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Minister hospodárstva T. Malatinský v Podbrezovej

NEPREHLIADNITE!!!
Vážení čitatelia,

  v minulom týždni sa uskutočnilo stretnutie štátnej tajomníčky 
Ministerstva spravodlivosti SR Moniky Jankovskej s predsedom 
Predstavenstva Vladimírom Sotákom a predsedom Dozornej rady 
Železiarní Podbrezová Jánom Banasom. Po prerokovaní závaž-
ných problémov, prijímaných noviel zákonov, ktoré sa priamo 
dotýkajú podnikateľského prostredia, aj spoločnosti ŽP a.s., bola 
otvorená aj otázka ochrany dôchodcov, no svojim spôsobom aj 
našich zamestnancov, pred skupinou tých, ktorí neváhajú nekalým 
spôsobom pripraviť ľudí o peniaze, o majetky a spôsobiť im zo 
života peklo. 
  Štátna tajomníčka MS SR Monika Jankovská s kolektívom vy-
dala dve publikácie, v ktorých upozorňuje ako sa brániť proti 
takýmto nekalým praktikám. Na základe rozhodnutia predsedu 

Predstavenstva Železiarní Podbrezová už v tomto čísle na piatej 
strane uvádzame prvú časť jej publikácií na pokračovanie. Aj naši 
zamestnanci a ich rodinní príslušníci (už dnes je okolo stodvad-
sať exekúcií a okolo dvesto prípadov pôžičiek od nebankových 
subjektov aj z ich radov) sa musia vedieť brániť proti takýmto 
praktikám.
 Predstavenstvo Železiarní Podbrezová nemá silu riešiť všetky 
problémy v regióne a v krajine, a to aj preto, že zo strany štátu 
nie sú vytvorené podmienky na podnikateľskú činnosť tak, ako 
by bolo potrebné. Vytvoriť si priestor na ochranu svojich zamest-
nancov si však považuje za svoju povinnosť. 
  Ak vás problematika zaujme, prípadne sa týka niekoho, kto potre-
buje pomoc, ozvite sa prosím do redakcie prostredníctvom e-ma-
ilu na adresu: noviny@zelpo.sk, resp. volajte na t. č. 2711, 2714, 
napíšte na adresu: redakcia Podbrezovan Železiarne Podbrez ová. 

 O.K.

Minister hospodárstva
v ŽP a.s.

Ako sa brániť 
pred exekúciami

O zime v energetike 
a doprave

Darcovia krvi 
ocenení plaketami 

Pred štartom druhej
futbalovej ligy

Venujte dve percentá 
na dobrú vec

Tretie kolo veľkej čitateľskej súťaže v sedemdesiatom roku vydávania našich novín

Témou stretnutia bol akčný plán pre konkurencieschopný a udržateľný oceliarsky priemysel na Slovensku 

V pondelok 17. februára 2014 predstavenstvo privítalo na pôde Železiarní 
Podbrezová ministra hospodárstva SR Tomáša Malatinského. Cieľom 
tohto stretnutia bolo rokovanie o príprave akčného plánu pre konkuren-
cieschopný a udržateľný oceliarsky priemysel na Slovensku. 
  Na Slovensku má priemysel najvyšší 
podiel na tvorbe hrubého domáceho 
produktu spomedzi všetkých člen-
ských krajín Európskej únie a preto, 
podľa slov T. Malatinského, musíme 
takéto trendy európskej politiky pod-

vytvára nepriaznivá cenová politika. 
Hľadáme východiská, aby sme uľah-
čili podnikom hutníckeho zamera-
nia a aby ich konkurencieschopnosť 
nebola hendikepovaná. Ak fabrika 
ako sú ŽP, robí dvadsaťštyri hodín 

Konkurencieschopnosť európskeho 
priemyslu je garanciou do budúcnosti. 
Ak totiž ľahne oceliarsky priemysel, 
skončí automobilový priemysel, aj 
stavebníctvo,“ povedal V. Soták.
  V rámci návštevy sa minister hos-
podárstva oboznámil aj našimi naj-
novšími investíciami, ktoré zaručia 
prežitie firmy na nasledujúcich dvad-
sať, možno aj tridsať rokov. Videl 
novovybudované odprášenie, oce-
liareň a prezrel si aj nové zariadenie 

plynulého odlievania ocele. Prehliadka 
skončila vo valcovni bezšvíkových 
rúr. Na brífingu minister hospodár-
stva konštatoval:“ Vždy som vnímal 
podbrezovské železiarne ako stabilnú 
spoločnosť. Dnes som mal možnosť 
vidieť nové investície, ktoré posunuli 
technologickú úroveň ďalej, čo len 
potvrdzuje, že slovenské hutníctvo 
kráča dobrým smerom a Podbrezová 
je jedným z čelných vlajkonosičov.“  

O. Kleinová

porovať. V súčasnosti je akčný plán 
... v štádiu rokovaní. Ministerstvo hos-
podárstva SR prekonzultovalo jeho 
obsah so všetkými zainteresovanými 
firmami a začína sa medzirezortná 
diskusia. Minister hospodárstva zdô-
raznil, že: „V každom prípade musíme 
zvážiť, na čo máme a čo môžeme 
sľúbiť.  Chceme podporiť vzdelávanie 
a prípravu odborníkov pre priemysel, 
inovácie, nastaviť smerovanie eu-
rópskych fondov tak, aby mohli byť 
podporované aj projekty oceliarskeho 
a hutníckeho priemyslu. 
  Najproblematickejšia je oblasť ener-
getiky, kde sa kolíziou mnohých politík 

denne sedem dní v týždni s určitým 
množstvom zamestnancov a s hos-
podárskym výsledkom sú na hrane, 
tak niečo nie je celkom v poriadku,“ 
povedal Malatinský.
  „Je perfektné, že Ministerstvo hos-
podárstva SR reaguje na akčný plán 
prijatý Radou Európy azda medzi prvý-
mi,“ povedal predseda predstavenstva 
Vladimír Soták. „Musím povedať, že 
veľa sa urobilo aj v minulom roku. Pri 
rozhovoroch s pánom ministrom mám 
konečne pocit, že rozumie o čom roz-
právam. Dôležité je, aby sme zvýšili 
podiel priemyslu na tvorbe HDP tak, 
aby nám to zabezpečilo ďalší rozvoj. 

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

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

Lokalita - 
kúpele Ubytovanie v 2-posteľových izbách

cena/osoba/
noc

Cena pobytu zahŕňa Stravovanie
3 noci 
(4 dni) 

 5 nocí 
(6 dní)

Dudince
Hotel Rubín 42 41 Ubytovanie, stravovanie, lekársku konzultáciu,  2 lie-

čebné procedúry denne, denné využitie vírivého rela-
xačného bazéna Wellnea a vonkajšieho bazéna Rubín 
(v sezóne), 2x1 hodinová návšteva Vitálneho sveta 
Wellnea

Polpenzia (raňajky formou 
bufetových stolov, večera 
ako výber z menu)Hotel Minerál 35 34

Rajecké 
Teplice

Hotel Malá Fatra

38 43

Ubytovanie, stravovanie, cca 2 liečebné procedúry 
denne, vstup do Vodného sveta vrátane vonkajších 
rímskych kúpeľov, voľný vstup do fi tness, bonus - Wel-
come drink

Polpenzia (raňajky formou 
bufetových stolov, večera vý-
ber z 2-3 druhov menu)

Villa Flóra

Villa Margareta

Sliač
Hotel Palace (1. januára do 31. marca 2014) 32 30 Ubytovanie, stravovanie, vstupnú lekársku prehliadku, 

2-3  liečebné procedúry denne, voľný vstup do rehabi-
litačného bazéna alebo na termálne kúpalisko - v letnej 
sezóne 1x denne

Plná penzia (raňajky formou  
bufetových stolov, obed a 
večera servírované, výber zo 
4 menu, šalátový bar, nápoj)Hotel Palace (1. apríla do 15. decembra 2014) 39 37

Sklené 
Teplice

Kúpeľný dom Lenka

39 36 Ubytovanie, stravovanie, vstupnú lekársku prehliadku, 
cca 2 liečebné procedúry denne, 1x denne 1 hod. vstup 
do Banského termálneho kúpeľa, grátis parkovanie

Plná penzia (raňajky formou 
bufetových stolov, obedy a 
večere servírované, výber z 
5 druhov jedál, šalátový bar)

Kúpeľný dom Park

Relax Thermal

Kúpeľný dom Goethe 42 39

Turčianske 
Teplice

Veľká Fatra v mimosezóne (2.1.-31.5.2014 a 1.11.-23.12.2014) 43 40
Ubytovanie, stravovanie, vstupnú lekársku prehliadku,  
2 liečebné procedúry denne, zdarma vstup do pla-
veckého 25m bazéna Olympic a Fitnes, 2x pri 5-pre-
noc., 1x pri 3-prenoc. vstup do liečebného komplexu 
SPA&AQUAPARK na 3 hod., parkovanie grátis

Plná penzia (raňajky, obed 
večera - všetko formou švéd-
skych stolov, plus možnosť 
diétneho stravovania)

Veľká Fatra v sezóne (1.6.-31.10.2014) 48 46

AQUA v mimosezóne (2.1.-31.5.2014 a 1.11.-23.12.2014) 39 38

AQUA v sezóne (1.6.-31.10.2014) 43 42

   Darujte 2 percentá svojej dane Nadácii Železiarne 
Podbrezová alebo Nadácii Miška Sotáka. Obidve 
pomáhajú v ťažkých chvíľkach tým, ktorí to potrebujú. 
Nikdy nevieme, kedy taká chvíľka postihne aj nás 
a preto buďme solidárni a spoločne vytvorme pros-
triedky, ktoré poslúžia nielen ako nevyhnutná pomoc, 
ale podporia aj verejnoprospešné projekty v zdravot-
níctve, školstve, vede a kultúre a zároveň aj rozvoj 
prirodzeného talentu detí zo sociálne slabších rodín. 
O pomoc môže požiadať každý, kto ju potrebuje.

Prispejte na pomoc iným
Ako poukázať 2 percentá dane?

   Ak sa rozhodnete pre podporu týchto nadácií, vaše 
peniaze sa dostanú do správnych rúk. Ďakujeme všet-
kým darcom, ktorí doteraz prispeli svojím percentom 
dane a veríme, že sa ich okruh rozšíri.
   Ak vám vykoná ročné zúčtovanie dane zo závislej 
činnosti zamestnávateľ, stačí vyplniť a predložiť Vy-
hlásenie o poukázaní 2 percent dane z príjmu do 30. 
apríla 2014 daňovému úradu v mieste svojho trvalého 
bydliska. Spolu s Vyhlásením doložíte potvrdenie 
svojho zamestnávateľa, že vaša daň, vyplývajúca z 
ročného zúčtovania, bola odvedená daňovému úradu. 
V prípade, že si podávate daňové priznanie samostat-
ne, uvediete ako prijímateľa 2 percent dane Nadáciu 
ŽP alebo Nadáciu Miška Sotáka.

Vyberte si relaxačný pobyt z ponuky pre zamestnancov ŽP a dcérskych spoločností

   V piatok, 14. februára sme slávili Valentína. Pôvod 
tohto dňa je opradený tajomstvami. Viaže sa naň aj 
príbeh kňaza Valentína, rímskeho kňaza z 3. storočia, 
ktorý odmietol poslušnosť cisárovi Claudiovi II. Podľa 
cisára mladí muži boli lepšími bojovníkmi ak neboli 
ženatí, tak zakázal manželstvo. Valentín však aj na-
ďalej, ale tajne, oddával mladých zaľúbencov. Keď to 
Cladius zistil, dal ho popraviť. Deň svätého Valentína 
je jedinečnou príležitosťou, ako vyjadriť svojim blízkym 
lásku, náklonnosť či priazeň. Valentínsky pozdrav 
v podobe čokoládového koláčika v tvare srdiečka bol 
v tento deň aj pozornosťou našej dcérskej spoločnosti 
ŽP GASTRO pre všetkých stravníkov.

(ok) 

O bližšie informácie požiadajte na telefónnom čísle 2912 u M. Šuhajdovej

 Skvelý rozprávač Boris Filan navštívil 25. februára Podbrezovú s povestnou 
Pálenicou, ktorá je už jedenásť rokov vo veľkej obľube poslucháčov Slovenského 
rozhlasu. V Pálenici Boris Filan pravidelne uvádza nejakého hosťa, do Domu 
kultúry v Podbrezovej zavítal so svojím synom Oliverom. Diváci si vypočuli na-
živo historky z ciest. Otec a syn precestovali spolu Ameriku, Rusko, Austráliu, 
Maroko a individuálne aj Južnú Kóreu. Repertoár ich zážitkov je pochopiteľne 
nesmierne bohatý. V ich podaní to bol opäť jeden príjemný večer pre tých, ktorí 
využili benefit Železiarní Podbrezová a jej dcérskych spoločností.  ok

Foto: I. Kardhordová

Foto: I. Kardhordová
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   „Ak je december mierny a 
vlahý, nenarobí nám zima ťaž-
ké hlavy,“ hovorí slovenská 
pranostika a hoci sa  energetici 
a dopraváci zo Železiarní Pod-
brezová pripravili tak, aby ich 
zima nezaskočila, boli sme zve-
daví či im miernejšie počasie 
naozaj uľahčilo prácu.

Plusy a mínusy tohtoročnej zimy

Bežnému spotrebiteľovi by sa 
zdalo, že miernejšia zima zname-
ná menšie náklady na vykurova-
nie. Ako vy hodnotíte doterajšiu 
situáciu?
 - Každý rok sa pripravujeme na vy-
kurovacie obdobie v súlade s opatre-
niami, ktoré smerujú k zabezpečeniu 
prevádzkyschopnosti technických 
zariadení v ŽP. Tieto musia zabez-
pečovať teplo vo všetkých priesto-
roch -  administratívnych budovách 
a výrobných halách. V energetike sa 
staráme hlavne o zdroje tepla: ply-
nové kotolne, kotly a rozhodujúcim 
zdrojom je kogeneračná jednotka- 
spalinový kotol, ktorý z najväčšej 
miery zabezpečuje tepelnú pohodu v 
už spomínaných priestoroch, hlavne 
vo výrobných halách. Zimné obdobie 
u nás graduje v januári a februári. 
Tento rok je absolútne atypický, veď 
priemerná teplota v januári 2012 
bola - 2,13 stupňov Celzia a v januári 
2014 sa pohybovala na úrovni +1,97 
stupňov Celzia. Z tepelného hľadiska 
je to obdobie neštandardné, bez 
snehu, so zrážkami, ktoré však po-
zitívne vplýva na výrobu elektrickej 
energie v našich malých vodných 
elektrárňach (MVE).
 Vnímanie teploty nielen v tomto 
miernom počasí, je o pocitoch. Vy-
plýva to z toho, že väčší chlad alebo 
tepelnú nepohodu za rovnakých vy-
kurovacích podmienok, pociťujeme 
pri zamračenej oblohe, teplote nad 
0 stupňov -  čiže v období, ktoré 
doteraz pretrvávalo. Naopak, pri 
mrazivých slnečných dňoch inak 
vnímame intenzitu vykurovania, 
veď príchod zo silne vymrazeného 
prostredia do príjemne vykúrených 
priestorov v každom vyvoláva pocit 
pohody.
 Od začiatku sezóny prevádzkujeme 
zdroje len v základnom režime. Silné 

Ing. Jozef ČERŇAN, vedúci energetiky 

mrazy neboli a tak sme nepotrebo-
vali zapájať ďalšie kotly. V koneč-
nom dôsledku, zima je málo náročná 
pre výrobcov tepla. Negatívom je, že 
tí, ktorí vyrábajú teplo na predaj strá-
cajú, nenapĺňajú predpokladané ob-

jemy, na ktoré sú kalkulované ceny.
 Zásadná zmena, v porovnaní 
s predchádzajúcim vykurovacím 
obdobím, nastala po modernizácii 
oceliarne (nového ZPO a odprá-
šenia). Na vykurovanie sme začali 
využívať odpadové teplo, vznikajúce 
pri chladení časti potrubia vodou 
chladeného nového odprášenia. V 
prvej etape, ktorá prebehla v ok-
tóbri a novembri 2013, sme začali 
s využívaním odpadového tepla 
na vykurovanie administratívnych 
budov energetiky, oceliarne a ďal-
ších priestorov napájaných zo starej 
veľkej kotolne -  budovy ekono-
mického úseku, údržby oceliarne 
a priestory v hale ZPO. V tomto roku 
pripravujeme druhú etapu takéhoto 
vykurovania pre ostatné adminis-
tratívne budovy starého závodu 
železiarní. Súčasné plynové kotolne 
zostanú len ako zdroj, automaticky 
zabezpečujúci teplo v prípade opráv 
v oceliarni. Pri využití odpadového 
tepla očakávame úsporu paliva, 
ktoré nebudeme musieť nakúpiť, 
a úsporu elektrickej energie – na-
koľko o čo viac odpadového tepla 
využijeme, o to menej elektrickej 
energie spotrebujeme v chladiacich 
vežiach na Bendíčke. 
Ako ovplyvnilo počasie výrobu 
vlastnej energie?
- Pri extrémnych mrazoch je veľ-
kým problémom vymŕzanie hatí a 
znižovanie prietokov na vodných 
tokoch, preto sa v zimnom období 
počíta s nižšou výrobou vo vodných 
elektrárňach. Aj napriek tomu, že 
plán tvoríme na základe viacroč-
ných predchádzajúcich skutočných 
výrob, súčasná situácia je iná. 
Mierne počasie a dostatok zrážok 
znamenali zvýšenie výroby vlastnej 
elektrickej energie. V januári sme 
vyrobili 2 675 848 kilowatthodín, čo 

vyrobená kilowatthodina znamená 
pre železiarne znižovanie nákladov 
na jej kúpu a s tým spojené poplatky.
Čo bude prioritou pre energetikov 

prekročíme. 
 Sme prevádzkovateľom nového 
zariadenia v oceliarni, ktoré je úzko 
naviazané na energetiku -  hlavne 
okruhy chladiacich vôd. Čakajú nás 
úlohy spojené s optimalizáciou uve-
dených chladiacich okruhov a stále 

Novoinštalovaná výmenníková stanica tepla v budove energetiky využíva-
júca odpadové teplo z odprášenia.  Foto: archív Te

Koncom októbra ste avizovali, 
že ste na zimu pripravení. Ako sa 
vyvíjala situácia na cestách v na-
sledujúcich mesiacoch...
 - Tak ako to asi každý z nás vníma, 
zima 2013/2014 je v porovnaní s 
tou predchádzajúcou miernejšia, čo 
spôsobujú najmä denné teploty nad 
nulou a málo snehu. Keď aj sneh 
napadol, situáciu sme zvládli štan-
dardne. Vývoj počasia monitorujeme 
a danej situácii prispôsobujeme pre-
vádzku posypového vozidla. Aj keď 
veľa nesneží, dôležité je odhadnúť 
mrholenie alebo sneh s dažďom, 
kedy sa môže tvoriť námraza. Tá 
je oveľa nebezpečnejšia, ako vrs-
tva súvislého snehu na vozovke. 
Mráz, voda a solenie ciest pri zimnej 
údržbe má vplyv aj na množstvo vý-
tlkov. Po minuloročnej ťažkej a dlhej 
zime si každý pamätá, aké boli cesty 
na Slovensku rozbité. Dúfam, že 

Ing. Peter KRAJAN, vedúci dopravy

V dňoch 6. – 8. februára 2014 
sa v SŠ–SOŠ elektrotechnickej 
v Banskej Bystrici konala ce-
loštátna súťaž ZENIT. V kategórii 
strojárstvo Banskobystrický kraj 
zastupoval žiak študijného odbo-
ru mechanik strojov a zariadení 
SSOŠH ŽP - Róbert Golian, kto-
rý na krajskom kole v Brezne 
obsadil 1. miesto. 
 Súťaž sa skladala z dvoch čas-
tí: teoretickej časti, kde si žiaci 
overili svoje vedomosti a prak-
tickej časti, kde vyrábali výrobok 
strojárskeho charakteru podľa 
výkresovej dokumentácie. Výro-
bok pozostával z niekoľkých jed-
noduchších súčiastok, ktoré mali 
súťažiaci vyrobiť. Na začiatku 
praktickej časti žiaci vypracovali 
jednoduchý slovný výrobný po-
stup pre výrobu jednej z vyrába-
ných súčiastok.
Keďže sa náš žiak v spolupráci 
s učiteľmi odborných predmetov 
na súťaž svedomito pripravoval, 
prinieslo to aj pozitívne výsledky. 

po tohtoročnej zime budú aj cesty 
v Železiarňach Podbrezová a.s., 
ktoré má v správe prevádzkareň 
doprava, s menším počtom výtlkov 
ako pred rokom. 
... a v oblasti starostlivosti o vo-
zový park?
 - Keď je tuhá zima, často riešime 
problém so štartovaním, slabou 
kapacitou akumulátora, zamŕzaním 
nafty v palivovom systéme vozidla, 
zamŕzaním zámkov a pod. Keďže 
tuhé mrazy nás doteraz obchádzali, 
tieto problémy sa vyskytovali len 
ojedinele.
Ovplyvnilo počasie aj koľajovú 
dopravu?
 - Samozrejme, v miernejšej zime 
a bez snehu v koľajisku sa vykonáva 
posun vagónov lepšie a bezpečnej-
šie, takže doterajšie počasie malo 
pozitívny vplyv aj na vývoj úrazovos-
ti, vplyvom pošmyknutia alebo pádu 

pri práci v koľajisku . 
Aj keď sa zima ešte neskončila, 
ako hodnotíte jej doterajší prie-
beh a vplyv na vašu činnosť?
 - Aj keď veľa ľudí a aj odborníkov 
sa vyjadruje, že táto zima je zvlášt-
na, teplotami nadpriemerná, ja jej 
priebeh hodnotím ako normálny. 
Zároveň aj v apríli môže nasnežiť 
tak, ako tomu bolo minulý rok, takže 
vývoj počasia nepodceňujeme a bu-
deme pripravení.  
Vaše priority pre marcové dni? 
 - V stredisku autoservis nás čaká 
koncom marca kampaň  pneuser-
visových prác, súvisiacich s prezú-
vaním vozidiel. Bude trvať približne 
mesiac, kým vymeníme pneumatiky 
na všetkých vozidlách. Postupne za-
čneme vo všetkých oblastiach našej 
činnosti prispôsobovať prevádzku 
letnému obdobiu.

V. Kúkolová

V ZENITE TRETÍ
Vo svojej kategórii zaslúžene ob-
sadil 3. miesto. K dosiahnutému 
výsledku blahoželáme a tešíme 
sa z jeho úspechu!

Ing. M. Pindiaková

 Andrej Kňazovický, študent IV. 
ročníka Súkromnej strednej od-
bornej školy hutníckej ŽP - od-
boru mechanik mechatronik, sa 
úspešne zapojil do VII. ročníka 
Strojárskej olympiády 2014. 
 Olympiádu tvorili tri kolá, z to-
ho prvé dve sa uskutočnili cez 
internet. Prvé kolo malo formu 
testu a bolo venované otázkam 
z matematiky a fyziky. Druhé sa 
tiež uskutočnilo formou testu 
a otázky boli zo všeobecného 
strojárstva a z odboru podľa za-
merania práce. Celkovo bolo 
možné získať za tieto štyri testy 
200 bodov (50 bodov za test). V 
treťom kole bolo úlohou súťažia-
ceho vypracovať súťažnú prácu 
na tému z niektorej z oblastí 
strojárstva podľa rôznych odbo-
rov. Súťažiaci, po výbere odboru 
mohli za úspešnú prácu získať 
ďalších 100 bodov:
 Úspešní riešitelia prvých dvoch 
kôl boli pozvaní do finále olym-
piády, ktoré sa uskutočnilo v 

Druhé miesto pre Andreja
Bratislave. Ich úlohou bolo pre-
zentovať prácu, ktorú vypraco-
vali v treťom kole. Zároveň si 
mohli overiť svoje vedomosti 
z danej oblasti, získať zaujímavé 
poznatky a skúsenosti, bližšie 
spoznať Strojnícku fakultu STU 

v Bratislave, ako inšpiráciu pre 
výber vhodnej fakulty, prípadne 
zaujímavého študijného progra-
mu, získať zaujímavé finančné 
ohodnotenie pre seba a pre svo-
ju strednú školu, poznať mana-
žérov popredných slovenských 
podnikov a bližšie spoznať hlav-
né mesto Slovenska.
  Andrej v silnej konkurencii ob-
sadil druhé miesto v kategórii 
Automobily, lode a spaľovacie 
motory. Za úspešnú obhajobu 
svojej práce získal finančnú od-
menu pre seba dvesto eur a pre 
školu štyristo eur. Okrem toho, 
všetci finalisti súťaže sú - v prí-
pade záujmu - prijatí na štúdium 
na Strojníckej fakulte STU bez 
prijímacích skúšok a bez poplat-
ku za prijímacie pohovory. 
 Za úspešný výsledok na Olym-
piáde v Bratislave mu srdečne 
blahoželáme. 

(JZ)

v porovnaní s plánom dlhodobého 
priemeru predstavuje 177,8 per-
centné plnenie. Neočakávane dobré 
výsledky sa v priebehu roka môžu 
zmierniť vplyvom klimatických zmien 
-  sucha alebo naopak, pri dostatku 

zrážok by sme v MVE mohli dosiah-
nuť vyššiu celoročnú výrobu.
Už sme spomínali zimu bez sne-
hu. Myslíte si, že môžeme aj za 
takýchto podmienok očakávať 
tzv. jarné vody?
- Mierna zima so zrážkami zname-
ná, že časť vody sa dostáva aj do 
podzemných vôd. Naopak, keď po 
mrazoch nasleduje rýchle oteple-
nie, koncom marca a v apríli, voda 
rýchlo steká po zamrznutom teréne 
a napĺňa vodné toky. Výhľadovo, 
napriek tomu, že u nás nie je sneh, 
vo vyššie položených oblastiach 
sneh napadal a prietoky sú zatiaľ 
na dobrej úrovni. V jarnom počasí je 
predpoklad zvýšenej zrážkovej čin-
nosti, takže očakávame, že hladiny 
riek sa na jar zdvihnú. Pre nás to 
znamená lepšiu výrobu, veď každá 

v nasledujúcich mesiacoch? 
- Ako sme už spomínali, pravidel-
ne v marci prichádzajú jarné vody 
a s nimi nárast výroby vo vodných 
elektrárňach podľa plánu. Veríme, 
že s rastúcimi teplotami sa naplnia 
vodné toky a plánovanú výrobu 
v týchto zariadeniach splníme i 

hľadáme taký režim prevádzky, aby 
zariadenie spoľahlivo fungovalo 
a aby sme mali čo najnižšie náklady 
na chladenie a cirkuláciu. Zhrnu-
té, úlohami na najbližšie obdobie 
je venovať sa chladiacim vodám, 
všetkým nákladom – prioritne v tejto 
činnosti. 
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ČITATEĽSKÁ SÚŤAŽ ▪ ČITATEĽSKÁ SÚŤAŽ ▪ ČITATEĽSKÁ SÚŤAŽ

Súťažný text č. 3 
  Litografia alebo kameňotlač 
patrí medzi grafické techniky 
zo skupiny tlače z plochy. Vy-
nález a vývoj litografie sa pri-
pisuje Aloizovi Senefelderovi 
(1771-1834). Nebol síce vý-
tvarníkom, ale jeho vynález 
si osvojili umelci ako Goya, 

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 odpoveď na otázku. 
Kupón si vystrihnite a vypíšte údaje, aj správnu odpoveď a do de-
siatich dní od vydania pošlite do redakcie. Pravidlá umožňujú použiť 
trikrát náhradný kupón. Na konci bude zaujímavá odmena, ktorá môže 
byť práve vaša. 

Ingres, Toulouse - Lautrec 
a iní. Princíp tejto techniky 
spočíval vo vzájomnom od-
pudzovaní mastnoty a vody. 
Základným materiálom je 
litografický kameň alebo ka-
menná doska s úplne rovným 
povrchom. Na litografický 
kameň sa kreslí litografic-
kou ceruzkou, litografickým 

tušom a inými materiálmi. 
Pokreslené miesta určené na 
otláčanie priťahujú mastnotu 
– prijímajú farbu. Kameňotlač 
sa uplatňovala najmä v 2. po-
lovici devätnásteho storočia 
ako ilustračná technika. For-
my boli zhotovované ručne. 
    Po vynáleze fotografie 
nastal prevrat v reprodukč-
ných technikách. Z litografie  
vznikla fotolitografia. 
   Joseph Nicéphore Niépce 
bol francúzsky vynálezca, 
ktorý vytvoril v roku 1826 naj-
staršiu dodnes zachovanú 
fotografiu. Louis -– Jacqu-
es - Mandé Daguerre, fran-
cúzsky maliar, vedec, sa 
po 23 rokoch výskumu stal 
priekopníkom fotografova-
nia. V roku 1839 ho zavŕšil 
prvým prakticky používaným 
komplexným fotografickým 
procesom.
   Fotografické, fotorepro-
dukčné a fotomechanické 
postupy sa skoro podarilo 

využiť vo všetkých tlačových 
technikách, kde postupne 
nahradili alebo aspoň uľahčili 
prácu rytcov a litografov. Už 
v roku 1850 sa podarilo Gi-
lotovi vyleptať do zinku prvé 
vydarené reliéfne štočky. 
Jakub Husník objavil v roku 
1868 schopnosť želatíny pre-
nášať farbu len na svetlom 
utvrdených miestach tlačo-
vej formy. Na tomto princípe 
vznikla svetlotlač. Princípom 
je tlač z tlačových foriem vy-
robených z hrubého skla. 
Na ňom je vrstva chrómova-
nej želatíny, do ktorej sa po 
uschnutí vykopíruje fotogra-
fický tónový negatív. Nevý-
hodou klasickej svetlotlače 
je zdĺhavosť výroby a malá 
životnosť tlačových foriem. 
Kvalita tlače bola však vyso-
ká. Pri ofsetovej svetlotlači 
boli nahradené sklenené tla-
čové platne ofsetovými plat-
ňami. Tlač sa tým  zrýchlila.
    Vynálezca najrozšírenejšej 
z priemyselne využívaných 
tlačových techník – hĺbkotla-
če, bol Čech Karel Klíč. Ako 
zručný maliar, litograf, ktorý 
dokonale ovládal vtedy zná-
me procesy medirytu a lep-
tanie, intenzívne sa zaoberal 
problémom vernej reproduk-
cie polotónových obrazov. Po 
mnohých pokusoch, pri kto-
rých nadviazal na práce Tal-

bota a ďalších priekopníkov 
fotomechanickej reproduk-
cie, úspešne využil difúziu 
chloridu železnatého vrstvou 
svetlom utvrdenej želatíny 
k dosiahnutiu leptu rôznej 
hĺbky. Závažným, dovtedy 
nevyriešeným problémom 
bolo nájdenie vhodného spô-
sobu vytlačenia vyleptaného 
polotónového obrazu na pa-
pier. Prvým veľkým vynále-
zom v tomto smere bol Klíčov 
vynález heliogravúry v roku 
1878. Konečným úspechom  
Karla Klíča bolo nahradenie 
asfaltového zrna pravidelnou 
jemnou sieťou, ktorá bola 
fotografickou cestou prene-
sená ešte pred kopírovaním 
polotónového obrazu priamo 
na želatínovú vrstvu zcitlive-
ného pigmentového papiera 
a spolu prenesená na dosku. 
Svoju prvú tlač zhotovoval 
Klíč ešte v ručnom lise, ale je 
známe, že k svojim reproduk-
ciám urobeným v Anglicku 
v roku 1890, použil upravený 
rotačný textilný stroj so stie-
račom.     
   Sieťotlač je technika, kto-
rá vznikla stáročiami v Ja-
ponsku a Ázii, v krajinách 
prírodného hodvábu. V pod-
state ide o  pretlač pastovitej 
tlačovej farby cez šablónu, 
preto sa niekedy hovorí tiež 
o šablónovej tlači.

Otázka 3. kola
Kto objavil hĺbkotlač?

3
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1. Dobre si  zvážiť, či a aký úver potrebujete, a to aj s ohľadom na schop-
nosť úver splácať. Porovnať ponuky viacerých veriteľov.

2. Vyžiadať si zmluvu na preštudovanie a poradiť sa s blízkymi osobami 
alebo právnikom o zmluvných podmienkach a výhodnosti zmluvy. Pred 
podpisom zmluvy požiadať veriteľa o vysvetlenie častí zmluvy, ktorým 
nerozumie.

3. Po podpise zmluvy v prípade akýchkoľvek nejasností s predstihom 
kontaktovať písomne veriteľa, avizovať prípadné omeškanie, dočas-
nú neschopnosť splácania úveru, žiadať o odklad splátok...V prípade 
problémov je potrebné vyhľadať kvalifikovanú právnu pomoc. Ak ide 
o spotrebiteľský úver alebo úver uzatvorený prostriedkami komunikácie 
na diaľku, má spotrebiteľ zákonné právo na odstúpenie zmluvy v lehote 
14 kalendárnych dní od uzavretia zmluvy.

4. Ak sú od spotrebiteľa vymáhané neprimerané plnenia, zvážiť podať 
návrh na súd a žiadať, aby súd určil neplatnosť zmluvy alebo jej nie-
ktorých zmluvných podmienok, aby súd určil, že úver je bezúročný, bez 
poplatkov. Ak spotrebiteľ takýto úver preplatil, má voči veriteľovi nárok 
na vydanie bezdôvodného obohatenia.

5. Ak je spotrebiteľ žalovaný na súde a je mu doručený platobný rozkaz, je 
nevyhnutné, aby v lehote 15 dní od jeho doručenia podal na súd odpor, 
napríklad z dôvodu porušenia práv na ochranu spotrebiteľa a žiadal 
platobný rozkaz zrušiť. V samotnom súdnom konaní môže spotrebiteľ 
namietať plnenia z neprijateľných zmluvných podmienok, namietať 
bezúročnosť úveru, premlčanie a žiadať súd o súdnu ochranu z úradnej 
povinnosti.

6. Ak je spotrebiteľovi doručený rozhodcovský rozsudok, má spotrebiteľ 
právo v lehote 30 dní od jeho doručenia podať na súd podľa svojho 
bydliska žalobu o zrušenie rozhodcovského rozsudku a žiadať, aby bol 
rozsudok zrušený a rozhodcovská doložka vyhlásená a neprijateľnú 
zmluvnú podmienku. Súčasne v žalobe je potrebné žiadať odklad vyko-
nateľnosti rozhodcovského rozsudku.

7. Nikdy nerezignovať na vlastnú obranu – treba sa brániť, najmä, ak sa 
vymáhaný nárok ukazuje ako neoprávnený a neprimeraný, a to aj v exe-
kúcii – treba podať námietky proti exekúcii, prípadne návrh na zastavenie 
alebo odklad exekúcie a žiadať, aby súd exekúciu zastavil.

Radí Monika Jankovská
Sedem krokov na ochranu spotrebiteľa
Na Slovensku dnes prebieha takmer milión exekučných konaní, pričom 
len v minulom roku bolo doručených na súdy takmer päťstotisíc nových 
návrhov na začatie exekúcie. Významnú časť tvoria prípady nebankových 
inštitúcií a spotrebiteľov, ktorí s nimi uzatvorili zmluvy o pôžičke s neprime-
ranými podmienkami. Týmto ľuďom nemá kto pomôcť, ale vzniknutá situácia 
ich ohrozuje až existenčne a preto je nevyhnutné podať im pomocnú ruku.

AKO SA BRÁNIŤ?
Zo všetkých strán sú ľudia zavalení rekla-
mou na výhodné pôžičky, úvery na poč-
kanie či ponukami peňazí na ruku, bez 
ručenia, bez občianskeho preukazu, stačí 
len zavolať. Takáto ponuka je len začiatkom 
dlhého príbehu, ktorý sa nemusí skončiť 
vždy šťastne. Začína sa v banke, kde sa 
záujemca dozvie, že nespĺňa prísne pod-
mienky poskytnutia úveru. Východiskom 
je využiť možnosť z ponuky vyše dvesto 
nebankových subjektov pôsobiacich na 
Slovensku. Sú ochotné požičať bez problé-
mov, avšak háčikom sú úroky a poplatky za 
poskytnutie pôžičky, ktoré často presahujú 

sto percent z požičanej sumy. Obľúbeným 
sa stal aj splátkový predaj – pri kúpe pro-
duktu podpíšete úverovú zmluvu a tovar je 
váš. O zmluvných podmienkach, o ktorých 
veriteľ ubezpečí, že sú štandardné na trhu, 
zvyčajne spotrebiteľ v čase brania úveru 
veľmi neuvažuje, ani ho vtedy netrápia. Si-
tuácia sa podstatne zmení, ak sa s platbou 
omeškáte a začne proces vymáhania dlhu.
  Dá sa tomu predchádzať? Ako si chrániť 
svoje práva, keď na druhej strane stojí 
nebankový subjekt so svojimi právnikmi 
a metódami, ktoré sú častokrát v rozpore 
s dobrými mravmi? Brániť sa však oplatí!

AKO SA VYHNÚŤ PROBLÉMOM A AKO ICH RIEŠIŤ
Pozrite si pozorne zmluvu, nenechajte sa od-
radiť malými písmenami či nezrozumiteľnými 
formuláciami

Spotrebiteľ má právo žiadať, aby mu zmluva bola 
vysvetlená a objasnená, a to akákoľvek časť, 
ktorej nerozumie.

Dávajte si pozor na podmienky v zmluve
  Mali by ste sa zaujímať o zmluvné podmienky 
a podmienky poskytnutia úveru:
• celková odplata – koľko v celkovom vyjadrení 

zaplatíte za úver so všetkými poplatkami – 
celková odplata by nemala v žiadnom prípade 
prevýšiť dvojnásobok priemernej úrokovej 
sadzby požadovanej bankami pri obdobných 
úveroch podľa miesta a času poskytnutia úveru,

• aké poplatky a v akej výške má spotrebiteľ platiť 
v súvislosti s úverovým vzťahom,

• aké sankcie obsahuje zmluva, najmä zmluvné 
pokuty pri porušení jednotlivých zmluvných 
povinností,

• aké bude zabezpečenie v súvislosti s poskyt-

nutým úverom (dohoda o zrážkach zo mzdy, 
záložné práva, zmenka, uznanie dlhu),

• kedy a z akých dôvodov hrozí jednorazové 
splatenie celého úveru,

• ako sa budú riešiť prípadné spory, ktoré vzniknú 
zo zmluvného vzťahu – obsahuje zmluva roz-
hodcovskú doložku,

• akým spôsobom, a za akých podmienok možno 
úver predčasne splatiť a ukončiť zmluvný vzťah,

• v ktorých prípadoch môže veriteľ jednostranne 
zmeniť zmluvu a za akých podmienok v tomto 
prípade prislúcha spotrebiteľovi právo na jej 
predčasné ukončenie (napr. bezodplatná vý-
poveď zmluvy s určením primeraných splátok).

Prejdite do aktívnej obrany už pri prvých problémoch
  Spotrebiteľ by sa mal v problémoch poradiť 
a komunikovať s veriteľom, je totiž aj v záujme 
veriteľa, aby mu dlžník plnil riadne a včas. 
Je možné dohodnúť si náhradný splátkový 
kalendár, odklad splátok, prípadne predčasné 
splatenie úveru výhodnejším úverom, ktorý 
môže veriteľ ponúknuť spotrebiteľovi. V súvis-
losti s obranou by mal spotrebiteľ pamätať na 
to, že zvýšená ochrana mu patrí pri spotrebiteľ-
skom úvere, ktorý môže byť priamo zo zákona 
bezúročný a bez poplatkov a potom veriteľovi 
patrí výhradne iba istina, ktorú požičal spotre-
biteľovi. Bezúročnosť a bezpoplatkovosť úveru 
nastáva priamo zo zákona, ak veriteľ neuvedie 
v zmluve o spotrebiteľskom úvere niektoré 
dôležité obsahové náležitosti (napríklad ročnú 
percentuálnu mieru nákladov, počet a výšku 
splátok a podobne), ak je v zmluve v nepro-
spech spotrebiteľa uvedená nižšia výška ročnej 

percentuálnej miery nákladov, ako je skutočná 
a v neposlednom rade, ak veriteľ hrubo poruší 
svoju povinnosť skúmať bonitu spotrebiteľa 
a poskytne mu úver, ktorý nie je schopný 
splácať. Ak nie je možné dosiahnuť mimosúd-
nu ochranu práv spotrebiteľa, spotrebiteľ by 
nemal mať nijakú obavu ísť na súd a žiadať, 
aby mu ochranu poskytol sudca. Spotrebiteľ je 
oslobodený od akýchkoľvek súdnych poplatkov 
a súd musí spotrebiteľovi úradnej povinnosti 
poskytnúť ochranu, napríklad už len tým, že 
neprizná plnenie z nemorálnych zmluvných 
podmienok, prihliadne na bezúročnosť a bez-
poplatkovosť úveru a podobne. Spotrebiteľ, ak 
je žalovaný, môže okrem namietania nemorál-
nych zmluvných podmienok namietať napríklad 
aj premlčanie pohľadávky veriteľa a takouto 
námietkou môže dosiahnuť celkovú ochranu 
pred povinnosťou zaplatiť dlh.

Ako postupovať, keď už príde exekútor
  Dôležité je za žiadnych okolností nestra-
tiť záujem o ochranu svojich práv, a to ani 
v štádiu exekúcie. Ak je voči spotrebiteľovi 
vykonávaná exekúcia, odporúča sa hneď po 
doručení upovedomenia o začatí exekúcie od 
súdneho exekútora podať námietky proti už 
začatej exekúcii. Ak uplynie lehota 14 dní na 
námietky, môže spotrebiteľ kedykoľvek počas 
exekúcie podať návrh na odklad a zastavenie 
exekúcie a žiadať, aby súd prebiehajúcu exe-
kúciu zastavil. Ak už exekúcia začala, je možné 
žiadať, aby sám exekútor vec predložil exekuč-
nému súdu, ak má pochybnosti o oprávnenosti 

súdnej exekúcie. Exekútor má tiež povinnosť 
prispieť k zastaveniu neoprávnenej exekúcie, 
keďže je zložkou súdnej moci. Spotrebitelia 
sa môžu s dôverou obrátiť na Ministerstvo 
spravodlivosti, kde je zriadená Komisia na 
posudzovanie podmienok v spotrebiteľských 
zmluvách, prípadne sa môžu obrátiť aj na 
niektorú z kancelárií Centra právnej pomoci 
v regiónoch. Samozrejme, existuje aj druhá 
cesta pomoci, a to je ochrana priamo zo strany 
súdu v rámci prebiehajúcej exekúcie. Ak súd 
počas exekúcie zistí, že je neoprávnená, musí 
exekúciu zastaviť, a to z úradnej povinnosti.

Za pôžičku až do väzenia
Bohužiaľ, je to možné. Najťažšie príbehy a osudy spotrebiteľov sa spájajú s fi-
nančnými službami- životným poistením, úverom alebo pôžičkou. Čiastočne to 
spôsobí aj nízka gramotnosť obyvateľstva, bez viny však nie je ani poskytovateľ 
spotrebiteľského úveru.
 Lýdia, invalidná dôchodkyňa spolu s manželom, ktorý prišiel o zamestnanie 
a dvoma maloletými deťmi boli z dôvodu potreby zabezpečenia dreva na zimu 
odkázaní na krátkodobý úver vo výške 1000 eur od nebankovej spoločnosti. 
Obchodná zástupkyňa vypísala zmluvný formulár, úver nebol problém, nikoho 
nezaujímali príjmové a výdavkové pomery Lýdie a jej rodiny. Úver bol poskytnutý 
na jeden rok a Lýdia mala vrátiť celkovo 1 860 eur. Neschopnosť splácať úver 
pri úroku 86 percent ročne, prišla pomerne rýchlo a už po troch mesiacoch od 
podpisu zmluvy bola Lýdia v omeškaní, ktoré bolo ročne sankcionované až vo 
výške 91,25 percenta dlžnej sumy. Pri týchto číslach bolo jasné, že úver jedno-
ducho splácať nedokáže.
  Nasledovalo ďalšie stretnutie s obchodnou zástupkyňou a nový úver. Úver na 
vyrovnanie skoršieho úveru. Táto situácia sa v priebehu troch rokov zopakovala 
osem krát a na konci Lýdia dostala v poradí deviaty úver od nebankovej spoloč-
nosti vo výške 3 300 eur. Zo sumy úveru jej obchodná zástupkyňa vyplatila iba 
100 eur a zvyšná suma 3 200 eur bola započítaná na skoršie pohľadávky veriteľa. 
Za tohto stavu už Lýdia nebola schopná vôbec splatiť tak vysokú výšku úveru, pri 
rovnako vysokom úroku a sankciách z omeškania. Nastúpili advokát nebankovky, 
mediátor, rozhodcovský súd a na konci exekútor. Keď začala exekúcia, exekútor 
vymáhal už viac ako 6 000 eur a porpi exekúcii veriteľ podal aj trestné oznámenie 
pre úverový podvod. Exekúcia tak nebola jediným negatívnym následkom pre 
Lýdiu a jej rodinu. O krátkom čase sa ozvala polícia, prokurátor a na základe 
podanej obžaloby pre úverový podvod, Lýdia pod ťarchou okolností uzavrela 
dohodu o vine a treste. A dôsledok pôvodne drobného spotrebiteľského úveru? 
Exekúcia na majetok rodiny a právoplatné odsúdenie za trestný čin s podmien-
kou, ktoré podstatne znížilo Lýdii možnosť zamestnať sa. Príklad kopíruje realitu 
spotrebiteľských úverov na Slovensku. Nebola to však len Lýdia, ktorá urobila 
chybu. Nebanková spoločnosť sa dopustila hneď niekoľkých porušení zákona.
  Lýdia aj tisíce ďalších spotrebiteľov majú za každých okolností šancu uspieť pri 
ochrane svojich spotrebiteľských práv, netreba za žiadnych okolností rezignovať 
na vlastnú obranu. Ani príbeh Lýdie nemusel skončiť tak, ako skončil.

Ak sa problematika týka niekoho z vašich blízkych, neváhajte 
a ozvite sa prosím do redakcie prostredníctvom e-mailu na 
adresu: noviny@zelpo.sk, resp. volajte na t. č. 2711, 2714, 
prípadne napíšte na adresu Redakcia Podbrezovan Železiar-
ne Podbrezová. 
V budúcom čísle sa budeme venovať problematike nekalých 
praktík „šmejdov“.  
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Pondelok
Polievky: prešporská, slovenská 
šajtľava, pečivo.
● Bravčové stehno hambur-
ské, knedľa ● Kuracie prsia na 
hubách, ryža, šalát ● Vyprá-
žaná treska plnená brokolicou 
a syrom, zemiaky, šalát ● Šalát 
z čínskej kapusty s hroznom 
a jablkami, pečivo ● Ryžový 
nákyp ● Langoše s kečupom ● 
Bageta salámová so šalátom ● 
Ovocný balíček.

Utorok
Polievky: kapustová s klobásou, 
paradajková, pečivo.
● Hovädzí rezeň obaľovaný, 
zemiaky, uhorka ● Bravčový 
perkelt, cestovina ● Restovaná 
kačacia pečeň, hrášková ryža, 
cvikla ● Šalát fazuľový so salá-
mou a chrenom, pečivo ● Karfiol 
so syrovou omáčkou, zemiaky 
● Žemľovka s tvarohom ● Celo-
zrnná bageta syrová ● Pečená 
bravčová krkovička, pečivo.

Streda
Polievky: držková, roľnícka, 
pečivo.
● Bravčový rezeň prírodný, ry-
ža, šalát ● Pečené kačacie ste-
hno, červená kapusta, knedľa ● 
Špenátový prívarok, volské oko, 
zemiaky ● Horehronský syrový 
šalát, pečivo ● Tofu s kurací-
mi prsiami na čínsky spôsob ● 
Buchty na pare s Nutelou, ma-
ková posýpka, kakao ● Bageta 
s pikantným mäsom ● Mliečny 
balíček.

Štvrtok
Polievky: hovädzia s pečeňový-
mi haluškami, zemiaková gulá-
šová, pečivo.
● Bravčové stehno záhradnícke, 
slovenská ryža, šalát ● Vypráža-
ný kurací rezeň furmanský, ze-
miaková kaša, kompót ● Pizza 
diabolská ● Tlačenkový šalát, 
pečivo ● Natural rizoto so zele-
ninou ● Kysnutý koláč marhuľo-
vý, kakao ● Bageta moravská ● 
Pečené kačacie stehno, pečivo.

Piatok
Polievky: fazuľová kyslá, rasco-
vá s vajcom, pečivo.
● Hovädzí guláš maďarský, 
knedľa ● Pečené kuracie ste-
hno, zeleninová ryža, šalát 
● Exotická bravčová kotleta, 
opekané zemiaky ● Pestrý 
cestovinový šalát ● Zemiakový 
paprikáš, paradajkový šalát ● 
Hanácke koláče, kakao ● Ba-
geta Gurmán ● Ovocný balíček.

Sobota
Polievka: boršč s mäso, pečivo.
● Goralská pochúťka, cestovi-
na ● Bravčový rezeň s Nivou 
a šampiňónmi, zemiaky, šalát ● 
Bageta s kuracím mäsom.

Nedeľa
Polievka: karfiolová, pečivo.
● Hovädzie dusené, kôprová 
omáčka, knedľa ● Morčacie 
mäso na lesných hríboch, ryža, 
šalát ● Bageta šampiňónová 
so šunkou.

Pondelok
Polievky: slovenská hubová, 
mrkvová s pórom, pečivo.
● Hovädzí závitok hrádocký, 
tarhoňa, šalát ● Vyprážané ku-
racie stehno, zemiaková kaša, 
kompót ● Furmanské halušky ● 
Šalát rančerský, pečivo ● Brav-
čové mäso dusené s kelom ● 
Škoricové osie hniezda, kakao ● 
Bageta šampiňónová so šunkou 
● Mliečny balíček.

Utorok
Polievky: gulášová, krupicová so 
zeleninou, pečivo.
● Pečený bôčik s plnkou, kapus-
ta, knedľa ● Morčacie prsia na 
hrášku so šampiňónmi, ryža, ša-
lát ● Roľnícke zemiaky, uhorka 
● Lahôdkový šalát, pečivo ● Top 
šalát s kuracím mäsom, pečivo 
● Palacinky s Nutelou ● Bageta 
Gurmán ● Vyprážaný bravčový 
rezeň, pečivo.

Streda
Polievky: hŕstková, frankfurtská, 
pečivo.
● Vyprážaný syr, zemiaky, tatár-
ska omáčka ● Kuracie stehno so 
smotanou s hlivami, cestovina ● 
Baraní guláš, halušky ● Racio 
šalát, pečivo ● Pečené zemia-
ky s paradajkovou omáčkou ● 
Šišky s džemom, kakao ● Bage-
ta moravská ● Ovocný balíček.

Štvrtok
Polievky: slepačia, goralská, 
pečivo.
● Bravčové mäso na srbský 
spôsob, ryža, šalát ● Hovädzia 
pečienka sviečková, knedľa ● 
Zemiakové placky plnené mä-
som ● Hydinový šalát, pečivo ● 
Ryba na masle, dusená zelenina 
● Dukátové buchtičky s vanil-
kovým krémom ● Celozrnná 
bageta syrová ● Pečené kačacie 
stehno, pečivo.

Piatok
Polievky: stupavská zabíjačko-
vá, francúzska, pečivo.
● Morčacie soté na zelenine, 
slovenská ryža, šalát ● Husár-
ska roláda, zemiaky, uhorka ● 
Údené mäso, hrachová kaša, 
uhorka, chlieb ● Šalát grécky, 
pečivo ● Cestoviny s brokolicou 
a smotanovou omáčkou ● Šú-
ľance s makom ● Bageta s ku-
racím mäsom ● Mliečny balíček.

Sobota
Polievka: oravská fazuľová, 
pečivo.
● Hovädzí guláš debrecínsky, 
knedľa ● Kuracie prsia s horči-
cou, ryža, šalát ● Bageta s pi-
kantným mäsom.

Nedeľa
Polievka: zeleninová s rajbanič-
kou, pečivo.
● Pečené kuracie stehno s ka-
pustou, zemiaky ● Bravčový 
rezeň na zelenom korení, ces-
tovina ● Bageta Apetito.

Jedálny lístok
3. - 9. 3. 2014

Jedálny lístok
10. - 16. 3. 2014

Prach je najväčší problém 
kvality ovzdušia nielen v SR

  Znečistenie ovzdušia jemnými 
prachovými časticami pred-
stavuje v súčasnosti najväčší 
problém kvality ovzdušia na 
Slovensku, ako aj vo väčšine 
európskych krajín. Organizácia 
pre hospodársku spoluprácu a 
rozvoj (OECD - Organisation 
for Economic Co-operation and 
Development) predpokladá, že 
do roku 2050 sa znečistenie 
ovzdušia stane hlavnou envi-
ronmentálnou príčinou úmrt-
nosti na celom svete. Hlavne 
preto sa touto problematikou 
zaoberajú relevantné inštitúcie 
Európskej únie. Na Slovensku 
od začiatku roka platí nove-
lizovaná vyhláška o kvalite 
ovzdušia a Ministerstvo život-
ného prostredia zaviedlo nový 
typ smogovej situácie, ktorá 
sa týka drobných prachových 
častíc (PM10). „Jedinou ex-
pozičnou cestou ako sa PM 
častice môžu dostávať do ľud-
ského organizmu je inhalácia. 
Z odborných zdravotníckych 
štúdií vyplynulo, že v lokalitách 
s vysokým a dlhodobým výsky-
tom zvýšených koncentrácií 
jemných prachových častíc 
v ovzduší sa zisťuje zvýše-
ná úmrtnosť obyvateľov na 
ochorenia dýchacej a srdco-
vo-cievnej sústavy. Dôkazy 
o akútnych účinkoch jemných 
prachových častíc na zdra-
vie ľudí sú založené na sle-
dovaní časových súvislostí 
medzi dennými koncentráciami 
prachových častíc vo voľnom 
ovzduší a zmenami pozoro-
vanými na zdraví ľudí, ktoré 
môžu byť mierne až závažné, 
vrátane nárastu úmrtnosti, hos-
pitalizácie a návštevnosti am-
bulancií z dôvodu respiračných 

a kardiovaskulárnych ochorení, 
zmien pľúcnych funkcií, nárastu 
výskytu akútnych respiračných 
ochorení, užívania liekov,“ ho-
vorí k dôsledkom zvýšeného 
obsahu prachových častíc 
v ovzduší vedúca Národného 
referenčného centra pre hodno-
tenie vplyvu voľného ovzdušia 
a ovzdušia vnútorných priesto-
rov nevýrobného charakteru 
na zdravie populácie pri Regio-
nálnom úrade verejného zdra-
votníctva v Banskej Bystrici, 
MUDr. Katarína Slotová. 
  Vo všeobecnosti platí, že 
s klesajúcim priemerom pra-
chových častíc rastie miera ich 
nebezpečnosti pre zdravie člo-
veka. Zatiaľ čo väčšie častice 
(nad 10 μm) môžu pôsobiť iba 
podráždenie horných dýcha-
cích ciest s kašľom, kýchaním 
a dráždenie očných spojiviek, 
menšie častice sa dostávajú 
až do dolných dýchacích ciest. 
Častice s rozmerom pod 2,5 
μm môžu prestupovať do pľúc-
nych alveol a tak prenikať do 
krvného obehu. Prachové čas-
tice môžu vyvolávať zápalové 
procesy v pľúcach, alebo sa 
usadzujú v stenách pľúcnych 
alveol. Dlhodobé vystavenie 
sa vysokým ich koncentráciám 
je potom spojené so zmenami 
v týchto stenách a  vznikom 
chronických obštrukčných 
zmien, ktoré sa klinicky pre-
javujú napr. ako bronchitída, 
chronická obštrukčná pľúcna 
choroba, zhoršenie priebe-
hu astmy, zmeny pľúcnych 
funkcií. Zvýšená prašnosť 
v ovzduší všeobecne pôsobí 
dráždivo na dýchacie cesty a 
spravidla sa vyskytuje spolu 
s ďalšími škodlivinami s vý-

znamným vplyvom na zdravie 
ľudí, ako sú oxid siričitý alebo 
oxidy dusíka. 
„V populácii nie sú všetci jed-
notlivci postihnutí rovnako pri 
tom istom zaťažení zo život-
ného prostredia. V citlivosti 
na expozíciu znečisťujúcim 
látkam sa môžu vyskytovať 
značné odchýlky vplyvom ve-
ku, charakteru výživy, genetic-
kej predispozície a celkového 
stavu zdravia. Vysoko rizikové 
skupiny ľudí v tejto súvislosti 
sú dojčatá, malé deti, starí ľu-
dia, tehotné ženy a ich plody, 
podvyživení a chronicky chorí 
ľudia napr. s ochoreniami dý-
chacej sústavy a srdcovo-ciev-
nej sústavy,“ konštatuje k téme 
MUDr. Slotová. Uvádza, že za 
normálnych podmienok vdých-
ne dospelý človek 7 - 14 litrov 
vzduchu za minútu. Trojročné 
deti vdýchnu v pokoji dvakrát 
viac vzduchu na kilogram te-
lesnej hmotnosti ako dospelí. 
Ak je teda ovzdušie znečis-
tené, dieťa vdýchne dvakrát 
viac znečisťujúcich látok na ki-
logram telesnej hmotnosti ako 
dospelí. Dýchacie cesty detí 
sú užšie a pľúca ako aj imu-
nitný systém sú stále v štádiu 
vývoja, problémy v dôsledku 
vdychovania znečisťujúcich 
látok sú u nich závažnejšie 
a dlhšie trvajúce. 
  Ako upozorňuje, sledovať 
kvalitu vonkajšieho ovzdušia, 
vydávať preventívne i represív-
ne opatrenia v súvislosti s jeho 
kvalitou, ochranou prírody, ale 
i zdravia ľudí, je v kompetencii 
Ministerstva životného pros-
tredia SR, na lokálnej úrovni 
v kompetencii Obvodných úra-
dov životného prostredia. 

  Nástup tohtoročnej  peľovej 
sezóny dosť atypický, nakoľko 
ho ovplyvňujú veľké výkyvy teplôt 
od samého začiatku tohtoročnej 
zimy. Výrazné oteplenie v januári, 
prerušené len pár dňami a noca-
mi mrazu,  a takmer jarné  febru-
árové počasie,  vyvolalo takmer 
na celom Slovensku  skoré kvit-
nutie liesky a už  koncom januára 
a začiatkom februára začali prví 
pacienti plniť ambulancie aler-
gológov. V týchto dňoch môžu 
alergológovia konštatovať, že na 
celom území Slovenska zača-
la peľová sezóna jelše a liesky. 
„Tohtoročná teplá zima priniesla 
skorší nástup peľovej sezóny. Aj 
keď vo februári ešte nočné  tep-
loty na väčšine Slovenska občas 
klesajú pod nulu, v ovzduší sa 
už vyskytujú spóry plesní a peľ 
drevín – prvých jarných aler-
génov . Pokiaľ v nasledujúcich 
týždňoch nedôjde k výraznému  
ochladeniu a mrazom, možno 
očakávať skorší nástup peľovej 
sezóny aj ďalších alergologicky 
významných drevín,“ konštatuje 
na úvod tohtoročnej peľovej se-
zóny RNDr. Janka Lafférsová, 

Peľová sezóna sa už začala 
vedúca oddelenia biológie život-
ného prostredia Regionálneho 
úradu verejného zdravotníctva 
(RÚVZ) v Banskej Bystrici, ktorý 
je koordinátorom peľovej infor-
mačnej služby (PIS) v Slovenskej 
republike. Dodala, že počas tep-
lejších dní je potrebné počítať s 
výrazným nárastom ich denných 
koncentrácií aj na chladnejšom 
severe Slovenska. Postupne bu-
de pribúdať peľ ďalších druhov zo 
skupiny cyprusovité - tisovité, peľ 
brestu, topoľov a vŕb.

   Od 14.  februára 2014 začali 
peľový monitoring  monitorovacie 
stanice v RÚVZ v Banskej Bystri-
ci a v ÚVZ SR v Bratislave. Štyri 
dni na to začali už pracovať aj  
monitorovacie stanice pri RÚVZ  
Trnava, Nitra, Košice a Žilina. 
„Oficiálne sme spustili peľový 
monitoring  na Slovensku tento 
týždeň, odkedy začína aj pra-
videlné týždňové informovanie 
obyvateľstva o peľovej situácii 
na Slovensku“, informuje RNDr. 
J. Lafférsová.  

M. Tolnayová,
RÚVZ B. Bystrica

Prebúdzajúca sa príroda v predposledný februárový týždeň objektívom 
V. Kúkolovej



Hrtánekovi z farnosti v Podbrezovej.
Smútiaca rodina

...
Rodina po zosnulom 

Jánovi GIERTLOVI 
z Čierneho Balogu

ďakuje všetkým príbuzným, priate-
ľom, spolupracovníkom, susedom 
a známym, ktorí sa s ním naposledy 

rozlúčili 16. februára 2014.
Za dôstojnú rozlúčku ďakujeme pracovníčkam 
Obecného úradu v Čiernom Balogu, susedom, spo-
lupracovníkom zo ŽP, Dychovej hudbe ŽP, Pohrebnej 
službe M. Halušku z Brezna. Ďakujeme aj za kveti-
nové dary a prejavy sústrasti, ktorými ste sa pokúšali 
zmierniť náš hlboký žiaľ.

Česť jeho pamiatke!
...

Ďakujeme všetkým príbuzným a známym, susedom 
a priateľom, dychovej hudbe zo ŽP 
a.s. a všetkým ktorí sa prišli rozlúčiť 
s mojim drahým manželom, otcom 
a starým otcom 

Štefanom ŠTULRAJTEROM 
z Čierneho Balogu – Dobroč. 

Ďakujeme za prejavy sústrasti a kve-
tinové dary, ktorými ste sa pokúšali zmierniť náš 
hlboký žiaľ. 

Smútiaca rodina

„Stíchlo navždy srdce zlaté, zhasol v 
tvojich očiach svit, ťažko sa nám bude 
teraz bez teba žiť ...“
Ďakujeme všetkým príbuzným, pria-
teľom, susedom a známym, ktorí sa 
12. februára prišli rozlúčiť s našou 

milovanou manželkou, mamou a starou mamou 
Alžbetou AUXTOVOU z Brezna.

Ďakujeme za prejavy sústrasti a kvetinové dary, 
ktorými ste sa snažili zmierniť náš veľký žiaľ. Za 
dôstojnú rozlúčku patrí naše poďakovanie Dychovej 
hudbe Železiarní Podbrezová a Pohrebnej službe M. 
Halušku z Brezna.
Smútiaca rodina
„V našich srdciach zostaneš navždy.“

...
Ďakujeme všetkým príbuzným, suse-
dom, známym a bývalým spolupra-
covníkom za účasť na poslednej roz-
lúčke s našim milovaným manželom, 
otcom, bratom, starým a prastarým 
otcom 

Ivanom CHRUPKOM 
z Podbrezovej.

Ďakujeme aj za kvetinové dary a prejavy sústrasti, kto-
rými ste sa snažili zmierniť náš hlboký žiaľ. Za dôstojnú 
rozlúčku ďakujeme pánovi farárovi Mgr. Stanislavovi 
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Poďakovania

Inzertná služba

V roku 2013 boli za bezpríspevkové 
darcovstvo krvi zo zamestnancov 
Železiarní Podbrezová odmenení:

Plaketou prof. MUDr. Jána Kňazovického 
Peter HAVAŠ z valcovne rúr

Diamantovou plaketou MUDr. Jana Janského
Ing. Pavol AMBRÓZ z odboru riadenia kvality

Jozef BOHÁČIK z ťahárne rúr
Elena DANČOVÁ z valcovne rúr

Cyril KOVÁČ z ťahárne rúr
Zlatou plaketou MUDr. Jana Janského

Beáta BATISOVÁ z valcovne rúr
Marcel BELKO z valcovne rúr

Eva CIBUĽOVÁ z dopravy
Katarína DANČOVÁ z odboru riadenia kvality

Ing. Milan FLOCH z údržby
Katarína KRIŠKOVÁ z dopravy

Milan MAJERÍK z dopravy
Vladimír SÁLIŠ z druhovýroby
Peter SVINČIAK z valcovne rúr
Ing. Michal ŽEC z valcovne rúr 

Striebornou plaketou MUDr. Jana Janského
Ivan BELKO z údržby

Ing. Michal FARÁRIK z ťahárne rúr
Peter FEDOR z valcovne rúr

Martin GILDEIN z údržby
Jaroslav HAVIAR z odboru bezpečnosti práce

Ľubomír KAČÁNI z ťahárne rúr
Anna KUCHÁROVÁ z ťahárne rúr

Martina LEITNEROVÁ z ťahárne rúr
Zuzana LIGASOVÁ z ťahárne rúr
Marcel LIPNIČAN z valcovne rúr

Ing. František SCHOBER zo zásobovania
Milan SLOSIAR z valcovne rúr
Milan SMUGALA z ťahárne rúr

Martin SOJAK z údržby
Anna SVITEKOVÁ z ťahárne rúr

Zdenko VARL z oceliarne
Bronzovou plaketou MUDr. Jana Janského

Viliam ADAMEK z ťahárne rúr
Martin BAKA z oceliarne

Andrea CABANOVÁ z odboru expedície a obchodnej administratívy
Jozef CHRAMEC z valcovne rúr
Jaroslav FAŠKO z druhovýroby

Marian HUSENICA z valcovne rúr
Ing. Andrej JURSA z odboru riadenia kvality

Stanislav KOSTÚR z údržby
Milan KURACINA z druhovýroby

Peter ĽUPTOVČIAK z ťahárne rúr
Martin MENDÍK z údržby

Marcel MRAVEC z ťahárne rúr
Veronika NOSÁĽOVÁ z valcovne rúr

Jakub PAVLEČKO z oceliarne
Tomáš PREDAJNIANSKY z valcovne rúr

Vladimír RAČÁK z údržby
Pavol REPKA z ťahárne rúr
Radovan SEPEŠI z dopravy

Martin STIERANKA z ťahárne rúr
Eva ŠARÍKOVÁ z odboru riadenia kvality

Veronika ŠÁRNIKOVÁ z odboru ekonomických informácií
Janka ŠPERKOVÁ z valcovne rúr
Adriana ŠTRBOVÁ z valcovne rúr

Dominik ŠULA z odboru riadenia kvality
Andrej ZEMAN z valcovne rúr
Vladimír ZEMAN z ťahárne rúr

Dve percentá 
z daní

Slováci v roku 2013 darova-
li zo svojich daní neziskovým 
organizáciám a nadáciám 46,7 
milióna eur, medziročne o 4,5 
percenta viac, informovala fi-
nančná správa. O dve percentá 
z daní sa uchádzalo 11 120 
neziskových organizácií a na-
dácií. Priemer na organizáciu 
predstavoval 4200 eur.

Predám neprerobený jedno-
izbový byt v Brezne. Kontakt 
0917361591, 0907703057

Hľadá sa majiteľ dioptric-
kých okuliarov, ktoré sme 
našli pred budovou perso-
nálneho odboru. Prevziať si 
ich môže v odbore infomédií 
a propagácie (budova mú-
zea), tel. č. 2714. 

Štefan KOVÁČIK z Jasenia.
Kto ste ho poznali, venujte mu spolu 
s nami tichú spomienku.

S láskou a úctou spomína celá 
rodina

...
„V neznámy svet odišla si spať, zapla-
kal každý kto ťa mal rád. Odišla si od 
nás, my ostali sme v žiali, no vždy bu-
deš v srdciach tých, ktorí ťa milovali.“
Dňa 6. marca uplynie rok ako nás 
opustila milovaná dcéra, manželka, 

mama a stará mama
Dana MAJEROVÁ z Podbrezovej – Štiavničky.

S láskou a úctou spomínajú rodiny Majerová a Ka-
moďová 

...
Dňa 7. marca si pripomenieme ne-
dožitých osemdesiat rokov nášho 
drahého manžela a otca 

Jozefa KARASA z Valaskej.
Spomíname s láskou a úctou

Manželka a deti
...

Dňa 11. marca si pripomenieme druhé 
výročie odvtedy, ako nás navždy 
opustil milovaný manžel, otec, svokor 
a starý otec
Vladimír FRAŇO z Podbrezovej.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu 

spolu s nami tichú spomienku.
S láskou a úctou spomínajú manželka, dcéra a syn 

s rodinami
...

Dňa 11. marca uplynie rok odvtedy, ako 
sme sa navždy rozlúčili s našim milo-
vaným otcom, bratom a starým otcom
Ing. Júliusom STARKE z Valaskej.
Tí, ktorí ste ho poznali venujte mu 
tichú spomienku.

S láskou a úctou spomíname
...

 „Máš oči zavreté, čiernou  tmou 
zastreté, spíš svoj večný sen... My 
spomíname na teba pri plameni svie-
čok, spod privretých viečok sa nám 
spomienky vynárajú a slzy po tvári 
stekajú...“

Dňa 16. marca si pripomenieme  piate výročie odvtedy, 
ako nás opustil milovaný manžel, otec a starý otec

Richard LEITNER z Hronca.
S láskou a úctou spomínajú manželka Anka, dcéra 

Zuzka s deťmi Riškom a Erikou 
...

Dňa 7. marca uplynie sedemnásť 
rokov čo nás navždy opustil náš drahý

Ján PAVKO z Podbrezovej.
Spomínajte s nami.

Smútiaca rodina

„Prinášame biele ruže, majú biele 
lupienky, my sme do nich uložili všetky 
naše spomienky. Odišiel, už nie je 
medzi nami, no v našich srdciach stále 
žije spomienkami.“
Dňa 22. februára 2014 uplynulo se-

dem rokov, ako nás opustil
Jozef BELKO z Čierneho Balogu, od Fajtov.

S láskou a úctou na neho spomína manželka Janka, 
syn Erik s rodinou a ostatná rodina

...
Dňa 26. februára uplynulo dvadsaťpäť 
rokov ako nás navždy opustil manžel, 
ocko a starý otec

Milan PREČUCH.
S láskou spomína manželka, synovia 
Miloš a Stanko s rodinami

...
„Navždy prestali pre teba hviezdy 
svietiť, už navždy prestalo pre teba 
slnko hriať, ale tí, čo ťa mali radi, nikdy 
neprestanú na teba spomínať.“
Dňa 28. februára uplynulo deväť rokov 
odvtedy, čo nás navždy opustil náš 

drahý manžel, syn, otec, dedo, brat a spolupracovník
Dušan SCHVARZBACHER z Brezna.

Kto ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku.
So smútkom v srdci spomínajú manželka a deti 
s rodinami

...
„Na oblohe sa rozsvieti la ve ľká 
hviezda, to si ty otec náš a pozeráš 
na nás z neba. Tam v raji nebeskom, 
pokoj večný maj, buď našim anjelom 
na zemi nás chráň. Hoci si odišiel, 
nie si medzi nami, navždy si zostal 
v srdciach tých, čo ťa vrúcne milovali.“
Dna 29. februára by sme si pripomenuli šieste výročie 
rozlúčky s našim milovaným manželom, otcom a 
starým otcom 

Milanom GERGEĽOM z Brezna.
S úctou a láskou spomína manželka, dcéra a syn s 
rodinami 

...
„Slza smútku tíško stečie po tvári, 
bolesť v srdci zabolí, no pekná spo-
mienka ako večný plameň v našich 
srdciach zahorí“
Dňa 1. marca si pripomenieme prvé 
smutné výročie odvtedy, ako nás ná-

hle opustil náš milovaný manžel, otec a brat
Milan PREDAJNIANSKY z Podbrezovej.

Spomíname s láskou a úctou
...

Dňa 1. marca si pripomenieme dvadsiate výročie 
odvtedy, ako nás navždy opustil náš milovaný manžel, 
otec a starý otec

Spomienky
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  Sedemnáste kolo prinieslo 
pre Podbrezovú prehru na 
dráhach Interu Bratislava. Po 
prvý raz počas 15-ročného 
pôsobenia v kolkárskej Extra-
lige tak náš tím ochutnal chuť porážky 
na dráhach Interu napriek tomu, že 
dvaja naši hráči prekonali 700 bodovú 
hranicu. Zavarko dosiahol 715 a Va-
dovič 701 bodov. Ani tieto dva skvelé 
výsledky však nepriniesli KO ŽP bodo-
vý zisk, pretože Inter v tomto zápase 
dosiahol svoje klubové maximum s 
hodnotou 3935 bodov a pripísal si prvú 
výhru 5:3. B družstvo hladko zvíťazilo 
(1:7) na dráhach Spišskej Novej Vsi. C 
družstvo vycestovalo za svojim súpe-
rom do Fiľakova, kde nad B družstvom 

Z retrospektívy, ktoré jesen-
né okamihy vám ešte i dnes 
v mysli rezonujú?
- V mysli mi rezonuje séria víťaz-
ných zápasov, po zlom vstupe 
do súťaže.
Tohtoročná skôr jeseň ako 
zima, bola kladom alebo zápo-
rom v príprave tímu?
- Bola určite kladom, pretože 
počasie nás nedonútilo k impro-
vizácii v tréningovom procese.
Ako hodnotíte jej kvalitu a na 
čo ste v príprave kládli najväč-
ší dôraz? 
- S kvalitou tohtoročnej prí-
pravy môžeme byť spokojní. 

Odohrali sme v nej veľa kva-
litných prípravných zápasov, 
ktoré nám ukázali nedostatky 
a tie v tréningovom proce-
se postupne odstraňujeme. 
Najväčší dôraz v súčasnosti 
kladieme na zvyšovanie odol-
nosti hráčov voči faktorom, 
ktoré ovplyvňujú individuálny 
herný výkon, ale aj herný vý-
kon družstva.
K akým zmenám došlo v hráč-
skom kádri?
- V kádri veľa zmien nenastalo. 
Odišli Julius Szöke do Ružom-
berka a Hector Tubonemi do 
Šamorína. Pribudli hráči Igor 

Dátum Súperi Skóre Góly za FO ŽP
28.1. FO ŽP – MFK Ružomberok 3:0 M.Pančík, Vaščák, Galo
2.2. FC Spartak Trnava – FO ŽP 1:1 Vaščák
5.2. MŠK Žilina – FO ŽP 4:2 J. Pančík, Ležaić
8.2. FO ŽP – FK Dukla B.Bystrica 2:2 Gerec, Minčič
11.2. FO ŽP – MŠK Format Martin 2:2 Ležaić, M. Pančík
15.2. FC VION Z. Moravce – FO ŽP 1:1 Gerec
21.2.   MFK Dolný Kubín – FO ŽP 2:0

Posledný zápas odohrá náš tím 1. marca 2014  o 14. hod. v Poprade 

Kolo Dátum Čas Domáci Hostia
21. 8.3. 14.30 MŠK R. Sobota ŽP Šport
22. 15.3. 14.30 ŽP Šport Tatran L. Mikuláš
23. 22.3. 15.00 ŽP Šport FK Pohornie, Žiar  n/H.,Dolná Ždaňa
24. 29.3. 15.00 1.FC Tatran Prešov ŽP Šport
25. 5.4. 15.30 ŽP Šport FC Sparta Trnava - juniori
26. 12.4. 15.30 ŽP Šport ŠK SFM Senec
27. 19.4. 16.00 Partizán Bardejov ŽP Šport
28. 26.4. 16.00 ŽP Šport MFK Z. Michalovce
29. 3.5. 16.30 FC ŠTK Šamorín ŽP Šport
30. 10.5. 16.30 ŽP Šport Slovan Duslo Šaľa
31. 17.5. 17.00 MFK Dubnica n/Váhom ŽP Šport
32. 25.5. 17.00 ŽP Šport MŠK Rimavská Sobota
33. 31.5. 17.00 Tatran L. Mikuláš ŽP Šport

Z prípravného zápasu s Duklou Banská Bystrica

 Na odvetný zápas II. kola Ligy maj-
strov 2014 vycestovali hráči Kolkár-
skeho oddielu ŽP Šport za súperom do 
chorvátskeho Zadaru. V prvom zápase, 
plnom výborných výsledkov, si zverenci 
trénera Miloša Ponjavića vybojovali 
víťazstvo 6:2, s celkovým výsledkom 
3957:3834. Na ťažkých chorvátskych 
dráhach potreboval náš tím na postup 
do Final Four získať minimálne 2 body 
a 10 setových bodov. To sa našim hrá-

čom, po napínavom zápase, bohužiaľ 
nepodarilo. Odvetný zápas skončil 7:1 
v prospech Zadaru, s celkovým výsled-
kom  3715:3662.
 V prvej dvojici nastúpili, podobne ako 
v prvom zápase, Matko Bulka (619) 
proti Milanovi Tomkovi (604) a Luka 
Ukalović (612) proti Ivanovi Čechovi 
(599). V druhej a tretej štvorici hráčov 
došlo zo strany domácich k taktickému 
striedaniu, keď v prvotnej zostave figu-

rovali mená N. Vedric, Lulic, D. Vedric 
a Alic, avšak na zápas nastúpili Andrej 
Kovac (631) proti Bystríkovi Vadovičovi 
(599) a Hrvoje Marinović (603) proti 
nášmu najlepšiemu hráčovi Vilmošovi 
Zavarkovi (637). Ako poslední nastúpili 
na dráhy Stanko Čota (637), ktorého 
súperom bol Erik Kuna (614), resp. Ma-
rio Baljak (614), súperom mu bol Jovan 
Čalić (609). Podbrezová bude po troch 
rokoch chýbať vo finálovom turnaji Ligy 

majstrov. Tohtoročný sa uskutoční 29. 
- 30. marca v nemeckom Straubingu. 
 Do finálových turnajov sa kvalifi-
kovali družstvá - ženy: SKC Victo-
ria 1947 Bamberg (GER), KK Celje 
(SLO), KK Pionir Subotica (SRB), KK  
Mlaka Rijeka (CRO), - muži: Szegedi 
TE (HUN), SKV Rot-Weiss Zerbst 1999 
(GER), KK  Zadar (CRO), KK Zapresic 
(CRO).

(kys)

Neuspeli na dráhach Interu

Po troch rokoch budeme vo finále LM chýbať

zvíťazilo (2:6). Na domácich 
dráhach sa darilo D družstvu, 
ktoré porazilo Rimavskú So-
botou (6:2) a dorastencom, 
ktorí vyhrali s Trstenou (4:0). 

Osobným rekordom sa v tomto zápase 
predviedol Marek Štefančík (630). 
Najvyšší výkon 17. kola Extraligy do-
siahli Vilmoš Zavarko (715), Bystrík Va-
dovič (701). Skvelé výkony predviedli 
Tomáš Pašiak (659), Ivan Čech (656), 
Jovan Ćalić (651) a Peter Šibal (636). 
Z C družstva to bol Marek Štefančík 
(596) a D družstva Ľuboš Figura (609). 
Priebežné postavenie v tabuľke - Ex-
traliga muži: 1. miesto ŽP A, 3. miesto 
ŽP B, 1. liga východ: 3. miesto ŽP C, 
10. miesto ŽP D, dorast: ŽP 1. miesto. 

Extraliga muži 
Inter Bratislava A – ŽP A 5:3 

3935:3873
Zostava a body: Vilmoš Zavarko 715, 
Ivan Čech 656, Milan Tomka 626, Bys-
trík Vadovič 701, Róbert Ernješi 620, 
Martin Kozák 555.

Tatran S.N. Ves A - ŽP B 5:3 
3358:3673

Zostava a body: Tomáš Dilský 530, 
Peter Šibal 636, Tomáš Pašiak 659, 
Radoslav Kürty 596, Jovan Ćalić 651, 
Erik Kuna 601.

1. liga muži 
FTC Fiľakovo B - ŽP C 2:6 

3076:3310

Prípravné zápasy

Prvý jarný zápas odohrá podbrezovské druholigové A - mužstvo 
8. marca v Rimavskej Sobote. Nielen o tom, ako sa na jarné 
zápolenia pripravil líder jesennej tabuľky, sme sa zhovárali s 
trénerom tímu Jaroslavom Kentošom:

Ležaić zo Šamorína (naposle-
dy pôsobil na hosťovaní v SFM 
Senec) a Tomáš Gallo z nášho 

dorastu.
Prioritný cieľ jarnej časti sú-
ťaže je jasný – postup do naj-
vyššej súťaže. Myslíte si, že 
sa vám to v tomto súťažnom 
ročníku podarí?
- Verím, že sa nám to podarí 

a urobíme všetko preto, aby sme 
náš spoločný cieľ naplnili.

V. Kúkolová

Zostava a body: Tomáš Herich 553, 
Tomáš Dziad 572, Ľuboš Svitek 575, 
Radovan Balco 523,Pavel Paulečko 
491, Marek Štefančík 596.

ŽP D – KK R. Sobota 6:2 
3355:3232

Zostava a body: Marek Mihok 543, 
Pavol Pôbiš 531, Ľuboš Figura 609, 
Daniel Móc 533, Michal Dilský 598, 
Ján Poliak 541.

Dorastenecká liga
ŽP – ŠKK Trstená 4:0 

1743:1649
Zostava a body: Michal Babčan 547, 
Radovan Balco 557, Marek Štefančík 
630, Michaela Ďuricová 556. Šprint: 
Marek Štefančík – Marek Juris 2:0, 
Janka Poliaková – Roman Koleják 2:0.

(kys)

2. ligový tím 
Brankári:

Jozef Hanák
Juraj Baláž

Patrik Babiák
Obrancovia:
Nikola Andrič
Gabriel Snitka
Ľuboš Kupčík
Ivan Minčič

Ján Gajdošík
Ivan Očenáš

Vrastislav Greško
Stanislav Morháč

Stredopoliari:
Juraj Pančík
Michal Mózer
Lukáš Kožička
Pablo Podio

Matej Kochan
Tomáš Galo

Michal Pančík
Milan Harvilko

Útočníci:
Blažej Vaščák
Štefan Gerec
Igor Ležaić

Tomáš Čekovský


