 
tajomníčky Ministerstva spra-
vodlivosti SR Moniky Jankov-
skej. Ak vás problematika zau-
jala, prípadne potrebujete po-
moc v tejto oblasti, kontaktuj-
te nás na t. č. 2711, 2714, prí-
padne volajte priamo svojim 
mzdovým účtovníčkam, kde 
dostanete základné rady, čo je 
potrebné urobiť. Letáky s in-
formáciami nájdete aj na vrát-
niciach SZ a NZ. 
   V tomto čísle na 5. strane 
opäť preberáme rady Moni-
ky Jankovskej, tentokrát sa 
budú týkať témy, ako sa brániť 
proti podomovým predajcom 
„šmejdom“.
O.K.

S členom predstavenstva a finančným manažérom Ing. Drahomírom Ďurčenkom

Po prvej fáze sťahovania výroby
percenta vo vyrobených 
metroch a vzhľadom na 
výrobkový mix priemer-
nej metrovej hmotnosti 
0,35 kilogramu na meter, 
bol tento rozdiel vo vyro-
bených tonách ešte vý-
raznejší. K nesplneniu 

objemov výroby prispela nesta-
bilná situácia v zákazkách a s 
ňou spojená optimalizácia vý-

robných nákladov formou zníže-
nia normy obsadenia časti výrob-
ných liniek, ako aj snaha o zni-
žovanie stavu zásob skladu ho-
tovej výroby. 
   S tovarom zo ŽP a.s., dodala 
Transmesa svojim zákazníkom 
10 775 ton výrobkov a tovaru, 
s  konsolidovaným obratom na 
úrovni 30 189 160 eur. 
Rok 2013 bol výrazne ovplyvne-

ný realizáciou prvej fázy sťaho-
vania výroby do nových priesto-
rov. Hoci sme o tomto kroku dl-
hodobo uvažovali, nájsť vhodný 
objekt z hľadiska lokality, rozlo-
hy a ceny, bolo pomerne zložité. 
Schválenie realizácie tohto roz-
siahleho investičného projektu 
predstavenstvom spoločnosti na 
základe ponuky od spoločnos-

skeho a oceliarskeho priemys-
lu, predstavujúcich viac ako 
deväťdesiat percent európskej 
výroby železa a ocele, adreso-
vali otvorený list hlavám štátov 
a vlád EÚ. Medzi nimi aj dve 
významné slovenské hutnícke 
fi rmy, Železiarne Podbrezová a 
U.S. Steel Košice.
   V liste žiadajú obnovu rov-
nováhy medzi priemyselný-
mi, energetickými a klimatický-
mi podmienkami v záujme za-
chovania konkurencieschop-
nosti odvetvia, ktoré je jadrom 
európskeho hospodárstva. Eu-
rópa podľa signatárov nesmie 
sama prijímať jednostranné 
znižovania v oblasti emisií CO2, 
ktoré iné krajiny nezavádza-
jú. Žiadajú zmenu aj v oblas-
ti európskeho trhu s emisiami. 

Kým neexistuje medzinárod-
ná dohoda o klimatických zme-
nách platná pre všetkých v glo-
bálnom kontexte, je veľmi dô-
ležité, aby európska legislatí-
va umožnila členským štátom 
oslobodiť energeticky nároč-
né priemyselné odvetvia vy-
stavené globálnej konkuren-
cii, ktorá podobné náklady ne-
znáša, od regulačných a iných 
poplatkov, spojených s dekar-
bonizáciou ekonomík. Vyváže-
ný prístup medzi priemyselný-
mi, energetickými a klimatický-
mi politikami Európskej únie je 
túžbou aj pre priemyselné zvä-
zy a zamestnávateľské asociá-
cie na úrovni členských krajín 
EÚ a regionálnych skupín.
   Železiarne Podbrezová a.s., 
tak ako U. S. Steel Košice, vy-

nakladajú každý rok nemalé fi -
nančné prostriedky na zlepšo-
vanie životného prostredia vo 
svojich regiónoch. Je potrebné 
uvedomiť si, že Európska únia 
produkuje iba 15 percent celo-
svetovej produkcie CO2. Nemá 
žiadnu logiku a je samovražed-
né zo strany EÚ prijímať opat-
renia smerom k energeticky ná-
ročným výrobným odvetviam, 
na úkor konkurencieschopnos-
ti európskeho priemyslu. 
   Mimoriadne dôležité je, aby 
aj čelní predstavitelia sloven-
skej vlády na všetkých úrov-
niach presadzovali princípy po-
silnenia konkurencieschopnos-
ti slovenského priemyslu, ktorý 
je základom rozvoja ekonomiky 
Slovenska, na ďalšie desaťro-
čia.                                       ok

NEPREHLIADNITE !!!

(Pokrač. na str. 3)

Špecifi kom Táľov je možnosť lyžovať sa, ale zároveň aj hrať golf. Tohtoročná zima nám 
tento pohľad umožnila ešte skôr, keďže snehu na ihrisku nebolo ani v zime.

F: A. Nociarová

Obchodné meno:
Nadácia Miška Sotáka
IČO: 37828738
DIČ: 2021634219
Právna forma: nadácia
Bankové spojenie:
SLSP a.s. 0302306937/0900
Registrovaná v Notárskom
centrálnom registri
pod č. Nz 39 889/2013
Sídlo: Kukučínova 24
977 01  Brezno

Obchodné meno:
Nadácia Železiarne
Podbrezová
IČO: 37818481
DIČ: 2021533228
Právna forma: nadácia
Bankové spojenie:
SLSP a.s. 0301554533/0900
Registrovaná
v Notárskom centrálnom registri
pod č. Nz 36 655/2013 
Sídlo: Kolkáreň 35,
976 81 Podbrezová

Pozývame vás na druholigový zápas FO ŽP – MFK Liptovský Mikuláš 15 marca o 14. 30 hod. na štadióne v Podbrezovej
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   Dňa 28. februára 2014 sme sa navždy rozlúčili s generálnym riadi-
teľom ŽP Informatika s.r.o.

Ing. Jozefom Urbanom,
ktorý odpracoval v Železiarňach Podbrezová a.s. dvadsaťdva rokov. 
    Počas svojho pôsobenia v ekonomickom úseku, odbore informa-
tiky, neskôr v pozícii generálneho riaditeľa ŽP Informatika, s.r.o., sa 
významnou mierou podieľal na vybudovaní informačného systému v 
ŽP a.s., vďaka čomu naša spoločnosť nebola nútená investovať do 
kúpy softvérov. Filozofi a a základy informačného systému v ŽP a.s. 

boli využité aj pri jeho budovaní v našich dcérskych spoločnostiach.
   Počas svojho pôsobenia v pozícii generálneho riaditeľa vychoval mnohých mladých in-
žinierov, ktorí  budú nepochybne pokračovať v jeho práci. Na poslednej rozlúčke sa me-
nom Predstavenstva a Dozornej rady ŽP a.s. poďakoval a rozlúčil s Ing. Jozefom Urba-
nom člen predstavenstva a riaditeľ pre kapitálový rozvoj Ing. Ľudovít Ihring.

Česť jeho pamiatke!

Ing. Andrej JURSA, odbor riad. kvality
   - Ženy pre mňa predstavujú v prvom rade 
stelesnenie krásy, nehy, a niečoho tajomné-
ho čo nám tento svet robí krajším. Od útleho 
veku vnímam ženu ako niečo výnimočné a  
tento pocit mi prirodzene dala moja mama. 
Samozrejme si treba uvedomiť dôvod vzni-
ku tohto sviatku a nebrať ho na ľahkú váhu. 
Ženy by mali byť považované za rovnocen-
ných partnerov, ako v pracovnom, tak súk-
romnom prostredí. Ako klasik povedal: Ženy nie sú stvorené k tomu, 
aby znášali veľké starosti, ale k tomu, aby ich zmierňovali.
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Ako vnímate Medzinárodný deň žien?

Ivan ZUBÁK, ťaháreň rúr
   - Ja tento sviatok uznávam. Podľa 
mňa si každá žena zaslúži minimálne 
raz v roku kytičku, alebo aspoň kvie-
tok, čokoládu či inú sladkosť. Ja v ten-
to deň kúpim mamine, priateľke, ale 
i jej mame kvietok alebo nejakú slad-
kosť.

Pavol GAJDOŠÍK, valcovňa rúr
   - Zostávam pri klasike. V tento deň 
kupujem manželke nejaký ten kvietok. 
Ženy si zaslúžia, aby sme si ich uctie-
vali. Je však pravda, že nielen v ten-
to deň, ale po celý rok si od nás zaslú-
žia pozornosť.

Ján ŠTULRAJTER, elektroservis
   - Je to významný sviatok, príležitosť 
prejaviť svoju úctu k ženám. Aj ja kaž-
dý rok kúpim kvietok manželke, mame 
a ženám v rodine.

Miroslav HUŤKA, centrálna údržba
   - Samozrejme, sviatok MDŽ je príle-
žitosťou prejaviť svoju úctu k manžel-
kám, matkám, ženám vôbec. Ja si však 
myslím, že ony si zaslúžia našu pozor-
nosť stále a nie len raz v roku a preto, 
ak mám vyjadriť svoj názor, nemám ex-
tra vzťah k tomuto dňu.

Do devätnásteho ročníka Va-
lentínskej kvapky krvi (od 10. 
februára do 14. marca) pod 
mottom: „Pre niekoho si ten pra-
vý“ sa zapojili 27. februára 2014 
aj študenti a pedagógovia Súk-
romnej strednej odbornej ško-
ly hutníckej ŽP a Súkromného 
gymnázia ŽP. Dobrovoľný odber 
uskutočnila mobilná jednotka 
z Banskej Bystrice v areáli na-
šich súkromných škôl, kde z tri-
dsiatich deviatich prihlásených 
krv mohli odovzdať tridsiati tra-
ja. Zo SSOŠH ŽP sa odberu zú-
častnilo dvadsať študentov a zo 
SG ŽP deviati, z toho trinásť pr-
vodarcov. K študentom sa pri-
dali aj traja pedagogickí pracov-
níci a jeden rodinný príslušník.

(vk)

Foto: V. Kúkolová                             Pýtala sa: O. Kleinová

   Medzinárodný deň žien sa oslavuje na celom svete. V niektorých 
krajinách je to dokonca deň pracovného voľna. Svet vníma tento 
deň ako symbol politického, kultúrneho a sociálneho zrovnoprávne-
nia žien. V novodobej histórii Slovenska sa MDŽ začal považovať za 
prežitok bývalého režimu a do popredia sa dostali iné, pre nás dovte-
dy netradičné sviatky. 
   Hoci v súčasnosti MDŽ, najmä u staršej generácie, prežíva rene-
sanciu, nie je to už v rozsahu ako v minulosti. Tento deň je však príle-
žitosťou, aby nielen deti vyjadrili úctu svojim matkám, manželia svo-
jim manželkám. Muži jednoducho obdarúvajú kvetmi ženy, ktoré si 
chcú uctiť a vyjadriť im tak svoje poďakovanie. Pre obdarované je to 
výnimočný okamih a tých je dnes tak málo...
   Ako je to medzi mužmi v našej spoločnosti? V predvečer sviatku 
sme položili niekoľkým otázku:

Naši žiaci zbierali skúsenosti

Vrátili sa so silnou motiváciou
   Po jarných prázdninách sa  
žiaci druhého ročníka Súkrom-
nej strednej odbornej školy 
hutníckej, odboru obrábač ko-
vov, Michael Suchánek a Ja-
roslav Danielič opäť zúčast-
nili súťaže KOVO JUNIOR A 
REMESLO VYSOČINY. Súťaž 
sa uskutočnila v partnerskej 
Strednej škole technickej Žďár 
nad Sázavou.
   Účasť v tejto súťaži sa tradu-
je už niekoľko rokov a je roz-
hodne prínosom nielen pre sú-

ťažiacich, ale prispieva aj k 
ďalšiemu rozvoju spolupráce 
medzi našimi školami a umož-
ňuje nám podeliť sa o výmenu 
skúsenosti so zástupcami ďal-
ších škôl z Českej republiky. 
    Súťaž sa skladá z dvoch čas-
tí a tak si mali účastníci mož-
nosť overiť svoje vedomosti a 
zručnosti pri výrobe súčiastky 
podľa výkresovej dokumentá-
cie, pri meraní súčiastky a vy-
pracovaní meracieho protoko-
lu, rozbore uloženia a výpočte 

otáčok do zadaných hodnôt.
   Výsledkom je motivácia žia-
kov k lepším výkonom. Už po 
súťaži prijali záväzok, že sa 
budú snažiť byť dobrými odbor-
níkmi. Ich cieľom je v budúcom 
roku zabodovať a umiestniť 
sa na pohárovej pozícii. Šan-
ce majú, tohtoroční súťažia-
ci boli totiž od nich o rok star-
ší. Ich predsavzatie podporí aj 
pedagogický zbor a budeme im 
v príprave všemocne pomáhať.

Ing. Anna Čukanová

Valentínska kvapka krvi

Foto: J. Čief

Bude vás
zaujímať

Ku koncu roka 2013 bolo v 
Banskobystrickom kraji pod-
ľa registra organizácií Štatis-
tického úradu SR zaregistro-
vaných spolu 24 244 právnic-
kých osôb (vrátane fyzických 
osôb zapísaných v obchod-
nom registri). Medziročne to 
znamená nárast o 1 783 sub-
jektov (7,9 percenta). Z hľa-
diska okresov bolo najviac 
podnikateľských subjektov 
zapísaných v obchodnom re-
gistri v okrese Banská Bystri-
ca (7 672), dominovali spoloč-
nosti s ručením obmedzeným, 
ktorých bolo 14 278 (59 per-
centný podiel zo všetkých 
subjektov zapísaných v ob-
chodnom registri). Ich počet 
sa medziročne zvýšil o 1 495. 
Akciových spoločností bolo 
k 31. decembru v kraji regis-

trovaných 399, družstiev 184, 
fyzických osôb zapísaných v 
obchodnom registri 252 a ve-
rejných obchodných spoloč-
ností 66. Ostatných právnych 
foriem zameraných na tvorbu 
zisku bolo menej. V neziskovo 
zameraných subjektoch domi-
novala právna forma „združe-
nie“, ktoré tvorili 50,2 percenta 
z neziskových inštitúcií. Počet 
združení v Banskobystrickom 
kraji dosiahol hodnotu 4 290. 
Okrem toho v kraji pôsobilo 
966 rozpočtových, 446 cirkev-
ných organizácií a 94 príspev-
kových organizácií. Z hľadis-
ka vlastníctva prevažovalo 

medzi podnikmi súkromné tu-
zemské vlastníctvo. Táto for-
ma vlastníctva tvorila až 84,8 
percentný podiel všetkých 
podnikov v kraji. Okrem toho 
tu pôsobilo 2 029 subjek-
tov s medzinárodným alebo 
zahraničným vlastníctvom.
Z hľadiska veľkosti boli najpo-
četnejšie zastúpené podniky 
do 9 zamestnancov, ktorých 
bolo 14 250 (90,8 percenta). V 
štruktúre podnikov podľa dru-
hu ekonomickej činnosti pre-
vládali podnikateľské aktivity 
v oblasti obchodu (podiel 29,7 
percenta), v oblasti odborné, 
vedecké a technické činnosti 
(podiel 14,4 percenta), v prie-
myselnej výrobe (9,2 percen-
ta) a v stavebníctve (8,8 per-
centa). 

Zdroj: SŠÚ B. Bystrica

Ilustračné foto A. Nociarová



PODBREZOVAN 5/2014 STRANA 3

   Európsky parlament prijal s veľkou majoritou rozhodnutie o Akčnom pláne 
EÚ pre konkurencieschopný a udržateľný oceliarsky priemysel v Európe (sú-
hlas 505 proti 95 hlasom). Gordon  Moffat, generálny riaditeľ Eurofer povedal, 
že: „vítame silný odkaz, ktorý Európsky parlament vyslal komisii, hlavám štátov 
a vládam, so zreteľom na marcový summit EÚ, ktorý bude zameraný na konku-
rencieschopnosť priemyslu,  environmentálnu politiku EÚ a energetickú politi-
ku pre obdobie do roku 2030.  
   Členovia parlamentu uznávajú, že je potrebná rovnováha medzi politikou klí-
my a konkurencieschopnosťou priemyslu. Rezolúcia parlamentu priznáva, že 
oceliarsky sektor vytvára bázu pre generovanie pridanej hodnoty európskym 
priemyslom a je strategicky dôležitý pre ďalšie, hlavne európske priemyselné 
odvetvia, ako napríklad pozemská a námorná doprava, stavebníctvo a obrana. 
Zdôrazňuje, že udržateľný rast závisí od silného európskeho priemyslu a tak 
nabáda komisiu a členské štáty, aby podporovali strategický rozvoj kľúčových 
oceľ spracujúcich sektorov. Uznáva, že oceliarske výrobky zohrávajú dôležitú 
úlohu v uľahčovaní prechodu k ekonomike založenej na vedomostiach, na hos-
podárstvo s nízkou úrovňou uhlíka a ekonomike, zdrojovo účinnej. Európska 
únia by mala podporovať politiku rozvoja priemyselnej výroby vo všetkých člen-
ských štátoch, aby zabezpečovala pracovné miesta v celej Európskej únii a za-
bezpečila, že súčasný podiel priemyslu na hrubom domácom produkte 15,2 
percenta vzrastie do roku 2020 najmenej na 20 percent.   
   Environmentálna a energetická politika EÚ vytvára ťažké podnikateľské 
prostredie pre priemysel železa a ocele, najmä, pokiaľ ide o rast cien energií 
a spôsobuje, že výroba EÚ je nekonkurenčná na globálnom trhu. Cena elektric-
kej energie v EÚ v posledných rokoch prudko vzrástla, čo vyústilo do výrazné-
ho zhoršenia globálnej konkurencieschopnosti priemyslu EÚ.

(Svět o oceli – Z 6)

Dňa 24. februára 2014 sa začala v prevádzkarni ťaháreň rúr - výroba 2, montáž nového technologic-
kého zariadenia na brúsenie vonkajšieho povrchu rúr. Ide o vysokovýkonnú sedempásovú brúsku od 
fi rmy PRESTAR z Českej republiky. Na brúske bude možné spracovávať rúry s vonkajším priemerom 
38 až 120 milimetrov, s hrúbkou steny 4 až 12 milimetrov, v dĺžkach od 4 do 10 metrov. Úber materi-
álu do 0,6 milimetra z vonkajšieho priemeru. V súčasnosti  prebieha zaškoľovanie obsluhy aj údržby 
brúsky, následne budú vykonané výkonové skúšky a zariadenie bude uvedené do trvalej prevádzky. 
Na snímke I. Kardhordovej  sa obsluhe zaúča brusič Miroslav Rázga.                 Text: Ing. Ivan Jakubec

V ťahárni rúr - výroba 2 bola usku-
točnená prvá etapa rekonštruk-
cie skladu kyseliny chlorovodíko-
vej (HCl), počas ktorej došlo k od-
stráneniu troch fyzicky opotrebo-
vaných nádrží na skladovanie re-
generovanej HCl (foto vľavo). Vy-
budovanie nových izolovaných zá-
kladových dosiek pod nové nádr-
že uskutočnil SUNIK s.r.o. Firma 
ZOMAPLAST s.r.o. z Přerova rea-
lizovala dodávku a montáž dvoch 
nových nádrží z polypropylénu, s 
celkovým objemom 70 metrov ku-
bických a nové potrubné rozvody 
(foto vpravo). Všetkým pracovní-
kom, zainteresovaným na rekon-
štrukcii ďakujeme.

(MP)

ZO SVETA OCELE

Po prvej fáze sťahovania výroby
(Dokonč. zo str. 1)

ti Lleugraf, S.A., predstavova-
lo výrazné zvýšenie fi nančných 
a ostatných prevádzkových ná-
kladov, v porovnaní s pôvodným 
fi nančným plánom na rok 2013. 
Dosiahnutý konsolidovaný výsle-
dok hospodárenia po zdanení vo 
výške 708 293 eur tak predstavu-
je jeho 68 - percentné naplnenie.

   Po zohľadnení uvedených sku-
točností, môžem z dnešného po-
hľadu hodnotiť rok 2013 ako po-
merne úspešný. 
Aký bol tohtoročný štart?
   - Máme za sebou prvé dva me-
siace, čo je krátke obdobie na 

hlbšie hodnotenie, navyše úč-
tovná závierka za február bude 
ukončená len v dvanástom týžd-
ni. Môžem však konštatovať, že 
za uvedené obdobie bolo vy-
robených 3 611 000 metrov, čo 
predstavuje 1 453 ton výrobkov 
a celková fakturácia dosiahla 
úroveň 4 923 138 eur. Za január 
sme tak dosiahli kladný výsledok 

hospodárenia, v súlade vykoná-
vacím plánom.
Ako pokračuje investícia sme-
rujúca k presťahovaniu do 
vlastného?
   - Od podpisu kúpno-predaj-
ných zmlúv ubehlo desať mesia-

cov, počas ktorých sme po skon-
čení projektových prác, prípra-
ve rozpočtu, časového harmo-
nogramu a podpisu rámcových 
zmlúv s dodávateľmi, prešli k sa-
motnej realizácii projektu. Vo vý-
robných halách boli nainštalova-
né štyri mostové žeriavy, bola vy-
budovaná nová brána expedície 
výrobkov, zrealizované zemné 
práce základov ťažných stolíc, 
ako aj tunela na automatizova-
nú prepravu rúr vo zvitkoch me-
dzi výrobnými halami. Zároveň 
boli začaté práce na elektrických 
a plynových rozvodoch. Aktuálne 
boli v jedenástom týždni legisla-
tívne doriešené povolenia na po-
trebné predĺženie jednej z výrob-
ných hál, ktoré bude zrealizova-
né do konca mája. V rovnakom 
termíne predpokladáme ukonče-
nie inštalácie jednej jednoťažnej 
a jednej trojťažnej stolice Norton, 
čo umožní spustenie prvej výro-
by lineárnych rúr a profi lov v Are-
nys de Mar. Rozbehnutá je tiež 
výstavba novej žíhacej pece s 
ochranou atmosférou, bubnovej 
ťažnej stolice Bull-Block, ako aj 
automatizovaného systému do-
pravy a skladovania rúr vo zvit-
koch. Ich skúšobná prevádzka je 
naplánovaná na júl. V auguste 

2014 až februári 2015 bude za-
čatá posledná fáza sťahovania 
postupným presunom trojťažnej 
stolice Meer z Transmesy, pia-
tich kontinuálnych ťažných stolíc 
Schumag, aj fi nalizačných zaria-
dení úpravne a expedície. 
Čo ešte ste si predsavzali na 
začiatku roka a ako sa vám to 
darí plniť?
   - Jedným z hlavných cieľov 
roku 2014 bude zabezpečiť v po-
žadovaných objemoch a kvali-
te plynulé dodávky výrobkov pre 
našich zákazníkov počas pláno-
vaného výpadku vo výrobe. Ve-
rím, že sa nám to podarí splniť 
dodržaním termínov sťahovania, 
navýšením výroby v TAP, ako aj 
spoluprácou a dodávkami z ma-

terskej spoločnosti ŽP a.s.
Aké sú perspektívy spoločnos-
ti na nasledujúce mesiace?
   - Vzhľadom na súčasnú zložitú 
situáciu na španielskom a sve-
tových trhoch si uvedomujem, 
že to v nasledujúcich mesia-
coch nebude jednoduché. Ná-
beh nových zákaziek v prvom 
štvrťroku stále nie je na nami 
želanej a potrebnej úrovni. Ve-
rím však, že sa nám podarí zís-
kať dostatok objednávok na na-
plnenie výrobných kapacít aj v 
ďalších mesiacoch roku 2014 
a spoločnými silami naplníme v 
stanovených termínoch ciele in-
vestičného, aj fi nančného plánu 
pre rok 2014.

O. Kleinová

Hala

Bull-Block

Foto: A. Nociarová
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Otázka 4. kola
Do kedy bol Podbrezovan tlačený horúcou sadzbou?

Súťažný text č. 4

Rok 2014 je 70. ročníkom nepretržitého vydávania Podbrezovana. Významné jubileum 
pripadne na 23. december. Dovtedy bude trvať aj naša čitateľská súťaž. Dozviete sa 
v nej mnoho nových zaujímavostí a keď budete texty pozorne čítať, nájdete v nich aj od-
poveď na otázku. Kupón si vystrihnite a vypíšte údaje, aj správnu odpoveď a do desia-
tich dní od vydania pošlite do redakcie. Pravidlá umožňujú použiť trikrát náhradný ku-
pón. Na konci bude zaujímavá odmena, ktorá môže byť práve vaša.

Výroba Podbrezovana
do roku 1994

     Prvým krokom bolo naplá-
novanie celého čísla novín a 
získavanie aktuálnych infor-
mácií, objednanie článkov od 
dopisovateľov (bolo ich dosť) 
a spracovanie autorských tex-

   Železiarne Podbrezová a.s. a  spoločnosť ŽP Informatika 
s.r.o. vyhlasujú výberové konanie na obsadenie funkcie ge-
nerálny riaditeľ spoločnosti ŽP Informatika s.r.o.  

Stanovené požiadavky na funkciu:
- ukončené vysokoškolské vzdelanie II. stupňa technického 
zamerania, 
- prax v odbore minimálne 5 rokov,
- znalosť z oblasti poskytovania a riadenia IT služieb,
- poznanie aktuálnych IT trendov,
- vodičský preukaz skupiny B, 
- znalosť anglického jazyka vítaná.

Osobnostné predpoklady a zručnosti:
� riadiace a organizačné schopnosti,
� komunikačné zručnosti,
� odolnosť voči stresu a vysoké pracovné nasadenie, 
� schopnosť niesť zodpovednosť za svoje rozhodnutia,  
mobilita a fl exibilita,
� zodpovedný prístup k práci,
� koncepčné myslenie – schopnosť myslieť v súvislostiach,
� schopnosť formulovať vízie – zrozumiteľne formulovať 
predstavy budúcnosti,
� strategické myslenie – schopnosť myslieť so zameraním 
na cieľ, 
� bezúhonnosť.

Termín nástupu do funkcie: apríl 2014 

Požadované doklady:
- písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania,
- profesijný štruktúrovaný životopis,
- fotokópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,
- spracovanie vlastnej predstavy o spôsobe riadenia a stra-
tegickom smerovaní fi rmy v rozsahu 2 až 5 strán formátu A4.

   Písomnú žiadosť o zaradenie do výberového konania spo-
lu s požadovanými dokladmi doručte v termíne do 21. marca 
2014, najneskôr do 14 hod. na Personálny odbor ŽP a.s. ale-
bo zašlite emailom na adresu: kochan@zelpo.sk.

   Pracovná ponuka je určená pre zamestnancov ŽP a.s. 
a zamestnancov spoločnosti ŽP Informatika s.r.o.

VNÚTROPODNIKOVÝ TRH PRÁCE

tov. Nasledovalo redigovanie 
článkov dopisovateľov, auto-
rizovanie, následná úprava a 
príprava textov do tlačiarne. 
   Podklady boli pripravované 
na písacom stroji a jedna ty-
pizovaná strana nesmela mať 
viac ako tri preklepy. Ak bol 
pripravený článok autorizova-
ný, pochopiteľne ho bolo treba 

prepisovať kompletne celý a 
niekedy aj viackrát. S preklep-
mi by ho totiž strojový sadzač 
v tlačiarni neprijal. 
   Do jedného čísla novín bolo 
potrebné (aj je) pripraviť zhru-
ba osemdesiat strán textu. 
Keď boli články zosumarizo-
vané, šéfredaktor si sadol a 
začal ich kresliť do zrkadiel, 
jednej z najdôležitejších pra-
covných pomôcok redakcie. 
Jeho úlohou bolo nakresliť 
naň grafi ckú predlohu hotovej 
novinovej strany. Išlo o prepo-
čet strojopisných riadkov na 
riadky v typografi ckých mie-
rach s rozmiestnením fotogra-
fi í, veľkosti titulkov, atď. V zrk-
kadle bolo presne popísané 
akú veľkosť písma kde pou-
žiť, aký typ písma má byť vy-
sádzaný, koľko priestoru bolo 
potrebné pre jednotlivé mate-
riály, aké veľké mali byť titul-
ky…
      Nasledovala cesta do Tla-
čiarne BB v Banskej Bystri-
ci. Tam tlačili naše noviny od 
vzniku prvého nepretržite vy-
dávaného čísla. V tom čase 
ich ešte tlačili tzv. horúcou 
sadzbou (na fotosadzbu prešli 
až v roku 1994).   
   Príprava novín pokračova-
la v tlačiarni. Rukopisy prevzal 
strojový sadzač. Jeho posla-
nie bolo veľmi náročné. Mal 
sa čo obracať. Za osem hodín 
mal normu opísať zhruba dve-
tisíc riadkov, a to všetko od-
liať do olova. Olovené písmo 
bolo totiž základom novinovej 
sadzby. Vznikli tak stĺpce rôz-
nej šírky a dĺžky, podľa toho, 
ako šéfredaktor určil typ a veľ-
kosť písma v zrkadle.
   V príprave novín prevzal 
úlohu metér, človek, ktorý mal 
pred sebou predlohu zrkad-

lovo obrátenú, dokázal čítať 
články sprava doľava a hore 
nohami. Články dostali titulky, 
fotografi e svoje miesto a keď 
bolo všetko hotové, ďalší pra-
covník tlačiarne urobil obťah 
novín  jednotlivých strán, čiže 
prvý ručný výtlačok.  
   Nasledovala kontrola tex-
tov redaktormi. Po hotovej ko-
rektúre texty putovali do mon-
táže. Bolo to pracovisko, kde 
stránka so sadzbou textov 
dostala konečnú podobu. Na 
priesvitnú polyetylénovú fó-
liu pribudli fotografi e, perové 
kresby a hlavička novín. Po 
montáži nasledovala už len 
fáza – odfotografovanie ce-
lej strany na hliníkovú fóliu a 

jej vyvolanie. Potom materiál 
putoval k obrovskému stroju 
s radom rôznych valcov, pre-
vodov a presných meraní – k 
rotačke. Tam sa baly bieleho 
papiera menili na výtlačky no-
vín. V tom čase Podbrezovan 
vychádzal v náklade 4 500 ku-
sov. Tlač celého nákladu netr-
vala ani hodinu. Každý druhý 
piatok o piatej popoludní bol 
v Banskej Bystrici Podbrezo-
van pripravený na expedíciu 
k čitatelovi. Za tie roky až do-
posiaľ sa nikdy nestalo, že by 
Podbrezovan z nejakých prí-
čin v svojom pravidelnom  in-
tervale nevyšiel.

O. Kleinová

Výroba obťahov.                                                                                          Foto archív redakcie

Strojný sadzač prepísal texty a odlial z olova písmo

Metér podľa zrkadla kompletizoval texty



Pani Mária, 70 – ročná učiteľka 
materskej školy, dostala pozvánku 
na zájazdovú akciu na Slovenské 
zabíjačkové hody. Na tejto akcii 
mala byť aj informačná šou, obed 
zadarmo, živá kapela, tanec a dar-
čeky pre zúčastnených. Z propa-
govaných podujatí sa nekonala 
ani jedna. Na mieste účastník vy-
plnil žrebovateľný lístok a žrebo-
valo sa. Predvádzajúci vybral líst-
ky viacerých účastníkov, medzi 
nimi sa usmialo šťastie aj na pani 
Máriu. Výhercov pozvali za plentu 
a tu sa začali podivuhodné prakti-
ky. Pani Mária mala vyhrať dokon-
ca prvú cenu – parný čistič, ku-
chynský robot, sadu riadu, tlako-
vý hrniec a bonus k tomu VIP člen-

skú kartu v hodnote 2 000 eur. Po 
tejto výhre prišiel podpis prebe-
racieho protokolu za plentou, pri-
čom všetkých výhercov bez ich sú-
hlasu natáčali kamerou. V priebe-
hu niekoľkých minút bola pani Má-
ria pozvaná do vedľajšej miestnos-
ti, kde sa z preberacieho protoko-
lu stala kúpna zmluva a predávajú-
ci ju vyzval, aby za „vyhratý“ tovar 
zaplatila 1600 eur. Pani Mária od-
mietla, veď malo ísť o výhru a tovar 
je značne predražený, sám predá-
vajúci predsa uvádzal, že celá ak-
cia je prezentácia a v rámci nej sa 
nebude nič predávať. Keď sa pani 
Mária bránila, predávajúci si vypý-
tal jej mobilný telefón. Nepomohli 
ani prosby, ani argumenty o zavo-

laní polície. Nakoniec predávajú-
ci pani Máriu, spolu s ďalšími „vý-
hercami“ odviezli do Modry. Počas 
cesty sa im vyhrážali a vyvíjali ná-
tlak, aby kúpne ceny za výrobky 
zaplatili. Pani Márii stále nechceli 
vrátiť mobilný telefón, argumentu-
júc, že jej ho vrátia vtedy, keď za-
platí 1600 eur. Pod ťarchou nátlaku 
pani Mária v bankovom ústave pe-
niaze vybrala a cenu zaplatila a iba 
takýmto spôsobom sa vyslobodila 
z agresívnych praktík predávajú-
cich. Mobilný telefón jej vrátili ces-
tou domov a kúpnu zmluvu aj s to-
varom dostala až doma. Týmto sa 
však nič neskončilo, práve naopak, 
začal sa dlhý príbeh ochrany práv 
spotrebiteľa...

   Za žiadnych okolností nestratiť záujem o ochra-
nu svojich práv a to ani v štádiu exekúcie. Ak sa 
voči spotrebiteľovi – dôchodcovi vykonáva exekú-
cia, odporúča sa hneď po doručení upovedomenia 
o začatí exekúcie podať námietky proti už zača-
tej exekúcii. Ak uplynie lehota 14 dní na námietky, 
môže spotrebiteľ kedykoľvek počas exekúcie po-
dať návrh na odklad a zastavenie exekúcie a žia-
dať, aby súd prebiehajúcu exekúciu zastavil. Ak už 
exekúcia začala, je možné žiadať, aby sám exekú-
tor vec predložil exekučnému súdu, ak má pochyb-
nosti o oprávnenosti súdnej exekúcie. Exekútor 

má tiež povinnosť prispieť k zastaveniu neopráv-
nenej exekúcie, keďže je zložkou súdnej moci.
    Spotrebitelia sa môžu s dôverou obrátiť na 
MS SR, kde je zriadená Komisia na posudzova-
nie podmienok v spotrebiteľských zmluvách, prí-
padne sa môžu obrátiť aj na niektorú z kancelá-
rií Centra právnej pomoci v regiónoch. Samozrej-
me, existuje aj druhá cesta pomoci a to je ochra-
na priamo zo strany súdu v rámci prebiehajúcej 
exekúcie. Ak súd počas exekúcie zistí, že táto je 
neoprávnená, musí exekúciu zastaviť a to z úrad-
nej povinnosti.

   Ak ste počas predajnej akcie podpísali kúpnu 
alebo úverovú zmluvu pod tlakom okolností, odpo-
rúčame aby ste okamžite písomne od takto uzav-
retej zmluvy odstúpili. V prípade, že ste podpísal 
iba kúpnu zmluvu uzavretú mimo prevádzky, mô-
žete od nej odstúpiť v lehote 7 pracovných dní od 
jej uzavretia (podpísania). Ak ste pre prípad fi nan-
covania tovaru prostredníctvom úveru podpísali 
spolu s kúpnou aj úverovú zmluvu, môže od nej 
odstúpiť do 14 kalendárnych dní od jej uzavretia. 
Stačí, ak písomne odstúpite od zmluvy a odstúpe-
nie odošle v posledný deň lehoty poštou na adre-
su predávajúceho (uvedenú v zmluve). Po odstú-
pení je zmluva zrušená od začiatku a predávajú-
ci je vám povinný vrátiť kúpnu cenu, vy mu vráti-
te predaný tovar. Problémom nie je ani neexistujú-
ce sídlo spoločnosti alebo vyhýbanie sa prevzatiu 
tovaru zo strany spoločnosti. V tomto prípade vám 

odporúčame, aby ste vyzvali predávajúceho, aby 
vám oznámil, kde – na akú adresu – máte tovar 
vrátiť, prípadne, ho vyzvite, aby si tovar vyzdvihol 
sám. Ak vám nebude umožnené tovar vrátiť, nebu-
dete v omeškaní vy, ale predávajúci. Bojíte sa, že 
keď vrátite tovar, neuvidíte ani peniaze,  ani kúpe-
né produkty? V tomto prípade máte právo počkať s 
vrátením tovaru až do času, kým vám predávajúci 
nevráti peniaze – to platí najmä vtedy, ak vám pre-
dávajúci v rozpore so zákonom nezaslal peniaze 
do 15 dní od odstúpenia od zmluvy. Upozorňuje-
me, že odstúpenie od zmluvy v zákonnej lehote je 
bezodplatné, netreba uviesť dôvod a na jeho účin-
ky netreba nijaký súhlas druhej zmluvnej strany. 
Irelevantné sú tak aj listy predávajúceho o tom, že 
odstúpenie od zmluvy neakceptuje. Ak spotrebiteľ 
písomne v zákonnej lehote odstúpi, zmluva sa zru-
šuje priamo zo zákona, a to od začiatku.

   V prípadoch, keď nestihnete v 
zákonnej lehote bez udania dôvo-
du odstúpiť od uzavretých zmlúv, 
máte právo odstúpiť od zmluvy 
podľa § 49 Občianskeho zákon-
níka – ak bola uzavreté v tiesni a 
za nápadne nevýhodných zmluv-
ných podmienok. Aj tu je ale po-

trebné upozorniť, že odstúpiť tre-
ba od oboch spotrebiteľských 
zmlúv - kúpnej aj úverovej zmluvy 
(zmluva o pôžičke) ak boli uzavre-
té súčasne. Teda ani v tomto prí-
pade nie je dôvod na beznádej a 
rezignovanie na svoje spotrebiteľ-
ské práva. Okrem toho sa môže-

te domáhať aj neplatnosti uzavre-
tých zmlúv z dôvodu, že ste nema-
li skutočnú, slobodnú a vážnu vôľu 
zmluvy uzavrieť a uzavretie zmlúv 
bolo dosiahnuté použitím neka-
lých alebo agresívnych obchod-
ných praktík – nátlakom, vyvola-
ním omylu a pod.
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Sedem krokov na ochranu spotrebiteľa
Vyhýbajte sa akciám, za ktorými sú

neznáme spoločnosti a lákavé darčeky!
   V poslednom čase sa roz-
máha ďalšia vlna praktík spo-
ločností organizujúcich rôzne 
uzavreté predajné a zájazdové 
akcie, kde sa spotrebiteľom – 
najčastejšie dôchodcom - ponú-
kajú neraz predražené a nekva-
litné výrobky (lákajú ich na rôz-
ne darčeky, hody, výlety...). Na 
záver akcie sú podpísané zmlu-
vy a poskytnutá pôžička (úver) 
na 2, 3 alebo 4 roky. Existujú 

prípady, keď dôchodcovia, ktorí 
si pod nátlakom okolností zakú-
pili 4 výrobky v skutočnej hod-
note 500 eur, zaplatili za ne až 
1 800 eur a to formou úveru od 
nebankovej spoločnosti posky-
tujúcej fi nancovanie tzv. splát-
kového predaja. Odporúčanie - 
vyhýbajte sa takýmto „lákavým“ 
predajným akciám, resp. ak už 
sa akcie zúčastníte, nepodpi-
sujte žiadne zmluvy priamo na 

predajnej akcii, ale vezmite si ju 
so sebou a v pohodlí domova si 
zmluvu prečítajte, prípadne sa 
s niekým poraďte. Pri MS SR 
pracuje Komisia na posudzo-
vanie podmienok v spotrebiteľ-
ských zmluvách, ktorej pracov-
níci radi poskytnú právny ná-
zor na jej primeranosť a vyvá-
ženosť. Nepodliehajte preto ná-
tlaku, včas sa poraďte a vyhľa-
dajte pomoc.

Ak podpíšete nevýhodnú zmluvu,
nerezignujte! Môžete od nej odstúpiť

Ako sa brániť po vypršaní zákonnej lehoty?

Ako postupovať, keď už príde exekútor

Radí
Monika Jankovská

   Vyhýbať sa predajným akciám neznámych, 
nepreverených spoločností, najmä akciám 
zájazdového typu, kde je spotrebiteľ úplne 
závislý od predávajúceho, najmä dopravou.
   Ak sa spotrebiteľ predajnej akcie zúčastní, 
zvážiť akékoľvek podpisovanie zmlúv ale-
bo akýchkoľvek iných dokumentov, odporú-
čame neposkytovať ani občiansky preukaz, 
ani nepožičiavať prezentujúcim nijaké osob-
né veci.
   Odmietnuť vyvíjanie nátlaku, prehnané 
propagovanie výrobku a výčitky, že si spot-
rebiteľ nič nekúpil, aj keď prijal darček ale-
bo obed. 
   Ak spotrebiteľ cíti neprimeraný tlak a ag-
resívny prístup, má právo kedykoľvek z pre-
dajnej akcie odísť a predávajúci mu to musí 
umožniť.
   Ak spotrebiteľ neodolá nátlaku, žiadať 
vždy adekvátny čas na preštudovanie zmlu-
vy alebo akýchkoľvek iných dokumentov, 
najmä ak by mal uzavrieť zmluvu o pôžičke, 
spotrebiteľ má vždy právo odmietnuť uzav-
retie zmlúv na mieste akcie.
   Ak spotrebiteľ pod tlakom okolností uzav-
rie zmluvu, okamžite po jej uzavretí sa tre-
ba poradiť s blízkymi, s právnikom alebo u 
nás v Komisii na posudzovanie podmienok 
v spotrebiteľských zmluvách a súčasne zvá-
žiť zaslanie písomného odstúpenia od zmlu-
vy alebo od oboch zmlúv (ak bola uzavretá 
aj zmluva o pôžičke/úver) poštou na adresu 
predávajúceho a prípadne aj veriteľa, ktorý 
pôžičku poskytol.
   Ak spotrebiteľovi po odstúpení od zmluvy 
predávajúci nechce vrátiť zaplatenú kúpnu 
cenu, prípadne spotrebiteľa žaluje, alebo sa 
dokonca už vykonáva exekúcia z titulu pri-
jatia pôžičky, nikdy nerezignovať na svoje 
práva a aktívnu obranu a vyhľadať konkrét-
nu právnu pomoc.

   Predávajúci je povinný spot-
rebiteľovi poskytnúť všetky 
podstatné informácie o spo-
ločnosti, ktorá predaj organi-
zuje a o právach spotrebite-
ľa, osobitne je povinný spotre-
biteľa poučiť o jeho zákonnom 
práve odstúpiť od spotrebiteľ-
skej zmluvy.
   Predávajúci nesmie voči 
spotrebiteľovi používať klamli-
vé alebo agresívne nekalé ob-
chodné praktiky, najmä ho ne-
smie nútiť zúčastniť sa a zotr-
vať na predajnej akcii, podpí-
sať akúkoľvek spotrebiteľskú 
zmluvu a podobne.
   Spotrebiteľ má právo na 
ochranu pred nekalými zmluv-
nými podmienkami a obchod-
nými praktikami a má právo na 
pravdivé informácie o poskyto-
vaných službách alebo predá-
vaných výrobkoch.

   Ak spotrebiteľ uzavrie mimo 
prevádzky akúkoľvek spotre-
biteľskú zmluvu, vždy má zo 
zákona právo od nej v lehote 
7 pracovných dní bezodplat-
ne a bez uvedenia dôvodu od-
stúpiť. Odstúpenie od zmluvy 
a jeho účinky nepodliehajú sú-
hlasu druhej zmluvne strany. 
Ak ide o zmluvu o úvere, prá-
vo na odstúpenie od zmluvy 
má spotrebiteľ v lehote 14 dní 
od uzavretia zmluvy.
   Po odstúpení od zmluvy má 
spotrebiteľ právo na vrátenie 
zaplatenej kúpnej ceny alebo 
jej časti. Ak boli práva spotre-
biteľa porušené, má právo žia-
dať aj tzv. primerané fi nančné 
zadosťučinenie ako náhradu 
spôsobnej ujmy, ak si úspeš-
ne uplatní nároky z porušenia 
svojho práva na súde.

Ako sa ľudia dajú nalákať

Pravidlá predaja pri predajných
akciách a podomovom predaji

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.
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Jedálny lístok
17. - 23. 3. 2014

Jedálny lístok 27. 1 - 2. 2. 2014

Jedálny lístok
24. 3. - 30. 3. 2014

Pondelok
Polievky: zeleninová s rajba-
ničkou, šurdica, pečivo.
● Bravčový guláš segedínsky, 
knedľa ● Hovädzia rošten-
ka portugalská, ryža, šalát ● 
Kuracie stehno so zeleninou, 
špenátové rezance ● Gazdov-
ský šalát, pečivo ● Kelový kar-
bonátok, zemiaky, šalát ● Ma-
kový závin s jablkami, kakao ● 
Bageta s pikantným mäsom ● 
Ovocný balíček. 

Utorok
Polievky: boršč s mäsom, kar-
fi olová, pečivo.
● Hydinové ražniči, zemia-
ky, uhorka ● Bravčové stehno 
bratislavské, cestovina ● Tor-
teliny so šunkou, syrová 
omáčka ● Lahôdkový šalát, 
pečivo ● Kuracie prsia s pln-
kou, zeleninová obloha ● Za-
pekané palacinky s tvarohom 
● Bageta moravská ● Vyprá-
žané kuracie stehno v cestíč-
ku, pečivo. 

Streda
Polievky: hŕstková, bulharská, 
pečivo.
● Bravčové mäso Chilli con 
Carne, ryža, šalát ● Hovädzie 
dusené, chrenová omáčka, 
knedľa ● Štefanská sekaná 
pečienka, zemiakový prívarok, 
chlieb ● Bretónsky šalát, peči-
vo ● Zapekaná ryba so šampi-
ňónmi, šalát z červenej kapus-
ty s kukuricou ● Moravský ko-
láč, kakao ● Celozrnná bageta 
syrová ● Mliečny balíček. 

Štvrtok
Polievky: oravská fazuľová, 
rascová s vajcom, pečivo.
● Pečené kuracie stehno, tar-
hoňa, kompót ● Vyprážaný 
karbonátok, zemiakový šalát 
s majonézou ● Pizza zeleni-
nová so salámou ● Šalát sy-
rový so šampiňónmi, pečivo ● 
Cestoviny s brokolicou a smo-
tanovou omáčkou ● Buchty na 
pare s lekvárom, kakaová po-
sýpka, kakao ● Bageta Apeti-
to ● Pečená bravčová krkovič-
ka, pečivo. 

Piatok
Polievky: prešporská, kláštor-
ná, pečivo.
● Hovädzí guláš maďarský, 
knedľa ● Morčacie prsia pl-
nené Nivou, ryža, šalát ● Vy-
prážaný karfi ol, zemiaky, tatár-
ska omáčka ● Bulharský šalát 
s bravčovým mäsom, pečivo ● 
Opekané tofu, hrachová kaša, 
volské oko, uhorka ● Muffi ny 
s čokoládou, kakao ● Bageta 
Gurmán ● Ovocný balíček. 

Sobota
Polievka: držková, pečivo.
● Hovädzie fi lé kopaničiarske, 
slovenská ryža, uhorka ● Ku-
racie prsia plnené bryndzou, 
zemiaky, šalát ● Bageta salá-
mová so šalátom. 

Nedeľa
Polievka: krúpková, pečivo
● Pečené morčacie stehno, 
červená kapusta, knedľa ● 
Bravčový rezeň prírodný, ryža, 
šalát ● Bageta s kuracím mä-
som.

Už po siedmykrát vždy v 11. ka-
lendárnom týždni si aj na Slo-
vensku pripomíname celosve-
tovo organizovanú akciu - Týž-
deň mozgu. Ide o rozmanité 
podujatia,  ktoré majú našu po-
zornosť upriamiť na fungovanie 
ľudského mozgu. Na viacerých 
miestach Slovenska sa počas 
nej uskutočnia prednášky, pre-
zentácie, tréningy pamäti, tvori-
vé dielne, besedy či dni otvore-
ných dverí, a to nielen v zaria-
deniach sociálnych služieb, klu-
boch dôchodcov či knižniciach, 
ale aj v poradniach zdravia Re-
gionálnych úradov verejného 
zdravotníctva (RÚVZ) Sloven-
skej republiky, banskobystrický 
RÚVZ nevynímajúc, v školách, 
obchodných centrách, domo-
voch dôchodcov, agentúrach 
sociálnych služieb, denných 
centrách a podobne. „Tieto 
bezplatné aktivity sú určené pre 
širokú verejnosť, od detí, školá-
kov, cez ľudí v produktívnom 
veku, až po generáciu senio-
rov. Akciu zastrešuje Sloven-
ská Alzheimerova spoločnosť v 
spolupráci s Neuroimunologic-
kým ústavom Slovenskej aka-
démie vied, Nadáciou Memo-

Pondelok
Polievky: gulášová, brokolico-
vá dánska, pečivo.
● Perkelt z morčacieho mäsa, 
cestovina ● Bravčový rezeň 
s pečeňou, zemiaky, čalamá-
da ● Zvolenské údené mäso 
s fazuľou, chlieb ● Šalát paríž-
sky, pečivo ● Zapekané zemia-
ky s pórom ● Lievance s dže-
mom ● Celozrnná bageta syro-
vá ● Mliečny balíček. 

Utorok
Polievky: furmanská, sedliac-
ka, pečivo
● Kuracie prsia prírodné, ze-
leninová ryža, kompót ● Ho-
vädzia pečienka sviečková, 
knedľa ● Ryba na vidiecky 
spôsob, zemiaky, šalát ● Šalát 
cestovinový s kapiou a salá-
mou ● Zapekaný bravčový re-
zeň so syrom, zeleninová ob-
loha ● Maxi buchta s orecho-
vo-višňovou plnkou, vanilkový 
krém ● Bageta Gurmán ● Vy-
prážaný bravčový rezeň, pe-
čivo. 

Streda
Polievky: šošovicová kyslá, 
krupicová so zeleninou, peči-
vo.
● Vyprážaný morčací rezeň ov-
čiarsky, zemiaková kaša, šalát 
● Bravčové mäso na paprike, 
cestovina ● Klužská kapusta 
● Pikantný syrový šalát, peči-
vo ● Špenátové halušky s tva-
rohom, zakysanka ● Pečené 
buchty so slivkovým lekvárom, 
kakao ● Bageta šampiňónová 
so šunkou ● Ovocný balíček.

Štvrtok 
Polievky: morčacia, cesnaková 
s haluškami, pečivo.
● Bravčová pečená krkovič-
ka, kapusta, knedľa ● Hovä-
dzí guláš mexický, ryža, šalát 
● Zemiakovo-bryndzové piro-
hy so slaninou ● Syrové tajom-
stvo, pečivo ● Ohnivé kuracie 
stehno orientálne, zeleninová 
obloha ● Šišky s Nutelou, ka-
kao ● Bageta s kuracím mä-
som ● Pečené kačacie stehno, 
pečivo.

Piatok
Polievky: terchovská, mrkvová 
s pórom, pečivo.
● Kuracie stehno s kuriatkovou 
omáčkou, cestovina ● Detvian-
ska nátura, opekané zemiaky, 
uhorka ● Plnená hlávková ka-
pusta, knedľa ● Windsorský 
šalát, pečivo ● Hubové rizoto, 
uhorkový šalát ● Zemiakové 
knedličky tvarohovo-jahodo-
vé, maková posýpka ● Bage-
ta moravská ● Mliečny balíček. 

Sobota
Polievka: kapustová s údeným 
mäsom, pečivo.
● Hovädzie dusené, paradaj-
ková omáčka, knedľa ● Kura-
cie prsia s ananásom a syrom, 
ryža, šalát ● Bageta s pikant-
ným mäsom. 

Nedeľa
Polievka: roľnícka, pečivo.
● Vyprážaná údená krkovič-
ka v cestíčku, zemiaky, cvikla 
● Bravčové mäso na rasci, tar-
hoňa, šalát ● Bageta Apetito.

Ľudský mozog váži približne jeden a pol kilogramu. Aj keď jeho váha predstavuje len dve 
percentá našej hmotnosti, spotrebuje až dvadsať percent všetkej energie organizmu. 
Ukrýva asi sto miliárd nervových buniek, ktoré sú najdokonalejšími bunkami ľudské-
ho tela. Výkonnosť mozgu zabezpečuje desať miliárd neurónov a pol milióna kilomet-
rov nervových vlákien. Ich hlavnou úlohou je prijímať a spracovávať informácie z oko-
lia. Každá ľudská činnosť (pohyb, sociálne kontakty, čítanie...) podporuje vytváranie vý-
bežkov nervovej bunky, vďaka čomu sme schopní sa učiť a pamätať si. Ľavá hemisféra 
mozgu riadi posudzovanie, analytické myslenie, verbálnu komunikáciu. Pravá hemisféra 
má na starosti emócie, intuíciu a priestorové vnímanie. Vedeli ste, že v bdelom stave vy-
užívame len desatinu mozgovej kapacity? Mozog zjednodušene rozdeľujeme na predný 
mozog (najväčšia časť mozgu), medzimozog, stredný mozog, zadný mozog, predĺženú 
miechu. Mozog je riadiacim centrom organizmu, umožňuje a riadi pohyb človeka, vníma-
nie dotyku, tepla, chladu a bolesti, zabezpečuje schopnosť udržania rovnováhy, umož-
ňuje hovoriť a rozumieť hovorenému slovu. Hovorí sa, že mužské zmýšľanie je iné ako 
ženské. Môže za to stavba mozgu. Mužský mozog má zhruba o štyri percentá viac buniek 
ako ženský a je o sto gramov ťažší. Väčšia časť ženského mozgu  však  spája obe he-
misféry (korpus kallosum). Táto časť mozgu pomáha ženám pri prenose signálov z jed-
nej hemisféry mozgu do druhej, čo umožňuje ženám použiť obe mozgové hemisféry pri 
tvorbe jazyka. To je dôvodom, prečo sa ženy ľahšie naučia znovu rozprávať po mŕtvici. 
Muži pre reč využívajú iba dominantnú hemisféru – pre väčšinu ľudí ľavú. Od mozgu zá-
visí aj naše emočné prežívanie, ktoré je pri pohlaviach rozdielne. V ženskom mozgu je 
väčší limbický systém, ktorý riadi ľudské emočné pochody a správanie. Preto sú ženy vo 
všeobecnosti citlivejšie, niektorí tvrdia, že aj iracionálnejšie a zraniteľnejšie. 

Týždeň mozgu
10. – 16. marca 2014

   Aj mozog potrebuje palivo - sladké, 
no nevysvetľujte si to zle. Energia z 
tyčiniek, čokolád a keksov je pre mo-
zog až príliš jednoduchá. Sladkos-
ti rozkolíšu nielen hladinu glukózy v 
krvi a vašu pozornosť, ale ich nad-
merná konzumácia vedie v organiz-
me k úbytku vitamínov skupiny B. 
Presne tých, ktoré sú pre mozog pl-
nohodnotnou stravou. Vyživujú a re-
generujú celý nervový systém. Nedo-
statok vitamínu B1 sa prejavuje po-
ruchami krátkodobej pamäti. Ak vám 
chýba B3, potrápi vás nespavosť a 
emocionálna labilita, ktoré vám ne-
dovolia kreatívne myslieť. Málo ky-
seliny listovej spôsobí podráždenosť 
a nesústredenosť. Vitamín B12 boju-
je nielen za dobrú náladu, ale aj pro-
ti únave, malátnosti a pocitu slabosti.
Ak to celé zabalíte do zložených cuk-
rov z celozrnných obilnín, čerstvého 
ovocia a zo zeleniny, vyjete sa sku-
točne k hviezdnym výkonom.

   Okrem béčka, nevyhnutné sú aj vi-
tamíny C a E, ktoré vplývajú na fy-
zickú i psychickú výkonnosť a odol-
nosť. V ovocí a zelenine sa nachá-
dzajú spolu s minerálmi. Zinkom, kto-
rého nedostatok môže deťom zhor-
šovať prospech, upokojujúcim dras-
líkom a vápnikom na rozvoj dušev-
ných funkcií. Vo vzácnej kombiná-
cii s horčíkom zo strukovín a semien 
zvládnete aj krkolomné termíny bez 
prehnaného stresu. Pre pamäť je dô-
ležitý lecitín, ktorého bohatou záso-
bárňou je sója, ale aj vaječné žĺtky. 
Krátkodobej pamäti chutí avokádo, 
dlhé texty sa vám budú ľahšie učiť 
po konzumácii ananásu a mrkvy. K 
tomu zopár čučoriedok a zložité sú-
vislosti vám hneď dajú zmysel!
   Čo mozgu chutí? V prvom rade to, 
čo aj cievam. Zásobujú mozog kyslí-
kom a živinami, preto potrebujú byť 
čisté a výkonné. Keď budete jesť 
pestro, vyvážene a každú presedenú 

hodinu vykompenzujete siedmimi mi-
nútami pohybu, budete zdraví, s pri-
meranou hmotnosťou a bude vám to 
páliť. Podľa rebríčka, ktorý zverej-
nil spravodajský portál BBC, sú pre 
mozgové funkcie najlepšie celozrn-
né výrobky s nízkym glykemickým in-
dexom. Na druhom mieste sú tučné 
ryby bohaté na omega-3 mastné ky-
seliny EPA a DHA vo forme, ktorú vie 
telo najlepšie využiť. Na treťom mies-
te sú to čučoriedky, na štvrtom para-
dajky, nasledujú čierne ríbezle, tek-
vicové semiačka, brokolica, šalvia a 
na poslednom mieste sú vlašské ore-
chy. Americké výskumy pridávajú aj 
arašidové maslo, tmavozelenú listo-
vú zeleninu, červené víno, semiačka 
chia a sezamové semienka. Severa-
nia podporujú konzumáciu banánov, 
tmavej čokolády, zrnkovej kávy a ze-
leného čaju, južania sa držia olivové-
ho oleja.

(internet)

ry a Centrom Memory. Priori-
tou osvetových akcií je hovoriť 
o možnostiach, ako si zachovať 
dobré fungovanie mozgu do vy-
sokého veku. Podobne ako fy-
zickú silu a svaly, aj mozog je 
potrebné precvičovať, najlepšie 
v každej etape ľudského života. 
Naučme sa udržiavať mozog v 
takej kondícii, 
aby bol v stá-
lej pohotovos-
ti,“ zdôrazňu-
je vedúca od-
delenia pod-
pory zdravia 
(OPZ) RÚVZ 
v Banskej Bys-
trici MUDr. Sil-
via Kontrošo-
vá. Pracovní-
ci uvedeného 
odboru pripra-
vili na celý Týždeň mozgu via-
cero aktivít - od prednášok, ve-
domostných a kognitívnych ak-
tivít, cez meranie kardiovas-
kulárnych rizikových faktorov 
(cholesterol, tlak krvi, percen-
to telesného tuku, výška, váha, 
obvod pása, bokov, výpočet 
Body Mass Indexu – BMI) až 
po individuálne poradenstvo, 

kde na základe zistených sku-
točností sa zistí, či klient má 
kardiovaskulárne riziko. 
   „Sme tým, čo si pamätáme. 
Bez pamäti sa strácame, pre-
stávame existovať, naša minu-
losť je vymazaná. A predsa ve-
nujeme pamäti len málo pozor-
nosti, okrem prípadov, keď nás 
opustí. Táto pravda z pera Mar-
ka Twaina platí dodnes, čo sa 
však zmenilo je fakt, že tomu-
to veľmi dôležitému ľudskému 
orgánu venujeme minimálne 

od roku 1996, 
odkedy si svet 
pripomína Týž-
deň mozgu, 
viac pozornos-
ti. Ide o medzi-
národnú akciu, 
ktorej cieľom 
je upriamiť po-
zornosť verej-
nosti na ľud-
ský mozog a 
jeho činnosť, 
hovoriť o moz-
gových ocho-

reniach a spôsoboch ich lieč-
by, ale najmä o prevencii. V 61 
krajinách sveta sa konajú tisíc-
ky osvetových podujatí na tému 
mozog, jeho činnosť, výkon-
nosť, ale aj zlyhávanie“, kon-
štatuje k tejto celosvetovej akcii 
MUDr. Silvia Kontrošová. 

M. Tolnayová,
RÚVZ B. Bystrica



V mene celej našej rodiny úprimne ďakujeme 
všetkým vám, ktorí ste prišli odprevadiť na posled-

nej ceste nášho drahého syna, man-
žela, otca a starého otca

Ing. Jozefa URBANA
z Predajnej.

Ďakujeme aj za prejavy spolupat-
ričnosti,  sústrasti a kvetinové dary, 
ktorými ste sa pokúšali zmierniť 

náš hlboký žiaľ. Za dôstojnú rozlúčku ďakujeme 
všetkým, ktorí sa o to pričinili. 

Manželka, syn
a dcéra s rodinou

Dňa 14. marca uplynulo sedem ro-
kov odvtedy, ako nás navždy opus-
tila milovaná mama a stará mama

Vilma PENZEŠOVÁ
z Podbrezovej.
S láskou a úctou spomína

celá rodina
...

„Čas plynie, bolesť stále trápi, ale teba nám už 
nikto nevráti.“
Dňa 13. marca uplynulo päť rokov odvtedy, ako 
nás navždy opustil milovaný man-
žel, svokor a starý otec

Ján LUPTÁK
z Mýta pod Ďumbierom.

S láskou a úctou spomína
manželka, zať a vnúčatá

...
Dňa 12. marca si pripomenuli tri roky odvtedy, čo 
nás navždy opustil milovaný manžel, otec a sta-

rý otec
Milan BÚDA
z Jasenia.

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

Smútiaca rodina
...

„Tá rana v srdci stále bolí, zabudnúť nám nedo-
volí. Aj keď nie si medzi nami, v srdciach našich 
žiješ s nami.
Dňa 27. marca uplynie desať rokov odvtedy, ako 
nás navždy opustil milovaný manžel, otec, starý 
otec a spolupracovník 

Július KUBOVE
z Valaskej.

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

a ostatná rodina.
...

„Tá rana v srdci stále bolí, zabudnúť nám ne-
dovolí. Aj keď nie si medzi nami, v srdciach 
našich žiješ s nami.“

Dňa 30. marca uplynie dvadsaťšesť rokov od-
vtedy, ako nás navždy opustil mi-
lovaný manžel, otec a starý otec

Milan KOČICKÝ
z Podbrezovej.

S láskou spomínajú manželka
a synovia s rodinami

...
„Odišiel si tíško, už nie si medzi nami, ale žiješ 
v srdciach tých, čo ťa milovali.“
 Dňa 20. marca uplynú dva roky odvtedy, čo 
nás navždy opustil milovaný manžel, otec a 
starý otec

Vladimír LITVINENKO
z Valaskej

S láskou spomínajú manželka, 
dcéra, syn, vnučka

a blízka rodina.
...

Dňa 21. marca si pripomenieme nedožitých 
80. rokov nášho milovaného otca a starého 
otca

Jozefa HRBÁŇA
z Podbrezovej.

S láskou a úctou spomínajú syn a dcéry
s rodinami

...
“Rok sa s rokom zišiel a je tu deň, v ktorý si 
nám navždy odišiel. Aj po rokoch tá rana bolí 
a zabudnúť nám na ten smutný deň nedovolí.“
Dňa 25. marca uplynie deväť ro-
kov od úmrtia 

Jána REJTU
z Lopeja.
Spomínajú manželka

a dcéry s rodinami
...

„Čas plynie ako tichej vody prúd, kto ťa mal 
rád nevie zabudnúť.“

Dňa 23. marca uplynie šesť rokov 
odvtedy, čo nás opustil milovaný 
manžel, otec a starý otec 

Štefan KOHÚT
z Bystrej 

S láskou spomína manželka
a dcéry s rodinami

...
„Slza smútku tíško stečie po tvári, bolesť v 
srdci zabolí, no pekná spomienka ako večný 
plameň v našich srdciach zahorí.“
Dňa 17. marca si pripomenieme štvrté smut-
né výročie odvtedy, ako nás ná-
hle opustil náš milovaný manžel 
a otec 

Ján HUBERT
z Brezna.

Kto ste ho poznali, venujte mu ti-
chú spomienku.

Spomíname
s láskou a úctou

Poďakovanie
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Odišli do dôchodku
vo februári

marcovým

Spomienky

Inzertná služba

Blahoželáme

Pracovné jubileá
35-ročné

Bernardína TURČINOVÁ
Peter BICIAN

30-ročné
Vlastimil BERČÍK

Juraj ENGLER
Marian VEVERKA

25-ročné
Erika HULÍKOVÁ

Vladimír LOPUŠNÝ
Pavol LUPTÁK
Aurel STARKE

20-ročné
Ivan BELKO

Životné jubileá
Ing. Igor ČELLÁR
Ing. Ivan DANKO
Ján FRITZMAN

Ing. Jana JANOVCOVÁ
Vladimír KALICKÝ

Ing. Ivan MAJERČÍK
Zuzana ODORČÁKOVÁ

Vladimír TURŇA
Jozef VETRÁK
Miroslav BELO

Jaroslav KLIMENT
Jozef MESIARKIN

Ľubica RONČÁKOVÁ
Jozef SCHWARZBACHER

Ing. Karol SLABÁK
Vladimír ŠUŠOR

Eva VENGEROVÁ
Jozef VILIM

Miroslav BLAŽEK
Ivan HUSÁR

Helena MINKOVÁ
Jozef ŤAŽKÝ

Jozef TOMENGA

do predčasného starobného dôchodku
Vladimír PREDAJNIANSKY

Milan PEŤKO

do starobného dôchodku
Jozef DUTKA

Anna JANEČEKOVÁ
Alica KOCHANOVÁ
Ing. Pavel VALENT.

V mene vedenia akciovej spoločnosti Železiarní Podbre-
zová im ďakujeme za odvedenú prácu a do ďalších ro-
kov života prajeme veľa slnečných dní.

Predám nové letné pneuma-
tiky R-185/60 R15 88H.Yoko-
hama. Cena dohodou.
Kontakt: 0907 509 389
... 
Predám 3-izbový byt v Pod-
brezovej na Štiavničke, 4.p., 
čiastočne rekonštruovaný + 
murovanú garáž. 
Kontakt: 048 617 1318,
0915 465 497
...
Predám murovanú garáž na 
Štiavničke.  
Kontakt: 048 617 1318,
0915 465 497
...
Predám rodinný dom pri Hor-
nej Lehote. 
Kontakt: 0904 023 098

Oznamujeme zamestnancom, dobro-
voľným darcom krvi, ktorí boli v roku 
2013 ocenení Janského plaketou, že 
na rekreačný pobyt sa môžu prihlásiť 
do 15. apríla 2014 u M. Krellovej, na 
t.č. 2943.

   Máte čas a záujem zdokonaliť sa 
v niektorej z remeselných činnos-
tí? Ponúkame vám tip, kde sa mô-
žete realizovať. V Slovenskej Ľup-
či majú Dom remesiel, ktorý sa na-
chádza v Ligasovie dome – pô-

Dom remesiel
Slovenská Ľupča

vodnom remeselníckom (garbiar-
skom) dome na Námestí SNP č. 
14. S jeho prevádzkou začali v 
roku 2003 dve občianske združe-
nia: Mestečko a Turisticko - rela-
xačný tím s cieľom zrekonštruo-

vať celý dom a po-
stupne zriadiť ďal-
šie dielne. Ne-
skôr bola v jeho 
priestoroch otvo-
rená aj Izbica re-
meselných tradícií 
s expozíciou his-
torických reme-
siel obce, ale aj 
výrobkov súčas-
ných ľupčianskych 
umeleckých reme-
selníkov.
   Dobrovoľníci 
sa v ľupčianskom 

dome remesiel stretávajú kaž-
dú stredu od 17. do 19.30 hodiny. 
Návštevníci sa tu oboznámia nie-
len so zručnosťou majstrov, môžu 
si aj sami vyskúšať viaceré tech-
niky v textilnej dielni, keramickej 
dielni, výrobu predmetov z líha-
ného skla, smaltované ozdoby a 
šperky, pletenie košíkov z pedigu, 
ručnú výrobu papiera a iné techni-

ky. Dňa 19. marca bude na progra-
me výroba prútených košíkov/ke-
ramika, 26. marca maľba na sklo/
keramika, 2. apríla kovový šperk/
keramika, 9. apríla batika/kerami-
ka, 14. apríla maľovanie vajíčok, 
15. apríla tlač na textil a papier a 
16. apríla maľba na hodváb/kera-
mika.

(vk)

V marci slávia svoje narodeniny naši bývalí spolupracovníci 
Editka a Ján Krakovský, Katka Leitnerová a Dáška Fí-
zerová.
Všetkým prajeme hlavne pevné zdravie a slnečné dni prežité 
v láske a spokojnosti v kruhu svojich najbližších.

Kolektív bývalých spolupracovníkov z Vvr – K20

Foto: Daniel Baláž



Pozývame vás...
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Dýcha pre cyklistiku. Po šiestom mieste na juniorských 
MS je slovenskou nádejou na OH 2016 v Riu de Janeiro. 
Sedemnásťročná študentka Súkromného gymnázia Že-
leziarne Podbrezová Tereza Medveďová si už vybojova-
la miestenku na Olympijské hry mládeže v čínskom Nan-
kingu (16. - 28. augusta). Hoci zvláda cyklokros aj horskú 
cyklistiku, presadiť sa chce na ceste. Rovnako ako super-
hviezda mužského pelotónu spod Tatier Peter Sagan (24).
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Čo sa zmenilo vo vašom živote 
po tom, ako ste sa stali šiestou 
najlepšou juniorkou na svete?
- Začalo si ma všímať viac ľudí, 
ktorým som svojím výsledkom 
naznačila, že na Slovensku je 
aj ženská cyklistika. V Podbre-
zovej mám na trénovanie a pre-
tekanie veľmi dobré podmienky. 
Trénujem s vekovo o niečo star-
šími chlapcami z klubu, zatiaľ mi 
to stačí, ťahajú ma. Pochádzam 
z cyklistickej rodiny, môj otec Pe-
ter a jeho brat pretekali, otec mi je 
teraz trénerom. S cyklistikou som 
začala v deviatich rokoch.
Napriek úcte k ľuďom, ktorí v 
Podbrezovej robia cyklistiku, 
odtiaľ sa do svetovej cyklistiky 
dostanete ťažšie...
- Zrejme budeme musieť pomýš-
ľať na prestup do zahraničného 
klubu. Nejaké ponuky už aj prišli, 
s otcom nad nimi rozmýšľame. V 
nadchádzajúcej sezóne však zo-
stanem doma v Čiernom Balogu 
a budem pretekať za ŽP Šport 
Podbrezová.
Doteraz ste pretekali na ceste, 
v cyklokrose i v horskej cyk-
listike. Už ste sa rozhodli, kto-
rá disciplína bude vašou hlav-
nou?
- Bude to cestná cyklistika, s pre-
tekmi v cyklokrose skončím po 
tohtoročnej sezóne.
Na majstrovstvách sveta ste sa 
prezentovali výborným špur-
tom, dobrou jazdou v kopcoch 
a prehľadom v pelotóne. Kde 
cítite svoje najväčšie rezervy?
- Sama ešte celkom dobre ne-
viem, kde je moja silnejšia strán-
ka, som stále vo vývine. Výraz-
nejšie by som sa však chcela 
zlepšiť v časovke, ktorá môže vý-
razne ovplyvniť výsledky v etapo-
vých pretekoch. Časovky mám 

rada, ich špeciálnemu tréningu 
som však doteraz nevenovala 
veľa času, tento rok by som chce-
la dosiahnuť zlepšenie.
Aké máte plány v nadchádzajú-
cej sezóne?
- Aj keď budem vekom ešte junior-
ka, chcela by som sa zúčastňo-
vať aj na pretekoch v kalendá-
ri UCI žien. Vo februári som ab-
solvovala 14 - dňové sústrede-
nie v Taliansku. Pozvánku som 
dostala na základe môjho výsled-
ku na vlaňajších MS, kde Sloven-
sko získalo pre juniorky dve mies-
tenky na augustové olympijské 
hry mládeže v čínskom Nankin-
gu. Štartovať tam budem v cest-
ných pretekoch jednotlivkýň, v ča-
sovke a na biku v pretekoch cross 
country. Od 15. marca ma čaká 
10-dňové tímové sústredenie v 
Taliansku, na záver ktorého ab-
solvujem v Bergame prvé tohto-
ročné preteky na Trofeo Alfredo 
Binda. Pokračovať budem v eta-
pových pretekoch v Holandsku. V 
apríli to budú Preteky mieru junio-
riek v českom Jevíčku a etapové 
preteky Svetového pohára žien 
Gracia Orlová takisto v Česku.
Študujete v Súkromnom gym-
názium Železiarne Podbrezo-
vá v Lopeji so zameraním na 
telesnú výchovu. Ako sa vám 
darí?
- Učím sa dobre, v apríli budem 
štvrtáčka. Cením si, že mi pri 
cyklistike v škole vychádzajú v 
ústrety. Mám individuálny študij-
ný plán.
Ktorá ženská cyklistická osob-
nosť je vaším veľkým vzorom?
- Určite to je viacnásobná olym-
pijská víťazka a majsterka sveta 
Holanďanka Marianne Vosová. 
Tá je naozaj skvelá.

(Ik, Nový čas, 10.3.2014)

Góly: 80´ Migaľa - 16´ Gerec, 77´ Vaščák. ŽK: 
Hladík (R.Sobota). Pred 558 divákmi rozhodo-
vali Weiss – Benko, Ferenc.
R. Sobota: Bréda - Kobol, Václavek (74´ Lup-
ták), Gerát, Kostúrik, Válovčan, Tenkl, Hladík 
(87´ Giertli), Sivčevič, Kutlík, Migaľa
ŽP Šport: Hanák - Andrić, Kupčík, Minčič, 
Greško - Pančík M. (86´ Ležaić), Kochan (71´ 
Podio), Kožička, Harvilko - Gerec (64´ Pančík 
J.), Vaščák
   Po úspešnej jeseni 2. ligový futbalový tím, lí-
der tabuľky, nastúpil na prvý jarný zápas s Ri-
mavskou Sobotou. Na súperovom ihrisku od za-

čiatku udával tempo hry. Hneď z prvej šance ud-
rel a v 15. minúte po rohovom kope Greška hla-
vou presne zakončil Gerec. Domáci sa zamera-
li najmä na dôslednú obranu, čo sa im v priebe-
hu prvého polčasu darilo, v druhej polovici pol-
času si dokonca vytvorili dve nebezpečné situá-
cie pred bránou Hanáka. V druhom polčase pod-
brezovský tím zvýšil úsilie, odmenou mu bol gól 
Vaščáka, keď opäť hlavou zakončil presný cen-
ter Podia. O tri minúty zdramatizoval zápas do-
máci Migaľa – z priameho kopu z 30 metrov tra-
fi l presne k žrdi. V závere si naši hráči najtesnej-
šie víťazstvo ustrážili.                               R. Kupec

V prvý marcový deň absolvova-
li naše najmladšie futbalové tímy 
U9 a U10 futbalový turnaj prípra-
viek v Slovenskej Ľupči. Hráči U9 
v ňom obsadili,  po prehre vo fi nále 
s Brusnom, druhé miesto a tím U10 
skončil na piatom mieste. V hodno-
tení jednotlivcov bola Vanessa Du-
najská vyhlásená za najlepšieho 
hráča/čku turnaja.
Zápasy v skupine
FO ŽP U9 : Jasenie 5:0
(Dunajská 2, Rakyta, Lukačovič, Kvie-
tok)
FO ŽP U9 : Č. Balog 1:1
(Kvietok)
FO ŽP U9 : Brusno 0:0
Play-off
FO ŽP U9 : Braväcovo 3:0 
(Nguyen 3)
FO ŽP U9 : Jasenie 0:0 
(pokutové kopy 2:1 Faško, Nguyen)
Finále
FO ŽP U9 : Brusno 0:2
Konečné poradie: 1. FK Brusno, 2. 
FO ŽP Šport Podbrezová U9, 3. Slo-
venská Ľupča, 4. FK Jasenie, 5. FO 
ŽP Šport Podbrezová U10, Č. Balog, 
Braväcovo, Jupie
   Na druhý deň sa uskutočnil turnaj 

   V dvadsiatom prvom kole 1. ligy 
obidve družstvá Kolkárskeho od-
dielu ŽP Šport Podbrezová vyu-
žili domáce prostredie a zvíťazi-
li. C družstvo si poradilo po vyrov-
nanom výkone všetkých hráčov 
so Žarnovicou, ktorá mu uštedrila 
v jesennej časti porážku a zvíťazi-

lo 6:2. D tím vyhral v derby zápase 
nad Jelšavou, ktorá má domáce 
dráhy v Podbrezovej (5:3). V tom-
to zápase si osobný rekord vytvo-
ril Daniel Móc výkonom 602 bodov 
a výraznou mierou prispel k víťaz-

stvu svojho družstva. Dorasten-
ci vycestovali na dráhy svojho sú-
pera do Košíc, kde hladko zvíťa-
zili 4:0. Svoje osobné maximum v 
tomto zápase dosiahla Janka Po-
liaková výkonom 523 bodov.
   V šestke najlepších výko-
nov tohto kola v 1.lige východ sa 

umiestnili z podbrezovských hrá-
čov - Ondrej Kyselica (616 bodov) 
a Daniel Móc (602  bodov). Z do-
rastencov bol najlepším hráčom 
zápasu Radovan Balco (558 bo-
dov). Tento výkon mu vyniesol 

umiestnenie v štvorke najlepších 
výkonov dorasteneckej ligy. 
Priebežné postavenie v tabuľke: 
1. liga východ Podbrezová C – 
3. miesto, Podbrezová D – 10. 
miesto, Podbrezová dorast – 1. 
miesto. 

1. liga muži 
MKK Žarnovica – KO ŽP C 2:6 

3371:3471
Zostava a body: Tomáš Herich 
561, Tomáš Dziad 587, Ľuboš Svi-
tek 588, Radovan Balco 576, Pa-
vel Paulečko 586, Marek Štefan-
čík 573.
KO ŽP D – Magnezit Jelšava 5:3 

3395:3342
Zostava a body: Marek Mihok 
546, Pavol Pôbiš 536, Ondrej Ky-
selica 616, Daniel Móc 602, Michal 
Dilský 520, Juraj Kriváň 575.

Dorastenecká liga 
PKŠ Košice – KO ŽP 0:4 

1262:1611
Zostava a body: Janka Poliaková 
523, Radovan Balco 558, Marek 
Štefančík 530, Michaela Ďuricová 
469. Šprint: Viktor Mikolaj - Marek 
Štefančík 0:2, Michaela Kacvinská 
- Janka Poliaková 0:2.

O. Kyselica + foto

15. marca
na I. ligový zápas mladšie-

ho dorastu U17, U16 na FŠ v 
Brezne o 11. a 13.15 hod.

FO ŽP – Partizán Bardejov

16. marca
na I. ligový zápas star-

ších žiakov U15, U14 na FŠ 
v Brezne o 10.a 12. hod.

FO ŽP – Lokomotíva Zvolen

22. marca
na II. ligový zápas na FŠ 
v Podbrezovej o 15. hod.

FO ŽP – FK Pohronie Dol-
ná Ždaňa

...
na I. ligový zápas staršie-

ho dorastu U19 na FŠ vo Va-
laskej o 11. hod.

FO ŽP – MFK Košice

23. marca
na I. ligový zápas mladších 

žiakov U13, U12 na FŠ Pod-
brezová Skalica o 10. a 12. 

hod.
FO ŽP – Jupie Podlavice

29. marca
na I. ligový zápas mladšie-
ho dorastu U17, U16 na FŠ 
v Brezne o 11. a 13.15 hod.

FO ŽP – AS Trenčín

30. marca
na I. ligový zápas star-

ších žiakov U15, U14 na FŠ 
v Brezne o 10. a 12. hod.

FO ŽP – MFK Ružomberok
...

na zápas IV. ligy  na FŠ 
v Brezne o 10.30 hod.

FO ŽP juniori – MFK Detva

Môže byť ženský Sagan!

Podbrezovskí kolkári bodovali naplno

MŠK Rimavská Sobota - FO ŽP Šport Podbrezová 1:2 (0:1)

Halové turnaje futbalovej prípravky U9

prípraviek U9 v Liptovskom Mikulá-
ši. Z konkurencie štyroch zúčastne-
ných tímov víťazné bolo družstvo FO 
ŽP Šport.
FO ŽP : MFK Ružomberok 6:1
(Nguyen 3, Filipiak 2, Hrnčiarik)
FO ŽP : MFK Dolný Kubín 5:1 
(Filipiak 2, Nguyen, Strelec, Dunaj-

ská)
FO ŽP : MFK Tatran L. Mikuláš 3:0 
(Nguyen, Faško, Rakyta)
Konečné poradie: 1. FO ŽP Šport 
Podbrezová, 2. MFK Tatran Liptovský 
Mikuláš, 3. MFK Dolný Kubín, 4. MFK 
Ružomberok.

D. Molčan

Víťazný tím FO ŽP U9 horný rad zľava: tréner Dušan Molčan, Nicolas Ngu-
yen, Matej Nosáľ, Lukáš Filipiak, Patrik Strelec, Šimon Faško, dolný rad zľa-
va: Michal Lukáč, Tomáš Lukačovič, Alex Hrnčiarik, Matúš Rakyta, Vanessa 
Dunajská


