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O cenu
generálneho riaditeľa ŽP a.s.

   Dnes nájdete trináste kolo 
súťaže venovanej 170. výročiu 
založenia podbrezovských žele-
ziarní, tradične na piatej strane. 
Vašou úlohou bude text pozorne 
prečítať a správne odpovedať 
na otázku. Nezabudnite priložiť 
aj kupón. Každé súťažné kolo 
bude vyhodnotené a jeden zo 

vané kritériá, dostanete sa do 
žrebovacieho bubna o Cenu 
generálneho riaditeľa ŽP a.s.

súťažiacich bude odmenený. 
Pravidlá súťaže dovoľujú použiť 
dva žolíky. Ak splníte požado-

Na návšteve 
v tábore

Do dvanásteho kola sa zapojilo 42 súťažiacich a úspešní boli tí, ktorí odpo-
vedali: „Medzinárodná obchodná spoločnosť PIPEX Ag vznikla 7. októbra 
1993.“ JUDr. Silvia Tkáčiková  z právneho odboru vyžrebovala výhercu, stal 
sa ním Ján Huska z elektroúdržby oceliarne, ktorému zablahoželal a cenu 
venoval Ing. Ľubor Schwarzbacher, člen Predstavenstva a technický riaditeľ 
ŽP a.s.  Foto: A. Nociarová 

PRAJEME VÁM KRÁSNE LETO A PRÍJEMNÚ DOVOLENKU

S Ing. Júliusom Kriváňom, obchodným riaditeľom

Skutočnosť prevýšila plánAko hodnotíte realizáciu ob-
chodného plánu za uplynulý 
polrok?
   - Obchodníkom sa podarilo 
naplniť objem predaja v súlade 
s operatívnym plánom, ktorý 
bol v porovnaní s pôvodne plá-
novanými číslami vo všetkých 
prevádzkarňach vyšší. Valcovňa 
bezšvíkových rúr mala v júni od-
byt takmer desať tisíc ton rúr, 
zvarovňa rúr 215 ton, oblúka-
reň 275 ton, ťaháreň rúr mala 
zákazky prevyšujúce 3 600 ton. 
V porovnaní s májom sa zvýšil 
aj objem predaných kontinuálne 
odlievaných oceľových blokov, 
v apríli sme mali 6 000 ton a v júni 
vzrástol na 9 000 ton. Uvedené sa 
pochopiteľne pozitívne odrazilo aj 
na júnovej nakládke. Celková ex-
pedícia našich výrobkov presiahla 
23 tisíc ton, čo vo fi nančnom vy-
jadrení predstavuje 19 miliónov 
eur. Je to hodnota, ktorú možno 
označiť za najvyššiu od októbra 
2008 – takmer trojnásobok tej, 
ktorú sme dosiahli v máji 2009, 
v období najväčšej krízy.
    Moje predpoklady vyslovené 
v máji sa naplnili. Ceny vstupných 
materiálov, oceľového šrotu,  za-
čali klesať a prejavuje sa to aj 

v prvých júlových dňoch. Takáto 
situácia je nielen v strednej Eu-
rópe - na Slovensku, v Čechách 
či v Poľsku, ale aj v západnej 
Európe. Najmarkantnejšie sa to 
prejavuje v Taliansku a Nemecku 
a situácia by mala pretrvávať aj 
počas letných mesiacov.
    Z hľadiska predaja sme zvolili 
začiatkom mája stratégiu – udr-
žať cenovú úroveň na najbližšie 
tri mesiace. Darí sa nám to a po 
navýšení cien sme dosiahli naj-
vyššie realizačné ceny vo všetkých 
druhoch predávaných výrobkov, 
najmä oceľových bezšvíkových 
rúr a kontinuálne odlievaných oce-
ľových blokov. V júni sa priemerné 
ceny darilo navyšovať, a aj júlo-
vé zákazky majú priemerné ceny 
vyššie, ako v predchádzajúcom 
mesiaci.
Ako sa javí august z dnešného 
pohľadu?
   - Vo výhľadoch na august pred-
pokladáme naplnenie valcovne 
bezšvíkových rúr zákazkami 

s objemom 9 700 až 
9 900 ton. Už dnes 
možno konštatovať, že 
pre zvarovňu rúr máme 
zákazky aj na ôsmy 
mesiac. Je to špecifi c-
ká prevádzkareň, ktorá 
vyrába sezónny tovar 
a tak je tento jav samo-
zrejmý. Čo je však pre mňa pre-
kvapením, júlový nábeh oblúkov je 
o polovicu nižší ako v predchádza-
júcich mesiacoch. Predstavenstvo 
prijalo rozhodnutie, že je potrebné 
vypracovať analýzu príčin. Z pr-
vých predpokladov je zrejmé, že 
skladníci počas letných mesiacov 
objednávajú menej. Potešujúca 
je skutočnosť, že aj na júl sme 
získali na presné rúry zákazky pre-
vyšujúce 3 600 ton. V porovnaní 
s tými najhoršími mesiacmi po-

značenými krízou je to 
dvojnásobné množstvo. 
Je predpoklad, že tento 
trend by mal pokračo-
vať aj v nasledujúcich 
mesiacoch.
   Čo sa týka sortimen-
tu valcované a presné 
rúry, nepociťujeme zo 

strany zákazníkov nejaké tlaky 
na zníženie cien, naopak, poda-
rilo sa nám ich niekde aj navýšiť. 
Opačná je situácia v kontinuálne 
odlievaných oceľových blokoch. 
Na august máme rozpracovaných 
zhruba 7 000 ton a zákazníci sa 
už domáhajú zníženia cien. Dru-
hovýrobu  máme naplnenú zákaz-
kami nielen na august, ale aj na 
september. Pomaly sa rozbieha 
dopyt po hydraulických rúrach. 
V júli ich predáme viac, ako za 

celý predchádzajúci rok.
Aký je predpoklad na nasledu-
júce mesiace?
   - Z uvedeného vyplýva, že au-
gust by nemal byť problémový 
a rovnako sa javí aj september. 
Nepredpokladáme navyšovanie 
cien, skôr ich pokles. A čo sa týka 
nejakých dlhodobých predpovedí 
na druhý polrok, v tomto sme-
re som opatrnejší. Uvidíme, ako 
prebehnú letné mesiace. Vlani 
sme boli jediní výrobcovia počas 
augusta a osvedčilo sa nám to, 
pretože zákazníci nám zostali 
verní aj v nasledujúcich mesia-
coch. Veľmi opatrný som aj pri 
predpovediach o odbyte presných 
rúr a myslím si, že objemy, ktoré 
dosahujeme dnes, sú na strope 
a budem rád, ak si ho dokážeme 
udržať aj v nasledujúcich mesia-
coch. Ako som už povedal, zvá-
rané rúry sú sezónnym tovarom 
a preto nepredpokladáme podob-
né množstvá aj v nasledujúcich 
mesiacoch  a kontinuálne odlie-
vané oceľové bloky  predstavujú 
pre nás každodenný boj. Chceli by 
sme dosiahnuť udržanie štyroch 
zmien a preto potrebujeme zabez-
pečiť zhruba 8 000 ton mesačne.

(O.K.)

VNÚTROPODNIKOVÝ TRH PRÁCE
Odbor technického a investičného rozvoja

príjme do zamestnania z radov zamestnancov ŽP a.s.:
Pozícia č.1:

Technický zamestnanec - oddele-
nie prípravy a realizácie technológií
Požadované vzdelanie: vysoko-
školské so zameraním na stro-
járstvo alebo hutníctvo, prípadne 
úplné stredoškolské vzdelanie 
s maturitou strojárskeho smeru.

Znalosti:
Jazykové: AJ, prípadne NJ - úro-
veň mierne pokročilý a vyššie.
Počítačové znalosti: ovládanie 
práce s PC, prípadná znalosť práce 
s AutoCadom vítaná.
Osobné predpoklady a ďalšie 
požiadavky:
- prax v Železiarňach Podbrezová 
a.s. minimálne 5 rokov,
- vodičský preukaz skupiny „B“,
- schopnosť pracovať v kolektíve, 
ale aj samostatne,
- schopnosť organizovať prácu,
- výborná znalosť práce s technic-
kými výkresmi.
Odmeňovanie v zmysle platných 
vnútropodnikových predpisov. 
Možný nástup: od 1. augusta 
2010.

Pozícia č. 2:
Technický zamestnanec  - od-
delenie prípravy a realizácie tech-
nológií
Požadované vzdelanie: vysoko-
školské so zameraním na  hutníc-
tvo (zameranie tvárnenie kovov, 
hutníctvo železa a ocele, materi-
álové inžinierstvo) alebo strojár-
skeho smeru so zameraním na 
technológiu tvárnenia a obrábania.

Znalosti: 
Jazykové:  znalosť AJ, prípadne 
NJ úroveň pokročilý.
Počítačové znalosti: ovládanie 
práce s PC, základné znalosti prá-
ce s programom AutoCad. 
Osobné predpoklady a ďalšie 
požiadavky:
- prax v Železiarňach Podbrezová 
a.s. minimálne 2 roky,
- vodičský preukaz skupiny „B“,
- schopnosť pracovať v kolektíve,
- samostatná tvorivá práca.
Odmeňovanie v zmysle platných 
vnútropodnikových predpisov. 
Možný nástup: od 1. augusta 
2010.

Pozícia č. 3:
Referent sekretariátu 
Požadované vzdelanie: stredo-
školské s maturitou.
Zameranie, odbor: ekonomické, 
technické.
Znalosti: 
Jazykové: AJ, prípadne NJ – na 
úrovni mierne pokročilý a vyššie.
Administratívne a ekonomické 

znalosti: 
strojopis – pokročilý,
hospodárska korešpondencia,
 fakturácia.
Počítačové znalosti: 
Microsoft Word – pokročilý,
Microsoft Outlook – pokročilý,
Microsoft Excel – pokročilý,
Internet – pokročilý.
Osobné predpoklady a ďalšie 
požiadavky:
samostatnosť a zodpovednosť pri 
riešení úloh, dobré organizačné 
a komunikačné schopnosti.
Odmeňovanie v zmysle platných 
vnútropodnikových predpisov.
Nástup od 1. augusta 2010.

Prihlášky so štruktúrovaným životopisom  odošlite do 23. júla 2010 na adresu: Personálny odbor ŽP:
Mgr. Vangová  Erika - tel. 2817, e-mail:vangova@zelpo.sk alebo Mgr. Strmeňová Eva - tel. 2705, e-mail: 
strmenova.eva@zelpo.sk



   Spoločnosť Žiaromat a.s. 
začala svoje hospodárenie 
v roku 2010 podstatne lepšie, 
ako to bolo v prvých piatich 
mesiacoch minulého roku. 
V roku 2009 tieto mesiace, 
z hľadiska Žiaromatu a.s., 
boli najviac postihnuté fi nančnou a hospodárskou krízou 
a bolo to obdobie, počas ktorého sme museli prijať ne-
populárne opatrenia, počnúc hromadným prepúšťaním, 
skrátením pracovného času a reštrikciou vo všetkých 
nákladových položkách.
   Oživenie obchodu v roku 2010 sa prejavilo v navýšení 
predaja vo všetkých komoditách, ale najviac v predaji žia-
robetónov, ktorých sme predali o 77,13 percenta viac, ako 
za to isté obdobie minulého roku. Celkový objem predaja 
našich výrobkov dosiahol hodnotu 3 180 111 eur, čo je 
o 1 120 076 eur, t. j. 54,37 percenta viac, ako za porovna-
teľné obdobie.
   Celkové výnosy spoločnosti dosiahli hodnotu 3 430 860 
eur. Na druhej strane, celková výška nákladov je 3 285 402 
eur. Záverečným resumé je, že Žiaromat a.s. hospodári za 
prvých päť mesiacov roku 2010  so ziskom 145 458 eur, 
čo je podstatný rozdiel v porovnaní s minulým rokom, keď 
strata dosahovala výšku 167 509 eur.
    Uvedené výsledky hospodárenia umožnili v máji vyplatiť 
zamestnancom dovolenkovú mzdu, čo v predchádzajúcich 
rokoch nebolo vždy pravidlom.
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 S Ing. Dušanom Brečkom, ekonomickým riaditeľom Žiaromatu a.s.

Dostali aj dovolenkovú mzdu

   Ide o systém spočívajúci z trinástich kapitol 
popisujúci procesy a súbor odporúčaní ako 
byť spoľahlivý v oblasti služieb k zákazníkom 
a bezpečnosti informačných technológii. Celý 
certifi kačný proces bol značne náročný o čom 
svedčí skutočnosť, že na Slovensku majú 
certifikát na uvedenú normu zatiaľ 
len dve fi rmy. 
 Celý proces sa začal rozhodnutím 
generálneho riaditeľa Ing. Jozefa 
Urbana (GR 012/2009) o realizácii 
a príprave na certifi káciu ISO 20 000 
a poverením Ing. Luciána Oravca jej 
realizáciou. Celá príprava spočívala 
v príprave príslušnej legislatívy, ško-
lení manažmentu a pracovníkov ŽP 
Informatika a získaním medzinárod-
ného certifi kátu ITIL, ktorý získal Ing. 
Peter Vrbjar. 
   Požiadali sme fi rmu IDS SCHEER 
o prípravu certifi kačného procesu. V 
marci sme absolvovali certifikačný 
predaudit fi rmou IDS Scheer na prí-
pravu a komplexnosť dokumentácie. 
V máji certifi kačná spoločnosť SGS 
Slovakia realizovala audítorom z 
SGS Hungária kft prvý tzv. certifi-
kačný audit Stage 1 na legislatívnu 
pripravenosť spoločnosti, ktorý trval 
dva dni. Následne, v júni, sme absol-
vovali overovací audit implementácie 
procesov normy v našej spoločnosti, 
ktorú realizovala spoločnosť IDS 
Scheer a až v termíne 30. júna až  

prešla certifikačným procesom 
na normu ISO 20 000

2. júla bol záverečný certifi kačný audit, tzv. 
Stage 2, kde bol auditorom  Somogyi z SGS 
Hungária kft a spoločnosť ŽP Informatika, 
s.r.o, bola odporučená na udelenie certifi kátu 
ISO 20 000, ktorý bude vydaný certifi kačnou  
spoločnosťou z Honkongu. 

   ŽP Informatika, s.r.o, týmto certifikátom 
získala významnú prestíž a zaradila sa  medzi  
popredné fi rmy, poskytujúce outsourcingové 
služby v oblasti informačno komunikačných 
technológií a projektovaní informačných sys-
témov na vysokej úrovni. Celý proces nám zá-
roveň pomohol zlepšiť naše vnútorné procesy 
a ukázal nám, v ktorých oblastiach sa máme 
ešte zlepšiť, aby sme v plnej miere mohli 
uspokojiť potreby našich zákazníkov.

Ing. Lucián Oravec

ŽP Informatika absolvovala v dňoch 30. júna až 2. júla  
2010 úspešný certifi kačný audit na normu ISO 20 000  
Informačné technológie manažment služieb. 
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Môžete konkretizovať výsled-
ky školského roka 2009/2010?
   - Aj v tomto školskom roku sa 
nám podarilo dodržať smer, ktorý 
sme si určili pri vzniku našich škôl 
a postupne ho vylepšovať sériou 
opatrení na zlepšenie. V uplynu-
lom školskom roku v našich súk-
romných školách študovalo 423 
študentov, z toho v SSOŠH 286 
žiakov. Priemerný prospech, ktorý 
dosiahli žiaci v strednej odbornej 
škole bol 2,61, desiati boli vyzna-
menaní a tridsiati deviati prospeli 
veľmi dobre. Dvadsaťjeden žiakov 
neprospelo, z toho  šiesti nepro-
speli z viacej ako dvoch predmetov 
a budú si musieť ročník zopa-
kovať, ostatných čakajú oprav-
né skúšky v auguste. Súkromné 
gymnázium ŽP navštevovalo 137 
študentov,  priemerný prospech 
bol  1,92. Tridsaťšesť prospelo 
s vyznamenaním z toho  desiati 
s čistými jednotkami, veľmi dobre 
prospelo tridsaťjeden gymnazis-
tov a neprospeli piati, čakajú ich 
opravné skúšky. 
   Učitelia na pedagogickej rade 
konštatovali, že dosiahnuté vý-
sledky  v obidvoch školách by 
mohli byť oveľa lepšie, keby žia-
ci nevymeškávali z vyučovania, 
napr. zo zdravotných, no i iných 
dôvodov. 
Čo sa zmenilo v oblasti študent-
ských výhod?
   - Ideálne podmienky pre štúdium 
v našich školách vytvára zriaďova-
teľ - Železiarne Podbrezová a.s., 
pre všetkých študentov už od ich 
vzniku. Patria medzi ne – napr. 

„...Je tu super zábava“
   Naša tohtoročná náv-
števa detského tábora 
v Repišti (8. júla) nám 
umožnila zúčastniť sa 
krstu vodou, zemou  
a farbením na kožu. 
Voda, bahno a opäť 
voda, tentoraz slúžiaca 
na zmytie bahna v prí-
rodnom jazierku. Štedré 
slnečné lúče podporili 
vynikajúcu náladu, ktorá 
vládla pri chate U Da-
niela. Ako sme sa do-
zvedeli od malých re-
kreantov – počasie, až 
na jeden deň, mali sl-
nečné. V pondelok nav-
štívili blízke kúpalisko 
v Sklených Tepliciach 
a o týždeň si to zopa-
kujú. V tábore, ktorého 
program prebieha hravou formou, sa fantázii 
medze nekladú. Denné hry, nočné pochody, 
vynikajúca strava a ubytovanie, ale zo všetkého 
najviac rezonoval prístup vedúcich, ktorých deti 
zbožňujú. Chata má aj svoj malý bazén, multi-
funkčné ihrisko a oplotený zverinec.
      A ako pokračoval program? Po krste nasle-
dovala príprava na obed, potom oddych, ktorý 
ukončil Uragán. To je forma, ktorou sa dospelí 
okrem zábavy, snažia deťom vštepovať aj zmysel 
pre poriadok. Už strhujúce tóny hudby v deťoch 

V prvom turnuse sa v tejto lokalite rekreovalo 59 detí 
zo Železiarní Podbrezová a.s., ako aj z dcérskych spo-
ločností ŽP Eko Queletu, a.s. a  ŽP Tále a.s.
„A ako sa im v tábore páči?, opýtali sme sa niektorých 
z nich: 

ZA SEBOU MAJÚ ĎALŠÍ ÚSPEŠNÝ ROK

bezplatné ošatenie (pracovné, 
školské, na športovú činnosť), 
vybavenie jazykových a odborných  
učební najmodernejšou technikou, 
bezplatné notebooky pre každého 
zo študentov informatiky, pri ško-
le nám vyrástlo moderné ihrisko 
s umelou trávou, žiaci – športovci 
majú možnosť využívať športovis-
ká ŽP Šport a.s. s rehabilitačným 
a rekondičným programom... Naši 
biatlonisti sú zaradení do centra 
olympijskej prípravy, z čoho im 
plynú výhody pri zabezpečovaní 
tréningového procesu, napr. mož-
nosť používania  nového deväť-
miestneho Mercedesu, materiál-
neho vybavenia, ubytovania a pod.
   V hutníckych profesiách pre-
biehala odborná príprava na pra-
coviská výrobných prevádzkarní 
železiarní, ktorá je fi nančne moti-
vovaná až do 160 eur. V budúcom 
roku  pripravujeme zvýšenie  mo-
tivačného štipendia pre hutnícke 
profesie a pre profesiu obrábač 
kovov. Škola žiakom pomohla pri 
zriadení bankomatových  kariet, 
majú  prístup na internetbanking. 
Tak ako po iné roky,  môžu študenti 
poberať motivačné štipendium, ale 
aj sociálne štipendium po splnení 
predpísaných požiadaviek.   
Cieľom štúdia sú záverečné 
skúšky a maturita. Ako to bolo 
v tejto oblasti?
   - V hodnotenom roku štúdium 
v SSOŠH ukončilo maturitnou 
skúškou 59 žiakov, traja budú 
mať opravnú maturitnú skúšku 
z jazyka anglického v septembri 
a jeden po úspešnom vykonaní 

komisionálnych skúšok v auguste, 
bude konať náhradnú maturitnú 
skúšku v septembrovom termíne. 
Záverečnou skúškou v profesii ob-
rábač kovov  ukončilo štúdium 16 
absolventov. Od založenia gym-
názia po prvý raz maturovalo 24 
študentov, štyria budú maturovať 
v náhradnom termíne v septembri, 
za predpokladu zvládnutia augus-
tových komisionálnych skúšok. 
Slávnostné vyraďovanie žiakov 
štvrtých tried SSOŠH i prvých 
maturantov SG sa v tomto roku 
uskutočnilo za účasti hostí : mi-
nistra hospodárstva Ľ. Jahnátka, 
štátnej tajomníčky MPSVaR E. 
Kršíkovej, prezidenta KOZ M. 
Gazdíka a bolo dôstojnou roz-
lúčkou so školou a slávnostným 
prijatím absolventov do veľkej 
rodiny železiarov.  
   Úspešní absolventi SSOŠH do-
stali od nášho zriaďovateľa -  ŽP 
a.s., možnosť nastúpiť na praco-
viská, niektorí ju už využili, niek-
torí chcú pokračovať v štúdiu na 
vysokej škole, na nadstavbovom 
štúdiu SŠ  alebo išli na skusy do 
zahraničia, dvere do železiarní 
majú však otvorené.
 Ako sa vám darilo v mimoškol-
skej činnosti? 
 - Vynikajúco. Hrdí sme nielen 
na dobré výsledky našich žiakov 
v škole, ale aj na športovom poli. 
Žiaci nás reprezentovali napr. 
v atletike - Ábelová, Červienková, 
Dunajská, Kaco, v biatlone Kupec, 
Kupcová, Švantner, Lapin, Fen-
dek, v  športovej streľbe Sliačan, 
radosť nám robili futbalisti, ako 
aj ďalší športovci. Veľmi sme sa 
potešili účasti nášho bývalého 
žiaka J. Kucku na tohtoročných 
Majstrovstvách sveta vo futba-
le, kde bol oporou slovenského 

„Dnes zberáme úrodu, ktorú sme v septembri minulého roka zasiali,“ 
týmito slovami sa prihovorila študentom  30. júna riaditeľka Súkrom-
nej strednej odbornej školy hutníckej ŽP (SSOŠH) a Súkromného 
gymnázia ŽP (SG) Ing. Anna Pavlusová, ktorej sme sa opýtali:

Silvester BUDAJ, 12-ročný 
z Brezna
   - Je tu super zábava. V Repišti 
som už šiesty raz. V tomto roku 
sú noví vedúci, s ktorými som sa 
už zoznámil a sú fajn. Spokojný 
som so všetkým - s ubytovaním, 
programom...
Kristína HAHNOVÁ, 11-ročná 
z Valaskej
   - Máme dobrý program a va-
ria výborne. Najviac sa mi zo 
všetkého páčilo na kúpalisku 
v Sklených Tepliciach, kde sme 
boli v pondelok.
Filip VLČEK, 12-ročný z Pod-
brezovej
  - Páči sa mi tu,  program je 
zaujímavý a máme aj dobré po-
časie. Dnes sme mali krst Pážat, 
pokreslili nás, natreli blatom a po-
liali vodou. 
Martin ŠTULRAJTER, 11-ročný 
z Hronca
  - Cítim sa tu dobre. Nenudím sa, 
možno len trochu poobede - cez 
odpočinok. Máme dobrých vedú-
cich. Z programu bol vynikajúci 
Pirátsky nočný pochod. 

(vk + foto)

evokovali pocity, že ich izbami preletí víchor. Po 
veselosti v chate sa tí najmladší - z Vody a Ohňa, 
sústredili do táborového altánku, kde na nich 
čakal umelecký drotár Laco Kunetka, ktorý sa to-
muto remeslu venuje viac ako dvadsať rokov. Pri-
šiel, aby deťom pomohol pri výrobe táborových 
znakov, či osobných šperkov z ozdobného drôtu. 
   Letná pohoda, krásne prostredie, vysmiate 
a šťastné deti – to všetko nasvedčuje, že aj 
tohtoročný pobyt detí v tábore plní svoje po-
slanie.

reprezentačného mužstva. Na 
celoslovenskej súťaži - SYGA, or-
ganizovanej fi rmou Siemens, boli 
úspešní žiaci Bambura a Korytiak, 
v súťažiach odborných zručností 
v Žďári nad Sázavou si Moro s Pu-
palom zmerali sily s obrábačmi  
kovov z Českej republiky. Žiaci 
SG ŽP so zameraním na infor-
matiku  sa zaoberajú prípravou  
v CISCO akadémii, v spolupráci 
s pracovníkmi  ŽP Informatika. So 
žiakmi SG i SSOŠH sme sa zú-
častnili na Modelovom európskom 
parlamente, Olympiáde ľudských 
práv, SOČ... 
Prázdniny, to je čas, kedy sa 
viac venujete modernizácii 
a údržbe školy. Čo plánujete 
tento rok?
   -V prvom rade by sme chceli 
vymaľovať školský internát a vy-
meniť zostávajúce drevené okná 

Pochvalu riaditeľky súkromných škôl dostali - Tomáš Šulko, Matej Štuber, 
Tomáš Košičiar, Martin Donoval, Dušan Horváth, Tomáš Moro, Jakub Fendek, 
Ján Spodniak, Peter Kysucký, Martin Bambura, Mário Korytiak, Michal Faško, 
Martin Kupec, Daniel Vrabec, Dominika Břízová, Ivan Klusaček, Andrej Machník, 
Desana Daxnerová, Miroslava Kaiserová, Paulína Kubušová, Klára Ábelová, 
Janka Červienková, Tatiana Dunajská, Lukáš Kaco, Katarína Kupcová, Ľubomír 
Lapin a Ondrej Švantner.  Foto: I. Kardhordová

v priestoroch  školy. V pláne máme 
aj ďalšie akcie, aby sme v septem-
bri mali vytvorené ešte kvalitnejšie 
pracovné i študijné podmienky. 
   Pedagogických pracovníkov 
čaká príprava Školského vzde-
lávacieho programu pre tretie 
ročníky a úprava ŠkVP pre prvé 
ročníky podľa upravených ŠVP 
tak, aby sme postupovali v súlade 
so školským zákonom. Pre školský 
internát musíme doladiť výchovný 
program, upraviť vnútorný poria-
dok... V závere školského roka 
sme sa rozlúčili s Jánom Lvom-
ským a Jozefom Kováčom, ktorí 
odchádzajú do dôchodku, a s Mgr. 
Annou Mackovou, Mgr. Máriou 
Lenghartovou, Mgr. Monikou Ur-
banovou a Ing. Slavomírom Ilav-
ským, ktorí odchádzajú na nové 
pracoviská.  

(vk)
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Železiarne včera a dnes

...a súčasný pohľad na Železiarne Podbrezová a.s. 

Archívny pohľad na Švermove železiarne, národný podnik, Podbrezová v roku 1950...
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*ČITATEĽSKÁ SÚŤAŽ K 170. VÝROČIU ZALOŽENIA PODBREZOVSKÝCH ŽELEZIARNÍ * 

Odpovede zasielajte do desiatich dní od vydania tohto čísla do 
redakcie novín, s uvedením správnej odpovede: 
...................................................................................................
...................................................................................................
Meno a priezvisko: .....................................................................
Prevádzkareň, útvar: ..................................................................

Otázka 13. kola
Kedy sa Železiarne Podbrezová 
stali členom ESTA –  asociácie eu-
rópskych výrobcov oceľových rúr?

Kupón 
č. 13

�  ANKETA  �  ANKETA  �  ANKETA  �  ANKETA  �  ANKETA  �  ANKETA  �

Už v druhom polroku 1994 sa situácia zlepšovala

Opýtala sa: V. Kúkolová
Foto: I. Kardhordová

(Pokračovanie z minulého čísla)    
    Už v druhom polroku roku 1994 
sa situácia v spoločnosti začala 
evidentne z mesiaca na mesiac 
zlepšovať. Po dvoch rokoch vyka-
zovania červených čísel sa objavil 
prvý zisk a postupne sa vylepšo-
vala platobná bilancia spoločnosti. 
Jej postavenie sa začalo zásadne 
meniť aj v rámci Európskeho spo-
ločenstva. Obchodná spoločnosť 
PIPEX Ag, ako výhradný distribútor 
produkcie Železiarní Podbrezová 
do zahraničia, prenikla na trhy aj 
mimo Európy. Pomaly, ale iste sa 
Podbrezová začala dostávať do 
povedomia aj významných sveto-
vých fi riem. 
   K presadeniu sa na európskych 
trhoch nesporne výraznou mierou 
prispelo šesť nových osvedče-
ní o kvalite, ktoré spoločnosť 
získala od svojej transformácie. 
Certifikovaný systém riadenia 
podľa normy ISO 9002 prevzalo 
vedenie od SGS YARSLEY Veľká 
Británia 1. marca 1995. 
   Oživenie hutníckeho priemyslu 
prinieslo rast dopytu po valcova-
ných a presných rúrach vyrobe-
ných v Podbrezovej. Od transfor-
mácie na trhové hospodárstvo, 
po rokoch útlmu, počas ktorého 
spoločnosť zaznamenala pol mi-
liardovú stratu, rok 1995 bol prvým 
rokom zisku.
   Kladný výsledok hospodárenia 
upevnil dôveru bankových inšti-
túcií a v priaznivej atmosfére už 
bolo možné v prvom polroku roku 
1996 uskutočniť fi nančnú reštruk-
turalizáciu spoločnosti. S fi lozofi ou 
trvalého zlepšovania kvality, ako 
komplexného nástroja pre zabez-
pečenie spokojnosti zákazníkov, 
prosperity a efektivity, bola v marci 
roku 1997 schválená Koncepcia 
a stratégia kvality Železiarní Pod-
brezová a.s.
  Aj napriek tomu, že rok 1997 bol 
už tretím z úspešných rokov,  bol to 
zároveň rok náročný. Nepriaznivý 
vplyv vnútornej ekonomiky Slo-
venska, „balíček opatrení vlády“, 
zavedený od 1. augusta, predsta-
voval priamy negatívny dopad. Ako 
významnému exportérovi bolo síce 
spoločnosti odpustené osemdesiat 
percent zo zavedenej sedemper-
centnej dovoznej prirážky, vzrástli 
však ceny energií, zvýšili sa tarify 

Matúš MARČOK, 1.r. 
SSOŠH,  mechanik me-
chatronik
   - Doma sa budem venovať 
svojim záľubám, medzi ktoré 
patrí turistika. Dúfam, že sa 
mi podarí spoznať ďalšie 
zaujímavé horské trasy. 

Zhodnotenie ceny bezšvíkových rúr sľubovalo zavedenie výroby hydraulických rúr – prvá skúška sa usku-
točnila 19. marca 1998 – foto archív redakcie

Sto sedemdesiat rokov existencie zaraďuje podbrezovské železiarne medzi najstaršie fi rmy na 
Slovensku. Prešli 19., 20. a ocitli sa v 21. storočí. Počas tohto obdobia sa vystriedali roky úspechov 
i neúspechov, niekoľkých svetových hospodárskych kríz, dvoch svetových vojen a štyroch zmien 
štátneho usporiadania – od monarchie až po demokraciu. Významné udalosti zásadnou mierou 
ovplyvňovali aj vnútorné dianie. Železiarne sa v ich priebehu menili, zdokonaľovali, rozširovali 
a nakoniec transformovali na mini hutu.

Študentov sme sa opýtali: „Čo budete robiť cez prázdniny?“

Branislav ADÁMEK, 3. r. 
SSOŠH, hutník operátor
  - V júli budem brigádovať 
v  podbrezovských žele-
ziarňach, v prevádzkarni 
ťaháreň rúr a v auguste 
ešte neviem, možno sa vy-
skytne ďalšia brigáda.

Peter KYSUCKÝ, 
3.r. SSOŠH, mechanik – 
elektrotechnik
 -  Prvý mesiac budem 
doma, pomáhať otcovi so 
stavbou domu a v auguste 
pôjdem na zahraničnú bri-
gádu do Zűrichu.

Lukáš DAŠKO, 
3.r. SSOŠH,  obrábač  ko-
vov
   - Leto a prázdniny si chcem 
užiť naplno, tzn. kúpalisko, 
futbal... Potom si chcem 
niekde nájsť brigádu a nie-
čo si aj zarobiť.

Lukáš PODRÁŽKA, 3. r. 
SSOŠH, mechanik stro-
jov a zariadení
   - Leto, to bude dovolen-
ka s priateľkou a hlavne 
aktívny oddych, nakoľko si 
v tomto roku neplánujem 
žiadnu brigádu.

železničnej a cestnej nákladnej do-
pravy a odvody do štátnych fondov 
na podporu exportu. 
   Predstavenstvo spoločnosti po 
zasadnutí Európskych výrobcov 
oceľových rúr (ESTA, ktorého čle-
nom sa Železiarne Podbrezová 
stali v roku 1996), v dôsledku pri-
jímaných opatrení voči vývozu 
z krajín východnej Európy (v no-
vembri predchádzajúceho roku 
bola podpísaná dohoda medzi 
ŽP a Európskou úniou o voľnej 
kvóte vývozu 25 tisíc ton, objemy 
vyvezené nad stanovený limit boli 
zaťažené sedem a pol percentným 
dodatkovým clom), považovalo za 
nevyhnutné orientovať sa aj na 
ďalšie teritóriá. Zároveň prijalo stra-
tégiu zvyšovania fi nalizácie výroby 
a výroby rúr vyšších akostí. Výraz-
né zhodnotenie ceny bezšvíkových 
rúr sľubovalo zavedenie výroby 
hydraulických rúr, prvá skúška sa 
uskutočnila 19. marca 1998. Po-
kračovali aj experimentálne skúšky 
na výrobu rúr z ložiskových ocelí. 
   Rok 1998 bol charakteristický 

stabilizáciou v obchodnej politike, 
finančnej stratégii a vyspelosti 
manažmentu i pracovného ko-
lektívu. V druhom polroku však 
nastúpila svetová oceliarska krí-
za, ktorá negatívne ovplyvnila 
podnikateľské prostredie v že-
leziarňach na sklonku roka. Už 
v prvej dekáde decembra musela 
byť odstavená výroba z dôvodu 
preplnených skladov odberateľov. 
V tomto období došlo k prehod-
noteniu stavov zamestnancov 
a skončený bol pracovný pomer 
so zamestnancami s pracovnou 
zmluvou uzatvorenou na dobu 
určitú. Negatívnym bol aj dopad 
z precenenia devízových úverov, 
spôsobený devalváciou koruny 
vo štvrtom štvrťroku. Kurzové 
straty z úverov prevýšili kurzové 
výnosy z vývozu. Aj v tomto roku 
spoločnosť vyvážala bezšvíkové 
rúry do krajín Európskej únie za 
obmedzených podmienok 
   V celoštátnom ekonomickom 
prostredí absentovala koncepcia 
rastu hospodárskeho rozvoja Slo-

venska, opatrenia vlády priniesli 
zvyšovanie cien energií a násled-
ne všetkých nákladov na výrobu. 
Vedenie spoločnosti videlo výcho-
disko len v cieľavedomom mar-
ketingu, zvyšovaní kvality výroby 
a servisu, v dôslednom riadení 
vstupov a výstupov, celého výrob-
ného procesu a v zabezpečení 
primeraných nákladov, v rentabilite 
a raste produktivity práce. Aj vzhľa-
dom na uvedené okolnosti bol do-
siahnutý kladný výsledok hospodá-
renia považovaný za mimoriadny 

Lukáš KACO, 
3.r. SG
   - Podstatnú časť leta 
sa budem venovať letnej 
atletickej príprave. Verím, 
že sa vyskytne nejaká bri-
gáda, na ktorej by som si  
zarobil. 

úspech, dopad spoločnosť nebol 
taký citeľný, najmä vďaka dobrej 
obchodnej politike. 
   V roku 1998 spoločnosť získala 
ocenenie „PRO APERTIONE“, 
za otvorenosť, ktorú jej udelila 
Asociácia obchodníkov s cennými 
papiermi za otvorenú komunikáciu 
so svojimi akcionármi. 
   Vzhľadom na oceliarsku krí-
zu pretrvávajúcu aj na začiatku 
roka 1999, sa vedenie spoločnosti 
upriamilo na racionálne riadenie 
výdavkov a akceptovanie špeci-
fických problémov jednotlivých 
teritórií trhu, čomu prispôsobilo 
cenovú politiku a spôsob prevádz-
kovania technologických zariade-
ní. Na základe zložitej situácie  
došlo k úprave prevádzkových 
režimov jednotlivých výrobných 
prevádzkarní. V dôsledku stag-
nujúcej ekonomiky bol zazname-
naný výrazný prepad v odbyte 
na domácom trhu. Kríza, ako dô-
sledok kolapsov niektorých krajín 
v uplynulom roku, dosiahla v tom-
to období dno. Aj napriek zmene 
politickej orientácie na Slovensku, 
smerujúcej k Európskej únii, po-
zície Železiarní Podbrezová, ako 
vývozcu do týchto krajín, zostali 
nezmenené, naďalej totiž platili 
ochranárske opatrenia.   
   Podmienky na trhu oceľových 
rúr sa stávali z roka na rok nároč-
nejšími. Spoločnosť si aj  piaty rok 
udržala, vďaka upevneniu svojich 
pozícií na európskom trhu, svo-
je pozície. Devízou bola predo-
všetkým vysoká kvalita a dodržia-
vanie dodávateľských termínov. 
Ministerstvo hospodárstva SR 
udelilo  Železiarňam Podbrezová 
ocenenie „NAJLEPŠÍ EXPORTÉR 
ROKA 1999“.

O. Kleinová
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Jedálny lístok od 19. do 25. júla 2010 Jedálny lístok od 26. júla do 1. augusta 2010 
Pondelok

Polievka: cesnaková s haluškami, pečivo
Furmanský vyprážaný kurací rezeň, zem., šalát

Záhradnícke brav. stehno, tarhoňa, šalát
Cestoviny s tuniakom a hráškom

Karfi olovo – kukuric. šalát s cesnakom, pečivo
TOP šalát s kuracím mäsom, pečivo

Peč. buchty s čučoried. džemom, kakao
Celozrná bageta syrová (maslo, syr niva, syr úde-

ný, vajce, hláv. šalát, kapia) 
Vyprážaný bravčový rezeň, pečivo

Utorok
Polievka: terchovská, pečivo

Údená krkovička, kyslá kapusta, knedľa
Prírodný mor. rezeň, ryža s mex. zeleninou, šalát

Zeleninový nákyp s nivou
Ovocný cestovinový šalát s kuracím mäsom
Špenátové halušky s tvarohom, zakysanka

Makový koláč s čokoládou, kakao
Bageta šunková so šalátom (šunka, šalát. uhorka, 

paprika, paradajky, konz. šalát)
Pečené kuracie stehno vykostené, pečivo

Streda
Polievka: hov. s peč. haluškami, pečivo
Vyprážaný syr, zem., tatárska omáčka

Maďarský hovädzí guláš, cestoviny
 Kur. prsia s jabl. omáčkou, hroz. ryža, šalát

Zeleninový šalát s reďkovkou, pečivo
Hub. paprikáš s ovsen. vločkami, ryža, šalát

Škvarkové pagáče
Bageta s pikan. mäsom (pikantné br. mäso, hláv. 

šalát, paradajky, paprika, dressing)
Plnená sekaná pečienka, pečivo

Štvrtok
Polievka: goralská, pečivo

Sviečková hovädzia pečienka, knedľa
Kur. soté s kešu orieškami, ryža, šalát

Brav. rebierko s brusnicami a hruškou, ryža
Gazdovský šalát, pečivo

Zap. baklažán s hyd. mäsom a zeleninou
Rezancový nákyp s tvarohom a jahodami

Celozrná bageta mexická (šunka, mrkva, parad., 
ster. uhorky, syr, čer. kapusta, fazuľa, kukurica, 

hrášok, dressing)
Vyprážané kuracie stehno v cestíčku, pečivo

Piatok
Polievka: pórová s krúpami, pečivo

Pečené kuracie stehno, slov. ryža, šalát
Sekaný rezeň z bôčika, zem. šalát s majonézou

Zem. – bryndzové pirohy so slaninkou
Parížsky šalát, pečivo

Rizoto natural so zeleninou
Plnené rožky lekvárové, kakao

Bageta šampiňón. so šunkou (šunka, šampiň., vaj-
cia, syr, čínska kap., kukurica, dressing)

Pečená krkovička, pečivo
Sobota

Polievka: zem. gulášová, pečivo
Frankfurtská hov. pečienka, knedľa

Nedeľa
Polievka: sedliacka, pečivo

Kuracie prsia s horčicou, ryža, šalát

Teplé počasie prinieslo so sebou 
aj negatívne zmeny v peľovej si-
tuácii na celom území Slovenska. 
Podľa údajov monitorovacích sta-
níc PIS pri Regionálnych úradoch 
verejného zdravotníctva (RÚVZ) v 
SR došlo k opätovnému nárastu 
koncentrácie peľu a spór plesní 
v ovzduší. „Peľová sezóna tráv 
opäť kulminuje, a na celom úze-
mí Slovenska dominuje alergolo-
gicky významný peľ tráv z čeľa-
de lipnicovitých,  spolu s peľom 
pŕhľavy. Najvyššie hladiny peľu 
tráv v uplynulom týždni zachytili 
lapače monitorovacích staníc 
v Banskej Bystrici a Košiciach, 
veľmi výrazne sa zvýšili aj v Bra-
tislave,“ uviedla na margo aktuál-
nej peľovej situácie vedúca odde-
lenia biológie životného prostredia 
RÚVZ v Banskej Bystrici, ktoré 
je koordinátorom PIS na Sloven-
sku, RNDr. Janka Lafférsová. Re-
kordy sa lámali v závere týždňa, 
keď monitorovacia stanica RÚVZ 
v Banskej Bystrici zaznamenala 
3. júla denné koncentrácie peľu 
tráv 191 peľových zŕn na meter 
kubický vzduchu, v RÚVZ Košice 
219 a Bratislava peľových zŕn na 
meter kubický vzduchu. „Veľmi 
vysoké koncentrácie sme na ce-
lom území SR zaznamenali aj u 
peľu pŕhľavy s rekordom v Nitre, 
kde uplynulú nedeľu dosiahli 
hladinu  peľových zŕn na meter 
kubický vzduchu. Podľa hlásení 
monitorovacích staníc PIS pri 
RÚVZ v Banskej Bystrici, Brati-
slave, Nitre, Košiciach Trnave a 
Žiline, v ovzduší na celom území 
Slovenska  sa vyskytoval ešte v 
nízkych počtoch peľ drevín tisu, 
duba, gaštanu, borovice, bazy, 
lipy, ako aj peľ burín - pŕhľavy, 
skorocelu, štiavu, mrlíkov, astro-
vitých a mrkvovitých. Vo veľmi 
vysokých koncentráciách sa tiež 
vyskytovali spóry húb - plesní  
druhov Cladospórium, Alterná-
ria, Stemphylium, Epicoccu,“  
konštatuje MUDr. Lefférsová. 

Alergikov isto nepoteší ani pred-
poveď na nasledujúce dni. Peľ 
tráv sa vo vyšších koncentráciách 
bude vyskytovať na väčšine  úze-
mia Slovenska. Budú pretrvávať 
vysoké denné koncentrácie peľu 
slabo alergizujúcej pŕhľavy, naras-
tajú však aj denné koncentrácie 

peľu ostatných bylín. Koncen-
trácie peľu drevín už majú kle-
sajúcu tendenciu. V ovzduší sa 
okrem tráv a pŕhľavy vyskytuje 
peľ bazy, skorocelu, štiavu, lipy, 
mrlíka, astrovitých a mrkvovitých. 
V teplejších oblastiach začína 
kvitnúť palina, ktorá po trávach 
bude najvýznamnejším alergénom 
letného obdobia. Koncentrácie 
spór húb (plesní) sa podľa MUDr. 
Lefférsovej po búrkach ešte výraz-
nejšie zvýšia. 

Odborníkov RÚVZ Banská Bys-
trica  teší veľký záujem verejnosti 
o aktuálne peľové spravodajstvo. 
Dokonca tento úrad občania upo-
zorňujú na nepokosené trávnaté 
plochy, hlavne v blízkosti detských 
ihrísk. Ako zdôraznil regionálny 
hygienik doc. MUDr. Cyril Kle-
ment, CSc., podrobnosti o tvorbe, 
údržbe, ochrane zelene a dočas-
nom využití plôch zelene nielen 
na území mesta Banská Bystrica 
(odkiaľ prišli podnety) upravuje 
Všeobecne záväzné nariadenie 
(VZN) Mesta Banská Bystrica č. 
8/2008 o tvorbe, údržbe a ochrane 
zelene. „V zmysle citovaného 
VZN správu mestskej zelene 
na pozemkoch, ktorých vlast-
ník alebo nájomca je mesto, 
zabezpečuje správca plôch 
mestskej zelene, ktorým je po-
verená mestská organizácia ZA-
RES Banská Bystrica. Vlastník, 
nájomca či správca pozemku 
so zeleňou s príslušnou vy-
bavenosťou plochy zelene je 
povinný udržiavať pozemok 
v riadnom stave, zabezpečovať 
sústavnú údržbu, ošetrovanie 
zelene tak, aby spĺňala kvalita-
tívne, funkčné a estetické požia-
davky na ňu kladené,“ dodáva 
k téme. V týchto súvislostiach od-
porúča obrátiť sa na Mestský úrad 
Banská Bystrica v súlade s jeho 
kompetenciami upravenými záko-
nom č. 369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení v platnom znení. RÚVZ 
ako orgán štátnej správy na úseku 
verejného zdravotníctva môže 
konať len v súlade so zákonom č. 
355/2007 Z.z. o ochrane, podpore 
a rozvoji verejného zdravia a nie je 
kompetentným orgánom vo veci 
údržby mestskej zelene.

M. Tolnayová,
RÚVZ B.Bystrica

Pondelok
Polievka: kelová so zemiakmi, pečivo

Pečené kačacie stehno, červ. kap., knedľa
Námornícke hovädzie mäso, ryža, šalát

Špenátové listy s hlivami, zemiaky
Pikantný syrový šalát, pečivo

Segedínsky sójový guláš, zemiaky
Kysnutý závin orechový, kakao

Celozrná bageta Apetito (šunka, ster.uhorky, kapia, 
pór, čín. kapusta, syr, dressing)

Údené koleno s horčicou a cibuľou, pečivo
Utorok

Polievka: zeleninová s liatym cestom, pečivo
Vyprážané kuracie stehno, kompót

Bravčový perkelt, cestovina
Klužská kapusta

Mexický šalát, pečivo
Kuracia kapsa s krab. tyčinkami, zel. obloha

Lievance s džemom
Bageta indická (kur. šunka, ster. uhorky, 

čer. kapusta, syr, maslo, horčica, pik. dressing)
Vyprážaná ryba, pečivo

Streda
Polievka: boršč s mäsom, pečivo

Mor. prsia s paprikou a brokol., ryža, šalát
Sviečková hovädzia pečienka, knedľa

Ravioly so syrom, paradajková omáčka
Lahôdkový šalát zelerový, pečivo

Zapekané zemiaky s pórom
Zem. knedličky s nutelou, mak. posýpka

Bageta s kur. mäsom (kur. mäso, hláv. šalát, 
kukurica, kapia, pik. dressing)
Vyprážaný karbonátok, pečivo

Štvrtok
Polievka: slov. hubová, pečivo

Pečené kuracie stehno, zelen. ryža, šalát
Brav. krkovička na cesnaku, zem., cvikla s chrenom

Pizza s kuracím mäsom a olivami
Fazuľový šalát so salámou a chrenom, pečivo

Pikantné morčacie mäso, varená brokolica
Žemľovka s tvarohom

Celozrná bageta čínska (šunka, parad., ster. uhorky, 
čín. kapusta, mrkva, čínsky dressing)

Pečené kačacie stehno, pečivo
Piatok

Polievka: fazuľová so salámou, pečivo
Maďarský hovädzí guláš, knedľa

Kur. prsia Andalúzia, tarhoňa, šalát
Džuveč z bravčového mäsa, uhorka

Syrové tajomstvo, pečivo
Farfally so zeleninovou omáčkou

Moravský koláč, kakao
Bageta moravská (morav. mäso, šal. uhorka, maslo, 

horčica, syr, kapia, pikantný dressing)
Údená krkovička

Sobota
Polievka: brokolicová dánska, pečivo
Brav. rezeň s pečeňou, zemiaky, šalát

Nedeľa
Polievka: šošovicová kyslá, pečivo

Morčacie prsia plnené pórom, ryža, šalát

Peľová sezóna tráv na druhom vrchole

   Vo Vydrove sa 10. júla usku-
točnil už deviaty ročník Dňa 
stromu, organizovaný štátnym 
podnikom Lesy SR.  Pozvanie 
prijal aj  pravidelný hosť tohto 
podujatia, prezident SR Ivan 
Gašparovič, ktorý vo svojom prí-

Deň 
stromu 
2010

hovore zdôraznil význam vzťahu 
človeka k prírode, okrem iného 
povedal: “Človek si často myslí, 
že je silnejší ako príroda a to 
nie je dobre. Príroda sa dokáže 
nahnevať a my musíme s ňou 
spolupracovať, nie jej ubližovať.“ 

Ivan Gašparovič zasadil v areáli 
smrekovec opadavý, strom roka.
   Tisícky návštevníkov si prišli 
uctiť les a oboznámiť sa s prá-
cou lesníkov. Podujatie, jediné 
svojho druhu v Európe, ponúklo 
nielen lesnícke aktivity, druhotnú 
prácu s drevom v historickej 
forme, ale v areáli vyrábali ľu-
doví remeselníci aj korytá, sudy, 
bačovský riad, sochy, husle a fu-
jary. Nechýbali neodmysliteľné 
stánky s občerstvením a všade 
vládla, aj vďaka prekrásnemu 
letnému počasiu, výborná nála-
da. Prispeli k nej aj umelci, ktorí 

vystúpili v prírodnom amfi teátri. 
Samozrejme, nechýbala Kristína 
so „stromami na Horehroní,“ 
vystúpila Družina, Bačovské 
trio, FS Partizán, Cigánsky diab-
li a Honza Nedvěd so svojou 
kapelou. Každý si mohol prejsť 
sedemdesiat štandardných za-
stávok lesníckeho skanzenu 

a uskutočnila sa aj súťaž pre 
deti „Som lesník“.
   Forma, ktorú zvolili organizá-
tori k tomu, aby čo najviac ľudí, 
najmä tých mladých, upútali 
k prírode, je obdivuhodná a za-
slúžia si za toto podujatie náš 
veľký obdiv.

O. Kleinová + foto



Ďakujeme všetkým príbuzným, 
priateľom, spolupracovníkom 
a známym za účasť na posled-
nej rozlúčke s našim milovaným 
manželom, otcom a synom

Zdenkom ADÁMEKOM 
z Brezna – Mazorníkova

Ďakujeme za prejavy sústrasti a kvetinové dary, 
ktorými ste sa snažili zmierniť náš hlboký žiaľ. Za 
dôstojnú rozlúčku ďakujeme Dychovej hudbe ŽP.

Smútiaca rodina

Dňa 16. júla si pripomenieme 
desať rokov odvtedy, ako nás 
navždy opustil milovaný man-
žel, otec a starý otec

Igor VRABEC 
z Brezna.

Ďakujeme za krásne roky života s tebou, ostaneš 
navždy v našich srdciach.

S láskou a úctou spomínajú manželka Ľubica, 
dcéry Ľubica a Diana s rodinami

...  
Dňa 24. júla si pripomenieme tri 
roky odvtedy, ako nás navždy 
opustil náš drahý manžel, otec, 
starký a prastarý otec

Ondrej MEŠKO 
z Podbrezovej.

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

Manželka a deti s rodinami

Poďakovania

Spomíname
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júlovým

Odišli do dôchodku

pracovné jubileá
40 - ročné

Marián JAVORČÍK, Jaroslav ŠEFRANKO, Ladislav TÓTH
35 - ročné

Ján GIERTL, Kamil NEPŠINSKÝ, Adolf ŠARÍK, Ľubica 
VALENTOVÁ, Jozef VESELOVSKÝ, Ing. Vladimír ZVARÍK

30 - ročné
Róbert AMTMANN, Milan BALDOVSKÝ, Iveta KUPCOVÁ, 
Martin ŠIDLOVSKÝ, Mariana VETRÁKOVÁ, Jozef VILIM

25 - ročné
Ivan BRZKO, Ing. Ľubica CHAMKOVÁ, Ivan ENGLER, 
Peter MACULA

20 - ročné
Marek BÉKY, Ing. Miroslav BELLA, Branislav CELER, Ing. 
Renáta LONGAUEROVÁ, Branislav PREDAJNIANSKY, 
Rastislav PROŠOVSKÝ

životné jubileá
Ján LUNTER, Eva MIŠUNOVÁ, Drahuša PJATEROVÁ, 
Milan SVINČIAK, Karol ŠPILÁK, Ivan VANÍK, Marian 
VAŇO, Ladislav BABIC, Jaroslav BABNIČ, Anna BE-
RAXOVÁ, Jozef BLAŽEČKA, Peter GIERTL, Otakar 
JANDEČKA, Ivan KOHAN, Cyril KOVÁČIK, Daniela MA-
ŇASKOVÁ, Ján MICHALISKO, Ing. Valéria MILECOVÁ, 
Štefan ŠTELLER, František TURŇA, Ladislav BRENKUS, 
Pavel CABAN, Pavel KUBANDA, Martin ŠIDLOVSKÝ

Pozývame vás...
...23. júla o 17. hod. na námestie 
v Brezne, kde sa uskutoční vy-
stúpenie novej hudobnej skupiny 
PROTESTA,
...23. – 25. júla na futbalové ihris-
ko do Mýta pod Ďumbierom na 
CELOSLOVENSKÉ STRETNU-
TIE KRESŤANSKEJ MLÁDEŽE. 
Podujatie je spojené s výstupom 
na Ďumbier,
...24. – 25. júla do Nemeckej na 
DNI OBCE NEMECKÁ, spojené 
s kultúrno-športovými podujatiami,
...30. júla o 17. hod. na námestie 
do Brezna na koncert breznian-
skej mládežníckej skupiny MEDZI 
REČOU,
...30. – 31. júla do Lomu nad Rima-
vicou na VIII. MAJSTROVSTVÁ 
SLOVENSKA V PRETEKOCH 
MALOTRAKTOROV. Súčasťou 
pretekov sú vystúpenia folklór-
nych súborov, výstava a predaj 
poľnohospodárskych a lesníckych 
strojov.

V júni odišla 
do predčasného dôchodku

Alica MICHALISKOVÁ.
V mene vedenia Železiarní Podbrezová a.s. jej ďakuje-
me za odvedenú prácu a do ďalších rokov želáme veľa 
slnečných dní. 

 *letná krížovka * letná krížovka * letná krížovka

V tajničke našej krížovky je ukrytý názov slovenského príslovia, ktorého správne znenie zašlite do redakcie novín do 26. júla 2010. 

  Pomenovanie vhodné pre okresnú prehliadku záujmovej činnosti 
občanov s rôznym postihnutím, ktorá sa uskutočnila 3. júla v Ti-
sovci. Vďaka obetavosti predsedníčky okresnej organizácie pani 
Húsenicovej a kolektívu jej spolupracovníkov  sa mohlo uskutočniť 
výnimočné podujatie. Roly hostiteľov sa zhostila miestna organi-
zácia s jej predsedníčkou. Celé podujatie zastrešil Mestský úrad 
v Tisovci s primátorom pánom Mináčom. Podujatie navštívil aj 
poslanec BBSK p.  Belko. Neskutočne ľudské privítanie patrilo, 
medzi inými,  aj Ivanovi Maťkovi, ktorý nás previedol priestormi 
mestského úradu, Pamätnou izbou Dr. Clementisa a navštívili sme 
aj  evanjelický kostol, ktorý je t. č. v  rekonštrukcii. Potom sme už 
prišli do kultúrneho domu, kde všetkých účastníkov privítali milí or-
ganizátori a pohostili nás svojimi koláčikmi (všetkým veľmi chutili). 
A už bol začiatok bohatého programu, v ktorom vystúpili spevácke 
zbory z Heľpy, Závadky, Tisovca, Hornej Lehoty a Brezna. Po nich 
sólisti s vlastnou tvorbou, interpréti v hre na nástrojoch a jednotliví 
speváci. Bodkou za programom boli vystúpenia dvojíc v spevoch. 
Za organizáciu z Podbrezovej vystupoval Ján Datko s vnučkami 
Andrejkou a Martinkou Dundovičovou, ktorých vystúpenie bolo 
odmenené veľkým potleskom. Prehliadka bola na vysokej úrovni. 
Každý účinkujúci zaujal niečím výnimočným. A ako povedala vo 
svojom príhovore pani Húsenicová, spájanie občanov Nízkych 
Tatier a Slovenského rudohoria tak malo svoje opodstatnenie, takto 
nás to spojilo, ako spája dva brehy rieky most. Každý každému 
prial, čo mohli počuť ľudia aj vonku, keď zaznel potlesk po jednot-
livých vystúpeniach. Takúto akciu môžu zorganizovať a zúčastniť 
sa len ľudia, ktorí majú veľké srdce nielen  pre seba a svoju rodinu, 
ale ich srdiečko je otvorené aj pre iných. Na podujatí nebola žiadna 
bariéra, veď účinkovali ľudia s rôznym stupňom postihnutia. Vysoko 
si vážim ich snahu nielen začleniť sa do spoločnosti, ale aj to, že 
sa plnohodnotne  realizujú aj na poli kultúry. Nechcem  vyzdvihnúť 
nikoho kto účinkoval, lebo celé podujatie bolo ako jeden celok. Boli 
ste skvelí - to môžem povedať o účinkujúcich, ale aj o organizá-
toroch, ktorí toto podujatie organizovali. Bez náhrady na fi nančnú  
odmenu prispeli k tak krásnemu podujatiu. 
   A čo povedať na záver? Stretneme sa až budeme zdraví a do-
žijeme sa o rok v Revúcej - tak znie odkaz zo záveru posedenia 
po programe, čo vyslovila pani Húsenicová. Všetci jej to  odobrili 
a potleskom potvrdili.

Blažena Pastírová

Skutočné priateľstvo

Autor:
PK
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ŽP, a.s., ponúka na odpredaj 2 
- izbový byt s výmerou 60,72m2 
vrátane pivnice, ktorý sa na-
chádza na ulici Kolkáreň 18/23 
v Podbrezovej. Žiadosti o od-
kúpenie je potrebné adresovať 
na ŽP BYTOS, s.r.o. do 30. júla 
2010. Bližšie informácie vám po-
skytne správca bytového domu 
ŽP BYTOS, s.r.o., na telefónnom 
čísle: 0911467595.
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Letný biatlon odštartovali vo Vyhniach

   Členovia Oddielu bežeckého lyžovania a biatlonu ŽP Šport, a.s., 
vyzuli lyže a do letnej časti si obuli tretry. O príprave a letných 
zápoleniach hovoríme s Marianom Kazárom, manažér oddielu a 
hlavným trénerom mládeže:
   - V súčasnosti má náš oddiel 
32 členov, ktorí reprezentujú ŽP 
Šport, a.s., v zimnom i letnom 
biatlone vo všetkých kategóriách, 
t. j. od mládežníckych až po 
veteránov. Letný biatlon, kto-
rý je neoddeliteľnou súčasťou 
prípravy pretekárov, uskutoč-
ňujeme v našich podmienkach 
v dvoch formách – v krose a na 
kolieskových lyžiach, pre ktoré 
organizujeme aj domáce šam-
pionáty (ďalšou formou prípravy 
je biatlon na horských bicykloch, 
kde sa uskutočňujú verejné pre-
teky v rámci Slovenska). Prví 
presedlali na kolieskové lyže 
dorastenci, žiaci po posledných 
tréningoch zimnej sezóny, ktoré 
absolvovali ešte začiatkom mája 
v Lomnistej doline. Dorastenec-
ké kategórie vedie vedúci tréner 

Centra olympijskej prípravy pri 
SG ŽP Peter Zelinka. Dejiskom 
letnej prípravy nášho oddie-
lu, ale aj nami organizovaných 
pretekov, je už desiatky rokov 
strelnica Šimáň v Predajnej. 
Využívame ju na kompletné 
tréningy pre všetky kategórie, 
od streľby, cez tréning na hor-
ských bicykloch, kros, imitáciu 
až po silu.
Prvé kolá letného biatlonu 
máte úspešne za sebou. Dnes 
ste sa vrátili z Lotyšska, kde 
ste sa zúčastnili pretekov IBU 
CUP. Ako sa vám tam darilo?
    - Od 9. do 11. júla sme absol-
vovali preteky I. kola IBU CUP 
v letnom biatlone, ktoré sa usku-
točnili v lotyšskom olympijskom 
centre (Latvia, Priekuli, Ciesis). 
V slovenskej výprave boli traja 

reprezentanti z nášho oddielu. 
Najlepšie sa z nich darilo Petrovi 
Ridzoňovi v kategórii mužov, kto-
rý obsadil v rýchlostných prete-
koch 2. miesto a zvíťazil v stíha-
cích pretekoch. V kategórii žien 
nás reprezentovala Vladimíra 
Točeková,  bola 5. v rýchlostných 
pretekoch, 2. v stíhacích,  a v ka-
tegórii junioriek Jana Pastúcho-
vá, ktorá skončila v rýchlostných 
pretekoch na 5. mieste a v stíha-
cích pretekoch bola 3. Uvedení 
pretekári si splnili jedno z kritérií 
pre nomináciu na Majstrovstvá 
Európy v letnom biatlone, ktoré 
sa uskutočnia 12. – 15. augusta 
v Osrblí.
Ktoré preteky budú predchá-
dzať európskemu šampio-
nátu? 
   - August bude patriť letnému 
biatlonu. Už  v jeho prvý deň 
bude strelnica Šimáň dejiskom 
29. ročníka Memoriálu hrdinov 
SNP a zároveň otvorenými 
Majstrovstvami Banskobystric-
kého kraja pre rok 2010 v let-
nom biatlone. Spomínanému 
európskemu šampionátu, bude 
predchádzať 2. kolo IBU CUP, 
ktorého dejiskom bude opäť 
Areál biatlonu v Osrblí, v dňoch 
6. až 8. augusta.  
   Na medzinárodnej platforme 
sa uskutočnia aj preteky IBU 
CUP na kolieskových lyžiach, 
ktorých prvé kolo bude vo švéd-
skom Ostersunde. Organizáto-
rom druhého kola bude Nové 
Mesto na Morave a tretie kolo 
bude v rumunskom stredisku 
Predal. Majstrovstvá sveta v let-
nom biatlone na kolieskových 
lyžiach sa uskutočnia (po od-
mietnutí bulharského strediska 
Bansko) v poľskom stredisku 
Dušniky. Veríme, že o štart na 

svetový šampionát sa „pobijú“ 
aj naši pretekári. Ďalšou z nomi-
načných možností budú Medzi-
národné majstrovstvách Českej 
republiky v Letohrade.
   Vyvrcholením letnej sezóny 

pre žiacke kategórie budú Maj-
strovstvá SR v letnom biatlone 
2010, ktoré sa uskutočnia v Re-
vúcej  11. a 12. septembra aj pre 
ďalšie vekové kategórie.

 (vk)

1. kolo IBU CUP, slovenskú výpravu tvorili členovia ŽP Šport – prvý rad 
sprava: Marian Kazar, Jana Pastuchová, Vladimíra Točeková, Peter 
Ridzoň. Druhý rad sprava Tomáš Hasilla z Osrblia a Slavomír Imrich 
z Markušoviec

Strelnica Šimáň počas 3. kola Viessmann pohára 

Prvé kolo
Dejiskom I.  kola Viessmann pohára v letnom biatlone dorastencov a dospe-
lých a II. kola VP pre žiakov bol 19. a 20. júna Areál biatlonu vo Vyhniach, 
kde v jednotlivých kategóriách skončili: 
-muži 22 – 35 roční: 4. P. Ridzoň, 36 – 45 r.: 4. J. Brezina, 46 roční a starší: 
3. M. Kazár, ženy 31 ročné a staršie: 1. V. Kubacká, juniorky: 4. J. Pastú-
chová, dorastenci 16 – 17 roční: 4. P. Seifert, 7. M. Kupec, 10. M. Marčok, 
11. M. Brezina, 18 -  19 roční: 1. R. Michalovský, 3. J. Fedek, 7. M. Kvačkaj, 
9. O. Švantner, 10. J. Lešťan, dorastenky 18 – 19 ročné: 1. A. Hôrčíková, 
2. K. Kupcová, žiaci 10 – 11 roční: 1. D. Peťko, 7. M. Janík, 11. V. Pápaj, 
12 – 13 roční: 1. M. Brezina, 2. A. Harčárik, 13. T. Longauer, žiačky 10 – 11 
ročné: 1. A. Harčáriková, 4. L. Janíková, 10. Z. Longauerová, 12 – 13 ročné: 
2. K. Kazárová, 6. H. Lešťanová, 15. K. Janíková.
   V rýchlostných pretekoch získali naši biatlonisti päť prvých, dve druhé a dve 
tretie miesta v kategóriách: muži 22 – 35 roční: 1. P. Ridzoň, 36 – 45 roční: 
5. J. Brezina, 46 roční a starší: 3. M. Kazár, ženy 31 ročné a staršie: 2. V. 
Kubacká, 4. D. Bartalská Niňajová, juniorky: 4. J. Pastúchová, dorastenci 
16 – 17 roční: 6. P. Seifert, 8. M. Kupec, 9. M. Brezina, 18 – 19 roční: 1. 
M. Kvačkaj, 2. O. Švantner, 4. J. Fedek, 5. R. Michalovský, 11. J. Lešťan, 
dorastenky 18 – 19 ročné: 1. A. Hôrčíková, 4. K. Kupcová, žiaci 10 – 11 
roční: 5. D. Peťko, 7. M. Janík, 12. V. Pápaj, 12 – 13 roční: 1. M. Brezina, 
5. A. Harčárik, 6. T. Longauer, žiačky 10 – 11 ročné: 1. A. Harčáriková, 6. L. 
Janíková, 10. Z. Longauerová, 12 – 13 ročné: 3. K. Kazárová, 6. K. Janíková    
a 11. H. Lešťanová.

Druhé kolo
Viessmann pohára sa uskutočnilo 3. – 4. júla v Predajnej, kde štartovalo 
84 pretekárov:
- muži 22 – 35 r.: 8. P. Ridzoň,  36 – 45 r.: 5. J. Brezina, 46 r. a starší: 4. 
M. Kazár, -ženy 22 – 30 r.: 2. V. Točeková, 31 r. a staršie: 2. V. Kubacká, 
- juniorky 20 – 21 r.: 2. J. Pastuchová, - dorastenci 16 – 17 r.: 7. P. Seifert, 
10. M. Kupec, 11. M. Marčok, 13. M. Brezina, 18 – 19 r.: 1. R. Michalovský, 
4. M. Kvačkaj, 7. J. Fendek, J. Lešťan, - dorastenky 18 – 19 r.: 1. A. Hôr-
číková, 3. K. Kupcová.
V pretekoch s hromadným štartom obsadili: v kateg. dorastencov 16 – 17 r.: 
8. miesto P. Seifert, 9. M. Kupec, 10. M. Brezina, 11. M. Marčok, 18 – 19 r.: 
4. J. Fendek, 7. M. Kvačkaj, 8. R. Michalovský, 9. J. Ľešťan, z dorasteniek 
18 – 19 r.: 1. A. Hôrčíková, 2. K. Kupcová, z junioriek 20 – 21 r: 5. J. Pas-
tuchová, z mužov 22 – 35 r.: 2. P. Ridzoň, z 36 – 45 r.: 5. J. Brezina, 46 r. 
a starších: 4. M. Kazár. Zo žien 22 – 30 r.: 2. V. Točeková, 31 r. a starších: 
3. V. Kubacká.

Tretie kolo
  Predajná sa 3. – 4. júla stala dejiskom III. kola Viessmann pohára v letnom 
biatlone aj pre žiacke kategórie: 10 – 11 r.: 11. L. Papáj, 12-13 r.: 3. A. 
Harčarík, 5. M. Brezina, 10. T. Longauer, 14 – 15 r.: 5. A. Barbierik, žiačky  
10 – 11 r.: 1. A. Harčaríková, 4. Z. Longauerová, 12 – 13 r.: 3. K. Kazárová, 
10. H. Lešťanová.
V pretekoch s hromadným štartom skončili: kateg. žiaci - žiačky 10 – 11 r.: 
3. D. Peťko, 12. L. Papáj, 1. A. Harčaríková, 6. Z. Longauerová, 12 – 13 r.: 2. 
M. Brezina, 3. A. Harčarík, 5. T. Longauer, 3. H. Lešťanová, 7. K. Kazárová, 
14 – 15 r.: 12. A. Barbierik.
Ceny 3. kola Viesmann pohára v letnom biatlone v Predajnej víťazom žiac-
kych kategórií odovzdala víťazka a strieborná medailistka tohtoročnej olym-
piády Anastázia Kuzminová. O tom, že je veľkým vzorom pre mládežníkov, 
svedčila aj dlhotrvajúca autogramiáda. 

Majstrovstvá Európy v MTB XCO 
Šimorová
desiata

   Výborné správy prišli 
z Izraela, kde sa 7. júla 
konali Majstrovstvá 
Európy v MTB XCO v 
Haify, na ktorých naša 
cyklistická jednotka 
Natália Šimorová ob-
sadila 10. miesto.

P. Medveď + foto

V dňoch 1. a 2. júla sa začala 
netradičná príprava kolkárov 
na streche Kolkárničky pri 
Hrone. Svojpomocne vybrúsili 
strechu a pripravili ju na na-
nesenie náteru. Tak najlepší 
kolkár sveta Vilmoš Zavarko a 
jediný slovenský majster sveta 
v kolkoch Ivan Čech, spolu s 
Milanom Dziadom, Tomášom 
Dziadom, Petrom Šibalom, 
Marekom Štefančíkom a On-
drejom Kyselicom vyskúšali 
športovú prípravu preniesť do 
praxe.

O. Kyselica


