
bilosti vykonávať vý-
skumno - vývojovú 
činnosť“, ktoré nám 
vytvára podmienky 
získania finančných prostriedkov pre 
realizáciu výskumno - vývojových čin-
ností zo zdrojov štátneho rozpočtu, prí-
padne z prostriedkov EÚ. Podmienkou 
získania osvedčenia bolo aj zavedenie 
systému manažérstva kvality v organi-
zácii a získanie „Certifikátu SMK pod-
ľa STN ISO 9001:2000“. V roku 2010 
pokračovali aktivity v rozširovaní spo-
lupráce s výskumnými ústavmi a uni-

verzitami v SR, ČR 
a Slovinsku. Aktív-
ne sme sa zapája-
li do riešenia pre-

vádzkových úloh pri zabezpečení zá-
kazkovej činnosti ŽP a.s. Napriek prob-
lémom s personálnym budovaním pra-
coviska a vlastnej prístrojovej a labora-
tórnej infraštruktúre, môžeme konšta-
tovať, že všetky hlavné úlohy pláno-
vané pre rok 2010 sme splnili, vráta-
ne pozitívneho výsledku hospodárenia.   
   Osobitne vyzdvihujem naše aktivi-
ty v oblasti materiálovo - technologic-
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1 2 3 4 5Prihovára sa vám predseda pred-
stavenstva a generálny riaditeľ

Prečo odporúčame študentom 
naše stredné školy?

Predstavujeme nového
vedúceho OBP

DDS Stabilita opäť
s nadštandardným zhodnotením

Pokračujeme v rozhovoroch 
s riaditeľmi spoločností ŽP Group

Ako hodnotíte uplynulý rok v ŽP 
VVC s.r.o.?
   - Rok 2010 sme vo svojich zámeroch 
označili za rok stabilizácie činnosti na-
šej spoločnosti. Z hľadiska vonkajšie-
ho prostredia bol pozitívne ovplyvnený 
priaznivým ekonomických vývojom vo 
výrobnom programe ŽP a.s. Podbre-
zová. To výrazne stimulovalo aj našu 
výskumno - vývojovú činnosť a vytvo-
rilo priaznivé podmienky pre našu ak-
tivizáciu. Za dôležité pokladáme, že 7. 
októbra 2010 MŠVVaŠ SR našej spo-
ločnosti udelilo „Osvedčenie o spôso-

S predsedom predstavenstva a generálnym riaditeľom Ing. Vladimírom Sotákom

Žiadna krajina nebude bohatá, pokiaľ nebudú
bohaté firmy a ľudia, ktorí v nich pracujú

Vážení spolupracovníci, 
   len nedávno som konštato-
val, že som hrdý na to, ako sme 
dokázali po veľkej celosvetovej 
hospodárskej kríze rozbehnúť 
našu fabriku a na základe do-
siahnutých výsled-
kov hospodárenia 
sme mohli splniť svoj 
sľub, vyplatiť za-
mestnancom penia-
ze nad rámec kolek-
tívnej zmluvy. 
   Starostlivosť o za-
mestnancov je v našej 
spoločnosti prvora-
dá, čomu nasvedču-
jú aj výhody bohatého 
sociálneho progra-
mu. Zamestnanecké benefity 
sú poskytované nielen zamest-
nancom materskej spoločnosti 
a ich rodinným príslušníkom, ale 
aj zamestnancom  skupiny spo-
ločností ŽP GROUP. 
   V čase hospodárskej krízy sme 
museli niektoré aktivity prehod-
notiť a z pochopiteľných dôvo-
dov došlo k ich utlmeniu. Ako-
náhle sa však situácia zmeni-
la k lepšiemu, opäť sme pre-
hodnocovali situáciu a v druhom 
polroku uplynulého roka sme sa 
rozhodli pre obnovu  liečebných 
pobytov, určených na regenerá-
ciu pracovnej sily. To sme však 
nepredpokladali, že rok 2011 
nám prinesie novely zákonov 
o sociálnom a zdravotnom pois-
tení a že od 1. januára bude časť 
príspevkov zo sociálneho fon-
du, ktorý tvorí zamestnávateľ zo 
zisku a slúži na realizáciu firem-
nej sociálnej politiky v oblas-
ti starostlivosti o zamestnancov, 
zaťažená sociálnymi a zdravot-

S profesorom Ing. Ľudovítom Parilákom, CSc., riaditeľom ŽP VVC s.r.o.:

Bol to rok stabilizácie našej činnosti

nými odvodmi. 
    Čo to znamená v praxi? Od 1. 
januára zamestnanci platia od-
vody z každého príjmu. Bene-
fity zaťažia odvodmi do sociál-
nej a zdravotnej poisťovne za-

mestnanca o 13,4 
percenta. Týka sa 
to zamestnaneckých 
výhod zo sociálneho 
fondu, ako napríklad 
liečebných pobytov, 
detských letných tá-
borov, poukážok na 
regeneráciu pracov-
nej sily, úrazové-
ho 24 - hodinového 
poistenia zamest-
nancov, ale novela 

sa dotkla  i ďalších plnení mimo 
sociálneho fondu -  napríklad 
odvodov z poskytnutých odmien 
pri pracovných a životných jubi-
leách, odchodného a odstupné-
ho,  príplatku za pracovnú po-
hotovosť. Pre nás, ako zamest-
návateľa, ktorému záleží na prí-
prave kvalifikovanej pracovnej 
sily a nemalé úsilie a prostried-
ky venuje príprave budúcich za-
mestnancov v našej súkromnej 
strednej odbornej škole hutníc-
kej, je zarážajúce, že napríklad 
i z motivačných štipendií žiakov 
sú navýšené odvody. 
 
Vážení spolupracovníci.
    Tak ako iní zamestnávate-
lia, aj my v súčasnosti podrobu-
jeme analýze jednotlivé položky 
a dopady a prehodnocujeme ich 
využitie do budúcnosti. Pretože 
tak, ako samotný zamestnanec 
zaplatí navyše odvody vo výš-
ke 13,4 percenta, zamestnáva-
teľ navýši odvody o 35,2  per-

centa, čo predstavu-
je spolu takmer o 50 
percent nákladov na-
viac. Práve preto mu-
síme dôsledne zvá-
žiť čo a v akej forme bude na-
šim zamestnancom poskytnu-
té a musíme žiaľ konštatovať, 
že takéto novelizácie sú jed-
noznačne namierené proti za-
mestnancom a zamestnáva-
teľom, ktorým nie je ľahostajná 
starostlivosť o pracovnú silu sú-
časnú, i budúcu, ktorú motivuje 
a pripravuje. 
   V najbližších dňoch bude pre-
to prehodnocovaný Program 
predstavenstva... a Kolektívna 
zmluva na rok 2011 a pripravo-
vané dodatky určite budú viesť 
k obmedzeniu čerpania takých 
položiek, ktoré sú dodatočnými 
odvodmi, vďaka novelizácii, za-
ťažené.   

Vážení spolupra-
covníci,
ja osobne rozhod-
nutie o zvýšení od-
vodov zo strany 
vlády a parlamen-
tu považujem za 
nekonečnú drzosť. 
Odvodové zaťaže-
nie Slovenskej re-
publiky totiž pat-
rí dlhodobo medzi 
najvyššie v rámci 
Európskej únie.
   Aj v čase naj-
vyšších dopadov 
hospodárskej krí-
zy nám ani vláda 
ani parlament ne-
pomohli. Naopak, 
aj v tom období 

boli nehoráznym spô-
sobom zvýhodňova-
ní zahraniční investori 
a teraz, keď sa snaží-
me, aby naši zamest-

nanci mali čo robiť a boli finanč-
ne zabezpečení, máme - za-
mestnávatelia, aj zamestnanci, 
novú odvodovú povinnosť, kto-
rá má slúžiť na riešenie defici-
tu verejných výdavkov. Zname-
ná to, že máme prispievať štát-
nym úradníkom, ktorých pribúda 
rýchlejšie ako hviezd na oblohe, 
starostom, primátorom a obec-
ným zastupiteľstvám, ktorí si vy-
plácajú nehorázne odmeny, ako 
to počúvame denno – denne 
v televízii. 
   Z uvedených dôvodov Pred-
stavenstvo  Železiarní Podbre-
zová urobí prerozdelenie fi-
nančných prostriedkov tak, 
aby ich dostali všetci zamest-
nanci a nebudeme podporo-

vať premnožený štátny apa-
rát. Som šokovaný  z toho, čo 
všetko sľubovali politické stra-
ny pred voľbami a čo sa deje po 
voľbách. Rozhodujúce inštitú-
cie ovláda tretí sektor, ľudia bez 
minulosti, pre ktorých je budúc-
nosť meraná len osobným pro-
spechom. Nechcú pochopiť, že 
žiadna krajina nebude boha-
tá, pokiaľ nevytvorí podmien-
ky, aby boli bohaté firmy a ľu-
dia, ktorí v nich pracujú. Štát-
ni tajomníci, ale aj samosprá-
vy, peniaze do rozpočtu nedajú, 
iba ich čerpajú. V Železiarňach 
Podbrezová všetci zamest-
nanci musia veľmi tvrdo pra-
covať a zodpovedať za výsled-
ky práce, aby sme mohli existo-
vať, aby sme mali právo byť sú-
časťou európskeho a svetového 
trhu. Je hanbou, že volení funk-
cionári sa takto správajú k ob-
čanom!

kej inovácie,  náš podiel na zavedení 
špičkovej kotlovej akosti P 91 do vý-
roby a ukončenie vývoja VNb - mikro-
legovanej akosti v rámci projektu EU-
REKA E! 4029. V environmentálnej ob-
lasti bola ukončená úloha v bezodpa-
dovej technológii spracovania rafinač-
nej trosky až po jej odovzdanie útva-
ru technického riaditeľa pre realizáciu v 
podmienkach ŽP a.s. Boli získané prvé 
poznatky o hydrometalurgickom spra-
covaní odpraškov z EOP. 
   Významnou mierou sme prispeli k za-
pojeniu sa do riešenia dvoch projektov 

v rámci operačných programov, kto-
ré budú riešené v rokoch 2011 - 2014. 
Boli nadviazané priame pracovné kon-
takty s firmou TRANSMESA. Z ďalších 
úloh spomeniem napríklad aktivity v 
oblasti zvyšovania životnosti nástrojov, 
v oblasti kvality pozinkovaných rúr a 
podobne. Rozsah práce nášho sedem 
členného kolektívu bol v roku 2010 pre-
zentovaný 34 výskumnými správami a 
siedmimi publikáciami, ktoré boli uve-
rejnené v časopisoch a odprezentova-
né na odborných konferenciách, doma 
aj v zahraničí.
S akými predsavzatiami ste vstúpili 
do nového roka?
   - V roku 2010 sme získali rad vý-
znamných poznatkov a praktických 

(Pokrač. na str. 2)

Zamestnávateľa môžete požiadať o ročné zúčtovanie dane ešte do 15. februára 2011

Ilustračné foto K. Slabák



Martin ČERMÁK, generál-
ny riaditeľ ŽP TRADE BO-
HEMIA
Ako hodnotíte uplynulý rok 
vo vašej spoločnosti?
   - Rok 2010 bol pre obchod-
nú spoločnosť ŽP Trade Bo-
hemia a.s., obdobím, do kto-
rého sme vstupovali s oča-
kávaním a istou dávkou po-
chybností, či plánované pre-
dajné objemy jednotlivých komodít na 
českom trhu splníme. Obdobie prvého 
štvrťroka 2010 však naznačilo iný smer 
vývoja situácie na trhu a vďaka zlep-
šujúcej sa hospodárskej situácii v Eu-
rópe sa aj česká proexportne zamera-
ná ekonomika dostala do fázy ožive-
nia po dvoch rokoch hospodárskej krí-
zy. Zlepšenie situácie na trhu sme po-
cítili  v oblastiach strojárstva, automo-
bilového priemyslu (čas-
to nazývaného motorom 
českého hospodárstva), 
stavebníctva a energe-
tiky. U tradičných odbe-
rateľov sme postupne pociťovali naras-
tajúci dopyt po našom hutníckom sorti-
mente, čo sa premietlo do reálnych ob-
jednávok.
   Rok 2010 bol v porovnaní s rokom 
2009 v znamení navýšenia predaja sor-
timentu akciovej spoločnosti  Železiarne 
Podbrezová  v Českej republike v prie-
mere o 35 percent. Kapacitné limity pre 
český trh boli využité v komoditách val-
covaných a presných bezšvíkových rúr 
na maximálne možnú hladinu. Priaznivý 
stav bol dosiahnutý aj v distribúcii zvá-

raných rúr veľkých priemerov 
a produktov hutníckej druho-
výroby. Uplynulý rok, vzhľa-
dom k dosiahnutému ob-
chodnému výsledku, hodno-
tím veľmi pozitívne. 

S akými predsavzatiami ste 
vstúpili do nového roka?
   - Pre rok 2011 je obchodný 
plán ŽP Trade Bohemia a.s. 

postavený na reálnych dosiahnutých 
predajných výsledkoch roku 2010. In-
formácie z trhu v súčasnej dobe nena-
značujú negatívne zmeny v požiadav-
kách našich zákazníkov. Začiatok roka 
je v znamení stúpajúcich cien vstupných 
surovín pre výrobu ocele, čo ovplyvni-
lo ceny finálnych hutníckych produktov. 
V súčasnosti prebiehajú intenzívne roko-
vania s odberateľmi ŽP Trade Bohemia 

a.s., s cieľom informo-
vať zákazníka o situácii 
na trhu s hutníckym vý-
robkom.
   Rast českej ekonomi-

ky v roku 2011 je avizovaný a ak nena-
stanú iné nepredvídané okolnosti, verím, 
že obchodný plán splníme a prispejeme 
k naplneniu výrobného výsledku Žele-
ziarní Podbrezová a.s. pre rok 2011, 
ktorý je nastavený na 190 kt.
   Aj napriek tomu, že už beží druhý 
februárový týždeň, myslím si, že na že-
lania, ani tie novoročné,  nikdy nie je ne-
skoro, a tak  prajem všetkým zamest-
nancov  ŽP Group veľa zdravia, šťastia 
a spokojnosti.

ok
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Postrehli ste zmenu v ponuke? Zhovárala sa: V. Kúkolová
Foto: I. Kardhordová

Peter KLESKEŇ,
valcovňa bezšvíkových rúr
   - Za dobrý nápad považujem 
prídavky k teplej strave a ve-
rím, že k napolitánkam, keksom 
pribudnú aj  jogurty, či ovocie.

Rok v znamení navýšenia predaja
nášho sortimentu v ČR

   Je tradične známe, že táto 
dcérska spoločnosť sa sna-
ží vychádzať zákazníkom 
v ústrety aj rôznymi novinka-
mi. Tak ako každá firma po-
stihnutá hospodárskou krí-
zou v roku 2009, ani s.r.o. 

Stanislav KUBICA,
centrálna údržba
   - So zmenami som, ako 
stály stravník, spokojný a prí-
davok v priebehu zmeny po-
teší každého z nás.

Miroslav LOVÁS,
centrálna údržba
   - Stravu striedam, no prídavok 
k strave som postrehol. Uvítal by 
som aj návrat k prídavkom vo forme 
koláčov z Gastro servisu, ovocia...

Martin CHROMEK,
energetika
   - Hoci pracujem v železiarňach len 
osem mesiacov, pravidelne sa stravu-
jem v kantíne a zmena  k lepšiemu, je 
pre stravníkov dobrá, som spokojný.

Ľubomír KAČÁNI,
ťaháreň rúr
   - Prídavok som si všimol, bu-
dem sa tešiť na ovocie. Každá 
zmena pre stravníka je vítaná 
a považujem ju za veľké plus.

S Jozefom Krellom, riaditeľom ŽP GASTRO servis, s.r.o.

Prídavok stravníkov potešil
Záujmom spoločnosti ŽP GASTRO servis je nielen rozširovať sortiment výrob-
kov, ale aj neustále skvalitňovať výrobu. Po získaní certifikátu HACCP zamerané-
ho na systém riadenia kvality pre hygienické znaky požívatín a jedál v roku 2002, 
v roku 2009 získala ďalší, podľa normy 22 000 – 2005. Tento systém manažérstva 
bezpečnosti potravín vydáva SGS Slovakia, s.r.o. a 28. januára 2011 uskutočnila 
v našej dcérskej spoločnosti dohľadový audit, ktorý podľa slov jej riaditeľa Joze-
fa Krellu dopadol úspešne a spoločnosť má aj naďalej oprávnenie používať ho.

ŽP GASTRO servis nepre-
žívala toto obdobie bez zná-
mok strát. Vlani sa síce situ-
ácia podstatne zlepšila, aj tak 
však podľa slov jej riadite-
ľa nedosiahli čísla z predkrí-
zového obdobia. V inováci-

ách a rozširovaní svojich slu-
žieb však nezaostali a aj vlani 
vyšli s rozšírením ponúkaného 
sortimentu jedál o dva druhy. 
Dnes sme sa riaditeľa spoloč-
nosti opýtali:
Ako hodnotíte tento krok po 

niekoľkomesačnom zavede-
ní?
   - Myslím, že stravníkov ten-
to krok potešil, o čom svedčí 
veľký záujem najmä o bage-
ty. Druhé jedlo, pozostávajúce 
z nejakého druhu mäsa a pe-
čiva nie celkom zaujalo a preto 
uvažujeme o zmene – chceme 
ponúknuť zamestnancom ba-
líček pozostávajúci z mlieč-
nych výrobkov. Našu ponuku 
sme rozšírili aj o chladené piz-
ze, záujemcovia si môžu vy-
brať z desiatich druhov a teší 
ma, že dopyt je veľký.
Od 1. februára ste stravní-
kov opäť prekvapili. 
   - Obnovili sme tzv. prídavok 

k strave, zatiaľ vo forme kek-
sov a uvažujeme o ovocí, jo-
gurtoch, možno aj o koláči-
koch, všetko závisí od ceny.
Máte pocit, že vaši stravníci 
sú spokojní?
   - Iste všetkých uspokojiť nie 
je možné. Ak však za mera-
dlo spokojnosti beriem počet 
sťažností, musím konštatovať, 
že hoci sa sem tam nejaká 
malá sťažnosť vyskytne a my 
sa ju snažíme hneď vyriešiť, 
vcelku vládne medzi stravník-
mi spokojnosť.

ok

Bol to rok stabilizácie našej činnosti

skúseností v oblasti modelovania termicko-defor-
mačných procesov pri valcovaní bezšvíkových rúr 
a v spolupráci so SjF STU Bratislava v oblasti mo-
delovania kontinuálneho odlievania na ZPO. Ide 
o veľmi významné zadania, ktoré z hľadiska stra-
tégie rozvoja sú základom pre plne 
automatizované a on - line riade-
né technologické procesy v ŽP a.s. 
Vzhľadom k tomu bolo k 1. februá-
ru 2011 vytvorené nové výskumné 
oddelenie: Modelovanie a simulá-
cia procesov.
   Hlavné úlohy na rok 2011 v oblas-
ti operatívnych úloh budú definova-
né na poradách výrobného úseku 
ŽP a.s. V oblasti výskumu za priorit-
né v roku 2011 pokladáme - optimalizáciu techno-
logických parametrov stavu mikroštruktúry a sub-
štruktúry, a zabezpečenie zákazkovej činnosti 
kotlovej akosti P 91, - analýzu chemickej a štruk-
túrnej koncepcie kotlovej akosti P 92 a rozbor 
možnosti jej valcovania v podmienkach ŽP a.s., 
- vyvinutú akosť mikrolegovanej ocele realizovať 
pre konkrétnu zákazku, - urobiť systematický krok 
ku kontrolovanému zvyšovaniu kvality rúr kontro-
lovaných ultrazvukom, - využiť modelovanie a si-
muláciu pre konkrétne riešenia vo valcovni bez-
švíkových rúr a v ZPO, - získať poznatky, ktoré by 
umožnili predložiť návrh na konečné riešenie od-
praškov z EOP, - presadiť systematizované zavá-
dzanie vysokovýkonných povlakovaných nástro-
jov v podmienkach ŽP a.s.
   V oblasti zapojenia sa do nových projektov 
sa chceme aktívne zúčastniť na riešení dvoch, 
v rámci OP 02 a 04, a sledovaním jednotlivých vý-
ziev sa pokúsime získať ďalšie projekty s finanč-
ným zabezpečením.
   V oblasti budovania infraštruktúry budeme spo-
lupracovať s odborom riadenia kvality  ŽP a .s. 
v priestoroch budovy múzea a zakúpime svetel-
ný mikroskop pre metalografické analýzy. Bude-

me pokračovať v softwarovom zabezpečení čin-
nosti pracoviska.
   V oblasti spolupráce chceme zlepšiť kontakt me-
dzi výskumno -vývojovými pracovníkmi ŽP Group.
   Dôležitou úlohou je vytváranie medzinárodných 
kontaktov, v prvej etape sa zúčastňovať medzi-

národných nettworkov a tak vytvá-
rať združenia viacerých pracovísk, 
s cieľom riešenia spoločných projek-
tov, nadväzovania osobných kontak-
tov a pod. Už v tomto období sme 
členmi kolektívu, ktorý podal projekt 
v rámci 7 RP EU (oblasť kontinuál-
neho odlievania) a jedného projek-
tu COST (kotlové akosti). Veríme, že 
tieto projekty budú schválené. Čaká-
me na vyjadrenie IMT Ľubľana Slo-

vinsko k nášmu návrhu na spoluprácu. Chceme 
pokračovať v spolupráci so spoločnosťou TRANS-
MESA.
   Výsledky výskumnej činnosti budú prezentova-
né na konferenciách v Nemecku, Slovinsku, Poľ-
sku a Českej republike.
   Chceme pokračovať v spolupráci v oblasti ob-
chodu a marketingu pri zvýšení kvality prezentá-
cie výrobkov ŽP a.s. formou školení a prípravou 
podkladov pre propagačné, resp. prospektové 
materiály
   Záverom vyslovujem poďakovanie Predstaven-
stvu ŽP a.s. za podporu činnosti našej spoloč-
nosti, ako aj všetkým pracovníkom v prevádzkar-
ňach ŽP a.s., bez ktorých by mnohé úlohy ne-
bolo možné vyriešiť, nášmu najbližšiemu part-
nerovi, pracovníkom odboru riadenia kvality ŽP 
a.s., všetkým externým spolupracovníkom a or-
ganizáciám, ktoré nám pomohli zabezpečiť hlav-
ne experimentálne riešenia v ich laboratóriách 
a v neposlednom rade ďakujem interným za-
mestnancom spoločnosti ŽP VVC s.r.o. za ich 
priamy podiel na pozitívnych výsledkoch spoloč-
nosti v roku 2010.

vk

(Dokonč. zo str. 1)



Otázka zamestnanca:
Povráva sa, že každý zamestnanec do-
stane kartičku základných pravidiel 
o bezpečnosti. Je to pravda? Na čo mi 
kartička bude slúžiť?
   - Máte správnu informáciu. Kartička je 
dnes už v tlači s názvom: „Základné pra-
vidlá bezpečnosti 
a ochrany zdravia 
pri práci.“ Je vrec-
kového obojstran-
ného formátu, ob-
sah textu je identic-
ký s novelizovanou prílohou č.1 smernice 
S - 301 - o bezpečnosti a ochrane zdravia 
pri práci zo dňa 11. januára 2011.  
   Na jej prednej strane - vo vrchnej čas-
ti vpravo - vedľa loga ŽP a.s. - sú uvede-
né dôležité tiesňové čísla s pokynmi pre 
podávanie hlásenia. Podstatnú časť tej-
to strany pravidiel tvorí preambula, ktorá 
hovorí o najvyššej nevyčísliteľnej ľudskej 
hodnote, hodnote života a zdravia. Pre-
to vo svojom obsahu k tejto hodnote pria-
mo vyzýva k bezpečnosti a ochrane zdra-
via ako k spoločnej priorite, ktorou je  zod-
povedný prístup jednotlivca, kolegu, nad-
riadeného a  pracovného kolektívu. Pre-
ambula končí vyjadrením spoločného pre-
svedčenia, myslí sa tým spoločného pre-
svedčenia jednotlivca, kolegu, nadriade-
ného a pracovného kolektívu, ktoré spo-
číva v tom, že je niekoľkonásobne lepšie 
realizovať preventívne opatrenia, ako jed-
no opatrenie po úraze, a že je zmyslupl-
né a určite sa vyplatí úrazom predchádzať. 
  Text pokračuje na druhej strane kartič-
ky prehlásením môjho osobného prínosu 
k bezpečnosti a ochrane zdravia, s vypísa-
ním môjho mena a priezviska, osobného 
čísla zamestnanca ŽP a.s. Spomínaný môj 
osobný prínos k napĺňaniu tohto cieľa musí 

byť predovšetkým moje bezpečné sprá-
vanie, moje bezpečné vykonávanie prá-
ce a moja správna iniciatívna reakcia na 
vzniknutý neprijateľný stav na pracovisku, 
alebo u kolegu, prípadne u môjho podria-
deného zamestnanca v zmysle znení  de-
siatich základných pravidiel BOZP, uvede-

ných na kartičke. 
   Druhou – kľú-
čovou - je otázka, 
ako sa zamestna-
nec správne pýta, 
na čo mu táto kar-

tička bude. Toto je zo všetkého to najdôle-
žitejšie. Ako pre trhové hospodárstvo ne-
stačí len výrobok vyrobiť, treba ho aj pre-
dať. Len vtedy to má efekt. Podobne, ne-
stačí len kartičku mať, treba ju aj používať. 
Každé „použitie kartičky“ znamená „preda-
ný výrobok“, znamená zisk. A nie hocija-
ký. Je to zisk ochrany toho najcennejšie-
ho – ochrany zdravia a života. Môžem si 
kedykoľvek zopakovať môj prínos k BOZP, 
za ktorú nesiem svoj podiel zodpovednos-
ti. Ak na to „pozabudol“ môj kolega, spo-
lupracovník, mojou povinnosťou je mu to 
pripomenúť vytiahnutím kartičky a citova-
ním textu z kartičky. Zdá sa vám to smieš-
ne? Teraz sa môžete pousmiať, ale bol by 
som nerád, ak neuplatnenie niektorých 
z uvedených desiatich základných pravi-
diel by mal dôsledok vášho pracovného 
úrazu, alebo úrazu vášho kamaráta, kole-
gu, spolupracovníka, ktorého ste videli, že 
koná nebezpečným spôsobom, nepoužíva 
OOPP, že koná veľmi nebezpečne a na-
priek tomu ste ho neupozornili na jeho ne-
prijateľné správanie. Alebo poviem to inak. 
Pri kontrole parametrov kvality pri výrobe, 
je nevyhnutné poznať dovolené odchýlky 
a hneď reagovať na nápravu, aby sme ne-
vyrábali nekvalitný výrobok. Nuž niečo po-

Už v minulom čísle Podbrezovana sme sa dozvedeli, že 
ste absolventom hutníckeho učilišťa v Podbrezovej.  Aký 
bol váš študijný odbor a čo vás viedlo k rozhodnutiu po-
kračovať v štúdiu? Kde a čo ste študovali?
   - V SOU - hutníckom som vyštudoval odbor hutník - ope-
rátor. Nakoľko moja predstava o práci bola neskôr iná ako tá, 
ktorú som vykonával po skončení štúdia, a keďže som mal chuť 
a potrebu sa ďalej vzdelávať, pokračoval som v štúdiu na STU  
Materiálovo - technologická fakulta Trnava, kde som vyštudo-
val odbor materiálové inžinierstvo.

Naplnili sa po skončení štúdia vaše predstavy o budúcej 
kariére?
   - Čo sa týka vyštudovaného od-
boru, bolo ťažké v tej dobe nájsť si 
prácu a uplatniť sa v danej oblas-
ti. Nakoľko som musel absolvo-
vať vtedy ešte povinnú základnú 
vojenskú službu, ostal som po jej 
skončení chvíľu bez práce. Keď-
že som chcel zostať v tejto lokalite, 
mojim prianím bolo zamestnať sa 
v Železiarňach Podbrezová a.s., 
čo mi nakoniec aj bolo umožne-
né. Nastúpil som najskôr ako ro-
botník do valcovne bezšvíkových 
rúr, odkiaľ som po istom čase pre-
stúpil do odboru bezpečnosti a hy-

gieny, kde som dodnes, nakoľko ma daná práca zaujala a som 
s ňou spokojný. 

Ako trávite svoj voľný čas?
   - Voľný čas trávim s priateľkou, rodinou a samozrejme pria-
teľmi, pretože sú to ľudia, v prítomnosti, ktorých sa cítim dobre 
a sú neoddeliteľnou súčasťou môjho života. Ak mi zvýši trochu 
voľného času, tak si rád vypočujem dobrú hudbu, pozriem ne-
jaký ten film a určite niekedy aj zašportujem, či už je to bicyklo-
vanie, lyžovanie, plávanie, squash...

V odbore pracujete už niekoľko rokov, priblížite nám sú-
časnú bilanciu v tejto oblasti?
   - Ak by som mal bilancovať, čo sa týka pracovnej úrazovos-
ti za rok 2010 v porovnaní s rokom 2009, tak ten minulý nebol 
práve najlepší. Zaznamenali sme totiž štyridsaťjeden úrazov, 
kým v roku 2009 bolo tých úrazov len  devätnásť. Rok 2009 bol 
krízovým rokom, kedy aj výroby bolo menej. Menej sa praco-
valo a bolo menej pracovných úrazov. S nábehom výroby na 
normálny cyklus, porovnateľný s rokmi 2007 a 2008, nám stú-
pla aj pracovná úrazovosť, ktorá je na porovnateľnej úrovni, ako 
v spomínaných rokoch. O ostatných výsledkoch a dosiahnutom 
stave v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci infor-
muje náš odbor pravidelne v správe, najaktuálnejšia, v ktorej je 
zhodnotený rok 2010, vyšla v januári tohto roku.

Iste máte svoje predstavy aj o tom, čo by ste robili inak. 
Plánujete vniesť do zabehnutej činnosti aj nejaké novin-
ky?
   - Niektoré novinky sme už zrealizovali, nad ďalšími ešte stá-
le v odbore premýšľame. Spomeniem tú najpodstatnejšiu no-
vinku, ktorou je aktualizovaná rámcová smernica BOZP – S 
- 301/2010, ku ktorej boli v závere roka organizované škole-
nia pre vedúcich zamestnancov, spojené s prezentáciou k apli-
kácii nových foriem a metód k zlepšovaniu protiúrazovej pre-
vencie a riadenia bezpečnej práce. Novinkami vyplývajúcimi 
z uvedenej smernice je napr. vydanie kartičky „Základné pra-
vidlá BOZP“ pre každého zamestnanca, vykonávanie bezpeč-
nostných päťminútoviek a individuálnych bezpečnostných po-
hovorov, systém hlásenia incidentov BOZP...

Na záver, vaše želanie?
    - V pracovnej oblasti je mojim želaním trvalé znižovanie pra-
covnej úrazovosti a samozrejme úspešné aplikovanie zave-
dených noviniek, pomocou ktorých chceme predchádzať pra-
covným úrazom, chorobám z povolania, nehodám a haváriám. 
V osobnom živote si želám pevné zdravie sebe aj mojim naj-
bližším.

ok
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Predstavujeme vám
Ing. Jozef HLAVÁČIK

bol do funkcie vedúceho odboru bezpečnosti práce
menovaný 1. decembra 2010

Účastníci školenia objektívom I. Kardhordovej

Školenie ekonómov na Táľoch

NechýBali NázorNé Príklady

O tom, či splnilo školenie svoje po-
slanie, nám vedúca odboru riadení 
daní a účtovníctva Ing. Alena Kvač-
kajová povedala: 
   - Na internete nájdeme široký vý-
ber školení k účtovnej závierke,  alebo 
k tvorbe daňového priznania, nenatrafí-

Zdravie a bezpečnosť pri práci sú prioritou našej spoločnosti. Tvor-
com tejto rubriky môže byť každý z vás, pretože v Okienku BOZP 
(bezpečnosti ochrany zdravia pri práci) odpovedá Ing. Ondrej Majer, 
PhD., koordinátor SRBP, na vaše otázky, ktoré posielajte na e-mail: 
majer.ondrej@zelpo.sk, resp. telefonujte na číslo 2770.

   V hoteli Stupka na Táľoch sa  27. januára 2011 uskutočni-
lo celodenné školenie ekonómov a účtovníkov, zamerané na 
účtovnú a daňovú závierku roka 2010.  Ing. Vladimír Pastierik 
audítor, daňový poradca a súdny znalec zo spoločnosti PKF, 
s.r.o., priblížil prítomným komplex činností, ktorých výsledkom 
bude spracovanie účtovnej závierky za rok 2010 a spracovanie 
daňového priznania k dani z príjmov právnických osôb.

me však na školenie, v ktorom by bola 
uvedená problematika skĺbená. Každý 
účastník školenia na Táľoch, musí ovlá-
dať účtovné a daňové predpisy, podľa 
ktorých bude uzatvárať rok 2010. Na-
koľko sa tieto predpisy,  bohužiaľ, me-
nia každý rok, a ani rok 2010 nebol vý-

nimkou, bolo dobré vypočuť si zhrnu-
tie týchto zmien. Renomovaný školiteľ 
Ing. Pastierik má za sebou prax audítora 
a daňového poradcu v rôznych firmách. 
Pri svojej činnosti neraz narazí na zau-
jímavé prípady, ktoré nám vždy dá do 
pozornosti. Mnohokrát účastníci ško-
lenia skonštatujú, že posudzovať po-
dobný  prípad v našej firme tak, ako to 
objasnil školiteľ,  by ich ani nenapadlo. 
Školenie upozornilo zúčastnených na 
možné chyby pri uzatváraní roku 2010 
a zároveň poskytlo návod na správne 
riešenia.                                           (vk)

dobné má ako prvoradý účel aj táto kartič-
ka. Mať po ruke, ak nemám v pamäti „od-
chýlky bezpečnosti“ a reagovať na svoju 
nápravu, alebo nápravu kolegu tak, aby 
sme ako kolektív dosahovali „požadova-
né parametre bezpečnosti a ochrany zdra-
via pri práci.“  A musíme to chcieť všetci, 
pretože pracovná úrazovosť smerom dole 
sama od seba nepôjde. 
   V záujme spoločného cieľa – bezpeč-
nosti a ochrany zdravia a trvalého znižo-
vania pracovnej úrazovosti  –  musí každý 
z nás slobodne a dobrovoľne chcieť urobiť 
pre dobro veci, a to ihneď konať a reago-
vať, ak zistí odchýlku od bezpečných pra-
covných podmienok, ak zistí nesúlad, ne-
zhodu, nedostatok medzi bezpečným pra-
covným postupom a spôsobu výkonu prá-
ce, alebo ak zistí možnosti zlepšenia sú-
časného spôsobom vykonávania práce. 
   Hlavným účelom je – „biť na poplach 
skôr, než sa niečo stane“ - reagovať na 
neprijateľnú situáciu, na nebezpečnú si-
tuáciu, na to, aby boli skôr a ihneď zais-
tené bezpečné pracovné podmienky a po-
tom bolo možné pokračovať v práci. Slov-
ným spojením „niečo stane“ myslím samo-
zrejme škodovú udalosť - úraz, alebo ne-
hodu, alebo taký prevádzkový stav na pra-
covisku, kde je zjavná odchýlka od bez-
pečných pracovných podmienok, alebo od 
zaistenia bezpečnosti pracoviska, kedy je 
skôr „náhoda“, že sa nič nestane a tomu 
stavu zvykneme hovoriť, „našťastie sa nič 
nestalo“. 
   V neposlednom rade slúži aj na to, aby 
som mal tiesňové čísla pri sebe, aby som 
mohol včas hlásiť incident BOZP, alebo 
nehodu, pracovný úraz, požiar k privola-
niu pomoci. 
   Nuž nosme ju a hlavne používajme ju. 
Plňme spoločne slová úvodu preambuly, 
ktorá je teraz skutočne zrozumiteľná a jed-
noznačná pre každého zamestnanca, pre-
dovšetkým napĺňaním základných pravi-
diel BOZP. Je to na každom z nás a na 
všetkých nás.
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   - Už tretí rok sa v našej škole vy-
učuje odbor so zameraním na in-
formatiku. SG ŽP patrí medzi ško-
ly veľmi dobre vybavené výpočto-
vou technikou. V škole je viac ako 
stotridsať počítačov, 
ktoré sú zapojené 
do počítačovej sie-
te riadenej dvoma 
serverami, každý z 
počítačov má pri-
pojenie na internet.
   Žiaci v informatic-
kej triede dostávajú  
po nástupe do školy 
notebook do vlast-
ného užívania. Slú-
ži im ako pracovný 
nástroj na spraco-
vanie prezentácií, učebných tex-
tov, poznámok, i ako spôsob ko-
munikácie s učiteľom. V rámci 
školy je vybudovaná wifi sieť, po-
mocou ktorej sa môžu študenti pri-
pojiť na internet. Pri výučbe sa vy-
užíva  e-learning prostredníctvom 
výučbového portálu MOODLE a 
na ňom zverejnených učebných 
textov a prezentácií.
   Vyučovanie informatiky  je v 
súlade so štátnym vzdelávacím 
programom a je úzko spojené s 
hospodárskou praxou, prostred-
níctvom spolupráce so ŽP Infor-
matika.
   V každom ročníku je týžden-
ná dotácia štyri vyučovacie hodi-
ny. Snahou je , aby si žiaci osvojili 
čo najviac vedomostí z oblasti vý-
počtovej techniky, ktoré sú využi-
teľné v hospodárskej praxi.
   Prvý ročník je zameraný na vše-
obecné si osvojenie vedomostí z 
oblasti informatiky. Žiaci sa oboz-
námia s históriou výpočtovej tech-
niky, číselnými sústavami  a zá-
kladnými pojmami používanými v 
informatike. Obsahom sú i základ-
né informácie z hardware počíta-
čov, periférnych zariadení a po-
čítačových sietí.  Ďalšou oblas-
ťou je ovládanie počítača a práca 
s kancelárskym balíkom OFFICE 
2007. Snahou je, aby bolo najlep-
ším žiakom na základe získaných 
zručností umožnené v druhom 
ročníku bezplatné vykonanie me-
dzinárodných skúšok na Európsky 
počítačový vodičák - ECDL štart. 

Prečo sú súkromné školy Železiarní Podbrezová správnym rozhodnutím?

Začnime mate-
riálnym vybave-
ním. Aká je úro-
veň vybavenia 
našich škôl  vý-
počtovou tech-
nikou?
   - Neviem to 
porovnať s inými 
školami, no infor-
mačné technoló-
gie, ktoré zabez-
pečuje ŽP Infor-
matika pre naše 
školy sú na vysokej úrovni 
(počet komponentov presiahol 
v roku 2010 sto kusov). Nie je 
to len samotná technika, ale aj 
servisné zabezpečenie, ktoré 
zaručuje do 24 hodín okam-
žitú náhradu chybných kom-
ponentov, poradenstvo a me-
todickú podpo-
ru. To sú služby, 
ktoré určite nie sú 
štandardom v iných školách. 
Jednou zo špecializácií Súk-
romného gymnázia ŽP je in-
formatika. Súvisí vaša spo-
lupráca so školou aj v tom-
to smere?
   - V roku 2008 sme s vede-
ním SG a SSOŠH prijali kon-
cepciu dlhodobej spoluprá-
ce.  Jej cieľom je zabezpe-
čiť študentom, pokiaľ možno 
čo najlepšie podmienky, v ob-
lasti IT pre zvládnutie štúdia. 
U študentov SG zameraných 
na informatiku vytvoriť dlho-
dobý záujem o tento odbor a 
podporovať ich aj počas vy-
sokoškolského štúdia. Celko-
vý koncept je znázornený na 

obrázku:
   Spolupráca medzi ŽP Infor-
matika a vedením SG a SSO-
ŠH je založená na zmluvnom 
vzťahu, je pravidelne kontrolo-
vaná a vyhodnocovaná vede-
ním ŽP a.s. Ide predovšetkým 
o:
* prevádzkovanie IS formou 
outsourcingu:
* správu, prevádzku WEB 
portálov, www.sgzp.sk, www.
ssoshzp.sk,
* outsourcing PC techniky a 
komunikačnej infraštruktúry, 
prenájom, poskytovanie HOT-
LINE služby,
* zabezpečenie nepretržitej 
prevádzkyschopnosti,
* vývoj špeciálnych aplikácií,
* participáciu na realizá-
cii, prevádzka počítačových 
učební, jazykových laboratórií, 

CNC laboratórií.
* E- learning: 
* udržanie kon-
kurencieschop-
nosti na globál-
nom trhu využitím 
prostriedkov IKT 
vo vzdelávaní,
* zaradenie zna-
losti v IKT do po-
žiadaviek pre 
profesijné kom-
petencie peda-
gogických za-

mestnancov,
* plošné rozšírenie využívanie 
služieb IS (Moodle) v škole. 
* zapojenie do programu Sie-
ťových akadémií:
*  vytvorenie podmienok pre 
výchovu odborníkov v oblas-
ti návrhu, budovania a správy 

počítačových sie-
tí na báze Cisco 
technológií.

* podporu vzdelávania v mo-
derných vývojových technoló-
giách:
* umožnenie študentom SG 
zvládnuť moderné vývojové 
nástroje,
* poskytnutie odbornú prax,
* zapojenie študentov do kon-
krétnych projektov podporujú-
cich modernizáciu IS ŽP a.s. a 
ich dcérskych spoločností.
Z uvedeného vyplýva, že 
žiaci študujúci odbor infor-
matika majú možnosť úzke-
ho kontaktu aj s vašou fir-
mou. Môžete nám priblí-
žiť možnosti, ktoré im tento 
kontakt ponúka?
   - Prvým kontaktom s našou 

firmou je na začiatku školské-
ho roku odovzdávanie, každé-
mu novému študentovi, note-
book - u, ako základnej učeb-
nej pomôcky. Nasledujú pra-
videlné exkurzie a prázdnino-
vé vzdelávacie kempy. Naši 
špecialisti spolupracujú s pe-
dagógmi Súkromného gym-
názia ŽP v rámci projektu 
CISCO akadémie, pomáha-
me pri získavaní ECDL preu-
kazu. Nebránime sa ani indi-
viduálnej spolupráci s jednot-
livými študentmi, pokiaľ preja-
via záujem. 
    Konečným efektom uvede-
nej stratégie by mali byť kvalit-
ne pripravení absolventi, kto-
rí oveľa ľahšie zvládnu vyso-
koškolské štúdium a v koneč-
nom dôsledku adaptačný pro-
ces pri nástupe do našej firmy. 

Ing. Jozefa URBANA, generálneho riaditeľa ŽP Informatika, 
s.r.o., sme požiadali o priblíženie spolupráce so súkromný-
mi školami ŽP:

O priblíženie výučby informatiky sme požiadali Ing. Ivana Štubňu, učiteľa infor-
matiky:

Časť hodinovej dotácie je veno-
vaná základom algoritmizácie a 
programovania v jazyku PASCAL. 
Obsahom výučby v prvom roční-
ku sú i základy práce s internetom.

   V rámci prvé-
ho ročníka sú for-
mou exkurzie žia-
ci oboznámení  aj s 
prácou a organizá-
ciou nášho partne-
ra -  ŽP  Informati-
ka, s.r.o.
   Po prvom roč-
níku organizuje-
me v spolupráci s 
ŽP Informatika let-
ný kemp informati-
kov, kde sa účast-

níci oboznámia s webovými apli-
káciami a tvorbou webových strá-
nok.
   Druhý ročník je zameraný na 
prácu s multimédiami, programo-
vaním webovej stránky pomocou 
jazyka HTML  a rozšírením vedo-
mostí z programovania PASCAL. 
Jeho súčasťou je výučba sieťo-
vých aplikácií programu CISCO  
modul CCNA1. 3.
   V druhom ročníku sa vybra-
ní žiaci zúčastňujú - v Liptovskom 
Mikuláši vo firme GAMO - medzi-
národných skúšok na Európsky 
počítačový vodičák - ECDL štart. 
Možno teda povedať, že už po ab-
solvovaní druhého ročníka vlastnia 
medzinárodné certifikáty z oblas-
ti informatiky.
   Tretí ročník je zameraný na 
internet a prácu s poštovými 

programami  a na prácu s vek-
torovým programom CADKEY98, 
umožňujúcim prácu s dokumentá-
ciou a výkresmi. Tento ročník roz-
širuje vedomosti  HTML a zákla-
dy práce s dynamickými webovými 
stránkami a prácou v PHP. V rám-
ci algoritmizácie sú doplnené ve-
domosti PASCAL - u o zložitejšie 
údajové štruktúry - pole, záznam.
   V tomto ročníku sa vybraní žia-
ci zúčastňujú  v Liptovskom Miku-
láši, vo firme GAMO,  medziná-
rodných skúšok na Európsky po-
čítačový vodičák - ECDL - kom-
plet. Možno povedať, že už po ab-
solvovaní tretieho ročníka vlast-
nia medzinárodné certifikáty z ob-
lasti informatiky, ktoré sú vítanou 
prílohou žiadostí o zamestnanie v 
rámci celej EÚ.
   V rámci záujmových krúžkov 
prebieha aj  výučba sieťových 
aplikácií programu CISCO  mo-
dul CCNA2.
   Vo štvrtom ročníku si študen-
ti rozširujú a kompletizujú získané 
vedomosti. Rozširujú ich o objek-
tové programovanie  LAZARUS a 
praktické poznatky so zameraním 
na čo najúspešnejšie sa zarade-
nie našich žiakov do praxe v ob-
lasti informatiky. 
   Informatika je nesporne veda, 
ktorá zahŕňa mnohé oblasti hos-
podárskej praxe. Úlohou našej 
školy je pripraviť žiakov predo-
všetkým na praktickú aplikáciu 
získaných poznatkov v ich ďalšom 
živote a ich úspešné zaradenie sa 
na trhu práce.

Teší nás napredovať v infor-
matike.                      F: J. Čief
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Prečo sú súkromné školy Železiarní Podbrezová správnym rozhodnutím?

Systém ECDL je nadnárodná 
iniciatíva na podporu, rozširo-
vanie a zdokonaľovanie zá-
kladnej počítačovej gramot-
nosti a jej overovania. Jadrom 
iniciatívy je program ECDL, v 
ktorom sa overuje počítačová 
gramotnosť pomocou medzi-
národne uznávanej štandar-
dizovanej metodiky. Stavia na 
dôkladne definovanom okru-
hu vyžadovaných vedomos-
tí a zručností štruktúrovanom 
do niekoľkých tematických 
oblastí. Študenta programu 
ECDL sprevádza medziná-
rodne rešpektovaný doklad 
Index ECDL. Dňa 9. decem-
bra uplynulého roka  sa šty-
ria žiaci III.H triedy zúčast-
nili na posledných troch mo-
duloch skúšok ECDL. Konali 
sa v akreditovanom stredisku 
ECDL vo firme GAMO v Lip-
tovskom Mikuláši a pozostá-
vali z troch modulov: Základy 
informačných technológií, Da-
tabázový systém a Informá-
cie a komunikácia. Všetci ich 
úspešne absolvovali, za čo im 
patrí uznanie. Získaný certifi-
kát im nepochybne pomôže v 
ďalšom štúdiu, i v hospodár-
skej praxi. A čo študentov vie-
dlo k rozhodnutiu zapojiť sa do 
ECDL?

Desana Daxnerová
   - ECDL som sa zúčastnila, 
lebo mám chuť rozvíjať sa, no 
aj z dôvodu, že mi tento cer-
tifikát môže pomôcť v budúc-
nosti pri prijatí na vysokú ško-
lu alebo do zamestnania. Som 
veľmi rada, že sme všetci us-
peli a získali certifikát.

Lucia Králiková
   - Skúšok som sa zúčast-
nila preto, lebo som si chcela 
dokončiť už začatý certifikát a 
viem, že sa mi to v budúcnos-
ti zíde. Keďže študujem od-
bor informatika, snažím sa o 
účasť na všetkých  súťažiach 
či iných aktivitách takého-
to typu. Chystám sa na vyso-
kú školu a myslím si, že v bu-
dúcnosti to zúročím. Bolo nás 
malo, ale som rada, že sme to 
všetci zvládli. 

Michaela Pavúková
   - ECDL bolo výzva, dosiah-
nuť niečo viac, ako naši ro-
vesníci. Naučiť sa niečo nové, 
byť v niečom lepší. A v bu-
dúcnosti nám možno získanie 
certifikátu pomôže pri hľada-
ní práce.

Jakub Muránsky
   - Týmto certifikátom som 
si chcel zvýšiť kvalifikáciu a 
myslím si, že sa mi to z hľa-
diska profesijného uplatnenia 
zíde aj do budúcnosti, hlavne 
pri hľadaní práce alebo ďal-
šieho študijného zamerania.

PaedDr. Michala Budov-
ca, manažéra futbalu ŽP 
ŠPORT, a.s., sme požiadali 
o priblíženie spolupráce so 
súkromnými školami ŽP:
   - Futbalový oddiel veľmi úzko 
spolupracuje so SG a SSOŠH, 
nakoľko v týchto školách sú vy-
tvorené športové triedy so za-
meraním na tento šport. 
Akými materiálnymi pod-
mienkami disponujú školy z 
hľadiska rozvoja športových 
aktivít?
   - Školy majú vytvorené nad-
štandardné podmienky, či už je 
to telocvičňa s mondoflexovým 
povrchom, ktorý sa využíva na 
svetových podujatiach futsa-
lu, tenisu a hádzanej, ďalej mini 
ihrisko s umelou  trávou, spin-
ningovú miestnosť s dvadsiati-
mi bicyklami, po-
silňovňu, bežec-
ké pásy a veslova-
cí trenažér.
Preferované dru-
hy športov tvoria 
aj špecializácie 
pri štúdiu. Môže-
te nám priblížiť o 
aké druhy špor-
tov ide v gymna-
ziálnom štúdiu a 
v strednej odbor-
nej škole?
   - V SG ŽP sú to - biatlon, 
zaradený do Centra olympij-
skej prípravy, golf, snowboard, 
hokej, atletika, cyklistika a fut-

Skúšky ECDL

V našej škole je aj kopec zábavy...

bal. V SSOŠH ide 
o futbal a biatlon.
Aký je spôsob 
spolupráce ak-
ciovej spoloč-
nosti ŽP ŠPORT 
so súkromnými 
školami Železiar-
ní Podbrezová?

   - Spolupráca prebieha na 
rôznych úrovniach, či už sú to 
ľudské zdroje: učitelia SG a 
SSOŠH pôsobia aj ako tré-
neri ŽP ŠPORT-u. Materiál-

ne ŽP ŠPORT vypomáha ško-
lám nákupom športového ma-
teriálu a školy ponúkajú futba-
lovým družstvám ŽP ŠPORT-u 
priestory na športovanie.
Od čias zavedenia špeciali-
zovaných odborov na špor-
tové disciplíny ste iste za-
znamenali výrazných jedin-
cov.  
   - Áno, vo futbale je to re-
prezentant v mužskej kategó-
rii Juraj Kucka, ktorý dnes hrá 
za FC Janov, hráč Slovana 

Bratislava, v súčasnosti hos-
ťujúci v Slovane Liberec, Mi-
chal Breznaník, reprezentant 
do 19 rokov Erik Gemzický, re-
prezentant do 17 rokov Michal 
Faško, reprezentant do 16 ro-
kov Július Szőke. V atletike sú 
to reprezentantky Slovenska v 
skoku do výšky - Klára Ábelo-
vá a Táňa Dunajská a v biat-
lone reprezentanti Slovenska - 
juniori - Ondrej Švantner a Ľu-
bomír Lapin.

Náš bývalý študent Juraj 
Kucka dnes hrá v FC Ja-
nov. F: I. Kardhordová

Dvojstranu pripravila
O. Kleinová
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Jedálny lístok od 14. do 20. februára 2011 Jedálny lístok od 21. do 27. februára 2011

Pondelok
Polievka: údeninová, pečivo

Vyprážaná ryba, zem. šalát s majonézou
Jelení guľáš, cestovina

Kurča dusené so slivkami, ryža
Šalát z červenej repy so syrom, pečivo
Brav. mäso na karí korení so zeleninou 

Buchty na pare s lekvárom,
mak. posýpka, kakao

Bageta s pikantným mäsom (pik. brav. mäso, 
hláv. šalát, paradajky, paprika, dressing) 

Plnená sekaná pečienka, pečivo
Utorok

Polievka: slepačia s cestovinou, pečivo
Sikulský bravčový rezeň, knedľa

Morčacie prsia so syrom a špenátom,
ryža, šalát

Lečo s klobásou, zemiaky
Švajčiarsky šalát s tofu, pečivo

Mrkvovo-hubový nákyp, paradaj. šalát
Plnené rožky tvarohové, kakao

Celozrnná bageta mexická (šunka, mrkva, pa-
radaj., ster. uhor., syr, červ. kapusta, fazuľa, 

kukurica, hrášok, dressing)  
Vyprážané kuracie stehno v cestíčku, pečivo

Streda
Polievka: kyjevské šči, pečivo

Námornícke hovädzie mäso, slov. ryža, šalát
Parmský bravčový rezeň, zem. kaša, kompót

Plnená hlávková kapusta, knedľa
Cestovinový šalát so špenátom

Morčac. prsia na hrášku, mrkvový šalát
Palacinky s nutelou

Bageta s kuracím mäsom (kur. mäso, hláv. ša-
lát, kukurica, kapia, pikantný dressing)

Pečená bravčová krkovička, pečivo
Štvrtok

Polievka: frankfurtská, pečivo
Hovädzie dusené, kôprová omáčka, knedľa
Pečené kuracie stehno, zelenin. ryža, šalát
Údené mäso, hrach. kaša, uhorka, chlieb

Pikantný šalát šampiňón. so šunkou, pečivo
Cestoviny s brokolicou a smotanovou omáčkou

Zemiakové knedličky jahodové s orechmi
Celozrnná bageta salámová so šalátom (salá-
ma, uhor. šalát, papirka, paradajky, šalát konz.)

Vyprážaný bravčový rezeň, pečivo
Piatok

Polievka: držková, pečivo
Hydinové ražniči, zemiaky, šalát

Brav. rezeň na zelenom korení, cestovina
Nákyp z morskej ryby, dusená zelenina

Jablkovo-zelerový šalát s ananásom, pečivo
Zemiak. haruľa s olivami, paradaj. omáčka

Ryžový nákyp s ovocím
Bageta Gurmán (lahôdkové kare, ste. uhorky, 

vajce, maslo, horčica)
Pečené kačacie stehno, pečivo

Sobota
Polievka: prešporská, pečivo

Maďarský hovädzí guláš, knedľa
Nedeľa

Polievka: goralská, pečivo
Pečené kačacie stehno, ryža, kompót

Výpisy z účtov
od druhej februárovej

dekády

Stabilita tradične s nadštandardným zhodnotením   Predvlani sa DDS Stabilita, 
aj napriek zložitej situácii na fi-
nančných trhoch, darilo. Úspory 
sporiteľov zhodnotila nadštan-
dardne, o viac než 8,6 percenta. 
Aký bol však rok minulý?
   „Myslím si, že naši klienti budú 
spokojní,“ konštatovala Jana 
Volnerová, ve-
dúca oddele-
nia marketin-
govej komuni-
kácie DDS Stabilita. „Treba vy-
chádzať z reality a uvedomiť si, 
že ide o druhý pokrízový rok, 
že  turbulencie na finančnom 
trhu ,  tak ako aj v ostatných sfé-
rach života, ešte stále pretrváva-
jú. V prípade fondov, ktoré pra-
cujú s takou stratégiou ako my, 
čiže vyváženou, sa výnosy za 

Sčítanie je osobitný druh štatistického zisťovania, ktorého ob-
sah, rozsah a spôsob vykonania upravuje zákon č. 263/2008 
Z.z. - o sčítaní obyvateľov, domov a bytov v roku 2011. 
Podľa tohto zákona poskytnúť údaje na účely sčítania je po-
vinný:
- každý obyvateľ okrem cudzinca požívajúceho diplomatické 
výsady a imunitu; cudzinec, ktorý má pobyt na území Sloven-
skej republiky kratší ako 90 dní, poskytne údaje v obmedze-
nom rozsahu (pohlavie, dátum narodenia, štátna príslušnosť),
- vlastník domu alebo správca domu alebo nájomca domu 
za každú budovu určenú na bývanie alebo inú budovu, ktorá je 
obývaná v rozhodujúcom okamihu sčítania,
- vlastník bytu alebo správca bytu, alebo nájomca bytu, 
alebo podnájomník bytu, pri sčítaní bytov.
   Sčítanie obyvateľov, domov a bytov v roku 2011 bude výni-
močné najmä z dvoch dôvodov. Podľa nariadenia Európske-
ho parlamentu a Rady (ES) č. 763/2008 sa uskutoční po prvý 
raz v histórii v tom istom roku vo všetkých členských štá-
toch Európskej únie pri využití rovnakých, respektíve po-
dobných definícií zisťovaných údajov. Zvýši sa tým porov-
nateľnosť výsledkov sčítania obyvateľov, domov a bytov, čo má 
z hľadiska rozhodovania a prognózovania osobitný význam. 
Pri sčítaní obyvateľov, domov a bytov v roku 2011 si obyvate-
lia Slovenskej republiky budú môcť po prvý raz v histórii 
vybrať, či vyplnia sčítacie formuláre v listinnej podobe ale-
bo v elektronickej forme, prostredníctvom pripravovanej in-
ternetovej stránky

www.scitanie2011.sk 
   Na území Slovenskej republiky sa sčítanie vykoná k 21. máju 
2011. Do sčítacích tlačív A. Údaje o obyvateľovi, B. Údaje 
o byte, C. Údaje o dome sa zaznamenajú údaje aktuálne k 
rozhodujúcemu okamihu sčítania, ktorým je polnoc z piat-
ka 20. mája 2011 na sobotu 21. mája 2011. To znamená, že 
všetky udalosti, akými sú napríklad narodenie dieťaťa, sobáš, 
sťahovanie, zmena zamestnania a pod., ktoré sa udejú do pol-
noci 20. mája 2011, sa budú zaznamenávať do sčítacích for-
mulárov. Všetky udalosti, ktoré sa udejú po polnoci 20. mája 
2011, budú predmetom zisťovania až v ďalšom sčítaní.
   Sčítacie tlačivá sa okrem štátneho jazyka vyhotovia aj v ja-
zyku maďarskom, rómskom, rusínskom a ukrajinskom v listin-
nej a elektronickej forme a v elektronickej forme aj v anglic-
kom jazyku. 

(Pokračovanie v budúcom čísle)

TO NAJDÔLEŽITEJŠIE
O SČÍTANÍ

minulý rok pohybovali na úrov-
ni jedného až dvoch percent.  
DDS Stabilita dosiahla spome-
dzi ostatných doplnkových dô-
chodkových spoločností v minu-
lom roku opäť najvyššie zhodno-

tenie  3,2 per-
centa. Zdôraz-
ňujem, že ide o 
„čisté“ zhodno-

tenie vkladov, teda už po odpo-
čítaní všetkých poplatkov. Také-
to zhodnotenie sa samozrejme 
týka klientov, ktorí mali u nás pe-
niaze celý rok. Ak niekto vstúpil 
do systému napríklad v septem-
bri, výnos za štyri mesiace bude 
pochopiteľne iný. Sklamaní ne-
budú ani poberatelia dávok. 

Zhodnotenie úspor vo výplat-
nom fonde býva kvôli konzer-
vatívnemu investovaniu, s hlav-
ným dôrazom na bezpečnosť 
a ochranu úspor, síce nižšie, ale 
aj tak predsta-
vuje viac ako 
1,7 percenta.
   DDS Stabi-
lita bola vla-
ni mimoriadne 
úspešná aj pri 
uzatváraní nových účastníckych 
zmlúv. Na jej „konto“ ich pribu-
dlo bezmála  desať tisíc a cel-
kovo ich spoločnosť od svojho 
vzniku uzatvorila viac ako 173 
tisíc V súčasnosti evidujeme už 
napr. 21 tisíc poberateľov perio-

dických dávok. Mimoriadne po-
tešiteľný je fakt, že aj napriek 
pribúdajúcemu počtu poberate-
ľov dávok nám počet aktívnych 
sporiteľov stúpa,“ uviedla Jana 

Volnerová. 
   Blíži sa čas 
daňových pri-
znaní a preto 
by som rada 
pr ipomenu-
la všetkým 

klientom, že ešte aj tento rok 
si napriek legislatívnym zme-
nám môžu uplatniť daňovú úľa-
vu v plnej výške a v prípade, že 
si na sporenie odložili v roku 
2010 okolo 400 eur, ušetria tak 
na dani takmer 80 eur.
Výpisy z účtov môžu klienti DDS 
Stabilita očakávať po 10. febru-
ári 2011. V tejto súvislosti Jana 
Volnerová upozorňuje, aby tí, 
u ktorých došlo v poslednom 
období k zmenám priezviska či 
bydliska, oznámili nové skutoč-
nosti na kontaktných miestach 
DDS Stabilita čo najskôr. „Spo-
lu s výpismi dostane každý aj  
Spravodaj DDS Stabilita, v kto-
rom budeme informovať o dvoch 
pripravovaných novinkách,“ do-
dala. „Veľmi často nám klienti 
volajú a zaujímajú sa o aktuál-

ny stav na svojom účte. Takéto 
informácie však telefonicky ne-
môžeme poskytovať. Sme pre-
svedčení, že novú službu – we-
bovú samoobsluhu, ktorú teraz 
zavádzame, preto veľmi ocene-
nia. Sporiteľom, ktorí budú mať 
o túto službu záujem, stačí vy-
plniť priloženú návratku a za-
slať nám ju v obálke na odpo-
veď, ktorú nájdu v zásielke.  Do 
budúcna im už každý ďalší výpis 
budeme zasielať elektronickou 
formou a zároveň im umožníme 
prístup na náš portál, kde po pri-
hlásení už môžu sledovať stav 
svojho účtu kedykoľvek. Keď-
že v Košiciach už onedlho bude 
skutočný športový sviatok, roz-
hodli sme sa okrem nových slu-
žieb priniesť aj nové zážitky. Ná-
vratky budeme žrebovať. Tri-
dsať tých, na ktorých sa usme-
je šťastie, získa vstupenky na 
niektorý zo zápasov MS v ľado-
vom hokeji. Druhá novinka sa 
týka klientov, ktorí sa rozhod-
nú prehodnotiť svoj príspevok 
do doplnkového dôchodkové-
ho sporenia a zvýšia si ho o mi-
nimálne päť eur. Pripravili sme 
pre nich súťaž „Nájdi eso.“  Viac 
sa dozvedia v priložených infor-
máciách.

Pondelok
Polievka: fazuľková kyslá, pečivo
Maďarský hovädzí guľáš, knedľa

Prírodný bravčový rezeň, zelen. ryža, šalát
Vyprážaný karfiol, zem., tatárska omáčka

Zeleninový šalát s reďkovkou, pečivo
Plnené papriky so sójou a ryžou, zemiaky

Moravský koláč, kakao
Celozrnná bageta šunková so šalátom (šunka, 

uhorka šal., paprika, paradajky, šalát konz.)
Vyprážaný karbonátok, pečivo

Utorok
Polievka: nosická s cícerom, pečivo

Vyprážaný morčací rezeň pivársky, zem., šalát
Brav. mäso na rasci, slovenská ryža, šalát

Restovaná kačacia pečeň, hrášková ryža, šalát
Grécky šalát, pečivo

Zapečená ryba so šampiň.,
šalát z červ. kapusty

Tvarohový nákyp s višňami
Bageta s kuracím mäsom (kur. mäso, hlávkový 

šalát, kukurica, kapia, pikantný dressing) 
Pečený bôčik s masťou a cibuľou, pečivo

Streda
Polievka: roľnícka, pečivo

Kuracie soté s mandarínkami, ryža, šalát
Sedliacka brav. pečienka, červ. kapusta, knedľa

Ravioly so syrom, paradajková omáčka
Mrkvový šalát s marhuľami

Cestoviny s pórovou omáčkou
Bryndzovníky

Celozrnná bageta indická (kur. šunka, ster. 
uhorky, červ. kapusta, syr, maslo, horčica, pi-

kantný dressing)
Vyprážaná ryba, pečivo

Štvrtok
Polievka: krupicová so zelen., pečivo
Perkelt z morčacieho mäsa, cestovina

Belehradský brav. rezeň, opek. zemiaky,
uhorka

Pizza zeleninová so salámou
Lipský šalát so špargľou, pečivo

Morčac. prsia s mrkvou, šalát z čín. kapus-
ty s ananásom

Rezance s orechmi
Bageta šampiňónová so šunkou (šunka, šam-

piňóny, vajcia, syr, čínska kap., kukurica,
dressing)

Pečené kuracie stehno vykostené, pečivo 
Piatok

Polievka: fazuľová s paradajkami, pečivo
Sviečková hovädzia pečienka, knedľa

Kuracie prsia s ananásom a syr., ryža, šalát
Zemiak. - bryndzové pirohy so slaninkou

Mexický šalát, pečivo
Tofu s kuracím. prsiami na čínsky spôsob

Pečené buchty s čuroried. džemom, kakao
Celozrnná bageta syrová (maslo, syr Niva, syr 

údený, vajce, hláv. šalát, kapia)
Vyprážaný brav. rezeň so sezamom, pečivo

Sobota
Polievka: boršč s mäsom, pečivo

Brav. rezeň s Nivou a šampiňón., tarhoňa, šalát
Nedeľa

Polievka: hrášková s hubami, pečivo
Záhorácky hovädzí závitok, zem., šalát



„Čo odišla si do večnosti uplynul dlhý 
nekonečný rok. Ďakujeme, že bola si 
tu, za mnoho krásnych spomienok.“
Dňa 5. februára uplynul rok odvtedy, 
ako sme sa rozlúčili s milovanou man-
želkou, matkou a starou matkou

Helenou ŠTELLEROVOU.
Kto ste ju poznali venujte jej spolu 

s nami tichú spomienku.
S láskou spomína najbližšia rodina

... 
Dňa 1. februára sme si pripomenuli 3. 
výročie od úmrtia milovanej manželky, 
mamy a starej mamy

Márie MAJERÍKOVEJ
z Dolnej Lehoty.
S láskou spomínajú manžel,

synovia s rodinami
...

„Kto v srdciach žije, neumiera.“
Dňa 19. februára uplynie šesť rokov od 
úmrtia  nášho milovaného otca
Ľudovíta PÉNZEŠA z Podbrezovej.

Kto ste ho poznali venujte mu spolu 
s nami tichú spomienku

...
„Nebolo mu dopriate s nami viacej byť, 

nebolo lieku, aby mohol s nami ďalej žiť.“
Dňa 14. februára si pripomenieme nedožité 50. narodeniny 

a 19. marca uplynie päť rokov, čo nás 
opustil manžel, otec a starý otec

Vladimír KARAKO.
Ďakujeme všetkým, ktorí mu v týchto 
dňoch venujú tichú spomienku.
S láskou a úctou spomína manželka 
a dcéry Zuzanka s rodinou, Marcelka, 
bratia s rodinou a ostatná blízka rodina

...
„Spomíname na teba s láskou a úctou. 
V srdci si uchovávame spomienku na 
teba a tvoje láskavé srdce a ruky, kto-
ré nám vždy pomohli. Ďakujeme ti za 
všetko. Máme ťa radi aj keď už nie si 
medzi nami.“
Dňa 20. februára si pripomenieme 
štvrté výročie od úmrtia nášho drahé-
ho manžela, otca a starého otca

Jozefa BELKU
z Čierneho Balogu, Fajtova.

S láskou a úctou spomínajú manželka Janka, syn Erik s rodi-
nou a vnúčatá Dávidko, Leuška a ostatná rodina

...
Dňa 16. februára si pripomenieme 
druhé výročie odvtedy, ako nás navždy 
opustil milovaný manžel, otec a sta-
rý otec

Stanislav VAJS z Podbrezovej.
Spomínajte s nami

Ďakujeme všetkým 
príbuzným, priateľom, 
susedom, známym, 
bývalým spolupracov-
níkom a ostatným, 
ktorí sa prišli rozlúčiť 
s našim drahým man-
želom, otcom a starým 
otcom

Jozefom JEŽEKOM z Brezna.
Zároveň ďakujeme za prejavy sústrasti a kveti-
nové dary, ktorými ste sa pokúsili zmierniť náš 
hlboký žiaľ.                    Manželka, dcéra a syn
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Inzertná služba

februárovým

Spomienky

50. výročie
V roku 1961:
- v máji sa začalo s výrobou na dvoj-
prúdovom zariadení plynulého od-
lievania ocele, ktorého sprevádzko-
vanie znamenalo historický začia-
tok uplatňovania najprogresívnejších 
technológií odlievania ocele v Česko-
slovensku. Spolu so ZPO bola odo-
vzdaná aj kyslikáreň CLAUDE TE 
400,
- do funkcie podnikového riaditeľa bol 
menovaný Michal Hanko,
- 24. júna 1961 sa prvýkrát vo Šver-
movych železiarňach (aj na Sloven-
sku)  uskutočnil slávnostný akt prija-
tia vlastných vyučencov do radov že-
leziarov.

40. výročie
V roku 1971:
- hnedouhoľné agregáty zanikli,  16. 
septembra bol zapálený prvý horák 
na žíhacej peci so zemným plynom, 
- 25. augusta bola skúšobne v ťahár-
ni rúr vyrobená prvá rúra.
25. výročie
V roku 1986:
- 1. septembra bola odovzdaná budo-
va Stredného odborného učilišťa hut-
níckeho v Lopeji do užívania, čím sa 
zavŕšila prvá etapa výstavby,
- 31. marca odišiel do dôchodku Ing. 
Anton Kolenička, po 23 - rokoch vo 
funkcii riaditeľa podniku a 14. apríla 
1986 bol menovaný do tejto funkcie 
Ing. Anton Štulrajter.

20. výročie
V roku 1991:
-1. apríla bolo učilište vyčlenené zo 

Výročia v roku 2011
Aký bude rok 2011? Očakávania sú rôzne. Isté však je, 
že i v tomto roku si pripomíname významné historické 
udalosti, z ktorých prevažná väčšina formovala podbre-
zovské železiarne do dnešnej podoby:

(Dokončenie z min. čísla)

V januári odišli
do predčasného dôchodku

Pavel GÁLL, Oľga KŔČOVÁ, Juraj TRNČÁK,

do dôchodku
Oľga BERAXOVÁ, Ing. Štefan KAŠTAN, Mária KÁMENO-

VÁ, Ing. Ernest KILVÁDY, Ing. Pavel PIVARČI.
V mene vedenia akciovej spoločnosti Železiarne Pod-
brezová im ďakujeme za odvedenú prácu a do ďalších 

rokov života želáme veľa slnečných dní.

pracovné jubileá
40-ročné

Ladislav KENDERESSY
Ján URBAN
35-ročné

Katarína DONOVALOVÁ
Pavel GIERTLI

Zdeno MLYNČOK
30-ročné

Anna JANEČEKOVÁ
Bc. Jarmila KUPCOVÁ

Miroslav SEKÁČ
25-ročné

František GOCELIAK
Ivan SIVČÁK

20-ročné
Blanka CABANOVÁ

životné jubileá
Ivan SPIŠIAK

Ľubomír TURŇA
Ladislav BROZMAN

Pavel JERGUŠ
Ján KŇAZÍK

Stanislav KOSTÚR
Katarína MAGÁŇOVÁ

Jozef PAŽMA
Darina ŠŤAVINOVÁ
Ľubica VALENTOVÁ

František VARL

Liahne pre hydinu.
0914 291 265

...
Lacné auto – výfuky, spojky, 
tlmiče. 0907 181 800

...
Predám RD v Pohronskej 
Polhore v centre obce, na ro-
vinatom pozemku. Nutná re-
konštrukcia. 24 900 €. Kon-
takt: 0948 001 811

   Pred niekoľkými dňami sme sa rozlúčili s 
Jozefom JEŽEKOM, ktorý podľahol ťažkej chorobe. 

   Poznal som ho od jeho príchodu do Podbrezovej. Začínal ako hráč, po-
tom bol trénerom a svoju športovú kariéru končil na poste funkcionára fut-
balového klubu. Futbalu, a najmä tomu podbrezovskému, upísal celý svoj 
život. Podieľal sa na výchove desiatok hráčov, ktorí si ho vážili. Dôkazom 
bola aj veľká skupina bývalých aktívnych hráčov a priaznivcov futbalu na 
jeho poslednej rozlúčke.
   Aj ja som pôsobil ako funkcionár telovýchovnej jednoty a môžem len kon-
štatovať, že to bol človek, ktorý veľa pre podbrezovský futbal znamenal 
a venoval mu svoj čas aj ako dôchodca. V tomto človeku strácam nielen ja, 
ale aj ostatní bývalí spoluhráči, vynikajúceho priateľa. 

Česť tvojej pamiatke, Jožko!
Ing. Július Dvorský, priateľ a spoluhráč

štátneho podniku Švermove železiar-
ne pod MH SR a bola zriadená sa-
mostatná príspevková organizácia 
Stredné odborné učilište hutnícke 
Podbrezová,
-1. augusta  bola, so zámerom zvýše-
nia pridanej hodnoty výrobkov, otvo-
rená hutnícka druhovýroba,
- 15. augusta bol daný do skúšob-
nej prevádzky automatizovaný sys-
tém riadenia technologického proce-
su kontinuálneho odlievania ocele,
- 30. septembra železiarne získali 
monogram API pre špecifikácie API 
5L a API 5CT pre odvetvie naftové-
ho a olejárskeho priemyslu od API 
Dalas,
- v novembri bola zriadená podniko-
vá polícia, 
- 18. novembra sa uskutočnila po-
sledná tavba na SM peci č. 2.

15. výročie
V roku 1996:
- 23. februára sa ŽP a.s. stali členom 
ESTA - Asociácie európskych výrob-
cov oceľových rúr,
- 31. marca bola daná do prevádzky 
digitálna telefónna ústredňa,
- v máji bol vo zvarovni rúr veľkých 
priemerov rozšírený sortiment o  rúry 
s prírubami,
-1. júla bolo k Strednému odbornému 

učilišťu hutníckemu pričlenené Stred-
né odborné učilište strojárske Piesok,
- v decembri bol rozšírený výrobný 
program elektrooceliarne o oceľové 
bloky kruhového priemeru 150 mm.

10. výročie
V roku 2001:
- 21. januára bolo zriadené Hutnícke 
múzeum Železiarní Podbrezová,  za-
členené do siete slovenských múzeí 
22. januára,
- 17. marca bol ocenený predseda 
predstavenstva a generálny riaditeľ 
Ing. Vladimír Soták  „Krištáľovým kríd-
lom 2000“ v kategórii hospodárstvo,
-  11. mája bolo oficiálne uvedené 
do prevádzky korózne laboratórium 

- prvé a dovtedy jediné svojho druhu 
na Slovensku,
- 5. júna bola uvedená do prevádz-
ky nová kogeneračná jednotka (paro-
plynové zariadenie) výroby elektrickej 
energie a pary, v tom čase patriaca 
k špičke v energetickom priemysle,
- v júli sa ŽP stali víťazom verejnej sú-
ťaže, vyhlásenej na odpredaj akciovej 
spoločnosti ŽĎAS v Žďári nad Sáza-
vou. Tento krok bol základom novej 
stratégie železiarní, založenej na di-
verzifikácii podnikateľskej činnosti,
- 24. októbra elektroservis odovzdal 
do trvalej prevádzky komunikačný 
systém dcérskej spoločnosti Tále, 
- 15. novembra vláda rozhodla o vrá-
tení učilíšť podnikom,
- 27. novembra bolo dané do užíva-
nia, v tom čase jedno z najmoder-
nejších zariadení svojho druhu v Eu-
rópe - linka na adjustáž kotlových rúr 
vo valcovni bezšvíkových rúr.

Spracovala V. Kúkolová
z podkladov HM

Rozlúčka s priateľom

...
Doučujem nemecký jazyk. 
Cena dohodou. 0915 629 992

...
Lacno predám zostavu vý-
klopných roštov, predný rošt, 
komínovú klapku na Dakon 
DOR 32 (používané jednu vy-
kurovaciu sezónu).
Kontakt: 0905 913 361

...
Predám 3-izbový byt, Brezno-
Západ. Kontakt: 0907 745 483

Poďakovanie
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   Naša mladá skokanka do výšky Tatiana Dunajská si 3. febru-
ára 2011 v Nitre, na ďalšom pokračovaní seriálu výškarských 
mítingov Latka 5 miest,  zlepšila svoje osobné maximum už na 
179 centimetrov.
   Tento vynikajúci výkon je zároveň splneným limitom „B“ (ENTRY) 
na Majstrovstvá Európy juniorov (do 19 rokov), ktoré sa uskutočnia 

v estónskom Talline 21. - 24. júla 2011. Tatiana skákala fantasticky, 
je vynikajúco pripravená a všetky postupné výšky (160,165,170,175 
a aj 179 centimetrov) zdolala na prvý pokus. Nad jej sily však už bol 
„A“ limit Slovenského atletického zväzu, ktorý by jej zaručil stoper-
centnú účasť na spomínaných MEJ – 182 centimetrov, aj keď poku-
sy na tejto výške vyzerali veľmi nádejne a Táňa latku len veľmi ľahko 
zhadzovala. Stosedemdesiatdeväť centimetrov je najlepším tohto-
ročným výkonom aj v kategórii žien na Slovensku. Ďalšiu možnosť 
bude mať v Banskej Bystrici na svetovom podujatí  Europa SC high 
jump,  kde Táňa bude zastupovať Slovensko medzi najlepšími sú-
časnými skokankami sveta - ženskej kategórie. Veríme, že v takejto 
konkurencii si posunie svoje osobné maximum ešte vyššie a poda-
rí sa jej splniť aj  „ostrý“ a prísny „A“ limit na spomínané MEJ. Ta-
tiana študuje a pripravuje sa v Súkromnom gymnáziu ŽP, kde vďa-
ka ústretovosti vedenia školy má vytvorené vynikajúce podmienky 
na prípravu. Veľké poďakovanie patrí hlavne zriaďovateľovi  - Žele-
ziarňam Podbrezová, ktorý na jej prípravu vynakladá nemalé finanč-
né prostriedky. Vďaka škole a železiarňam nám na Slovensku rastie 
výškarka schopná konkurovať svojim rovesníčkam na európskych i 
svetových podujatiach.                           PaedDr. Roman Snopko, PhD.
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V areáli Lyžiarskeho strediska 
v Zuberci sa 15. januára ko-
nali prvé preteky Slovenské-
ho pohára predžiakov v ob-

...a Ema Surová

Organizáciou druhého kola 29. - 30. janu-
ára bol Slovenským zväzom biatlonu po-
verený Klub biatlonu Predajná v spoluprá-
ci so ŽP Šport, a.s. Pre nedostatok snehu sa 
preteky neuskutočnili na strelnici v Predaj-
nej, ale v areáli v Osrblí, kde trate a strelni-
ca sú už pripravené na februárové preteky IBU 
CUP a Stredoeurópsky pohár. SZB zabezpe-
čil technický sneh na štvorkilometrovom okru-
hu, čím vytvoril výborné podmienky na tréning, 
ako i priebeh druhého kola. Počas sobotňajšej 
porady vedúcich výprav prišla správa z turec-
kého strediska biatlonu Kandili (2100 m.n.m.) 
o tom, že Matej Kazár sa na Svetovej univerzi-
áde zaradil medzi najlepších pretekárov vo vy-
trvalostných pretekoch bronzovým umiestne-
ním, so stratou na víťaza 10,4 sekundy. Nielen 

táto správa, ale i počasie a práca všetkých za-
interesovaných, prispeli k výbornej atmosfére 
druhého kola Slovenského pohára.
   V sobotu v rýchlostných pretekoch do-
siahli naši biatlonisti: v kateg. žiakov 12 – 
13 ročných:  14. Dušan Peťko, žiaci 14 - 15 
roční: 2. Martin Brezina, 14. Tomáš Longau-
er, žiačky 10 - 11 ročné: 4. Zuzana Longaue-
rová, žiačky 12 – 13 ročné: 1. Karin Kazáro-
vá, žiačky 14 – 15 ročné: 9. Anna Lešťanová.
   V nedeľu vo vytrvalostných pretekoch 
boli v kategóriách: žiaci 12 – 13 roční: 12. 
Dušan Peťko, žiaci 14 - 15 roční: 1. Martin 
Brezina, 11. Tomáš Longauer, žiačky 10 – 11 
ročné: 3. Zuzana Longauerová, žiačky 12 – 
13 ročné: 2. Karin Kazárová.

(mk)

   Kolkári slovenského maj-
stra ŽP ŠPORT Podbrezová 
zvíťazili v sobotu na domá-
cich dráhach v prvom zápa-
se 2. kola Ligy majstrov nad 
talianskym tímom KK Neu-
markt 5:3. Odveta sa odohrá 
19. februára v Bolzane. V pr-
vom kole vyradili hráči Pod-
brezovej, úradujúceho víťa-
za Svetového pohára druž-
stiev, macedónsky Makpet-

Zimná príprava na druhú časť 
zápolení ročníka 2010/2011 
je aj vo Futbalovom oddie-
li ŽP Šport, a.s. v plnom prú-
de. Ako prebiehala a o no-
vinkách pre jarnú časť súťa-
ží budeme hovoriť s PaedDr. 
Michalom Budovcom, mana-
žérom FO.                        red.

Občianske združenie Jasienok
pod záštitou primátora mesta Brezna
usporiada 12. februára vo Vagnári

krnohové preteky 
Memoriál Katky Štulajterovej,

so štartom o 11. hodine.

Tatiana s trénerom Snopkom na minuloročnom Európa SC high 
jump, kde si utvorila osobný rekord 177 centimetrov

PODBREZOVSKÍ LYŽIARI NA
NAJVYŠŠÍCH STUPŇOCH

Prvé kolo Slovenského pohára predžiakov v alpskom lyžovaní v Zuberci sa skon-
čilo úspechom Lyžiarskeho klubu ŽP Šport, a.s. 

rovskom slalome. Lyžiarsky 
klub ŽP Šport, a.s., v nich re-
prezentovali -  Oliver Kramla, 
Alica Surová, Alica Kramlo-

vá a Ema Surová. V kategórii 
starších predžiakov sa na stu-
peň víťazov postavila najrých-
lejšia pretekárka Ema Surová 
a na veľmi peknom 7. mies-
te skončila Alica Kramlová. 
V kategórii mladších predžia-
kov sa na stupienok najvyšší 
prebojovala Ema Surová. Oli-
ver Kramla skončil 24.
   Aj  ich starší kluboví ko-
legovia bojovali v kategó-
rii žiakov o body do celko-
vého hodnotenia Slovenské-
ho pohára v alpských disciplí-
nach. V dňoch 22. a 23.  ja-
nuára sa v slalome a obrov-
skom slalome snažili o čo naj-
lepšie umiestnenia na sva-
hoch v neďalekom Liptov-
skom Jáne. V kategórii mlad-

Víťazky - Alica Surová...

ších žiakov bola Denisa Muti-
šová 17. v obrovskom slalome 
a 20. v slalome, Mikuláš Kup-
čok bol 12. v obrovskom sla-
lome  a v slalome obsadil veľ-
mi dobré štvrté miesto. Dianka 
Kováčiková v kategórii star-
ších žiakov skončila v slalome 
17.,  Kamila Petrincová v tej 
istej kategórii dokončila sla-

lom na 10. a obrovský slalom 
na 15. mieste.  
   Predžiakov čakajú ďalšie 
zápolenia na svahoch v Ru-
žomberku a na Martinských 
Holiach a žiaci vycestujú na 
preteky v superobrovskom 
slalome do Levoče. Dúfame, 
že svojím trénerom a rodičom 
znovu urobia radosť.         (dk)

Fantastický výkon 
Dunajskej

2. kolo Ligy majstrov

kolkári opäť vyhrali
rol Skopje (doma 8:0, von-
ku 3:5).
   Taliansky majster, kto-
rý získal 7. miesto na Sveto-
vom pohári v Skopje, si po-
radil s chorvátskym KK Nov-
ska po výsledkoch 5:3 a 4:4. 
Víťaz dvojzápasu postú-
pi do Final Four Ligy maj-
strov v Nemecku. ,,Súper vy-
ťažil z minima maximum. Po 
tesných výhrach dokáza-

li bodovať až traja ich hrá-
či. Podbrezová má napriek 
tomu reálnu šancu na po-
stup do finále Ligy maj-
strov, povedal pre TASR On-
drej Kyselica z Podbrezovej. 
1. zápas 2. kola Ligy maj-
strov: 

KO ŽP ŠPORT
- KK Neumarkt 5:3 

(3798:3620)
Zostava a body KO ŽP: 
Čalič 624, Foltin 627, Tomka 
629, Čech 629, Kyselica 594, 
Zavarko 695.

(TASR)

Slovenský pohár po 2. kole

Pripravujeme
pre vás

Autobusová doprava je zabezpečená zdarma, z Brezna – žel. 
stanice o 8. a 9. hodine, Mazorníkova o 8,15 a 9,15 hod. a stará 
autobusová zastávka na námestí v Brezne o 8,30 a 9,30 hod. Po 
ukončení pretekov bude ľudová veselica v reštaurácii MOTOR-
STOP Zadné Hálny.


