
S Ing. Júliusom Kriváňom, obchodným riaditeľom

Počas auditu bola preverovaná hlavne dokumentá-
cia z procesov výroby zváraných rúr veľkých priemerov 
a výroby náradia. Audit systému riadenia kvality je v pra-
xi dlhodobo overenou metodikou, ktorá ponúka syste-
matický a nezávislý postup  hľadania odchýlok. Zistené 
odchýlky a rezervy je potrebné vyhodnotiť a určiť rozsah 
ich vplyvu na požadovanú kvalitu. Všetky činnosti spoje-
né s auditovaním sú stále zamerané na posúdenie výkonnosti 
systému manažérstva kvality .

Počas auditu neboli zistené žiadne nezhody, preto certifikát  ISO 9001:2000 
ostáva naďalej vo vlastníctve ŽP a.s. 

Verím, že úspešný dozorový audit bude dobrým odrazovým mostíkom pred 
budúcou recertifikáciou podľa požiadaviek normy ISO 9001:2008, ktorá sa 
uskutoční  začiatkom budúceho roka 2010.

Ďakujem vedeniu akciovej spoločnosti Železiarne Podbrezová a všetkým 
zamestnancom preverovaných oblastí za profesionálny prístup a ústretovosť 
počas auditu.

Ing. Peter Peťko, manažér kvality ŽP a. s.
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Do ťahárne rúr bola privezená linka na nedeštruktívne skúšanie rúr ultrazvukom a vírivými prúdmi - čítajte na 3. strane

   Druhý tohtoročný aktív sa konal 
trochu netradične už siedmeho 
septembra, a to z dôvodu,  že ve-
denie sa domnieva, že v závere 
roka by sa naša spoločnosť mala 
ocitnúť v lepšej kondícii, ako do-
posiaľ. Aj keď nepôjde o zásadné 
zlepšenie, trh sa začína pomaly 
prebúdzať. Ako konštatoval vo svo-
jom úvodnom vystúpení predseda 
predstavenstva a generálny riaditeľ 
Ing. Vladimír Soták: „...zhruba pred 
rokom predstavenstvo na základe 

Ako hodnotíte september z po-
hľadu odbytu?
   - Dnes môžem hovoriť o koneč-
ných číslach, nakoľko zákazky sú  
potvrdené v systéme, s dodacím 
termínom na september. Pre val-
covňu bezšvíkových rúr sme odha-
dovali (čase uverejnenia informácií 
o zákazkách v 16. čísle Podbre-
zovana – 27. augusta)  7 860 ton 
a potvrdených máme 9 100 ton, 
čím sme nielen prekročili odhad 
o 1 240 ton, ale zároveň dosiahli 
najväčší objem zákaziek v jednom 
mesiaci, zaznamenaných v tomto 
roku pre túto prevádzkareň. Pre 
zvarovňu rúr veľkých priemerov 
sme predpokladali 126 ton  a tento 
odhad sa zhruba aj naplnil. V na-
šich predpokladoch sme počítali 
s odbytom 180 ton navarovacích 
oblúkov, potvrdených máme 305. 
Pre túto prevádzkareň je potvrde-
ných 5 ton redukcií.
 Pre ťaháreň rúr sme predpokladali 
odbyt 1 850 ton oceľových rúr ťa-
haných za studena, v skutočnosti 
je potvrdených 167 ton navyše. 
Už v auguste sme konštatovali, že 
potešujúca je informácia o náraste 
objednávok na kalibrované rúry. 
Predpokladali sme  objem 317 ton, 
potvrdených bolo ešte o 40 ton 
viac. Pre druhovýrobu sme pred-
pokladali množstvo 95 ton a toto 
číslo sa stalo aj realitou.
   Z uvedeného vyplýva, že záka-
ziek nám v porovnaní s odhadom 

v septembri pribudlo a hlavne vo 
valcovni bezšvíkových rúr ide, čo 
sa týka objemu zákaziek, skutoč-
ne o najlepší mesiac v tomto roku. 
Táto skutočnosť len potvrdzuje, čo 
som už niekoľkokrát povedal, že 
objem zákaziek v tejto prevádz-
karni je priamo závislý od cenovej 
úrovne.
Ako sa z dnešného pohľadu javí 
október?
   - Z čísel, ktoré sme zatiaľ zo-
sumarizovali zo všetkých obchod-
ných spoločností, z odhadu na 
desiaty mesiac roku vyplýva, že 
dnes máme pre valcovňu bezšví-
kových rúr, kde odhadujeme 7 500 
ton, v objednávkach 1 941 ton. Pre 
zvarovňu rúr veľkých priemerov 
máme odhad 100 ton a zatiaľ je 
potvrdených 10 ton. Odhadovaný 
objem navarovacích oblúkov je 
150 ton. Pre výrobu bezšvíkových 
presných rúr ťahaných za studena  

nemáme k dnešnému dňu  spres-
nený odhad, potvrdených máme 
momentálne 548 ton. Pre zvaro-
vané ťahané rúry máme odhad 53 
ton, potvrdených je 50 ton. Na ka-
librované rúry máme potvrdených 
34 ton, odhadujeme predaj 90 ton.  
V októbri odhadujeme vyrobiť 1 700 
ton kontinuálne odlievaných oce-
ľových blokov, potvrdených máme 
zatiaľ 1 045 ton. Pre hutnícku dru-
hovýrobu  - zvarované rúry, máme 
odhad 100 ton a potvrdených za-
tiaľ 70, kalibrované rúry 20 a potvr-
dených 10 ton.
   Z týchto čísel je jasné, že odhady 
na október sú nižšie ako v pred-
chádzajúcom mesiaci. Zvyšovanie 
cien  oceľového šrotu znamená 
však zvyšovanie predajnej ceny 
našich výrobkov. Naša konkuren-
cia potvrdzuje rovnakú cenovú 
úroveň ako v septembri, aj na 
nasledujúce dva mesiace. Ak sme 
očakávali nárast odbytu kontinuál-
ne odlievaných oceľových blokov, 
v podstate tým, že naša cenová 
ponuka vychádzala z reálneho 
nárastu cien oceľového šrotu, sme 
prišli zhruba o 7 000 ton zákaziek.
   Napriek dobrým septembrovým 
číslam budem opatrný. Kríza sa 
totiž nekončí a naopak, znova 
začínajú vyrábať fabriky, ktoré boli 
počas letných mesiacov odsta-
vené. Objem dopytu určite nie je 
porovnateľný s ponukou výrobcov. 

ok

Zo stretnutia zamestnancov
s vedením spoločnosti

informácií konšta-
tovalo, že v naj-
bližších mesiacoch 
nás zastihne fi-
nančná a zrejme aj 
hospodárska kríza. 
Zlé predpovede sa žiaľ potvrdili 
a vedenie  muselo  v závere roka 
veľmi razantne pristúpiť k opat-
reniam smerujúcim k znižovaniu 
nákladov. Finančný a hospodársky 
plán na rok 2009 už počítal s vy-
užitím výrobných kapacít zhruba 
len na päťdesiat percent. Vedenie 
muselo pristúpiť aj k zníženiu sta-
vov zamestnancov. Tento krok, 
ako povedal Ing. Vladimír Soták, 
považuje za  veľmi nepríjemné rie-
šenie. Hotový zamestnanec, ktorý 
musí skončiť s aktívnou prácou v 
spoločnosti nie z vlastnej viny, je 
totiž pre firmu značnou stratou, na-
koľko boli do neho vložené nemalé 
finančné prostriedky, nehovoriac 

V našej spoločnosti sa stalo už tradíciou, že dvakrát v roku 
pozýva vedenie na aktív technicko – hospodárskych zamest-
nancov. Predmetom  týchto stretnutí je prezentácia  dosiahnu-
tých výsledkov prostredníctvom riaditeľov jednotlivých úsekov 
a zároveň načrtnú vývoj, ktorým sa spoločnosť bude uberať 
v nasledujúcich mesiacoch.

o dopadoch na samotných ľudí, 
ktorí o prácu prišli. Spoločnosť 
v uvedenom období znížila stav za-
mestnancov o dvadsaťtri percent.  
Hoci  v porovnaní s momentálnym 
využitím výrobných kapacít  je stav 
zamestnancov stále vysoký, vede-
nie jasne na aktíve prezentovalo, 
že neuvažuje o ďalšom znižovaní 
počtu zamestnancov, nakoľko je 
presvedčené, že situácia sa bude 
zlepšovať.
   Člen predstavenstva a obchodný 

riaditeľ Ing. Július 
Kriváň konšta-
toval, že mnohé 
spoločnosti, pre 
ktoré sú Železiar-
ne Podbrezová 

priamou konkurenciou, mali pri 
zabezpečovaní zákaziek podobné, 
často i väčšie  problémy ako my. 
Boli nútené odstavovať výrobu na 
niekoľko týždňov, nám sa to na-
šťastie nestalo. Dnes však prichá-
dza obdobie boja o umiestnenie na 
trhu a o tom, kto sa uplatní, roz-
hoduje predovšetkým ponúkaná 
kvalita, servis a cena. 
   To bol ďalší z dôvodov, prečo sa 
konal aktív v týchto dňoch. Je zrej-
mé, že vždy v čase, keď výrobné 
kapacity nie sú využívané na sto 
percent, pracovníci nie sú nútení 
pracovať naplno z akýchkoľvek 
dôvodov, najčastejším dôsledkom 

(Pokračovanie na 3. str.

Dozorový audit podľa ISO 9001:2000
  V predposledný augustový týždeň sa uskutočnil v našej spo-
ločnosti dozorový  audit podľa ISO 9001:2000,  vykonaný certi-
fikačnou spoločnosťou SGS Slovakia spol. s  r. o. Auditom bol 
preverovaný súlad činností v zmysle uvedenej normy .  

Počas uplynulého víkendu bolo v Banskej Bystrici rušno a okrem tradičného Radvanského jarmoku prilákala do 
krajského mesta zvedavcov aj Medzinárodná výstava včelárov, ktorá sa konala v priestoroch domu kultúry. Už prvé 
tóny úvodnej skladby našej dychovej hudby upútali pozornosť a tak sa ich hodinový koncert niesol v znamení obdivu 
a dobrej nálady.                      Foto: M. Lehoczký



   Žiť bez jedla a vody je nemožné. Auto však 
nepatrí k život ohrozujúcim faktorom, skôr k tým, 
ktoré ho skvalitňujú a ušetria nám množstvo času, 
čo je najrozhodujúcejšie v tejto hektickej dobe. Vy-
užívame ho na preklenutie krátkych ale i dlhších 
tratí do zamestnania, na výlety či 
nákupy. Najviac chýba vtedy, keď 
ho potrebujeme na prevoz  cho-
rých príbuzných, ale aj vybavovanie záležitostí na 
vzdialenejší  miestach, kde sa nikto nepýta, či sa 
máme ako na daný deň, či hodinu dostaviť, či vrátiť 
sa späť. 
   Auto, bolo kedysi znakom prepychu, dnes, ako 
to vyplýva aj z našej ankety, sa stalo neodmysli-

teľnou súčasťou nášho života. Tak ako všetko, aj 
vzrastajúci automobilový park našej krajiny (vďaka 
šrotovnému sa skvalitnil) a neutíchajúca cestná 
premávka nesú so sebou určité riziká, medzi ktoré 
nesporne patrí zvyšovanie emisií. Vyčistiť vzduch 

aspoň na jeden deň – to bol cieľ 
organizátorov Európskeho dňa bez 
áut, ktorý pripadá na 22. septem-

bra. A čo na to užívatelia? Mnohí nechajú v tento 
deň svojich tátošov doma, iní správne poukážu na 
to, že je to len slza v mori a správnu cestu by sme 
mali v prvom rade hľadať v alternatívnych zdrojoch 
energií.

(vk)
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Zhovárala sa: V. Kúkolová
Foto: I. KardhordováViete si predstaviť svoj život bez auta?

Radoslav BABIC, 
odbor obrany a ochrany
   - Jednoducho si to neviem pred-
staviť, nakoľko ho potrebujem dosť 
často. Do práce chodím na aute, 
sme partia, takže sa na ten benzín 
poskladáme a aj vo voľnom čase 
som si na tento dopravný prostriedok 
zvykol. Neviem si predstaviť čakanie 
a časové prispôsobovanie sa verej-
nej doprave.

Roman SALCBURGER, 
ŽP Gastroservis, s.r.o.
   - Ja nie, veď je to moje zamest-
nanie. Vodiča z povolania robím už 
roky, tak som si na auto zvykol aj v 
súkromnom živote. Osobne si ne-
viem predstaviť byť odkázaný na ve-
rejnú dopravu, nakoľko môj pracovný 
čas veľakrát končí vtedy, keď už 
nemám spojenie do miesta bydliska. 
Teda, to auto musí mať.

Jozef KÁN, 
doprava
   - Áno, viem, aj keď som vodič z 
povolania už viac ako dvadsať ro-
kov. Auto nevlastním, takže môžem 
povedať, že žiť sa bez neho dá, hoci 
ťažšie. Viem si však predstaviť zjed-
nodušenie života, výhody hlavne pri 
početnejšej rodine, či už ide o pre-
pravu alebo úsporu času, ktoré auto 
so sebou prináša.

Eva BERAXOVÁ, 
doprava
   - Viem, pretože nemám auto, hoci 
vlastním vodičské oprávnenie. Ale 
keď nutne potrebujem niekam ísť, 
niečo súrne vybaviť obrátim sa na 
svojho brata a nakoľko je slobodný, 
tak ma ako dobrý súrodenec vždy 
odvezie tam, kde potrebujem, aby 
som to rýchlejšie vybavila.

Ivana STANČÍKOVÁ, 
odbor obrany a ochrany
   - V dnešnej dobe nie. Pred prácou 
porozvážam deti do školy a škôlky, po-
obede ich potom  buď ja alebo manžel 
vyzdvihneme. Na aute chodíme na ná-
kupy, ale odvezieme aj starých rodičov 
kde potrebujú. Používame auto aj v 
práci. Keby som to chcela zhrnúť, šetrí 
náš čas a stalo sa neodmysliteľnou sú-
časťou nášho života

e záležitostí na
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Tisícky divákov prilákala najmä imitácia bojov
Atmosféra bola úžasná

V Hronci bol pristavený pancierový vlak Štefánik.     Foto: Richard Kardhordó

Najväčším lákadlom bola imitácia bojov – nástup vojakov objektívom Ing. J. Bánika

  Dvojdňové celoslovenské osla-
vy 65. výročia Slovenského ná-
rodného povstania vyvrcholili 30. 
augusta v Lesníckom skanzene 
vo Vydrovskej doline. Jednak 
krásne slnečné počasie, ale pre-

dovšetkým lákavý program pri-
viedli  na Čierny Balog tisícky náv-
števníkov. Prvou zastávkou bol v 
Hronci pristavený pancierový vlak 
Štefánik s parnou lokomotívou, 
ktorého rekonštrukcia trvala nad-

šencom stovky hodín. V amfiteátri 
hostí vítali najprv domáci interpreti 
v podaní folklórnej skupiny Kýčera, 
Malá Kýčera, heligonkári, speváč-
ka Gabika Kováčová a následne 
vystúpila americká džezová sku-
pina Wings of Dixie (Krídla Dixie), 
ktorej hudba mala symbolizovať 
akési prepojenie povstaní v dvoch 
svetoch.
  Jednoznačne najväčším lá-
kadlom bola imitácia bojov zo Slo-
venského národného povstania. 
V pamätníkoch vyvolala bolestné 
spomienky, v tých mladších azda 
obdiv a úctu. Úžasná atmosféra 
vyvrcholila vystúpením S. Sklov-
skej s kapelou A. Daška.

O.K.

Bude vás zaujímať

Projekt vychádza z celoeurópskych požiadaviek

Ministerstvo dopravy, pôšt a te-
lekomunikácií SR na tlačovej kon-
ferencii predstavilo pripravovaný 
projekt digitalizácie televízneho 
vysielania. Ten by sa mal oficiálne 
začať realizovať v prvej polovici 
roka 2010 a do konca roka 2012 
by mal digitálny televízny príjem 
definitívne nahradiť doteraz šírený 
analógový signál.

Ako uviedlo Ministerstvo do-
pravy, pôšt a telekomunikácií SR, 
pripravovaný projekt digitalizácie 
televízneho vysielania vychádza 
z celoeurópskych požiadaviek. V 
máji 2005 prijala Európska komisia 

základný dokument – Oznámenie, 
týkajúce sa urýchlenia prechodu z 
analógového na digitálne vysiela-
nie.  Na základe tohto Oznámenia 
vyzvala Rada členské štáty EÚ, 
aby o. i. ukončili prechod z analó-
gového na digitálne pozemské vy-

lania do konca roku 2012.
„Súčasná moderná doba kladie 

nové požiadavky na televízne vy-
sielanie, kvalitnejší obraz a zvuk, 
mobilný príjem či multimediálne 
služby občanom. Nový spôsob ší-

renia televízneho signálu – digitál-
ne pozemské televízne vysielanie 
známe pod skratkou DVB-T doká-
že tieto nároky naplniť, a zároveň 
prispeje k efektívnejšiemu využí-
vaniu frekvenčného spektra ako 
národného bohatstva“, uviedol 
Ľubomír Vážny, minister dopravy, 
pôšt a telekomunikácií.

Až polovica slovenských domác-
ností v súčasnosti prijíma analógo-
vý televízny signál a to znamená, 
že pre všetkých týchto obyvateľov 
a dané lokality treba zabezpečiť 
technicky bezproblémový prechod 
na  DVB-T (Digital Video Broad-
casting – Terrestrial). V širšom 
kontexte sa však proces digitalizá-
cie bude týkať celej krajiny, ktorá 
pocíti nielen technické, ale aj eko-
nomické a sociálne dopady tohto 
projektu. 

„Digitálne vysielanie prinesie slo-
venským domácnostiam, v ktorých 
nájde svoje miesto, rad pozitív. 
Medzi hlavné výhody digitálneho 
vysielania patrí možnosť väčšej 
programovej ponuky, príjem signálu 
bez „sneženia“ a „duchov“, možnosť 
kvalitného príjmu na jednoduché iz-
bové antény či možnosť mobilného 

sielanie do konca roku 2012. Slo-
venská republika, ako riadny člen 
Európskej únie, v roku 2005 túto 
výzvu Rady EÚ prijala a stanovila 
si za cieľ ukončiť proces digitalizá-
cie pozemského televízneho vysie-

príjmu“, oboznámila prítomných 
novinárov Michaela Petríková, ge-
nerálna riaditeľka Sekcie pošty a 
telekomunikácií Ministerstva dopra-
vy, pôšt a telekomunikácií SR.

Ďalšími výhodami je možnosť 
príjmu televízie s vysokým rozlí-
šením (HDTV) či možnosť príjmu 
iných služieb ako len TV progra-
mov (rozhlasové programy, tele-
text, EPG, multimediálne služby, 
internet, atď.) a v neposlednom 
rade možnosť interaktivity medzi 
divákom a vysielateľom (hlasova-
nie, hry, atd.)

Prechod z analógového na po-
zemské digitálne televízne vysie-
lanie sa bude uskutočňovať po ob-
lastiach na princípe tzv. „ostrovov“. 
O presných termínoch dostupnosti 
digitálneho signálu a vypínania 
analógového signálu v konkrétnych 
regiónoch sa domácnosti dozvedia 
včas prostredníctvom práve dnes 
zahájenej informačnej kampane. 

Ako komplexný informačný zdroj 
budú počas celého obdobia infor-
mačnej kampane slúžiť internet 
prostredníctvom webovej stránky 
www.digimedia.sk a bezplatná tele-
fónna infolinka 0800 168 500, ktorá 
je aktívna už od septembra 2009 v 
každý pracovný deň od 9. do 16. hod. 

Tlačová správa 
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Zo spomienok našich dopisovateľov: VO FABRIKE
(Pokračovanie z minulého čísla)
Keď som mal sedem rokov, túžil som spoznať prácu môjho 
otca v telefónnej ústredni. Toto miesto mu pridelili ako invali-
dovi po úraze. V jedno letné ráno ma milo prekvapil. Zobudil 
ma a oznámil, že mi vybavil povolenie navštíviť jeho praco-
visko a môžeme vojsť aj  do valcovne. Veľmi som sa potešil 
a v momente som vyskočil z postele.
  Na vrátnici som si vypočul množstvo upozornení a príkazov, 
vyplývalo z nich, že sa nemám vzďaľovať od otca a musím 
sa slušne správať. Do budovy, v ktorej sa nachádzala tele-
fónna ústredňa, nebolo od vrátnice ďaleko. Vyzeralo to ako 
taký rodinný dom. Bola to budova čerpacej stanice chladiacej 
vody čerpanej z Hrona. Vo dverách ma vítal ujo Zelenčík a po-
vzbudil ma, aby som sa nebál. Čerpadlá síce robia veľký hluk, 
ale to nie je nebezpečné. Mal som veru aj strach, no v miest-
nostiach telefónnej ústredne už hluk nebolo počuť. Privítal ma 
ujo Črep a vysvetlil mi, čo sa na tomto pracovisku robí. Na 
tabuli bolo umiestnených stoštyridsať klapiek, toľko telefónov 
sa nachádzalo v tom čase  vo fabrike. Každá klapka bola očís-
lovaná a aj každý telefón mal svoje číslo. Dolu na tabuli boli 
umiestnené spojovacie kolíky. Zbadal som, že sa zdvihla klap-
ka s číslom dvadsať. Pochopil som, že to zna-
menalo, že ten čo má telefón s číslom dvadsať 
chce telefonovať. Ujo mi prikázal zasunúť kolík 
pod číslo dvadsať a hovorca oznámil, že chce 
telefonovať s číslom stoštyri. Zasunul som 
kolík pod stoštvorku a hovor mohol začať. 
Po dokončení sa klapky sklopili späť. „Takto 
spájame telefonáty“, povedal ujo Črep. Práca 
to  nie je ťažká, ale veľmi zodpovedná. Vo dne 
i v noci je telefonátov veru dosť,“ povedal.  Bol 
som veľmi rád, že som sa dostal na pracovis-
ka svojho otca a to som vôbec netušil, že ešte 
ma čaká jedno prekvapenie.  
   Vstúpili sme do valcovne. Otec našiel také 
miesto, odkiaľ bolo vidieť na odlievacie pole 
oceliarne, ale aj na valcovacie trate. Mali sme 
šťastie. Práve začal odpich na peci č. 3.Na 
tekutú oceľ bol pripravený liaci kotol a buleri 
na trosku. Z pece do kotla bol pripravený liaci 

žľab. Skúsený peciar vypúšťal oceľ z pece do liaceho žľabu. 
Mal na sebe koženú zásteru a mal na hlave veľký klobúk. 
Šťangou prerážal otvor v odpichu pece. Keď oceľ začala tiecť 
cez žľabv, do kotla, len sa tak iskrilo. Po vypustení tavby že-
riav nahol kotol a zlial trosku do bulera. Žeriavom následne 
preniesol kotol do priestoru liatia, kde prebiehal ďalší proces, 
odlievanie ocele do kokíl. Na liacich platniach boli postavené 
kokily podľa potreby veľkosti zliatkov pre plechotrať, pre stred-
nú, jemnú trať či pre rúrovňu.
   Kanálikmi zo šamotových tehál sa oceľ roztekala do kokíl, 
až do vyprázdnenia kotla. To som si všimol veľkú zručnosť 
a súdržnosť odlievačov so žeriavnikmi. Po vychladnutí vybe-
rali žeriavom zliatky z kokíl a prevzali si ich valciari na ďalšie 
spracovanie.
   „A teraz pozeraj“, hovoril otec. „Od liaceho poľa až sem to sú 
haly valcovne. V každej hale sú pomocníkmi žeriavy. V prvej, 
pri liacom poli, stoja jednotlivé pece pre príslušné valcovacie 
trate. Tu sa ohrievajú cágle a ingoty na valcovanie. Pece boli 
vykurované uhlím a preto často dymili. Prvá trať, to  je jemná. 
Preto ju tak volajú, lebo tu valcujú najmenšie profily rôznych 
tvarov, ako uholníky, pásové železo, najmä pre zámočnícke 

práce...  Len si všimni ako valciar musí uchytiť horúce železo 
do klieští a vložiť do ďalšej valcovacej stolice. Robí to niekoľ-
kokrát, až docieli potrebný profil. Hneď vedľa je ďalšia trať, 
nazývaná hrubá trať. Tu prevalcúvajú bramy a cágle na tenší 
profil, ako vstupný materiál pre prvú, jemnú trať. Valciari tam 
zasúvajú ohriaty valcovací cágel do valcov na vozíku. Práca 
je to veľmi ťažká a robí sa pri veľkej teplote, ktorú spôsobuje 
žeravý zliatok.
   Pred nami je valcovacia trať na výrobu plechov - plechotrať. 
Tu valcujú plechy od päť do štyridsať milimetrov hrúbky a šírky 
od dva do dva a pol metra. Vidíš ako je to veľké zariadenie? 
A tí valciari ho musia ovládať, aby s hrubými valcami vyval-
covali plech podľa požadovaných rozmerov.“ Moju pozornosť 
upútal veľký ciferník nad valcami. „To nie sú normálne hodiny“, 
konštatoval otec. Ukazuje na akú hrúbku budú valce plech val-
covať. „Kto to určuje?“, opýtal som sa. „Vidíš tam toho uja? Má 
koleso, s ktorým usmerňuje smer pohybu plechu na trati. Dru-
hý ujo, tam na kraji, kontroluje pomocou šablóny či plech po 
prechode valcami má stanovenú hrúbku a šírku.“ Zbadal som 
ďalšieho človeka, ktorý zametal plech prútenou metlou a upú-
talo to moju pozornosť. Otec mi aj to vysvetlil tak, aby som to 

pochopil: „...valce sú chladené vodou, ktorá steká 
na plech. Na plechu sa tak tvoria šupiny - okuje 
alebo, ako ich valciari volajú – zingra. Nesmú sa 
zavalcovať do plechu lebo by sa znížila jeho po-
vrchová kvalita. Preto ich musia metlou zmiesť.“ 
Prešli sme ďalej. Vyvalcovaný plech postupoval 
po valčekoch k rovnačkám a nožniciam, kde pra-
covala ďalšia skupina.
  To sme už prichádzali k strednej trati, kde sa 
valcovali koľajnice, veľké uholníky a perová oceľ 
pre pružiny na vagóny.
   Neobišli sme ani novú modernú trať nazývanú 
nová jemná. Tam sa valcovala betonárska oceľ 
– tzv. rundajs rôznych hrúbok. Keď som zbadal, 
ako z valcov vybehol dlhý rozžeravený pás ocele, 
mal som aj strach. A to ešte valciar ho musel na 
začiatku uchytiť do klieští a vsunúť do vedľajšej 
stolice.

Jozef Šurina, dôchodca

   - Ide o linku na nedeštruktívne 
skúšanie rúr ultrazvukom a vírivými 
prúdmi, ktorá slúžila svojmu účelu 
v TTS Svinov. Po zastavení výroby 
v tejto spoločnosti bolo rozhodnuté, 
že linka bude prevezená do Podbre-
zovej. V súčasnosti máme v  ŽP a.s. 
dve linky na nedeštruktívne skúša-
nie ultrazvukom. Inštalovaním linky 
z TTS Svinov, ktorá skúša spôso-
bom rúra za rúrou, bude zabezpeče-
né zvýšenie kapacity, vzhľadom na 
rastúce požiadavky na daný typ skú-
šania rúr zo strany zákazníkov. V au-
guste ju pracovníci centrálnej údržby  
postupne vo Svinove zdemontovali. 
Zároveň sme v ťahárni rúr, výrobe 
2 (pri automatizovanom sklade) re-

alizovali stavebné práce, ktoré boli 
ukončené 31. augusta. Tento týždeň 
bola linka dovezená v dvoch kamió-
noch a momentálne pracujeme na jej 
montáži. Montážne práce a oživenie 
linky zabezpečuje centrálna údržba. 
   Ak všetko pôjde podľa plánu, kon-
com septembra by sme chceli začať 
s jej oživovaním a nábehom.  Linka 
slúži na skúšanie dvanásťmetrových 
rúr a do budúcnosti uvažujeme s jej 
úpravou, s možnosťou využitia na 
skúšanie pätnásťmetrovej dĺžky rúr 
s orezávaním nekontrolovaných 
koncov. Súčasťou prác je inštalácia 
novej kabíny, nakoľko linka pôvodne 
nemala kabínu úplnú.

O.K.

je nekvalitná výroba, poruchovosť 
či havárie.  Pri zníženej výrobe sa 
objavilo nemalé množstvo porúch 
a reklamácií aj v našej spoločnosti, 
na čo sme predtým neboli zvyk-
nutí. Pracovná a technologická 
disciplína bola ústrednou myšlien-
kou, ktorou sa niesli vystúpenia 
všetkých členov predstavenstva 
a riaditeľov jednotlivých úsekov.
  Apelovali na vedúcich pracovní-
kov a ostatných zamestnancov na 
všetkých stupňoch riadenia, aby 
zásadným spôsobom zhodnotili 
dodržiavanie pracovného času a 
boli dôslední v kontrole a dodržia-
vaní všetkých zásad technologic-
kej disciplíny, ale aj bezpečnosti 
pri práci. Pokiaľ zistia, že v niekto-
rých oblastiach nie sú naplnené 
pravidlá zaužívané v našej spoloč-
nosti, je treba prijať opatrenia.
   Ako konštatoval Ing. Július Kri-
váň, ku koncu roka možno očaká-
vať mierne zlepšenie v oblasti zá-
kaziek. Jednak došlo k ozdraveniu 
výroby v automobilovom priemys-
le, dochádza k zvýšenej investič-
nej aktivite v oblasti energetického 
priemyslu a v neposlednom rade 
aj sklady našich odberateľov sa 
postupne vyprázdňujú.
   Ing. Marian Kurčík, podpredse-
da predstavenstva a ekonomický 
riaditeľ  hodnotil uplynulé mesia-
ce v číslach a vyjadril stanovisko, 
že spoločnosť predpokladá, že  

Linka z TTS Svinov bude slúžiť ťahárni rúr

Nábeh plánujú koncom septembra
V dňoch 7. a 8. septembra bola do ťahárne rúr privezená linka, 
ktorej inštaláciu riadi Ing. Peter Babčan z odboru technického 
a investičného rozvoja a my sme ho požiadali o bližšie informácie:

Pracovník ťahárne rúr Ing. Marián Makuch pri preberaní ultrazvukovej linky 
dovezenej z TTS Svinov.           Foto: I. Kardhordová

Zo stretnutia zamestnancov
s vedením spoločnosti

v koncoročnej bilancii predbežne 
počítame s výsledkom, ktorý by 
nemal presiahnuť stratu dvoch mi-
liónov eur. Aj uvedené potvrdzuje 
správnosť opatrení prijatých v na-
šej spoločnosti v čase krízy.
   Výrobný riaditeľ Ing. Vladimír 
Zvarík hodnotil výrobu v jednotli-
vých prevádzkarňach a konštato-
val, že objem zákaziek si vynútil 
prispôsobovať pracovný režim 
momentálnej situácii. 

Ing. Ľubor Schwarzbacher, 
člen predstavenstva a technický 
riaditeľ  informoval, že vo výrob-
nom  programe našej spoločnosti 
pribudne onedlho nový výrobok. 
Koncom augusta bola daná do 
skúšobnej prevádzky kontinuálna 
linka na výrobu galvanicky pozin-
kovaných HPL  rúr pre zlepšenie 
ich antikoróznych vlastností. Túto 
technológiu označil  zároveň za 
pozitívum aj z hľadiska ekológie.

Ing. Ľudovít Ihring, člen pred-
stavenstva a riaditeľ pre kapitá-
lový rozvoj konštatoval, že straty, 
ktoré vznikli  v dôsledku rôznych 
negatívnych vplyvov v tomto roku, 
spoločnosť vykryla dividendami 
z dcérskych spoločností, najmä 
z akciovej spoločnosti ŽĎAS.  Po-
tvrdila sa správnosť akvizícií, kto-
ré vedenie v minulosti vytvorilo. 
Kríza sa totiž inak podpísala pod 
naše výrobky a inak ovplyvnila 
ťažký priemysel. Tak ako mater-
ská, aj dcérske spoločnosti prijali 

v čase krízy rad opatrení sme-
rujúcich k znižovaniu nákladov.  
Na aktíve bolo konštatované, 
že v TTS Svinov bola v záujme 
zvýšenia zákaziek pre materskú 
spoločnosť zastavená výroba. 
Spoločnosť ŽP PRAKO vykazo-
vala dlhodobo straty. Trh s tými-
to výrobkami je silne lobisticky 
obsadený a vedenie nedokázalo 
zabezpečiť dostatok zákaziek pre 
odbyt výrobkov.  Predstavenstvo 
zvolilo cestu odpredaja tejto spo-
ločnosti a v súčasnosti má už no-
vého majiteľa.

V závere predseda predstaven-
stva a generálny riaditeľ Ing. Vla-
dimír Soták opätovne konštatoval, 
že „... vďaka prijatým opatreniam 
a aktívnej práci obchodníkov a ce-
lého pracovného kolektívu sme 
hodnotené obdobie prežili v zá-
sade bez väčších strát. Zdôraznil 
však, že naša úspešnosť v bu-
dúcnosti závisí od využitia jedinej 
šance. Alfou a omegou tvorby vý-
sledku hospodárenia v budúcnosti 
bude totiž predovšetkým kvalita 
našich výrobkov a úroveň služieb 
poskytovaných našim odberate-
ľom. Hospodárska kríza je zlá, ale 
tí, ktorí ju prežijú a posilní ich, sa 
zvyčajne stanú úspešnými na dlh-
šie obdobie.“ 

Z aktívu jednoznačne vyplýva, 
že vedenie spoločnosti sa zaobe-
rá prípravou cesty na pokrízové 
obdobie s cieľom, aby Železiarne 
Podbrezová zostali pevnou súčas-
ťou európskeho a svetového trhu 
vo vyrábaných komoditách.

ok

(Dokončenie z 1. str.
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Čo znamená registratúrny 
záznam, čo je registratúrne stredis-
ko, aké je jeho poslanie?

   - V prvom rade je nevyhnutné po-
vedať, že ako spoločnosť musíme do-
držiavať zákon o archívoch a registra-
túrach. Nejde teda o niečo, čo sme si 
vymysleli my, ale musíme sa riadiť zá-
konom. Záznam je definovaný ako pí-
somná, obrazová, zvuková alebo iným 
spôsobom zaznamenaná informácia, 
ktorá pochádza z činnosti spoločnosti 
alebo bola do spoločnosti doručená. 
Registratúrny záznam je informácia, 
ktorú spoločnosť zaevidovala. Súbor 
všetkých registratúrnych záznamov 
tvorí registratúru spoločnosti. 

Každý z nás sa denno-denne stre-
táva s registratúrnymi záznamami, aj 
keď ich nepomenuje týmto pojmom, 
ale všeobecnejšie známejším a pou-
žívanejším, ako dokumenty, prípadne 
doklady. Už pri vstupe do zamestna-
nia sa stretneme s dotazníkom uchá-
dzača o zamestnanie a nástupným 
lístkom. Denne dostávame príkazy na 
prácu, vypracúvame rôzne hlásenia, 
správy či zápisy z porád, kontrolujeme 
kvalitu výrobkov alebo sa oboznamu-
jeme s vnútropodnikovými legislatív-
nymi aktmi; každý takýto dokument je 
súčasťou registratúry.

Čo je správa registratúry? 
- V zmysle zákona je správa regis-

tratúry definovaná ako zabezpečo-
vanie evidovania, tvorby, ukladania, 
ochrany registratúrnych záznamov, 
prístupu k nim a zabezpečovanie ich 

Registratúra je povinnosť vyplývajúca z legislatívy

Archívy vlastnia len spoločnosti, ktoré si vážia 
duševné hodnoty a sú schopné sa o ne postarať...

Napadlo vás niekedy, že keby sme dali dokopy všetky dokumenty, kto-
ré sa denne tvoria či prichádzajú do našej spoločnosti e-mailom, faxom  
alebo klasickou poštou, pohltila by nás poriadna kopa papierov? Vďa-
ka systému, ktorý funguje od zaevidovania, vybavenia, uzatvorenia, 
označenia, bezpečného uloženia do registratúrneho strediska, nám to 
však nehrozí. Dokumenty s archívnou hodnotou tak zachováme aj pre 
budúce generácie. Ako to všetko funguje? O tom sme sa pozhovárali 
s Ing. Alenou Sojkovou, koordinátorkou projektu DMS (document ma-
nagement system) a podporného systému správy registratúry e-spis 
a Ivonou Jourovou, referentkou správy registratúry.

vyraďovania.
Každý pôvodca registratúry je 

v zmysle zákona o archívoch a regis-
tratúrach povinný zabezpečiť správu 
registratúry, ktorú vlastne považujeme 
za základ informačného systému na-
šej spoločnosti. Kontrolným orgánom 
je Ministerstvo vnútra SR, Štátny 
ústredný banský archív v Banskej 
Štiavnici.

Čo je centrálne registratúrne 
stredisko? Aké je jeho poslanie?

- Registratúrne stredisko je priestor 
siedmych miestností, ktoré musia 
spĺňať prísne kritériá stanovené záko-
nom o archívoch a registratúrach. Za-
mestnanci registratúrneho strediska 
zabezpečujú  v pravidelných interva-
loch preberanie spisov a špeciálnych 
druhov registratúrnych záznamov 
z jednotlivých organizačných útvarov, 
ich evidovanie, ukladanie, zabezpeču-
jú ich úschovu a ochranu, operatívne 
využívanie registratúrnych záznamov 
pre činnosť spoločnosti. 

Jednoduchšie povedané, do regis-
tratúrneho strediska sú preberané 
všetky dokumenty, ktoré sme v spo-
ločnosti  vytvorili, alebo do spoločnosti 
boli doručené, či už na zdokumento-

vanie procesov, postupov a systémov  
alebo na zabezpečenie denného 
chodu spoločnosti, administratívy, ko-
munikácie s obchodnými partnermi, 
orgánmi štátnej správy, atď.  Tieto 
dokumenty triedime, evidujeme a 
ukladáme na presne určené miesto, 
aby sme ich mohli v prípade prevádz-
kových potrieb, pre potreby kontrol 
a právne úkony, operatívne zapožičať. 
Taktiež je nevyhnutná ich ochrana 
pred neoprávneným prístupom alebo 
pred rôznymi degradačnými činiteľ-
mi. Prístup k dokumentom je prísne 
špecifikovaný a dodržiavaný v zmysle 
registratúrneho poriadku, manuálu 
bezpečnosti a iných legislatívnych 
aktov. V registratúrnom stredisku pri-
pravujeme hodnotenie a vyraďovanie 
registratúrnych záznamov (dokumen-
tov). Hodnotenie je vlastne proces, 
v ktorom sa stanovuje administratívna, 
historická a správna hodnota zázna-
mu. Rozlišujeme záznamy s trvalou 
dokumentárnou hodnotou a záznamy 
bez trvalej dokumentárnej hodnoty. 

Vyraďovanie je súhrn odborných 

činností, pri ktorých sa z registratúry 
vyčleňuje registratúrny záznam, ktoré-
mu uplynula lehota uloženia.

Ako podporný systém správy 
registratúry dokumentov bol pred 
tromi rokmi v našej spoločnosti 
zavedený e- spis. Začiatky boli 
komplikované. Spomínate si na 
problémy, ktoré vás pri zavádzaní 
trápili najviac?

- V prvom rade, napriek tomu, že 
zákon o archívoch a registratúrach 
bol už niekoľko rokov v platnosti, sme 
sa museli naučiť rozoznávať základné 
pojmy správy registratúry. Museli sme 
sa popasovať aj s určitými technickými 
problémami pri spúšťaní nového sys-
tému do ostrej prevádzky a v nepo-
slednom rade aj s chybami v progra-
me samotnom, čo si, samozrejme, 
najviac odniesli jeho užívatelia. Aj 
vďaka pripomienkovaniu zo strany 
našej spoločnosti dodávateľ systému 
najčastejšie sa vyskytujúce chyby 
odstránil vo vyšších verziách. My sme 
k používaniu vyššej verzie e-spisu 
pristúpili v marci tohto roku, čo znova 
zvýšilo užívateľský komfort. 

Po vyriešení počiatočných problé-
mov, práve v súvislosti so špecifickými 

pojmami, ako registratúrny záznam, 
spis, úložná jednotka, atď..., môžeme 
konštatovať, že e-spis, nie je len sys-
tém pre systém, ale je to živý organiz-
mus, denno-denne napĺňaný dôležitý-
mi údajmi. Program sa v spoločnosti 
ujal a dnes je už chápaný a používaný 
ako nepostrádateľný pomocník pri 
práci.

Po prvýkrát, v termíne do konca 
júna tohto roku, odovzdávali útva-
ry do registratúrneho strediska 
dokumenty  evidované v systéme 
e - spis za rok 2007. Myslíte si, že 
dnes možno konštatovať, že sme 
ho zvládli alebo sa ešte vyskytujú 
nejaké problémy?  

- Myslíme, že tí zamestnanci, ktorí 
v e-spise dennodenne pracujú, už 
majú tento program zvládnutý. Navy-
še nám zavedenie e-spisu pomohlo 
práve v osvete k problematike správy 
registratúry. Prvý rok práce v e-spise 
bol dosť náročný a taká bude aj práca 
so záznamami z roku 2007 v centrál-
nom  registratúrnom stredisku, ďalší 
rok však už bude určite oveľa lepší. 

Registratúrne stredisko a podni-
kový archív sídlia v areáli nového 
závodu v jednej budove a možno 
aj preto ich poslanie mnohí spá-
jajú.  Čo je registratúrne stredisko 
sme sa dozvedeli, priblížite nám aj 
význam podnikového archívu?

- Zabezpečiť správu registratúry má 
každý subjekt určený ako povinnosť 
v zmysle zákona. Spravovať archív je 
na báze dobrovoľnosti. Subjekt, ktorý 
chce spravovať vlastný archív, musí 
spĺňať veľmi prísne kritériá. Archívy 
vlastnia len spoločnosti, ktoré si vážia 
duševné hodnoty, ktoré vytvorili a sú 
schopné sa o archívne dokumenty po-
starať, veď tu musia byť navždy...

V našej spoločnosti sa nachá-
dza archív, ktorého činnosť muselo 
schváliť Ministerstvo vnútra SR.  
V prípade, že by naša spoločnosť 
nemala schválené zriadenie pod-
nikového archívu, museli by sme 
registratúrne záznamy, ktoré boli vo 
vyraďovacom konaní vyhodnotené 
ako archívne dokumenty, odovzdať 
do príslušného štátneho archívu, pre 
ŽP a.s. je to Štátny ústredný banský 
archív v Banskej Štiavnici. Nakoľko 
archív sa nachádza v areáli spoloč-
nosti, prístup k archívnym dokumen-
tom po splnení určitých podmienok 
má vlastne každý z nás.

Pod pojmom archív sa automa-
ticky vybavuje množstvo zaprá-
šených písomností. Tu je všade 
poriadok, čistučko a manipuláciu 
s dokumentmi podstatne uľahču-
jú moderné posuvné regály. Pri-
blížite nám ako sa môže bádateľ 
dostať do archívu a popíšete ako 
to funguje, keď má záujem o neja-
ký konkrétny dokument, prípadne 
nevie čo sa u vás nachádza a chce 
to zistiť? 

- Ako sme už spomenuli, na priesto-

ry archívu sú kladené zo zákona 
prísne kritériá pre dlhodobú úschovu 
archívnych fondov, ich trvalé zachova-
nie, ochranu pred odcudzením a po-
škodením. 

Podnikový archív ŽP a.s. je súčas-
ťou archívneho systému na Sloven-
sku. Rozdiel v porovnaní s prácou 
v štátnych archívoch je v tom, že 
predmetom záujmu je archívny fond 
vlastnej organizácie, jeho formova-
nie, ochrana sprístupnenie a využí-
vanie. Kým registratúra organizácie 
je sumárom všetkých evidovaných 
záznamov, archívny fond spoločnosti 
predstavuje len tú časť z pôvodnej 
registratúry, ktorá má dokumentár-
nu hodnotu a v ktorej prevádzková 
potreba uloženia už uplynula. Vo 
vyraďovacom konaní sa pôvodná 
registratúra pretaví na archívny fond 
spoločnosti. Do archívneho fondu 
prechádza len historicky cenná časť 
dokumentov a ktorých výpovedná 
hodnota popri historickej hodno-
te má i nezastupiteľnú hodnotu 
a význam pre činnosť a samotnú 
existenciu spoločnosti. Ročný príras-
tok do archívneho fondu  predstavuje 
približne 5 - 7 percent všetkých re-
gistratúrnych záznamov vytvorených 
v spoločnosti v danom roku. 

Pre ilustráciu v roku 2008 sme 
vyradil 273,1 bežných metrov (bm) 
(6 650 kg; bm = cca 5 400 listov) re-
gistratúrnych záznamov, z toho 3,04 
bm bolo vyhodnotených ako archívne 
dokumenty. 

V prípade záujmu o návštevu a bá-
danie v podnikovom archíve musí 
potenciálny bádateľ písomne požiadať 
vedenie spoločnosti. V zmysle písom-
ne udeleného súhlasu si môže báda-
teľ dohodnúť termín návštevy. Nie je 
možné bádať vo všetkých archívnych 
dokumentoch, niektoré z nich sú 
chránené obmedzeným prístupom na 
zabezpečenie ochrany spoločnosti 
prípadne ochranu osobných údajov.

Archívne dokumenty z činnosti Že-
leziarní Podbrezová a jej predchodcov 
sú spracované do dvoch uzatvore-
ných archívnych fondov (1840 - 1945) 
(1946 - 1992)a do jedného otvoreného 
(1992 - zatiaľ po rok 2002).  Uzatvore-
né archívne fondy sú spracované do 
inventárov, podľa ktorých sa bádateľ 
pri bádaní orientuje. 

V tom obrovskom množstve do-
kumentov sa iste nachádza veľa 
zaujímavostí. Prezradíte nám aký 
najstarší záznam sa v našom pod-
nikovom archíve nachádza a čo je 
jeho obsahom? 

- V podnikovom archíve Železiarní 
Podbrezová sa nachádza 1 653 bm 
archívnych dokumentov, povedali sme 
už, že jeden bežný meter je cca 5 400 
listov, množstvo dokumentov si môže-
me predstaviť asi ako  2 198 880 strán. 

Najstarší dokument, s ktorým sme 
sa za posledných dva a pol roka stretli, 
je evidenčná kniha robotníkov z roku 
1792. Obsahuje informácie o za-
mestnancoch spoločnosti, ich mená 
a priezviská, pracovnú kategóriu, pre-
vádzkareň, v ktorej boli zamestnaní, 
rodinný stav, bydlisko, aký úrad povolil 
ich prijatie do železiarní, pracovná mo-
rálka, vek, služobné roky, informáciu či 
menovaný obstál v práci neprerušene 
alebo bol prepustený. 

O čo sa bádatelia zaujímajú naj-
viac? Nejaký zážitok, na ktorý sa 
nezabúda?

- Niektorí bádatelia si prídu len overiť 
niektoré historické fakty a ich návšteva 
je jednorazová. Sú však aj zapálení 
bádatelia, ktorým archív učaroval a 
prichádzajú do neho častejšie, zbiera-
jú informácie a spracúvajú tematicky 
širšie štúdie vývoja určitých oblastí od 
počiatku existencie spoločnosti až po 
súčasnosť. 

Vyšpecifikovať zážitok je skutočne 
veľmi ťažko, veď pri otvorení archívnej 
krabice vlastne otvárame dvierka do 
histórie a každý jeden archívny doku-
ment nám pri troške trpezlivosti môže 
porozprávať príbeh o tom, ako tu ľudia 
pred nami žili, ako bola organizovaná 
práca a správa v spoločnosti, ako sa 
spravovali zamestnanecké záležitosti, 
ako sa viedlo účtovníctvo, zabezpečo-
val odbyt a nákup, aké boli výrobky 
a ako sa vyrábali, ako postupovala au-
tomatizácia, ako sa vyvíjali informačné 
technológie, ako postupovala investič-
ná výstavba a veľmi veľa zaujímavostí. 

Určite si mnohí z nás v tejto hektickej 
dobe neuvedomujú, že práve v tejto 
chvíli vytvorili dokument, ktorý má histo-
rickú hodnotu a naši nasledovníci si ho 
budú môcť nájsť aj po mnohých a mno-
hých rokoch v podnikovom archíve.

Zhovárala sa O. Kleinová

Moderné regály podstatne zjednodušujú prácu.                 Foto: V. Kúkolová



Rekondičné pobyty na TÁĽOCH
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  Železiarne Podbrezová a.s. na realizáciu rekondičných pobytov pre 
zamestnancov, ktorí vykonávajú povolania spĺňajúce kritéria sťaže-
ných pracovných podmienok po prvýkrát v tomto roku začali využívať 
zariadenia akciovej spoločnosti Tále.
   V tejto akciovej spoločnosti po dôkladnej príprave zabezpečili pre 
našich zamestnancov na celý čas rekondičného pobytu programovo 
odborne vedený a riadený zdravotný režim, cielene zameraný na 
kompenzáciu predpokladaných možných poškodení zdravia vykoná-
vanou prácou, zvyšovanie celkovej fyzickej a psychickej kondície, 
zvyšovanie celkovej odolnosti, získavanie správnych stravovacích 
návykov, osvojenie si správnych postojov k ochrane zdravia a pod.
   Dvadsaťšesť zamestnancov, ktorí doposiaľ v dvoch turnusoch 
rekondičný pobyt na Táľoch absolvovali, bolo veľmi spokojných 
s počtom a úrovňou poskytovaných procedúr, úrovňou ubytovania 
a stravovania. Dva dni zo štrnásťdenného pobytu mali procedúry 
zabezpečené v kúpeľoch Brusno.
   Do konca roka 2009 sa rekondičného pobytu zo Železiarní Podbre-
zová a.s. zúčastní ešte tridsaťdva zamestnancov.

M. Šuhajdová

Zo slávnostného otvorenia nového školského roka 

Využite kvalitné podmienky
   Druhým septembrom začal nový školský rok aj pre študentov Súk-
romnej strednej odbornej školy hutníckej ŽP a Súkromného gymnázia 
ŽP. Vstupujú do neho s dobrými predsavzatiami, ktorých podstatou je, 
aby práve začínajúci rok dopadol lepšie ako tie predchádzajúce.

 „Už siedmy rok budeme rozvíjať fi-
lozofiu prípravy žiakov na povolania 
pre profesie potrebné v akciovej 
spoločnosti Železiarne Podbrezo-
vá a zabezpečovanie zamestnania 
pre úspešných absolventov, ale aj 
kvalitnú prípravu na vysokoškolské 
štúdium,“ povedala riaditeľka škôl 
Ing. Anna Pavlusová v úvode sláv-

nostného otvorenia školského roka 
a dodala „...som rada, že máme 
zabezpečené podmienky pre ne-
rušený chod našich škôl, výborné 
na výučbu informatiky s využívaním 
najmodernejšej techniky, počítačovú 
sieť, internet, vybudované moderné 
učebne pre výučbu cudzích jazykov 

i odborných predmetov, 
učebňu pre programova-
nie CNC strojov, pripra-
vili sme nové učebne pre 
gymnazistov. Žiaci, máte 
možnosť zapojiť sa aj do 
krúžkovej činnosti, napr. 
v oblasti informatiky, cu-
dzích jazykov atď. Dobrá 
spolupráca so športový-
mi klubmi nám pomáha 
vytvárať podmienky pre 

športovcov - žiakov športových tried 
v SSOŠH ŽP i SG ŽP. Ministerstvo 
školstva nám v júli udelilo certifikát 
Centra olympijskej prípravy, čím sa 
postupne vytvoria podmienky pre 
biatlonistov, ktorí dosahujú mimo-
riadne výsledky a sú perspektívnymi 
reprezentantmi Slovenskej republiky. 

V areáli našich škôl pripravujeme 
výstavbu ihriska s umelou trávou, 
o rozmeroch 20 x 40 metrov.“  
 Upozornila na skutočnosť, že v tom-
to roku dochádza k sprísneniu kritérií 
v oblasti  finančných odmien za pro-
duktívnu prácu v akciovej spoločnosti 
Železiarne Podbrezová, a v moti-
vačných štipendiách v náväznosti 
na prospech žiakov. Za účasť na pre-
vádzkovej praxi môžu žiaci dostávať, 
podľa zákona o odbornom vzdelávaní, 
v štvrtom ročníku študijného odboru 
1,70 eura na hodinu a v trojročnom 
učebnom odbore 1,16 eura/ hod. Aj v 
tomto roku pomôže škola s vybave-
ním bankomatových kariet pre  žia-
kov prvých ročníkov, na ktoré im bude  
motivačné štipendium poukazované 
tak, ako žiakom vyšších ročníkov 

SSOŠH. Nezanedbateľnou je aj  sku-
točnosť, že žiaci našich škôl dostáva-
jú rovnošaty, k nim pulóvre, kravaty, 
tričká, pracovný odev..., v závislosti 
od typu školy.
   „K zmenám došlo aj v pedagogic-
kom zbore,“ pokračovala Pavlusová,  
„...ktorý sa rozšíril o nových kvalifi-
kovaných pedagógov – Mgr. Adriána 
Bíreša, Mgr. Štefana Fedora, Ing. Mi-
riam Pindiakovú, Mgr. Eriku Géciovú, 
Mgr. Katarínu Kozinovú, Mgr. Ľudmi-
lu Kroupovú, Mgr. Kamilu Sokolovú, 
Mgr. Markétu Vagadayovú a Mgr. 
Danu Vrlíkovú a majstra odborného 
výcviku Miroslava Hrušku.  So žiakmi 
budú pracovať v prvých a druhých 
ročníkoch podľa schválených škol-
ských vzdelávacích programov a vo 
vyšších ročníkoch podľa doteraz plat-
nej dokumentácie.“  Do tejto práce 
pedagógom a žiakom k štúdiu zaže-
lala veľa entuziazmu a tvorivých síl.

(vk) 

V súčasnosti študuje 287 žiakov 
v SSOŠH a 140 v SG ŽP.

Slávnostného otvorenia školského roka 
sa za zriaďovateľa zúčastnila Ing. Mária 
Niklová, personálna riaditeľka ŽP a.s. 
a predseda dozornej rady Ing. Ján Banas. 

Študentov prvých ročníkov sme sa opýtali:
„ČO OVPLYVNILO VAŠE ROZHODNUTIE 

ŠTUDOVAŤ V TEJTO ŠKOLE?“

Marek SMOLEŇ, SSOŠH ŽP - 
mechanik strojov a zariadení
  - Hlavne ma zaujala možnosť 
pokračovať vo futbale. Výber odbo-
ru, v ktorom by som mal študovať 
ovplyvnili najviac moji kamaráti. 
So zreteľom na bydlisko rozhodla 
aj blízkosť školy, nakoľko som zo 
Štiavničky. V neposlednom rade 
moje rozhodnutie ovplyvnili aj 
rodičia, ktorí sú zamestnaní v že-
leziarňach. Samozrejme aj ďalšie 
výhody, ktoré máme, v porovnaní 
s inými strednými školami.
Juraj ROMANČÍK, SSOŠH  ŽP - 

Marek SMOLEŇ Juraj ROMANČÍK Filip KRÁLIK Miroslava ŽABKOVÁ Andrej VÁGNER Lukáš TRAJTEĽ

mechanik strojov a zariadení
   - Počul som o možnosti štúdia 
a odboroch od kamarátov, štu-
dentov tejto školy a určite som 
sa radil aj s rodičmi. V základnej 
škole v  Brezne som sa zúčastnil  
prezentácie, ktorú pre nás žiakov 
usporiadali. Z týchto dostupných 
informácií ma štúdium v tejto od-
bornej škole zaujala. Samozrejme,  
prispeli aj iné výhody - uniformy 
zadarmo, vreckové...  
Filip KRÁLIK, SSOŠH ŽP - mech-
nik mechatronik
   - U mňa  rozhodol hlavne odbor 

mechanik mechatronik, je to nový 
päťročný odbor, ktorý končí ma-
turitou. Okolie moje rozhodnutie 
neovplyvnilo. A čo ešte rozhodlo? 
Umiestnenie školy, bývam vo 
Valaskej, takže to mám bližšie. 
O možnosti študovať v tomto od-
bore som sa dozvedel z internetu, 
zúčastnil som sa aj dňa otvorených 
dverí a to ma presvedčilo o správ-
nosti rozhodnutia.
Miroslava ŽABKOVÁ, SG ŽP – 
informatika
   - Mám to blízko domov, som z Ba-
logu. Gymnaziálna forma mi vyho-

vuje, informatika je odbor dneška 
a tak sa chcem v nej zdokonaliť. 
O štúdiu  ma informoval brat, ktorý 
navštevuje odbornú školu. Okrem 
toho som bližšie  informácie získala 

aj prostredníctvom internetu. 
Andrej VÁGNER, SG ŽP – infor-
matika
  - Po dni otvorených dverí sa mi 
škola i život v nej zapáčili.  Veľmi 
som chcel ísť na gymnázium a pre 
toto som sa rozhodol, že sa nachá-
dza v mojom bydlisku. Do školy tak 
môžem chodiť aj pešo. Z ponuky 
mi najviac vyhovovalo zameranie 
na informatiku, nakoľko mám rád 
prácu s počítaťom a chcem sa 
v tejto oblasti neustále zdokonaľo-
vať. Toto gymnázium mi ponúkali 
výhody, neporovnateľné s inými 

školami.
Lukáš TRAJTEĽ, SG ŽP – špor-
tová trieda
   - Hlavne možnosť získať gymna-
ziálne vzdelanie skĺbené so špor-

tom. Venujem sa golfu a popri ab-
solvovaní stredoškolského štúdia 
mám možnosť sa v ňom zdokona-
ľovať. Využil som všetky dostupné 
informácie o škole –  prostredníc-
tvom internetu,  ako účastník dňa 
otvorených dverí alebo prezentácie 
v základnej škole. Niečím taktiež 
prispeli priatelia - športovci. Po-
chádzam z Mýta pod Ďumbierom 
a preto mám dostatok informácií 
a navyše, v železiarňach pracuje 
moja mama.

V. Kúkolová
Foto: I. Kardhordová

Prostredie na oddych ako stvorené.                 Foto: I. Kardhordová
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BARAN 21.3.- 20.4.
Celé vaše telo pôjde ako 
hodinky, môžete si dovoliť 
aj mierne prehrešky v stravovaní. Ak 
máte v pláne nejakú operáciu, teraz 
je na to najvhodnejší čas. Aj v cito-
vom živote všetko klape podľa vašich 
predstáv. 
BÝK 21.4.- 20.5.
Zvýšte svoju opatrnosť, 
môže to byť slepé črevo. 
Vyhýbajte sa ťažkým jedlám a samo-
zrejme aj námahe, pretože môže to 
byť pre vás nebezpečenstvo. Ak sa 
budete správať podľa rád, všetko dob-
re dopadne.
BLÍŽENCI 21.5.- 21.6.
Vaše bolesti brucha ne-
znamenajú nič vážne, ale 
aj falošný poplach je k niečomu dob-
rý. V citovej oblasti máte pocit akoby 
všetko zastalo na bode mrazu. Ak si 
už nemáte s partnerom čo povedať, 
prehodnoťte situáciu.
RAK 22.6.- 22.7.
Po zdravotnej stránke ste 
na tom výborne. Až v na-
sledujúcom týždni sa začnú ozývať 
„staré rany“. V láske budete mať ob-
dobie pohody a porozumenia a preto 
nepokúšajte osud zbytočnými neroz-
myslenými krokmi.
LEV 23.7.- 23.8.
Dajte si pozor na prievan, 
vaše uši sú v týchto dňoch 
náchylnejšie na zápaly. Žijete si pokoj-
né a harmonické obdobie plné lásky 
a netreba zabúdať aj na okolie. Pozvi-
te si priateľov a pripravte si príjemné 
posedenie.
PANNA 24.8.- 23.9.
Nehrajte sa na akčného 
hrdinu a v tom prípade 
vám nebude hroziť ani úraz ani pre-
chladnutie. Nasledujúce dni prežijete 
síce v pokoji, ale bez akéhokoľvek 
dobrodružstva. Ak sa budete príliš 
nudiť, skočte si do kina.
VÁHY 24.9.- 23.10.
Budete mať maškrtný jazý-
ček a budete jesť čo príde. 
Ak ste po chorobe, nie je na škodu 
trochu pribrať. Upriamili ste sa na ne-
správnu osobu a preto nečakajte, že 
to dobre skončí. Čím skôr sa upriamte 
na niečo iné.
ŠKORPIÓN 24.10.- 22.11.
Ste vo vynikajúcej forme 
a odráža sa to aj na va-
šom správaní. Hovorí sa tomu „odtrh-
nutý vagón“. Stopnite, aby ste nemali 
zbytočné problémy. Aj napriek vašim 
obavám všetko sa skončí vo váš pro-
spech. 
STRELEC 23.11.- 21.12.
Žijete v harmonickom 
prostredí a vďaka tomu je 
aj vaše zdravie vynikajúce. Nesmiete 
však poľaviť v životospráve a trochu 
pohybu navyše tiež nezaškodí. Viete, 
ako blahodárne na vás pôsobí pobyt 
v lese a preto tam choďte čo najčas-
tejšie.
KOZOROŽEC 22.12.- 20.1.
Pokiaľ to nebudete prehá-
ňať častými žúrmi, budete 
na tom celkom fajn. Možno vás začne 
trochu pobolievať hlava, ale prechádz-
ka na čerstvom vzduchu to napraví. 
Do prírody sa vyberte s celou rodinou, 
umocníte tak svoje vzťahy.
VODNÁR 21.1.- 20.2.
Vaše cvičenie prináša 
prvé účinky a vy sa cítite 
omnoho lepšie ako pred dovolenkou. 
Je to síce občas zložité, ale odmena 
bude sladká. Kilá ubúdajú, všetci sa 
na vás usmievajú a dokonca môžete 
opäť otvoriť starý šatník.
RYBY 21. 2.- 20.3.
Prichádza jeseň a vy na ňu 
reagujete trochu melan-
cholicky. Je to však príležitosť prehod-
notiť svoj postoj k nie vždy najlepšej 
životospráve. Trochu pohybu, ľahšia 
strava a onedlho sa budete cítiť ako 
„ryba“ vo vode.

Odšťavte si ovocie

  ... všetky sorty hrozna patria 
k najzdravším druhom ovocia? 
Hrozno obsahuje napríklad kyselinu 
listovú, farbivá a minerálne látky a 
stopové prvky. Z minerálnych látok 
má najvyššie zastúpenie draslík, 
ktorý pomáha organizmu nielen pri 
odstraňovaní odpadových látok, ria-
dení srdcového rytmu, ale pomáha 
nám aj jasne myslieť. Vlákniny, ktoré 
sú v šupkách hrozna, podporujú čin-
nosť čriev. Zároveň obsahuje vitamín 
C, E a vitamíny skupiny B. Regene-
ruje vrchnú časť pokožky, zmierňuje 
stavy pri žlčových a obličkových 
kameňoch. Dodáva množstvo antio-
xidantov. Šťava sa používa pri liečení 
chorôb, ktoré vznikajú hromadením 
toxínov v tele. Pôsobí močopudne 
a žlčopudne, mierne preháňa. Keď-
že má hrozno močopudný účinok, 
pomáha z tela vyplavovať škodlivé 
látky. Znižuje kyslosť žalúdočných 
štiav. Výhodou najmä pre jesenné 
dni, keď mnohí z nás pociťujú nostal-
giu za letom a ťažko sa vyrovnávajú 
so zmenami počasia, je, že hrozno 
zmierňuje únavu a depresiu. Pre 
svoju výživovú hodnotu je doslova 
energetickou bombou. 
  Hrozno môžeme v surovom stave 
použiť aj pri výrobe šalátov, na spes-
trenie studených mís či jednohubiek, 
najmä syrových. Kombinácia rokfortu 
a bobule hrozna je naozaj vynikajú-
ca. Základným pravidlom, či už pri 
konzumácii hrozna alebo jeho spra-
covaní, je mať kvalitný zdroj. Treba 
kupovať strapce čerstvé a nepre-
zreté, v strednej veľkosti, s pevnou 
šupkou a so šťavnatou a mäsitou du-
žinou. Z kvalitného základu je potom 
aj kvalitný produkt.

VIETE, ŽE...VIETE, ŽE...

Pondelok
Polievka: zeleninová s rajbaničkou, pečivo

Hovädzie dusené, chrenová omáčka, knedľa
Morčacie prsia na hrášku so šampiňónmi, ryža, šalát

Tofu na kantonský spôsob, zemiaky
Pikantný syrový šalát, pečivo

Mrkvovo hubový nákyp, paradajkový šalát
Makový koláč s čokoládou, kakao

Utorok
Polievka: šošovicová s kyslou kapustou, pečivo

Bravčový rezeň taliansky, opekané zemiaky, šalát
Kuracie soté na zelenine, tarhoňa, šalát 

Držky na diabolský spôsob, knedľa
Pestrý cestovinový šalát

Rizoto natural so zeleninou
Škvarkové pagáče

Streda
Polievka: frankfurtská, pečivo

Údené mäso, dusená kyslá kapusta, knedľa
Kurací rezeň s ananásom, hrozienková ryža, šalát

Tortelíny so šunkou, syrová omáčka
Pórovo – hráškový šalát, pečivo

Karfiol so syrovou omáčkou, zemiaky
Zapekané palacinky s tvarohom

Štvrtok
Polievka: paradajková s abecedou, pečivo

Hovädzí guľáš, cestovina 
Vyprážaný morčací rezeň ovčiarsky, zemiaky, šalát

Pizza šampiňónová s brokolicou
Švajčiarsky šalát s tofu, pečivo

Kondičkový tanier
Buchty na pare s lekvárom, kakaová posýpka, kakao

Piatok
Polievka: hŕstková, pečivo

Bravčové stehno bratislavské, knedľa
Kuracie soté s kešu orieškami, ryža, šalát
Fašírka, paradajková kapusta, zemiaky
Zeleninový šalát s reďkovkou, pečivo

Dusené hovädzie mäso na vinohradnícky spôsob, obloha
Plnené lekvárové rožky, kakao 

Sobota
Polievka: údeninová, pečivo

Bravčový rezeň s nivou a šampiňónmi, zemiaky, šalát
Nedeľa

Polievka: roľnícka, pečivo
Kuracie prsia orientálne, zeleninová ryža, šalát 

Pondelok
Polievka: fazuľková kyslá, pečivo

Údené mäso v cestíčku, zemiaková kaša, uhorka
Kurací rezeň Andalúzia, tarhoňa, šalát

Zemiaková baba s kyslou kapustou
Šalát racio, pečivo

Hubový paprikáš s ovsenými vločkami, ryža, šalát
Slivkový koláč kysnutý, kakao

Utorok
Polievka: guľášová, pečivo

Pečené kuracie stehno, ryža s mex. zeleninou, šalát
Hovädzia peč. sviečková, knedľa

Špenátové listy s hlivami, opekané zemiaky
Mexický šalát, pečivo

Zapekané grahamové cestoviny so zeleninou
Tvarohový nákyp s višňami 

Streda
Polievka: slovenská hubová, pečivo
Kuracie soté na paprike, cestovina

Vyprážaný karbonátok, zemiakový šalát s majonézou
Šunkové fliačky s kapustou

Zeleninový šalát s brokolicou, pečivo
Kuracie prsia s plnkou, obloha

Šišky s nutelou
Štvrtok

Polievka: oravská fazuľová, pečivo
Pečené morčacie stehno, červená kapusta, knedľa
Bravčový rezeň s broskyňou a syrom, ryža, šalát

Zapečená mäsová ryža
Šalát z červenej repy so syrom, pečivo

Švajčiarske sójové zemiaky, uhorkový šalát
Sladký cestovinový nákyp

Piatok
Polievka: zeleninová so šunkou, pečivo

Hovädzí rezeň obaľovaný, zemiaky, šalát
Morčacie soté na hubách, slovenská ryža, šalát

Horehronské špagety
Svieži letný šalát, pečivo

Kelové listy plnené zeleninou, mrkvový šalát
Škoricové osie hniezda, kakao

Sobota
Polievka: furmanská, pečivo

Hovädzí guľáš debrecínsky, knedľa 
Nedeľa

Polievka: mrkvová s pórom, pečivo
Bravčová krkovička na cesnaku, ryža, šalát

Jedálny lístok od 21. do 27. septembra Jedálny lístok od 28. septembra do 4. októbra

Čerstvé šťavy obsahujú veľa 
hodnotných vitamínov. Viete aké 
majú niektoré šťavy účinky na 
vaše zdravie? 
Ananásová: pomerne vysoký obsah 
vitamínu C a karoténov, najväčšmi 
sa však cení pre vysoký obsah en-
zýmov, ktoré výrazne zlepšujú trá-
venie. Odporúča sa ľuďom s nízkym 
obsahom alebo nízkou kyslosťou 
žalúdočných štiav. To však platí len 
pre čerstvú šťavu. 
Banánová: vhodná pri žalúdočných 
a črevných kataroch ako diétna po-
travina, po hnačkách, počas zotavo-
vania, pri výkrmných diétach. 
Brusnicová: používa sa proti hnač-
kám, pri zápaloch horných a dolných 
močových ciest. Pomáha zabrániť 
vzniku obličkových kameňov. Už 
jedna osmina litra tejto šťavy denne 
pôsobí preventívne. 
Grapefruitová: vysoký obsah vita-
mínu C so zvláštnou väzbou pomá-
ha v tele zadržiavať vápnik. Vysoký 
obsah kyseliny citrónovej pôsobí 
antisepticky na tráviaci systém a 
močové cesty. Zlepšuje chuť do je-
dla, látkovú premenu a krvný obeh. 
S pomocou riedenej grapefruitovej 

šťavy je možné urobiť očistnú kúru, 
pretože pomáha lymfe ,,sťahovať“ 
toxíny z tkanív. 
Jablková: je zásadotvorná, obsa-
huje množstvo tráviacich enzýmov, 
zastavuje žalúdočnú koliku, pomáha 
liečiť choroby pečene a žlčníka vrá-
tane žlčníkového piesku a kameňov, 
priaznivo pôsobí pri chorobách obli-
čiek, močového mechúra, sleziny, 
zlepšuje krvotvorbu, znižuje krvný 
tlak. Pre vysoký obsah draslíka je 
vhodná pre pacientov s chorým srd-
com a obličkami. 
Pomarančová: osviežujúca, je cen-
ným zdrojom vitamínu C, vhodná 
pre ľudí s chorobami obličiek, dnou, 
reumatizmom, odporúča sa pri srd-
cových chorobách, infekčných a ho-
rúčkovitých ochoreniach. 
Hroznová: usmrcuje baktérie, víru-
sy, obsahuje polyfenoly, ktoré pôso-
bia ako silná preventívna látka proti 
rakovine, proti srdcovým chorobám, 
liečebné účinky sa líšia aj v závis-
losti od farby, z červeného hrozna 
pomáha pri málokrvnosti, z bieleho 
na žalúdočné a črevné katary, pri 
obličkových a močových chorobách. 
Cviklová: mimoriadne cenný liek 

pri najrôznejších krvných chorobách 
- od anémií až po niektoré formy 
leukémie. Má silný zásadotvorný 
účinok, pomáha odvádzať splodiny 
metabolizmu, veľmi prospešná pri 
dne, reumatizme, roztrúsenej skle-
róze. Farbivá v nej obsiahnuté zvy-
šujú pevnosť krvných kapilár, pôsobí 
preventívne pred aterosklerózou, 
mozgovými príhodami, hypertenziou. 
Stimuluje činnosť pečene a žlčníka. 
Mrkvová: zásadotvorná, v ľudovej 
liečbe sa používa proti nervozite, 
astme, kožným chorobám, pri peče-
ňových chorobách, žltačke a črev-
ných zápaloch. Cení sa najmä pre 
obsah karotenoidu betakaroténu, 
ktorý zrejme dokáže zastaviť rozvoj 
rakoviny. Podľa všetkého jej pra-
videlná konzumácia chráni aj pred 
rakovinou pankreasu. 
Rajčiaková: brzdí rast a množenie 
mikroorganizmov, preto sa odporú-
ča pri virózach a infekčných ochore-
niach. Bohatá na karotenoidy beta-
karotén a lykopén, ktoré sa považu-
jú za najúčinnejšie protirakovinové 
prostriedky. Zlepšuje krvotvorbu, 
zvyšuje imunitu, napomáha vylu-
čovanie žalúdočných štiav, zlep-
šuje trávenie, vhodná pri zápaloch 
podžalúdkovej žľazy, pri poruchách 
látkovej premeny. 

HRUŠKY:
   Obsahujú okrem vitamínov najmä 
vápnik, fosfor a ľahko stráviteľné 
cukry. Majú antibakteriálny, močo-
pudný a posilňujúci účinok, najmä 
v kombinácií s ovsenými vločkami. 
Ich plody alebo šťava sa používajú 
v ľudovom liečiteľstve pri obezite, 
močových kameňoch, vysokom krv-
nom tlaku. Varené a pečené sa po-
užívajú proti kašľu a záduchu, odvar 
zo sušených hrušiek proti hnačkám. 
Hrušky prečisťujú črevá, odstraňu-
jú zápchu a iné poruchy trávenia. 
Niektoré odrody obsahujú v dužine 
drobné zrniečka, ktoré ľuďom s cit-
livými črevami a poruchami žlčníka, 
ak sa konzumujú v surovom stave, 
spôsobujú ťažkosti. Plané hrušky 
majú liečivejšie vlastnosti ako hrušky 
ušľachtilé. Ak občas zjeme hrušku, 
pozitívne si tým stimulujeme náladu.

Rady z internetu



„Len kytičku kvetov z lásky ti na hrob 
môžeme dať, pokojný spánok ti priať, 
modlitbu tichú odriekať a s bolesťou 
v srdci na teba spomínať.“
Dňa 15. septembra 2009 uplynie prvé 
výročie úmrtia našej drahej maminky, 
svokry, starkej, prastarkej, krstnej mamy a tety 

Emílie MATZENAUEROVEJ z Lopeja.
S láskou spomínajú dcéra Bibka s manželom Jirkom, 
vnuk Zdenko s manželkou Evkou, pravnúčatá Tomáško 
a Miško, krstná dcéra Hanka s rodinou, neter Janka 
s rodinou a ostatná smútiaca rodina

... 
Desiateho septembra uplynul rok od-
vtedy, ako sme sa navždy rozlúčili 
s našou milovanou manželkou, ma-
mou, starou mamou a dlhoročnou spo-
lupracovníčkou

Silviou TOMČÍKOVOU z Brezna.
Kto ste ju poznali venujte jej spolu s nami tichú spomien-
ku.

Manžel, deti s rodinami a pripája sa kolektív odboru 
infomédií a propagácie 

...
Dňa 3. septembra  sme si pripomenuli 
deväť rokov odvtedy, čo nás navždy 
opustila naša milovaná mama, dcéra 
a sestra

Soňa RAPPENSBERGEROVÁ 
zo Štiavničky.

S láskou a úctou spomínajú synovia, 
mama a bratia s rodinami

Ďakujeme všetkým príbuzným, su-
sedom, priateľom, známym, bývalým 
spolupracovníkom a ostatným, ktorí 
prišli odprevadiť na poslednej ceste 
našu drahú manželku, maminku, bab-
ku, svokru, švagrinú a tetu

Danku ŠPERKOVÚ z Hornej Lehoty.
Ďakujeme za prejavy  sústrasti a kvetinové dary, ktorý-
mi ste sa snažili zmierniť náš hlboký žiaľ. Za dôstojnú 
rozlúčku ďakujeme Dychovej hudbe ŽP.

Manžel a dcéry s rodinami
...

Ďakujeme všetkým príbuzným, priate-
ľom, známym a bývalým spolupracov-
níkom, ktorí prišli odprevadiť na posled-
nej ceste našu drahú sestru a švagrinú
Žofiu MARKOVÚ z Hornej Lehoty.

Ďakujeme za prejavy sústrasti a kve-
tinové dary. Zároveň naše poďakovanie za dôstojnú 
rozlúčku patrí aj Dychovej hudbe ŽP.

Smútiaca rodina
...

Ďakujeme všetkým príbuzným, pria-
teľom, spolupracovníkom, známym 
a ostatným, ktorí sa prišli rozlúčiť s na-
šim drahým manželom a otcom
Stanislavom SRNKOM z Brezna.

Zároveň ďakujeme za prejavy sústras-
ti a kvetinové dary, ktorými ste sa pokúšali zmierniť náš 
hlboký žiaľ.

Smútiaca rodina
...

Všetkým príbuzným, priateľom, býva-
lým spolupracovníkom a známym ďa-
kujeme za účasť na poslednej rozlúč-
ke s našim drahým manželom, otcom 
a švagrom

Vojtechom VAJCÍKOM z Brezna.
Ďakujeme aj za kvetinové dary a vaše prejavy sústrasti 
na zmiernenie nášho hlbokého žiaľu.

Smútiaca rodina
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Inzertná služba

pracovné jubileá
40 - ročné

Vladimír BLAŽENIAK, Ľubomír FLAŠKA, Juraj GAJDOŠ, Dušan 
GRÍSNIK, Ján HUDÁK, Jozef LATINÁK, Ján LEITNER, Jozef LEIT-
NER, Miroslav LOVÁS, Anna MARKUSOVÁ, Ján MICHALČÍK, Šte-
fan OVČIARIK, František POTOČÁR, Vladimír PREDAJNIANSKY, 
Jozef SLABÉNI, Milan SPIŠIAK, Ján TAPAJČÍK, Anton ŽIVČÁK

35  -ročné
Anna BRUNOVSKÁ, Pavel FODOR, Ľubomír ISKRA, Emil JANČIAR, 
Jozef KAMENSKÝ, Ľubomír KLEMENT, Jaroslav KOSTELNÝ, Jaro-
slav KUPEC, Jozef MESIARKIN, Juraj POTANČOK, Milan RIDZOŇ, 
Milan SCHVARZBACHER, Jozef SCHWARZBACHER, Ľubica 
TRAJTEĽOVÁ, Milan TŔNIK, Miroslav VRTAL

30 - ročné
Pavel BELKO, Pavol BELLA, Miroslav BERAXA, Kamil BOHÁČIK, 
Ján BROZMAN, Peter BROZMAN, Ján CIBUĽA, Ján DAXNER, 
Vladimír DEMIAN, Anna ĎURČÍKOVÁ, Dušan GRÁFIK, Jaroslav 
HARVANKA, Milan KAMENSKÝ, Mgr. Oľga KLEINOVÁ, Slavomír 
KOZA, Milan KRAMLA, Ján KUCBEL, Ján LIGAS, Taťjana MUTIŠO-
VÁ, Jozef PLECHO, Juraj SCHMIDT, Ján SNAČKO, Ľubomír ŠÁRIK, 
Miroslav ŠKODA, Rudolf ŠTRBÍK, Anna  ŠVANTNEROVÁ, Ľubomír 
TIŠTIAN, Jozef VLČEK, Peter VOJTAS

25 - ročné
Janka BELKOVÁ, Anna BERČÍKOVÁ, Bc. Alena BETKOVÁ, Peter 
BUKOVSKÝ, Peter ČIEF, Marek DAXNER, Ing. Pavel FAŠKO, Ján 
HALAJ, Zdeno HLÁSNIK, Slavomír HUSENICA, Igor KAMOĎA, 
Roman KAZÁR, Peter KORDULIČ, Jozef KUČERÁK, Zuzana KUP-
COVÁ, Pavol KUPEC, Slávka LEPKOVÁ, Anna LIBIČOVÁ, Roman 
LONGAUER, Stanislav PATRÁŠ, Alena PATRÁŠOVÁ, Ing. Igor PA-
VÚK, Peter PEREGRÍN, Jozef PETRÁŠ, Vladimír POTANČOK, Ro-
man ŠTELLER, Pavol ŠTRBA, Vladimír ŠVANTNER, Maroš VAŇO, 
Radoslav VOJTEK

20 - ročné
Ines BALLOVÁ, Bc. Zuzana GREGOROVÁ, Zuzana HRONCOVÁ, 
Ján HUDÁK, Katarína JUHANIAKOVÁ, Vladimír KLINCKO, Ing. Viera 
VONDERČÍKOVÁ

životné jubileá
Ivan CHUDÍK, Peter JAKUBEC, Juraj VRÁB, Milan ADAMČIK, Pavol 
BABČAN, Ján ĎURČO, Milan KVIETOK, Zdeňka NEPŠINSKÁ, Ing. 
Milan PODKONICKÝ, Milan ZAVRŠAN 

septembrovým
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V auguste odišiel do dôchodku
Ernest TAPAJČÍK.

V mene vedenia Železiarní Podbrezová a.s. mu 
ďakujeme za odvedenú prácu do  ďalších rokov 
želáme veľa slnečných dní.

Odvahu smiať sa 
... dokončenie v T1 
– T4. Vylúštenú taj-
ničku zasielajte do 
redakcie novín do 
24. septembra 2009.
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Krytá plaváreň na Mazorníkove
bude z technických dôvodov

v dňoch 12. – 30. septembra
mimo prevádzky. 

Pozývame vás
17. - 19. septembra:
- na piaty ročník inšpiratívneho divadelného festivalu 
s medzinárodnou účasťou „DIVADELNÁ CHALUPKA“ 
do Brezna,

25. septembra:
- do Brezna na organizované prehliadky historických 
objektov, súťaže a anketu v rámci „SVETOVÉHO DŇA 
CESTOVNÉHO RUCHU“,

27. septembra:

- do Pohronskej Polhory na výstavu kostola z plodov 
zeme, furmanské preteky, jarmok ľudových výrobkov, 
heligonkárov, kultúrny program,

27. septembra:
- do Polomky na „DOŽINKOVÉ SLÁVNOSTI“,
- do Telgártu na oslavy SNP a výročie vypálenia obce 
„NEZABÚDAJME NA TELGÁRT“.

Predám 200 litrovú chladničku. Kontakt: 0915 807630
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Päťtisíc bežcov zo 47 
krajín sa zúčastnilo 
JUNGFRAU MARA-

TÓNU s traťou dlhou 42 kilomet-
rov a prevýšením 2 000 metrov. 
Pavol Faško obsadil v kategórii 
nad 40 rokov 15. miesto a v cel-
kovom hodnotení bol 130.

...
Beh Kováčovej sa uskutočnil 13. 
septembra na desaťkilometrovej 

trati, ktorú Pavol Faško zvládol 
víťazne vo svojej kategórii a v cel-
kovom hodnotení bol druhý.

...
Štrnásteho septembra sa Pavol 
Faško zúčastnil desaťkilometrového 
crossu v Liptovských Sliačoch, kde 
v konkurencii päťdesiatich bežcov 
bol v celkovom hodnotení štvrtý 
a v kategórii nad 40 rokov zvíťazil.

(vk)

PODBREZOVAN - vydáva akciová spoločnosť  Železiarne Podbrezová. Vychádza v nepárnych týždňoch vo štvrtok. Uzávierka aktualít v nepárnom týždni v pondelok. Redakčná rada - predseda Ing. Jozef Bánik. Členovia: Ing. 
Alena Sojková, Ing. Anton Mojžiš, Ing. Iveta Králiková, Ing. Alena Kvačkajová, Ing. Milan Majer, Ing. Soňa Roštárová, Ing. Pavol Kühnel, Ing. Ľuboš Ďurinďák, Vladimír Vaník, Ing. Anna Pavlusová.
Šéfredaktorka: Mgr. Oľga Kleinová, zástupkyňa Viera Kúkolová. Redakcia a administratíva: Železiarne Podbrezová a.s., Kolkáreň 35, 976 81 Podbrezová, telefón: 645 2711, 645 2714, fax: 645 2713, e-mail: 
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   Klub biatlonu vo Vyhniach zorga-
nizoval preteky v letnom biatlone vo 
Vyhniach „Cenu remesiel“, v ktorých 
naši pretekári v pretekoch s hromad-
ným štartom obsadili: v kateg. mužov 
22 ročných a starších bol 7. Peter 
Ridzoň, z junioriek (16 – 21 r.) bola 
4. Andrea Hôrčíková, a o desiatu 
priečku sa delili Jana Pastúchová 
a Katarína Kupcová. V kateg. junio-
rov (16 – 21 r.) bol 2. Peter Kazár, 4. 
Ondrej Švantner, 9. Martin Kvačkaj 
a 11. Jakub Fendek. Zo žiačok (10 – 
12 r.) bola 7. Kristína Janíková a žiak 
Tomáš Longauer skončil 9. V kate-
górii žiakov 13 – 15 r. bol 5. Peter 
Seifert, 9. Adrián Barbierik, 10. Mi-

chal Marčok. V prípravke žiakov bol 
5. Miloš Janík, 7. Ferdinand Horvát 
a zo žiačok zvíťazila Lucia Janíková, 
3. bola Zuzana Longauerová.
  V pretekoch dvojčlenných štafiet, tzv. 
amerických štafiet, kde jednotliví členo-
via bežali dva úseky, sme mali zastú-
penie v dvojiciach: v kateg. žiakov 10 
– 12 r. v Petrovi Seifertovi a Michalovi 
Marčokovi, ktorí obsadili 3. miesto. Z 
13 – 15 ročných žiakov nás repre-
zentoval Tomášovi Longauerovi, ktorý 

bežal s Jurajom Riegelom z L. Hrádku, 
skončili 5. Z 16 – 21 ročných junio-
rov  dvojica Ondrej Švantner a Martin 
Kvačkaj skončila 4., pri juniorkách to 
boli dve dvojice – Janka Pastúchová 
bežiaca s Majdišovou z Dolného Ku-
bína, skončila 3. a Andrea Hôrčiková 
s Katarínou Kupcovou skončili 4. V ka-
tegórii mužov 22 ročných a starších 
sme mali zástupcov v troch dvojiciach: 
Peter Kazár bežal s Matejom Kazárom 
z Dukly B. Bystrica (3. miesto), Peter 
Ridzoň s Martinom Očenášom z Dukly 
B. Bystrica (4. miesto) a Jakub Fendek 
so Slavomírom Imrichom z Markušo-
viec (5. miesto).

(mk)

   V srbskom Apatine sa 27. až 30. augusta uskutočnil medzinárodný turnaj 
Dunajský pohár za účasti šiestich ženských a dvanástich mužských druž-
stiev z Chorvátska, Srbska, Maďarska, Rakúska, Bosny a Hercegoviny 
a Slovenska. Slovensko v ňom reprezentovalo družstvo ŽP Šport, a.s., 
v zložení Vilmoš Zvarko, Milan Tomko, Tomáš Pašiak, Jaroslav Truska, 
Radoslav Foltín, Bystrík Vadovič a Ondrej Kyselica. Ženy boli rozdelené 
do dvoch skupín, muži súťažili v štyroch. Do nedeľňajšieho finále postúpili 
dve ženské a víťazi skupín u mužov. 
Výsledky: v kateg. žien zvíťazil tím Lantex Celje a z mužov dominova-
lo družstvo Segedu. Naši muži skončili druhí. V B skupine Podbrezová 
zdolala v prvom zápase KK Metal Max (BiH) 5:3 (3560:3470) a v druhom 
KK Radnik Velika Gorica (CRO) 5:3 (3600:3540) a postúpila do finále. 
Napriek silnej konkurencii dokázal náš tím vybojovať striebornú 
priečku. V jednotlivcoch bol vyhlásený za najlepšieho hráča aktu-
álny držiteľ svetového rekordu Vilmoš Zvarko, hrajúci za Podbre-
zovú, so súčtom dvoch výsledkov 647 a 641. Druhým najlepším 
hráčom nášho tímu bol Tomáš Pašiak, ktorý dosiahol výsledok 
610 a 627 bodov.

(Kys) 

Najlepší jednotlivec Dunajského pohára, držiteľ svetového rekordu Vilmoš 
Zvarko (vľavo) s Petrom Šibalom

Áčko víťazné
   Piateho septembra sa začali ligové 
zápolenia v kolkoch. Z podbrezovských 
tímov do novej sezóny víťazne vstúpilo 
len áčko mužov, ktoré v derby porazilo 
svoju rezervu. Ženy na domácej pôde so 
Zlatými Klasmi dokázali len remizovať. 
Ostatné tímy si zaknihovali v úvodnom 
zápase sezóny prehry. Skvelými výkon-
mi sa predviedli legionári, keď Jovan 
Čalič dosiahol 684 bodov a Vilmoš Zvar-
ko 645. Zo žien spomeňme dorastenku 
Dominiku Kyselicovú, ktorá dosiahla 
najlepší výsledok  565 bodov a spolu 
s dorastenkou Kristínou Diabelkovou, 
ktorá dosiahla 554 bodov, dokázali pre 
ženský tím ako jediné získať body nad 
svojimi súperkami Osobným maximom 
sa v C- družstve predviedol Ľubomír vý-
sledkom 580 bodov. Dorastenci napriek 
pekným a vyrovnaným výkonom Diabel-
kovej 532, Mihoka 530 a Sviteka 530 
u nováčika vo Fiľakove tesne prehrali 
o šesť bodov. Priviezli si aspoň cenné 
víťazstvá v šprinte.

Výsledky 1. a 2. kola:
Extraliga mužov

ŽP A – ŽP B 6:2  3771:3623
Tatran S. N. Ves – ŽP A 0:8 3331:3560

Inter B – ŽP B 3:5  3434:3510

Extraliga ženy
ŽP – KK Zlaté Klasy 4:4  3220:3172

I. liga muži
ŽP C – MKK Jelšava 3:5  3409:3424
PKŠ Košice – ŽP C 3:5  3024:3082 

Dorastenecká liga
FTC Fiľakovo – ŽP 2:2  1592:1592

Šprint: K. Diabelková – M. Šimon 2:1, M. 
Mihok – P. Flachbart 2:1.

ŽP A – ŽP B 3:1  1714:1598
Šprint: D. Kyselicová – J. Romančík 0:2, 
M. Mihok – T. Dziad 2:0.

Šimorová víťazkou Českého pohára
   V Kutnej Hore sa  konalo finále Českého pohára v MTB 
kategórie XCO. Členka Cyklistického klubu ŽP Šport, a.s., 
Natália Šimorová sa v priebehu pretekov zranila a skonči-
la na 4. mieste. V celkovom hodnotení Českého pohára 

zvíťazila. 
   Natália nás reprezentovala aj na Majstrovstvách sveta v MTB, ktoré sa 
uskutočnili 1. – 6.  septembra 2009 v Canberre v Austrálii. Nešťastný pád 
ju vyradil zo 16. miesta a pretekoch už do bojov nezasiahla.     (pm)

zorganizoval Klub biatlonu Predajná a Oddiel bežeckého lyžovania a biat-
lonu ŽP Šport, a.s., na strelnici Šimáň v posledný augustový týždeň. Pre-
teky letného biatlonu sa uskutočnili s medzinárodnou účasťou biatlonistov 
z Maďarska a Českej republiky a boli poslednou previerkou pred majstrov-
stvami Slovenskej republiky v letnom biatlone, ktoré sa uskutočnia 11. 
– 13. septembra vo Vyhniach. Zároveň si pretekári pripísali posledného 
body do predbežného rebríčka a upevnili svoje pozície. V predbežnom 
rebríčku si prvenstvo vybojovali vo svojich kategóriách Martin Kvačkaj 
a Andrea Hôrčiková. 
Výsledky v rýchlostných pretekoch: 16 – 17 roční dorastenci: 4. 
Martin Kvačkaj, 12. Juraj Lešťan a 16. Marek Brezina, dorastenky: 1. 
Andrea Hôrčiková, 4. Katarína Kupcová, 18 – 19 roční dorastenci: 1. 
Jakub Fendek, dorastenky: 4. Jana Pasúchová, juniori: 1. Peter Berčík, 
muži 22 – 35 roční: 4. Peter Ridzoň, 46 roční a starší: 2. Marian Kazár. 
10 – 11 roční žiaci: 8. Dušan Peťko, žiačky: 9. Kristína Janíková. 12 – 13 
roční žiaci: 3. Marek Brezina a 18. Tomáš Langauer, žiačky: 13. Andrea 
Midžová. 14 – 15 roční žiaci: 1. Peter Seifert, 2. Adrián Barbierik a 10. 
Michal Marčok.
Výsledky v pretekoch s hromadným štartom: 16 – 17 roční doras-
tenci: 1. Martin Kvačkaj, 9. Miroslav Šulek, 11. Juraj Lešťan, dorastenky: 
1. Andrea Hôrčiková, 3. Katarína Kupcová, 18 – 19 roční dorastenci: 
1. Jakub Fendek, juniorky: 2. Jana Pasúchová. 22 – 35 roční muži: 5. 
Peter Ridzoň, 46 roční a starší: 4. Marian Kazár. 10 – 11 roční žiaci: 11. 
Dušan Peťko, žiačky: 13. Kristína Janíková, 12 – 13 roční žiaci: 1. Marek 
Brezina, 13. Tomáš Longauer, žiačky: 12. Andrea Miždová, 14 – 15 roční 
žiaci: 1. Peter Seifert, 8. Michal Marčok. 
   Posledné sa uskutočnili preteky s hromadným štartom prípraviek, v kto-
rých naši letní biatlonisti obsadili v kategórii žiačok: 3. miesto Lucia Ja-
níková, 5. Zuzana Longauerová a 7. Veronika Sojaková, žiakov: 5. bol 
Matej Hôrčik, 6. Miloš Janík a 14. Frederik Horvát.

M. Kazár

Tretie kolo 
VIESSMANN POHÁRA

Na kolieskových lyžiach
  Testy špeciálnej motorickej výkonnosti v biatlone na kolieskových 
lyžiach sa konali v Aareáli biatlonu v Osrblí. Z plánovaných dvoch 
pretekov sa uskutočnili len rýchlostné preteky a to z dôvodov pre-
stavby areálu, v ktorom aj tréningy sa túto sezónu uskutočňovali len 
obmedzene. Výsledky testov: v kateg. dorastencov 16-19 ročných 
obsadil 2. miesto Ondrej Švantner, v rovnakej kategórii z doraste-
niek zvíťazila Andrea Hôrčíková, 3. bola Katarína Kupcová a 7. Jana 
Pastúchová.                        (MK)

Cena 
remesiel 

Tretí v cieli  Marek Brezina s číslom 34.
Foto: M. Kazár

DUNAJSKÝ POHÁR  
Podbrezová na 2. mieste, 

Zvarko najlepším jednotlivcom
Z bežeckých tratí

Vyhrali Slovenský pohár
Na Pezinskej Babe sa konalo finále Slovenského pohára v horskej cyk-
listike v cross country. V kategórii mini bol Matej Perichta ôsmy, z mlad-
ších žiakov skončil Daniel Mihalička piaty a jedenásty bol Pavol Roháč. 
Zo starších žiakov Michal Donoval obsadil piatu priečku, štvrtý bol Šimon 
Vozár a šiesty Ivan Schwarzbacher. V kategórii starších žiačok bola dru-
há Terézia Medveďová, ktorá v celkovom hodnotení zvíťazila. Daniela 
Vrábliková bola piata. V juniorskej kategórii bol šiesty Matej Medveď, 
ktorý skončil v celkovom hodnotení na druhom mieste a Natália Šimoro-
vá zvíťazila nielen v cross country, ale stala sa aj víťazkou tohtoročného 
Slovenského pohára v tejto kategórii.               P. Medveď


