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1 2 3 4 5Navštívil nás
podpredseda vlády

Zmeny pripravované
v ŽP GASTRO

Čitateľská súťaž
o golfe

Prvá golfistka
Slovenska zvíťazila

Laser na štadióne
v Podbrezovej

Naši kolkári po jedenástich rokoch snaženia víťazmi Ligy majstrov – čítajte na 8. strane

   - Ak v ktorejkoľvek spo-
ločnosti dôjde k havárii či po-
ruche, je táto nepríjemná si-
tuácia označovaná 
za mimoriadnu uda-
losť. Žiaľ, takúto uda-
losť sme zazname-
nali 27. marca popo-
ludní aj v našej spo-
ločnosti. Po tridsiatich 
rokoch (18. augusta 
1981) opakovane do-
šlo k zahoreniu káblo-
vých kanálov vo valcovni bez-
švíkových rúr.
Čo mohlo spôsobiť ich zaho-
renie?
   - Aj napriek tomu, že priesto-
ry pod technologickými zaria-
deniami, v ktorých sa nachá-
dzajú káblové rozvody, sú ne-
ustále kontrolované a monito-
rované systémom  EPS, v tej-

S vedením Železiarní Podbrezová na aktuálnu tému

Veríme, že prvé rúry vyvalcujeme o čosi skôr...

   Už pätnásť rokov v Deň 
narcisov prejavujeme svoju 
spolupatričnosť s onkologic-
ky chorými pacientmi a pod-
porujeme aktivity Ligy pro-
ti rakovine. Dňa 15. aprí-
la budeme stretávať dobro-

voľníkov – študentov našich 
stredných škôl, ktorí pod ve-
dením Mgr. Ľ. Tichej budú 
chodiť v priestoroch staré-
ho závodu od 8. do 10. hod. 
a v novom závode od 10. 
do 12. hodiny s pokladnič-
kami a darcom pripínať na 
odev žltý narcis, symbol jari 
a nádeje. Výťažok zo zbierky 
pôjde na Onkologickú am-
bulanciu v Brezne a na Am-
bulanciu detskej onkológie 
v Banskej Bystrici.

Čo vás motivovalo k návšte-
ve Železiarní Podbrezová?
   - Horehronie je kraj s pomer-
ne vysokou nezamestnanos-
ťou a práve tu sídlia železiarne, 
ktoré zamestnávajú 3 400 ľudí. 
V dnešných časoch, keď máme 
so zamestnanosťou problémy 
je veľmi pozitívne, že tu sa za-
mestnanosť dokonca zvyšuje. 
V týchto ťažkých časoch je to 
veľmi dôležité. Na druhej stra-
ne, prišiel som sa na vlastné oči 
presvedčiť, ako funguje fabrika 
riadená slovenskými manažér-
mi a v slovenských rukách.
Predmetom vašich rozhovo-
rov bol aj pripravovaný Zá-
konník práce. 
   - Železiarne už vlani prostred-
níctvom Klubu 500 pripomien-
kovali novelizáciu Zákonní-

Podpredseda vlády SR a minister práce, sociálnych vecí a ro-
diny Jozef Mihál navštívil 25. marca našu spoločnosť. V úvo-
de stretnutia bol členmi predstavenstva oboznámený s his-
tóriou i súčasnosťou ŽP a skupiny ŽP GROUP. Témou disku-
sie bola aj pripravovaná novela Zákonníka práce. Personál-
na riaditeľka Ing. Mária Niklová sa v rozhovore dotkla jed-
notlivých ustanovení v navrhovanej novele, konštatovala, že 
mnohé z nich sú vítané  a odovzdala J. Mihálovi písomné  pri-
pomienky, ktoré nie sú zásadne nesúhlasné, skôr doplňujúce 
k návrhom novelizácie. Podpredseda vlády  v sprievode vý-
robného riaditeľa Ing. Vladimíra Zvaríka a obchodného riadi-
teľa Ing. Júliusa Kriváňa navštívil Hutnícke múzeum, ocelia-
reň, valcovňu bezšvíkových rúr a expedíciu ťahárne rúr.

Jozef Mihál, podpredseda vlády v Podbrezovej
Diskutovali aj o novele Zákonníka práce

to prevádzkarni svoje spôso-
bila tridsaťročná záťaž a na-
vyše, niektoré káble veľkých 

priemerov sú z hli-
níka, materiálu, kto-
rý podlieha starnu-
tiu. Jednoznačne ne-
existuje spôsob, ako 
zabrániť tomu, aby 
z času na čas nedo-
šlo k poškodeniu ne-
jakého kábla. A k ta-
kejto situácii došlo vo 

valcovni bezšvíkových rúr. Na-
šťastie, vďaka rýchlemu zá-
sahu závodného hasičské-
ho útvaru, hasičov Okresné-
ho riaditeľstva HaZZ z Brezna 
a Krajského riaditeľstva HaZZ 
z Banskej Bystrice sa poda-
rilo požiar udržať lokalizova-
ný v elektrokanáli Ivan, ktorého 

(Pokrač. na str. 3)

Deň narcisov

15. apríla

ka práce, osobne ma navštívil 
aj predseda predstavenstva 
pán Soták. Mnohé z pripomie-
nok boli  zapracované do ná-
vrhu.   Nakoľko ide o rozsiah-
lu novelizáciu Zákonníka prá-
ce, ktorý by mal vstúpiť do plat-
nosti od 1. septembra, vedú sa 
k tomu diskusie a mojim posla-
ním je pozorne vnímať signály, 
aj návrhy od konkrétnych za-
mestnávateľov. V tomto obdo-
bí dobrusujeme jednotlivé ná-
vrhy a tu som aj preto, aby sme 
si niektoré veci prediskutovali. 
Som rád, že vedenie Železiarní 
Podbrezová pozitívne hodno-
tí pripravovaný Zákonník práce, 
ale som si vedomý, že stále je 
čo dotvárať. Chceme dosiah-
nuť, aby konečná podoba bola 
čo najkvalitnejšia, aby sme re-

agovali na potreby praxe, živo-
ta a potreby ľudí.
Prezreli ste si výrobné pre-
vádzkarne, aký je váš dojem 
z dnešnej návštevy?
   - Dojem je dobrý. Som rád, 
že všetko funguje, zoznámil 
som sa s procesom spracova-
nia oceľového šrotu v oceliarni, 
bolo to veľmi atraktívne. Pre-
šiel som sa aj po ďalších ha-
lách. Dostal som zmenšeni-
nu výrobného produktu, rúrky, 
z tých najštíhlejších, z čoho je 
zrejmé, že výrobný sortiment, 
pokiaľ ide o bezšvíkové rúry, je 
rozsiahly a Železiarne Podbre-

zová vedia uspokojiť požiadav-
ky rôznych zákazníkov.
     Železiarne majú bohatý so-
ciálny program, dokonca som 
sa dozvedel, že zamestnan-
ci dostanú aj veľkonočný plat. 
Veľmi oceňujem, že tu sa pra-
cuje s dorastom, čím železiar-
ne prispievajú k príprave mla-
dých ľudí pre prax a vysoké 
percento absolventov súkrom-
ných škôl tejto spoločnosti sa tu 
aj zamestná. V čase, keď tre-
tina absolventov nenachádza 
na Slovensku prácu, je to veľ-
mi dôležité. 

Zhovárala sa O. Kleinová

Ľubomír Hlásnik z redukovne Vvr pri ťahaní káblov v elektrokanáli Ivan.              F: A. Nociarová

Vo výrobe - objektívom A. Nociarovej

V poslednú marcovú nedeľu došlo v našej akciovej spo-
ločnosti k mimoriadnej udalosti. Predsedu Predstavenstva 
a generálneho riaditeľa Železiarní Podbrezová a.s. Ing. Vla-
dimíra Sotáka sme požiadali o jej priblíženie:
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  ANKETA    ANKETA   

   Ak vám vykoná ročné zúčtovanie dane zo závislej činnosti zamestnáva-
teľ, stačí vyplniť a predložiť Vyhlásenie o poukázaní 2 percent dane z príj-
mu do 30. apríla 2011 daňovému úradu v mieste svojho trvalého bydliska. 
Spolu s Vyhlásením doložíte potvrdenie svojho zamestnávateľa, že vaša 
daň, vyplývajúca z ročného zúčtovania, bola odvedená daňovému úradu.
   V prípade, že si podávate daňové priznanie samostatne, uvediete ako pri-
jímateľa 2 percent dane Nadáciu ŽP alebo Nadáciu Miška Sotáka.

Pomôžte tým,
čo pomoc potrebujú

   Využite aj tento rok mož-
nosť darovať 2 percentá svojej 
dane Nadácii Železiarne Pod-
brezová alebo Nadácii Miška 
Sotáka. 
   Za roky existencie obidve na-
dácie pomáhajú ľuďom pozna-
menaným tragickými príbehmi 
spôsobenými ťažkou chorobou, 
či iným zložitým údelom osudu. 
V našej spoločnosti azda niet 
pracovného kolektívu, v kto-
rom by sa nestretli s nejakým 
druhom pomoci jednej z týchto 
nadácií pre ich kolegu či rodin-
ného príslušníka.

   Okrem charity podporu-
jú verejnoprospešné projek-
ty v zdravotníctve, školstve, 
vede a kultúre, ale aj rozvoj 
prirodzeného talentu detí zo 
sociálne slabších rodín. O po-
moc môže požiadať každý, kto 
ju potrebuje.
    Ak sa rozhodnete pre pod-
poru týchto nadácií, vaše pe-
niaze sa dostanú do tých 
správnych rúk. 
   Ďakujeme všetkým darcom, 
ktorí doteraz prispeli svojím 
percentom dane a veríme, že 
sa ich okruh rozšíri.

Obchodné meno:
Nadácia Železiarne Podbrezová 
IČO: 37818481
DIČ 2021533228
Právna forma: nadácia
Bankové spojenie:
SLSP a.s. 0301554533/0900
Registrovaná:
v Notárskom centrálnom registri 
pod č. NZ 36219/2010
Sídlo: Kolkáreň 35,
976 81 Podbrezová

Ako poukázať 2 percentá dane?

Obchodné meno:
Nadácia Miška Sotáka
IČO: 37828738
DIČ: 2021634219
Právna forma: nadácia
Bankové spojenie:
SLSP a.s. 0302306937/0900
Registrovaná:
v Notárskom centrálnom registri 
pod č. NZ 39492/2010
Sídlo: Kukučínova 24,
977 01 Brezno

Odštartovalo digitálne vysielanie,
ste naň pripravený?

Pýtala sa: V. Kúkolová    Foto: O. Kleinová

S našim fyzioterapeutom Pavlom Purdekom
Účinky tohto lasera siahajú

do deviatich centimetrov pod kožu
Laser LCT 1 000, o ktorom sme písali v minulom čísle, už 
slúži svojmu účelu na Futbalovom štadióne ŽP ŠPORT, 
a.s.  V čase tréningu nášho druholigového futbalového 
tímu 29. marca sme zastihli fyzioterapeuta Pavla Purdeka 
pri ošetrení hráča Juraja Pančíka.

   „Juraj utrpel pohmoždenie 
päty. Účinok po piatich tera-
piách bol evidentný, na pr-
vom domácom zápase v so-
botu dal dokonca gól. Dnes je 
to šiesta terapia, ale už  len 
preventívna,“ hovorí Pavol 
Purdek. 
   Na našu otázku týkajúcu sa 
účinkov takejto liečby pove-
dal: „Laser LCT 1 000 dosa-
huje až 1 500 násobne vyšší 
účinok ako zariadenia, kto-
ré sú  momentálne v Eu-
rópe bežne používané. Jeho 
výraznou prednosťou je, že 
účinkuje viac do hĺbky, až do 
9 centimetrov pod kožu.“  
   Liečba laserom má na bun-

Analógové vysielanie na Slovensku končí 
a prenos televíznych signálov nahrádza postup-
ne digitálna forma. Prechod na novú technoló-
giu prenosu televíznych signálov sa začal už 
v marci a bezprostredne sa dotýka len tých do-
mácností, ktoré ich prijímajú buď individuálny-
mi alebo spoločnými televíznymi anténami. Títo 
diváci sa musia na prechod pripraviť, zaobsta-
rať si set - top boxy, prípadne modernejšie te-
levízne prijímače. Ďalšou možnosťou je prijíma-
nie signálu prostredníctvom satelitu či káblo-
vej televízie.

Peter MAJER,
ťaháreň rúr 
   - Áno. Mali sme vlastnú anténu, 
ktorú sme museli zrušiť. Kúpili sme si 
nový DVD prijímač a uvidíme, ako to 
dopadne - aké bude rozlíšenie. Zlos-
tí ma akurát to, že anténku mám aj v 
mobile a tam mi to už nejde, operátori 
zatiaľ nič neponúkajú.

Miroslav SUŠILA,
ťaháreň rúr 
   - Momentálne ešte nič konkrét-
ne, ale nakoľko som nútený inves-
tovať do tejto oblasti, už som si pre-
zrel niekoľko ponúk. Chcem kúpiť  
scaling a nejaký lepší LCD televízor, 
s väčšou uhlopriečkou.

Marcel GIERTL,
ťaháreň rúr
   - Už dávnejšie sme v našej rodine 
pripravení, kúpili sme satelit a máme 
aj vyhovujúci televízny prijímač, tak-
že by nás digitalizácia vysielania ne-
mala stáť nič.

Martin MIŠKOVSKÝ,
centrálna údržba
   - Hoci televízor nie je mojim ko-
níčkom, ak, tak sledujem  skôr špor-
tové a dokumentárne programy, na 
prechod som pripravený. Mám mo-
derný televízor a signál ide cez káb-
lovú televíziu.

Róbert AMTMAN,
ťaháreň rúr
   - Máme káblovú televíziu, vlast-
ný satelit a televízny prijímač novšie-
ho typu, takže prechod sa našej do-
mácnosti zásadnejšie nedotkne.

Ján MICHALČÍK,
ťaháreň rúr
   - Vlastná anténa ma núti pripraviť 
sa na prechod na digitálne vysiela-
nie. Musím si kúpiť len dekóder, na-
koľko televízor je novší, vyhovujúci 
požiadavkám.

ky a tkanivá množstvo priaz-
nivých účinkov. Urýchľuje re-
generáciu tkaniva a rastu bu-
niek. Fotóny svetla z lase-
rov prenikajú hlboko do tka-
niva a urýchľujú bunkovú re-
produkciu a rast. Laserové 
svetlo zvyšuje energiu, kto-
rú má bunka k dispozícii, aby 
mohla rýchlejšie prijímať ži-
viny a zbaviť sa odpadových 
produktov. Bunky šliach, vä-
zov a svalov sa regenerujú 
rýchlejšie.
    Laserové svetlo stimuluje 
vývin fibroplastov (stavebné 
jednotky kolagénu s význa-
mom v procese hojenia rán) 
v poškodenom tkanive. Táto 

terapia znižuje tvorbu jaziev 
po poškodení tkaniva pore-
zaním, poškrabaním, popá-
lením či po chirurgickom zá-
kroku.
   Liečba laserovými lúčmi 
má priaznivý vplyv na ner-
vové bunky, nakoľko bloku-
je bolesť prenášanú do moz-
gu a znižuje nervovú dráž-
divosť. Zníženie zápalov ve-
die k zníženiu opuchov a bo-
lesti. Laserové svetlo výraz-
ne zvyšuje tvorbu nových ka-
pilár v poškodenom tkanive, 
čím urýchľuje proces hojenia 
rán, ich uzatváranie a znižu-
je tvorbu jaziev.
   Ďalším pozitívom je zvýše-
ná metabolická aktivita. Zna-
mená to, že táto terapia zvy-
šuje produkciu špecifických 
enzýmov, zvyšuje množstvo 
kyslíka a živín pre krvné bun-
ky. 
   Výsledkom pomalej rege-
nerácie nervových funkcií 
v poškodenom tkanive môže 
byť znížená citlivosť a poru-
cha končatín. Laserové svet-
lo stimuluje proces opätov-
ného spájania nervových bu-
niek a zvýšenie amplitúdy 
akčných potenciálov pre op-
timalizáciu činnosti svalov. 
Stimuláciou imunoglobínov 
a lymfocytov laserové svetlo 
priamo ovplyvňuje stav imu-
nity.  Úľavu pohybového sys-
tému od bolesti dosiahneme 
tak, že laserová liečba nein-
vazívnym spôsobom stimu-
luje spúšťacie body svalov 
a akupunktúrne body. 
   O podmienkach, za akých 
môžete využiť aj  vy liečbu 
laserom, vás budeme včas 
informovať.

O. Kleinová+foto

„Dnes je to šiesta terapia...“, hovorí Pavol Purdek.



PODBREZOVAN 7/2011 STRANA 3

   Predstavitelia oceliarskeho priemyslu sa stretli v Brescii. 
Počas medzinárodnej výstavy a konferencie Made In Steel, 
hovorili o budúcnosti a o výzvach, ktorým musí čeliť naše od-
vetvie. Pozornosť venovali najmä ekonomických, sociálnym 
a environmentálnym aspektom oceliarstva.  Podujatie, kto-
ré trvalo od 23. do 25. marca, privítalo na ploche viac ako 10 
tisíc metrov štvorcových, 248 vystavovateľov. Stretnutia sa 
pod hlavičkou našej obchodnej spoločnosti  Pipex Italia, zú-
častnila aj naša spoločnosť. 
   Svet sa dnes viac či menej rýchlo zotavuje z recesie - bez-
precedentne zasiahla naše odvetvie, ktoré je jedným s pi-
lierov slovenskej a aj talianskej ekonomiky. Svojou účas-
ťou sme chceli ukázať, že naša firma dokáže rýchlo reago-
vať na meniace sa podmienky, Made In Steel bol pre nás 
nástrojom na získanie nových podnetov a stimulov pre roz-
voj nášho predaja.

Ing. M. Adamčák, PhD.

Made In Steel,
Brescia 2011

Veríme, že prvé rúry vyvalcujeme o čosi skôr...
dĺžka je 85 metrov a po nece-
lých siedmich hodinách uhasiť. 
   Požiar spred tridsiatich ro-
kov zasiahol nielen káblové 
priestory, ale aj meniareň I. 
Myslíte, že aj vďaka opatre-
niam, ktoré boli vtedy prija-
té, možno dnes konštatovať, 
že tento požiar nebol taký 
rozsiahly?
   - Jedným z prijatých opat-
rení bolo vybudovanie protipo-
žiarnych priečok v káblových 
kanáloch, s protipožiarny-
mi dverami. Som presvedče-
ný, že vďaka kvalitne vybudo-
vaným priečkam a veľmi dobre 
udržiavanému prostrediu – na 
tom si skutočne dávame zále-
žať - nedošlo v tomto prípadne 
k zahoreniu väčšieho priesto-
ru a aj vďaka uvedeným opat-
reniam bol požiar lokalizovaný.
Čo nasledovalo po uhasení 
požiaru?
   - Hneď ráno na druhý deň 
sme začali špecifikovať po-
trebný materiál na obnovu  - 
najmä káble, káblové lavičky, 
výložníky, stojky a ostatný po-
mocný materiál. Bol spracova-
ný podrobný harmonogram na 
najbližšie tri dni a následne zá-
kladný harmonogram odstra-
ňovania škôd po požiari, ob-
novy poškodeného zariadenia, 
s cieľom vytvorenia podmie-
nok na minimálny výpadok vý-
roby. Bol menovaný štáb, kto-
rý vedie technický riaditeľ Ing. 
Ľubor Schwarzbacher a ktorý 
sa schádza pravidelne každé 
ráno, hodnotí vykonané  a vy-
tyčuje ďalšie potrebné úlohy.
Od požiaru uplynul týždeň, 
ako ste spokojný s postu-
pom prác?
   - Jednoznačne musím vy-
jadriť spokojnosť. Naši za-
mestnanci z valcovne bezšví-
kových rúr, centrálnej údržby 
a v ďalších dňoch aj v spolu-
práci s externými dodávateľ-
skými firmami podieľajúcimi sa 
na obnove prevádzky, odvied-
li obrovské penzum prác, spo-
čívajúce predovšetkým v de-
montáži káblových roštov, od-
stránení poškodených  káblov, 
vo vyčistení káblových priesto-
rov, chemického ošetrenia 

(Dokonč. zo str. 1) plôch, stavebných opravách 
stropu, stien. Na týchto prá-
cach sa podieľa okolo stopäť-
desiat ľudí, pričom sa pracuje 
24 hodín denne. Situácia po-
sledných dní preukázala veľkú 
silu stredného manažmentu, aj 
zamestnancov našej spoloč-
nosti a ja im za to ďakujem. 
Znamená to, že práce pokra-
čujú v súlade s harmonogra-
mom?
   - Základný harmonogram 
bol stanovený s predpoklada-
ným spustením výroby okolo 
21. apríla, pred Veľkou nocou. 
Dnes však veríme, že vďaka 
vykonaným prácam, vďaka za-
bezpečeniu materiálu, potreb-
nému k obnove káblových roz-
vodov,  prvé rúry budeme val-
covať skôr ako za štyri týždne 
a výroba sa čoskoro vráti do 
sedemdňového štvorzmenné-
ho pracovného režimu. 
Výroba v tejto prevádzkarni 
stojí, čo robia zamestnanci, 
ktorí sa nepodieľajú na ob-
nove?
   - Aj v tomto smere sa snaží-
me o také kroky, aby výpadok 
pocítili aj zamestnanci čo naj-
menej. Dvadsaťpäť ľudí z val-
covne bezšvíkových rúr bolo 
preradených dočasne do ob-
lúkarne a osemnásť do oce-
liarne. Ostatní si čerpajú do-
volenku.
Neobávate sa, že mimoriad-
na udalosť ovplyvní tohto-
ročné výsledky hospodáre-
nia spoločnosti?
   - Ak budeme pokračo-
vať s obnovou takýmto tem-
pom, verím, že táto udalosť 
neovplyvní zásadne naše cel-
kové výsledky hospodáre-
nia v roku 2011. Všetky ostat-
né prevádzkarne pracujú čo 
najvyšším tempom a urobíme 
všetko pre to, aby tento vý-
padok bol eliminovaný na mi-
nimum. V uplynulých dňoch 
sme sa kontaktovali s dodá-
vateľmi i odberateľmi a šies-
ti z nich nám prisľúbili zabez-
pečiť vstupné lupy pre ťaháreň 
rúr. Nepokryje to síce požado-
vaný objem a nenahradí náš 
výpadok plnej kapacity, pred-
sa však znižuje straty.
O rozhovor sme požiadali aj 

Ing. Ľubora Schwarzbache-
ra, člena predstavenstva a 
technického riaditeľa, pred-
sedu štábu pre likvidáciu 
následkov požiaru vo val-
covni bezšvíkových rúr:
Už druhý týždeň sa kaž-
dé ráno stretávate na štábe 
a niekoľkokrát denne nav-
štívite miesta, kde sa od-
straňujú pozostatky požiaru. 
Aká atmosféra vládne v ko-
lektíve, ktorý sa na tom po-
dieľa? 
   - Táto mimoriadna  udalosť 
zomkla pracovné kolektívy val-
covne bezšvíkových rúr, cen-
trálnej údržby, zásobovania, 
energetiky a všetkých ostat-
ných útvarov našej firmy. 
   Kontaktovali sme tiež na-
šich bývalých zamestnancov 
v penzijnom veku, ktorí  ihneď 
podali pomocnú ruku svoji-
mi skúsenosťami. Oslovili sme 
aj externé firmy, ktoré  pozna-
jú problematiku elektro - mon-
tážnych prác v zasiahnutých 
priestoroch, kde 
pracujú ešte ľudia, 
ktorí sa podieľali na 
podobných prácach 
pred spomínanými 
tridsiatimi rokmi. 
Môžete nám vyzra-
diť, čo obnáša vý-
mena káblov na 
osemdesiatpäťmet-
rovom priestore 
v číslach? 
    - Predtým, ako položí-
me do zasiahnutého priesto-
ru prvé nové káble, je nutné 
tento priestor vyčistiť od káb-
lov, oceľových lavičiek, che-
micky ošetriť približne 500 m2 

plochy. Strop káblového ka-
nálu Ivan, epicentra požiaru, 
musel byť stavebne upravený, 
zároveň z priľahlých priesto-
rov musela byť tiež odčerpaná 
voda z hasenia požiaru. Para-
lelne bol špecifikovaný materi-
ál, najmä káblové rošty, káb-
le, spojky, náhradné dielce. 
Okamžite boli vystavené ob-
jednávky a prvé dodávky káb-
lových roštov boli v Podbrezo-
vej už vo štvrtok 31. marca v 
popoludňajších hodinách. Cel-
ková potreba káblových roštov 
predstavuje dĺžku 3 500 met-

rov, nakoľko sa káble  uklada-
jú po poschodiach nad sebou. 
Celkove je potrebné vymeniť 
približne 80 000 metrov káblov 
v 85 typorozmeroch,  z čoho 
jedna tretina sa bude nadpá-
jať za inkriminovaným úsekom 
a ostatné dve tretiny musia byť 

nahradené v celých 
dĺžkach.
Aké práce budú 
nasledovať v naj-
bližších dňoch? 
   -  K dnešnému 
večeru (4. apríla - 
pozn. red.) o 18.  
hodine je polože-
ných 42 kusov no-
vých káblov v dĺž-
kach  po 250 met-

roch, teda  prvých 10 500 met-
rov, ktoré slúžia na napája-
nie pohonov redukovne. Ďal-
šie káble sa nepretržite ťahajú 
ďalej, paralelne montujeme vo 
vedľajšej uličke káblové rošty. 
Dnes dorazila firma ABB, ktorá 
postupne analyzuje prípadný 
rozsah poškodenia frekvenč-
ných meničov. Už mám infor-
máciu, že bude nutné nahra-
diť 108 kusov tyristorov, ktoré 
budeme zháňať v celej Európe. 
Na hutnej úrovni pokračujeme 
s nátermi oceľových konštruk-
cií, bočných stien, čistení a ná-
teroch kabín č. 5, 6.
Neuvažujete prijať ďalšie 
protipožiarne opatrenia v 
najzaťaženejších úsekoch 
elektrokanálov?
    - Je potrebné si uvedomiť,  

že v káblovom elektrokanáli je 
uložených vedľa seba v šty-
roch radoch viac ako 300 ku-
sov  rôznych káblov. Medze-
ra v káblovej uličke  je približne 
0,7 metra, pod stropom sú ve-
dené káble elektrickej požiar-
nej signalizácie (EPS) a osvet-
lenia. Technicky pripravujeme 
v týchto zúžených priestoroch 
ďalšie opatrenia, ktoré by mali 
za vopred splnených  defino-
vaných podmienok urýchliť po-
žiarny zásah. 
Ako ste spokojný s postu-
pom prác?
   - Do tejto doby práce navä-
zujú plynulo na seba bez one-
skorenia, doteraz vzniknuté 
problémy sa podarilo opera-
tívne vyriešiť. Zatiaľ som spo-
kojný a  optimistický, túto stre-
du - po testovaniach riadiacej  
a počítačovej techniky bude-
me múdrejší. Počas tejto vý-
luky sa operatívne uskutočňu-
jú aj práce na opravách ostat-
ných technologických zariade-
ní, energokanáloch, káblových 
prestupoch.
Ako hodnotíte tím, ktorý 
sa podieľa na odstraňovaní 
škôd?
   -  Vysoko si cením odbor-
nosť a pracovné nasadenie 
všetkých pracovníkov, ktorí sa 
podieľajú na týchto neočaká-
vaných prácach. Avšak sme 
len na začiatku, hodnotiť bu-
deme neskôr, po definitívnom 
ukončení.

Zhovárala sa O. Kleinová

Štáb pod vedením Ing. Ľubora Schwarzbachera, technického riadi-
teľa, sa stretáva každé ráno, aby zhodnotil čo bolo vykonané a vy-
týčil ďalšie úlohy...                                                     F: A. Nociarová



PODBREZOVAN 7/2011STRANA 4

Aktuálne z Táľov

Ktorá vysoká škola na Slovensku poskytuje možnosť štúdia golfu?

Odpovede zasielajte do desiatich dní od vydania tohto čísla do redakcie novín

............................................................................................................................ 

............................................................................................................................ 

Meno a priezvisko: ............................................................................................. 

Útvar: ....................................................................................

POZOR - ČITATEĽSKÁ SÚŤAŽ
o vecné ceny venované spoločnosťou Tále a.s.

Kupón č.3

    Ako nás informovala riaditeľka 
súkromných škôl ŽP Ing. Anna Pav-
lusová: „Naše gymnázium posky-
tuje priestor pre optimálne spoje-
nie vzdelávania a športového trénin-
gu, umožňuje vytvoriť žiakom špe-
ciálne podmienky a režim rozvíjajú-
ci športové nadanie. Školský vzdelá-
vací program je upravený rozšírením 
športovej a telesnej výchovy na 3 ho-
diny  a športovej prípravy na 4 hodiny 
v týždni. Golf hrajú študenti v centre 
talentovanej mládeže na golfovom ih-
risku Grey Bear Tále, v zimných me-
siacoch na trenažéroch v škole a vy-
užívajú telocvične i posilňovne.  Krité-

  bude vás zaujímať    bude vás zaujímať    bude vás zaujímať    bude vás zaujímať    bude vás zaujímať  

Golf už aj na fakulte telovýchovy a športu

V bazéne si účastníci päťdňového pobytu pred plávaním najprv zacvičili pod dohľadom E. Slabákovej. 
Foto: I. Kardhordová

Anna BERČÍKOVÁ,
ťaháreň rúr
   - Pre mňa je všetko nové, som na prvom rekon-
dičnom pobyte a hoci sme tu len krátko, už som 
absolvovala niektoré z procedúr a zatiaľ som veľmi 
spokojná. Aký účinok budú mať, to sa prejaví mož-
no až doma, no podstatným je to ticho a prekrás-

na príroda naokolo.

Juraj KUTLIAK,
valcovňa bezšvíkových rúr
   - Som presvedčený, že celý rehabilitačný program 
smeruje k tomu, aby nám pomohol načerpať nové 
sily v takomto ideálnom prostredí. Je tu pekne, od-
reagujeme sa od všetkého a oddýchneme si. 

Štefan KORMŐCZI,
ťaháreň rúr
   - Veľmi dávno som podobný pobyt absolvo-
val v Brusne a verím, že aj tento na Táľoch spl-
ní svoj účel. Mám rád vodné procedúry – ako cvi-
čenie a plávanie v bazéne, teším sa už na masáže. 
Sami sa presviedčame, že všetko smeruje k tomu 

aby sme si dobre oddýchli a načerpali nové sily.   

Ivan TURIS,
valcovňa bezšvíkových rúr
   - Očakávam hlavne oddych v tejto prekrásnej prí-
rode, dúfajme, že nám vydrží aj počasie a budeme 
sa môcť oboznámiť s celým okolím. Uvidíme, ako na 
nás tie procedúry zapôsobia - teším sa už na ya-
kuzu, masáže... Spokojný som so stravou, ubyto-
vaním a ochotou personálu.

Do žrebovacieho bubna sa dostali tí súťažiaci, ktorí odpoveda-
li, že „...podľa nových pravidiel SKGA si golfové kluby určujú, 
koho a za akých podmienok pustia na ihrisko.“ Výhercom prvé-
ho kola je Ján Húska z centrálnej údržby, ktorému cenu venoval 
Ing. Ľuboš Ďurinďák, generálny riaditeľ Tále, a.s.

F: V. Kúkolová

   Zámerom našej  rubriky je  pravidelne informovať o tom, čo sa deje v našej dcérskej spoločnosti Tále, 
a.s. Areál ožíva hráčmi golfu. Je to už deviata golfová sezóna  na Gray Bear a najvýznamnejším tohtoroč-
ným podujatím bude druhé kolo ženskej európskej túry Ladies European Tour (LET), ktoré sa uskutoční v 
máji. Zorganizovať také významné svetové podujatie nie je maličkosť a my budeme pri jeho prípravách. Vo 
svete je golf športom širokých más a aj snahy Slovenskej golfovej asociácie (SKGA) smerujú k naplneniu 
tohto zámeru.  Golfový klub Tále si golfistov vychováva v Súkromnom gymnáziu Železiarní Podbrezová.

riom pre prijatie je  celkový prospech 
v škole, výsledky testovania, zdravot-
ná spôsobilosť a talentové skúšky. 
Pozostávajú zo všeobecnej časti, za-
meranej na všestrannú pohybovú vý-
konnosť a špeciálnej,  zameranej na 
golfovú zručnosť.
    Súkromné gymnázium ŽP zaru-
čuje výnimočné podmienky pre kva-
litné vzdelanie a štúdium, i nadštan-
dardné možnosti golfových tréningov. 
Učebné osnovy pre výučbu 
golfu vypracoval tréner slo-
venskej golfovej reprezentá-
cie Jozef Soták.
   Golfové simulátory Gol-
fBlaster3D sú vybavené naj-
novšou grafickou a softvéro-
vou technikou. Tréningový 
proces prebieha štyrikrát do 
týždňa v popoludňajších ho-
dinách a dvakrát do týždňa  
dopoludnia.
   Gymnazisti zameraní na 
golf získajú všeobecné vzde-
lanie gymnaziálneho typu, majú mož-
nosť naučiť sa dva zo svetových jazy-
kov. Bodový systém  zabezpečuje ob-
jektívne a spravodlivé hodnotenie žia-
kov. Žiaci  dostávajú každý rok škol-
skú rovnošatu, športovú výstroj a prí-
spevky na sústredenia. Záujemcovia 
o štúdium sa môžu informovať o mož-
nostiach štúdia a náhradnom termí-
ne talentových skúšok na riaditeľstve 

školy.“
   Univerzita Komenského v spoluprá-
ci so Slovenskou golfovou asociáciou 
vytvorili projekt, na základe ktorého 
bol golf zavedený ako povinný voli-
teľný predmet na Fakulte telovýchovy 
a športu. V súčasnosti je tridsať štu-
dentov, ktorí majú záujem o štúdium 
aj tohto športu. „Ide o projekt ojedinelý 
v celej Európe,“ povedal Jozef Soták, 
slovenský reprezentačný tréner golfu. 

Dňa 25. marca bolo otvorené trénin-
gové centrum, v ktorom sú k dispozícii 
tri simulátory, cvičné odpalisko a pato-
vací grín. Študenti, ktorí si zvolia štú-
dium golfu sa môžu rozhodnúť sami, 
či zostanú amatérskymi hráčmi ale-
bo sa stanú profesionálnymi trénermi. 
Každý poslucháč získa po troch ro-
koch štúdia 3. trénersku triedu.

O. Kleinová

Začali sa rekondičné pobyty

   V akciovej spoločnosti Tále jedna sezóna strieda druhú. Lyžiari majú zimu za sebou, golfové ihrisko 
GRAY BEAR  ožíva a k milovníkom tohto športu sa pridávajú zamestnanci našej firmy, pre ktorých sú 
Tále už tretí rok miestom k načerpaniu novej energie. V prekrásnom prostredí Nízkych Tatier  tohtoroč-
né rekondičné pobyty absolvuje okolo 380 zamestnancov z rizikových pracovísk akciových spoločnos-
tí  Železiarne Podbrezová a Žiaromat Kalinovo. 
   V prvom turnuse nastúpili deviati zo železiarní na pobyt od 27. marca do 10. apríla a päť dní tu prežijú desiati účast-
níci druhého turnusu. V deň našej návštevy už v ranných hodinách slnečné lúče vylákali na  okolité turistické chod-
níčky tých, ktorí mali poobede absolvovať procedúry v kúpeľoch v Brusne. Účastníci kratšieho pobytu v hoteli Stupka 
mali po prvej procedúre – parafínových zábaloch, čakalo ich cvičenie v bazéne, voľné plávanie, elektroliečba, per-
ličkový kúpeľ, reflexná a klasická masáž, sauny... Nakoľko sa prevažná väčšina z nich dostala na rekondičný pobyt 
z dôvodu pracovného rizika, ktorým je hluk, najviac zavážila skutočnosť, že sa ocitli v lone prebúdzajúcej sa jarnej 
prírody a ozónoterapia sa pre nich stala jedným z najdôležitejších relaxov. Spokojnosť prevládala aj s ubytovaním 
a stravovaním, ochotou a prístupom personálnu wellnes centra, či hotelou Stupka a Golf.                                   (vk)

Napĺňajú sa vaše predstavy o pobyte?
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Jedálny lístok od 11. do 17. apríla 2011 Jedálny lístok od 18. do 24. apríla 2011
Pondelok

Polievka: údeninova, pečivo,
Pečené kuracie stehno, zeleninová ryža, šalát

Domáca zabíjačka, zemiaky, čalamáda
Kremnický perkelt, halušky

Cestovinový šalát s tuniakom
Švajčiarske sójové zemiaky, paradaj. šalát

Pečené buchty s lekvárom, kakao
Bageta s pikantným mäsom (pik. br. mäso, 
hláv. šalát, paradajky, paprika, dressing)

Ovocný balíček
Utorok

Polievka: cesnaková s haluškami, pečivo
Údené mäso, kapusta, knedľa

Morčacie prsia s paprikou a brokolicou,
ryža, šalát

Špenátový prívarok, volské oko, zemiaky
Lahôdkový šalát, pečivo

Hov. dusené na vinohradnícky spôsob,
zelen. obloha

Makový koláč s čokoládou, kakao
Celozrnná bageta čínska (šunka, paradajka, 

ster. uhorky, čínska kapusta,
mrkva, čínsky dressing)

Pečené kuracie stehno vykostené, pečivo
Streda

Polievka: guľášová, pečivo
Bravč. mäso na zelenom korení, cestovina
Vypr. kuracie prsia cisárske, zemiaky, šalát

Tortelíny so šunkou, syrová omáčka
Zelotofu, pečivo

Halušky s kyslou kapustou
Šúľance so strúhankou

Bageta Gurmán (lahôdkové kare, ster. uhorky,
vajce, maslo, horčica)

Mliečny balíček
Štvrtok

Polievka: paradajková s ryžou, pečivo
Morčacie prsia so syrom a špenátom,

ryža, šalát
Sviečková hov., pečienka, knedľa

Vypr. karfiol, zemiaky, tatárska omáčka
Parížsky šalát, pečivo

Zapekané graham. cestoviny
s karfiolom a tofu

Orechový závin, kakao
Celozrnná bageta mexická (šunka, mrkva, 
paradaj., ster. uhorky, syr, červ. kapusta,

fazuľa, kukurica, hrášok, dressing)
Vyprážaný brav. rezeň, pečivo

Piatok
SVIATOK

Polievka: hrášková s hubami, pečivo
Plnený bravčový závitok, tarhoňa, šalát

Vyprážaná ryba, zem. šalát s majonézou
Sobota

Polievka: frankfurtská, pečivo
Kačacie stehno na pomarančoch,

ryža, šalát
Nedeľa

Polievka: goralská, pečivo
Hovädzia pečienka na víne, knedľa

Opäť chystajú zmeny

Ilustračné foto O. Kleinová

V kantíne nového závodu sme 
formou anonymného priesku-
mu oslovili jedenástich strav-
níkov, ktorých sme sa opýta-
li či využívajú možnosť dočer-
pania mesačného limitu jedál 
prostredníctvom zakúpených 
žetónov. Viac ako polovica  z 
opýtaných (6) ju využíva, jeden 
zamestnanec o tejto možnosti 
nič nevedel. Nakoľko platnosť 
doteraz používaných žetó-
nov končí 30. apríla 2011, po 
tomto termíne ich už nebudete 

môcť v kantínach použiť, opý-
tali sme sa riaditeľa spoloč-
nosti ŽP Gastroservis, s.r.o., 
Jozefa Krellu na dôvody. „Pred 
štyrmi rokmi sme vydali štyri-
sto žetónov, ktoré po zakúpení 
slúžili stravníkom ako náhrada 
za nevyčerpanú stravu. V sú-
vislosti s elektronickou objed-
návkou stravy prechádzame 
na novú formu -  elektronic-
ký žetón. Účel jeho použitia sa 
nemení, zmena nastala v jeho 
forme a stanovení termínu čer-

pania jedál, t.j. do troch mesia-
cov od vydania.“ 
   Od 1. mája bude platiť nie-
koľko zmien a nás zaujímalo 
čoho sa budú týkať. „Aj ďalšia 
zmena smeruje do už spomí-
nanej oblasti. Stravu si bu-
dete môcť objednávať nie-
len v kantínach nového a sta-
rého závodu, ako tomu bolo 

doposiaľ,  ale od uvedeného 
dňa aj prostredníctvom vnút-
ropodnikovej siete – INTRA-
NET. Treťou zmenou chce-
me prispieť k pestrosti jedál-
neho lístka – rozšírili sme po-
nuku polievok, tzn. že denne 
si stravníci budú môcť vybrať 
z dvoch druhov.“ 

V. Kúkolová

Zo štatistiky nášho kraja vyberáme:

Bytová výstavba
v Banskobystrickom kraji

   Podľa údajov Štatistického úra-
du SR bolo za rok 2010 v kraji do-
končených 888 bytov. V porov-
naní s rokom 2009 sa znížil po-
čet dokončených bytov o 644, t.j. 
o 42 percent.
   Podľa údajov Štatistického úra-
du SR bolo za rok 2010 v okre-
se Brezno dokončených 57 by-
tov.  V porovnaní s rokom 2009 
sa znížil počet dokončených by-
tov o 5 jednotiek. Medzi dokon-
čenými bytmi prevládali päť a 
viac izbové, ktoré tvorili 47 per-
cent, štvorizbové byty 32 percent, 
trojizbové 19 percent a dvojizbo-

vé 2 percentá. Priemerná úžitko-
vá plocha jedného bytu dosiah-
la 139,1 m2 a priemerná obytná 
plocha 93,6 m2. Z hľadiska vlast-
níckych vzťahov prevažovali do-
končené byty v súkromnom sek-
tore, konkrétne v súkromnom tu-
zemskom vlastníctve. V sledo-
vanom období sa v okrese za-
čalo stavať 40 bytov. Medziroč-
ne sa znížil počet začatých bytov 
o 15. K 31. decembru 2010 bolo v 
okrese rozostavaných 346 bytov. 
V porovnaní s rokom 2009 klesol 
počet rozostavaných bytov o 19 
jednotiek.

Pondelok
Polievka: fazuľová zemplínska s krúpkami, pečivo

Hovädzie dusené, paradaj. omáčka, knedľa
Kuracie prsia na hubách, ryža, šalát

Exotická brav. kotleta, opekané zemiaky
Grécky šalát, pečivo

Hovädzie varené so zeleninou, kečupová omáčka
Buchty na pare s nutelou, maková posýpka,

kakao
Celozrnná bageta indická (kur. šunka,

ster. uhorky, červ. kapusta, syr, maslo, horčica,
pikantný dressing)

Mliečny balíček
Utorok

Polievka: držková, pečivo
Jarné kuracie stehno, zemiaky

Bratislavské bravčové stehno, cestovina
Pečená klobása, hrachová kaša, uhorka, chlieb

Mrkvový šalát s ananásom
Hubové rizoto, uhorkový šalát

Višňové halušky s orechmi
Bageta s kuracím mäsom (kur. mäso, hláv. šalát, 

kukurica, kapia, pikantný dressing)
Vyprážaná ryba, pečivo

Streda
Polievka: mrkvová s pórom, pečivo

Hovädzie mäso námornícke, ryža, šalát
Pečené kačacie stehno, červená kapusta, knedľa

Losos na masle, dusená zelenina
Šalát s cícerom, pečivo

Kuracie prsia na hubách, karfiol s brokolicou
Zapekané palacinky s tvarohom

Celozrnná bageta syrová (maslo, syr Niva, syr 
údený, vajcia, hlávkový šalát, kapia)

Ovocný balíček
Štvrtok

Polievka: fazuľková kyslá, pečivo
Bravčový tokáň, slovenská ryža, šalát

Pivársky vyprážaný mor. rezeň, zem. kaša, šalát
Pizza Hawai

Bulharský šalát s brav. mäsom, pečivo
Pohánkový karbonátok so zelen., zem., šalát

Bryndzovníky
Bageta salámová so šalátom (saláma, uhor. šal., 

paprika, paradajky, šalát konz.)
Vyprážané kuracie stehno v cestíčku, pečivo

Piatok
Polievka: slovenská šajtľava, pečivo

Maďarský hovädzí guľáš, knedľa
Kuracie prsia s bazalkou a tymianom, ryža, šalát

Zemiakov – bryndzové pirohy so slaninkou
Šalát brokolicový so špargľou, pečivo

Zapekané tvarohové rezance bezvaječné
Kysnutý koláč slivkový, kakao

Celozrnná bageta šunková so šalátom (šunka, 
uhor. šal., paprika, paradajky, šalát konz.)

Mliečny balíček
Sobota

Polievka: šošovicová so salámou, pečivo
Brav. rezeň belehradský, opekané zemiaky, 

uhorka
Nedeľa

Polievka: prešporská, pečivo
Hovädzia roštenka rýnska, cestovina

Náplň práce:
administrácia Linux, Windows serverov - administrácia DB systémov -

administrácia sieťových komponentov - monitoring infraštruktúry - rieše-
nie incidentov a problémov - komunikácia so zákazníkom - Hotline

Platové zaradenie: 
podľa platných vnútrofiremných predpisov

Ďalšie požiadavky:
dobré komunikatívne schopnosti - orientácia na zákazníka - odolnosť voči 
stresu - tímová práca - zodpovednosť - spoľahlivosť - ochota odborne sa 

vzdelávať
Požadované vzdelanie:

vysokoškolské: II. stupňa, zameranie/odbor: informačné technológie
Jazykové znalosti: anglický jazyk – aktívna znalosť

Vodičský preukaz: B
Počítačové znalosti:

Microsoft Windows - MS Office pokročilý - administrácia operačných sys-
témov Linux - Windows - skúsenosti s prevádzkovaním aplikácií - znalosť 

relačných DB - znalosť sieťových technológii = LAN, WAN

Výberové konanie na pracovnú pozíciu:
Operátor IT/IS – vedúci tímu

Žiadosti spolu zo štruktúrovaným životopisom zasielať
do 30. apríla 2011 na adresu:

ŽP Informatika s.r.o.
Kolkáreň 35, 976 81 Podbrezová

s označením: výberové konanie operátor IT/IS
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Inzertná služba aprílovým

Spomienky

Poďakovanie

Neprehliadnite!!!    Pre niektorých to bol jeden z prvých 
jarných dní, ale pre vás jeden z najvý-
nimočnejších. Možno práve v tento deň 
ste sa zamýšľali nad svojim povolaním, 
jeho vážnosťou, či spoločenským uzna-
ním. Zvíťazil vo vás však názor, že učiť je 
vznešené a krásne, i keď to občas bolí. 
Idete za svojim cieľom, snažíte sa vykre-
sať z mladého človeka – človeka schop-
ného, vzdelaného, samostatného, pod-
chytiť to pozitívne čo v ňom je a vyzbro-
jiť ho vedomosťami, ktoré zúročí či už 
v ďalšom štúdiu na vysokej škole, alebo 
v samotnej praxi.
   Uvedomujeme si spolu s vami, že na 
vašu prácu sú kladené vysoké nároky 
a ten cieľ – vychovať z detí vynikajúce, 
vzdelané osobnosti a kvalitných odbor-
níkov je často veľmi vzdialený. Vyžadu-
je si to veľkú mieru pedagogického citu, 
nekonečný čas, neustále tvorivé mysle-
nie, vychádzajúce zo sústavného a ce-
loživotného vzdelávania sa a analyzo-
vania výsledkov vlastnej práce. Taký je 

ale údel učiteľa. Sám si ho zvolil, veriac, 
že aj on bude patriť medzi tých, o ktorých 
Ján Amos Komenský povedal, že „... vy-
učovanie je prácou pováh vznešených.“
   Hoci tento krásny deň potichu vymi-
zol z kalendárov, v našich srdciach žije 
naďalej. Sú to najmä srdcia nás – rodi-
čov, ktorí si uvedomujú a oceňujú, s úc-
tou ďakujú a skladajú hold vašej nároč-
nej práci. 
   Dovoľte nám teda - zaželať vám, 
všetkým pedagogickým zamestnan-
com SSOŠH ŽP a SG ŽP, pevné zdra-
vie, veľa radosti z dobre vykonanej prá-
ce a do budúcnosti popriať nekoneč-
né množstvo úspechov. My – rodičia, 
si vysoko vážime vašu prácu, ovplyv-
ňujete osudy našich detí a dbáte o ich 
možno posledné vzdelanie. Patrí vám 
za to obdiv i vďaka, i keď niekedy mož-
no máte pocit, že bojujete s veternými 
mlynmi. 
   Máte našu podporu, lebo naše deti sú 
to, čo nás spája.

V marci odišli do predčasného 
starobného dôchodku
Jozef BORIS, Stanislav GAŠ-
PERAN, Ladislav KENDE-
RESSY, Ján KUCBEL, Jozef 
STRELEC, Igor ŠARÍK, Jozef 
WEISENBACHER.
V mene vedenia akciovej 
spoločnosti Železiarne Pod-
brezová im ďakujeme za od-
vedenú prácu a do ďalších 
rokov želáme veľa slneč-
ných dní.

pracovné jubileá
40-ročné

Pavol OLBRYCHTOVIČ

30-ročné
Milan DOBRÍK

Ján MARUŠKIN
Ľubomír ŠTULRAJTER

25-ročné
Zdeno GIERTLI

Vanda KUPCOVÁ

20-ročné
Elena BELKOVÁ

Janka KOVÁČIKOVÁ

životné jubileá
Ing. Eva BARBIERIKOVÁ

Ivan FABIAN
Jana GIERTLIOVÁ

Miroslav KŇAZOVICKÝ
Ing. Danka PAUČÍKOVÁ

Peter POKOŠ
Jaroslav TOKÁR

Ján BARTOŠ
Pavel GIERTL
Ivan HAVAŠ
Ján MULTÁN

Marek ROŠKO
Ján SOJKA

Jarmila ŠKODOVÁ
Eva ŠVARCOVÁ
Anton HAVRAN

Drahomír HRBÁŇ
Vladimír TRUBAČ

Potrebujete zviazať
diplomovku?
Obráťte sa na nás –

048 645 1490, 1491 a 1492.

Lacné nové auto – dielce, 
spojky, výfuky, brzdy, tlmiče. 
Kontakt 0907 181 800

...
Lacné nové liahne na vajíčka. 
Kontakt: 0914 291 265

...
Predám Š 125, RV 1989, 
v dobrom technickom stave, 
STK do V. 2012 + 4 zimné ko-
lesá. Cena dohodou.
Kontakt: 0915 217800,
              0915 874 863.

...
Predám 3 - izbový byt v Brezne 
– súrne. Kontakt 0907 805 767

...
Vážnemu záujemcovi predám 
staršiu, málo používanú au-
tomatickú práčku „ZANUS-
SI“, 500 otáčok. Cena 80 eur. 
Ako bonus horský bicykel. In-
formácie na č. 048 617 1279, 
048 645 1301.

„Sú chvíle, ktoré ťažko prežívame a sú okami-
hy, na ktoré tisíckrát spomíname.“
Dňa 23. marca sme si pripo-
menuli tri roky odvtedy, ako 
nás navždy opustil milovaný 
manžel, otec a starý otec

Štefan KOHÚT
z Bystrej.

S láskou spomínajú manžel-
ka a dcéry s rodinami

...
„Tá rana v srdci bolí a zabudnúť nedovo-
lí. Smutný je náš dom, prázdno je v ňom, len 
cestička k hrobu zostáva von.“

Dňa 23. apríla uplynie štrnásť 
rokov odvtedy, ako nás na-
vždy opustil milovaný man-
žel, otec, starý a prasta-
rý otec

Július KAZÁR.
S láskou spomínajú manžel-

ka, dcéry, zaťovia, vnúčatá 
a pravnúčatá 

...
Dňa 16. marca sme si pripo-
menuli 27. výročie odvtedy, 
ako nás navždy opustil náš 
drahý otec a starý otec

Vojtech BALOG
z Podbrezovej - Lopeja.

S láskou a úctou spomína 
dcéra s rodinou

...
„Sú ľudia, ktorí pre nás v živote znamenajú 

viac, ako tí ostatní. O to ťaž-
šie je naučiť sa bez nich žiť.“
Dňa 19. apríla uplynie šies-
ty rok, ako nás navždy opus-
til manžel, otec a starý otec

Jozef BOHÁČIK
z Pohronskej Polhory.

S úctou a láskou spomínajú 
manželka, syn a dcéry

s rodinami

Pozývame vás
do Horehronského múzea

v Brezne:
- na obnovenú národopisnú  výstavu Život a kul-
túra ľudu na Horehroní, do budovy historickej 
radnice na Námestí M. R. Štefánika,
- vznik, vývoj a podoby mesta do roku 1918 za-
chytáva výstava Brezno v premenách času,
- na veľkonočnú výstavu Sviatky jari, ktorá je prí-
stupná verejnosti od 11. do 20. apríla v Meštian-
skom dome a je spojená s predajom kraslíc, veľ-
konočných ozdôb a ľudovoumeleckých výrobkov,
- od 8. apríla,  v rámci Roka lesov a Mesiaca le-
sov, na výstavu Les a verejnosť. Súbežne s ňou 
prebieha aj výstava Etudy z dreva, prezentujú-
ca výsledky súťaže o najlepší drevený výrobok.

Východom slnka ožiarený Hrad Ľupča objektívom Anny Nociarovej

Darcovia krvi, v roku 2010 ocenení Jan-
ského a Kňazovického plaketou, na re-
kreačný pobyt sa môžete nahlasovať ešte 
do 15. apríla, na tel. č. 2943 (M. Krellová).

Ďakujeme všetkým príbuzným, priateľom, známym a bý-
valým spolupracovníkom, ktorí sa prišli rozlúčiť s našim 
milovaným manželom, otcom a sta-
rým otcom

Jozefom FABRICIM z Valaskej.
Ďakujeme za prejavy sústrasti 
a kvetinové dary, ktorými ste sa sna-
žili zmierniť náš hlboký žiaľ. Za dôs-
tojnú rozlúčku ďakujeme Dychovej 
hudbe ŽP.               Smútiaca rodina

K Dňu učiteľov
z blahoželania Rady rodičov pre učiteľov našich

súkromných škôl:
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VÁS POZÝVA
NA FUTBALOVÉ ŠTADIÓNY

na II. ligu mužov:
ŽP – 1. FC Tatran Prešov – jun.

10. apríla o 15.30 hod. na FŠ v Podbrezovej
 

na I. ligu dorastu
ŽP – FK Senica

9. apríla o 11. a 13.15 hod. na FŠ v Brezne
 

ŽP – MFK Košice
12. apríla o 13. a 15.15 hod. na FŠ v Brezne

 
na II. ligu dorastu:

 ŽP – Bodva Moldava n. Bodvou
17. apríla o 11. a 13. hod. na FŠ Podbrezová - Skalica

 
na I. ligu starších žiakov: 
ŽP – Lokomotíva Zvolen

16. apríla o 10. a 12. hod. na FŠ Valaská

DO DOMU ŠPORTU
na extraligové a prvoligové zápasy

ŽP B - ŠK Modranka
23. apríla o 11.30 hod.

ŽP A - MTK Žarnovica
23. apríla o 14. hod.

 
ŽP C - FTC Fiľakovo
23. apríla o 10. hod.

Majú unikátne double...
PODBREZOVAN 7/2011STRANA 8

   Kolkári ŽP Šport Podbrezová sú prví na svete, ktorí v jednej se-
zóne vyhrali aj Ligu majstrov, aj Svetový pohár. Úradujúci slovenskí 
majstri majú po tomto double už všetko, čo možno na medzinárod-
nej scéne dosiahnuť. Na jeseň si v Skopje privlastnili Svetový pohár, 
v nedeľu korunovali v nemeckom mestečku Bad Langensalza svo-
je jedenásťročné úsilie triumfom v najprestížnejšej súťaži. Ako prvý 
slovenský klub zvíťazili v Lige majstrov.
ŽP Šport Podbrezová – SKV Rot-We-
ißt Zerbst 5:3 (3699.3629)
Body ŽP: Čech 660, Zavarko 695, 
Tomka 556, Foltín 618, Čalič 634, Va-
dovič/Kyselica 536. 
   „Je to obrovské zadosťučinenie za dlhé 
roky nášho snaženia na medzinárodnej 
scéne,“ povedal predseda Predstaven-
stva ŽP Šport, a.s., Július Kriváň. „V Lige 
majstrov sme už boli dvakrát druhí. Víťaz-
stvo je však niečo iné a teší nás o to viac, 
že sme vo finále zdolali nemecký Zerbst, 
obhajcu a navyše na jeho pôde. V semi-
finále Final Four sme prešli hladko cez 
chorvátsky Zadar 7:1, keď náš skvelý Srb 
Vilmoš Zavarko prekonal rekord dráhy 
o 51 kolkov. Vo finále proti Nemcom sa 
náš triumf rodil trochu zložitejšie. Zo Za-
varka boli Nemci nešťastní. Znova preko-
nal rekord. Na tretej a štvrtej dráhe bol 
vynikajúci aj Ivan Čech a udržiavali sme 

si náskok až do konca. Na smútok stovky 
Nemcov a radosť našich šestnástich pod-
brezovských fanúšikov.“
   Kolkársky šéf z Podbrezovej si po tri-
umfe želá ešte finále Slovensko – Srb-
sko na májových MS družstiev v Saraje-
ve, pretože okrem slovenských reprezen-
tantov Čecha, Foltína, Vadoviča, Tomku 
a Kyselicu má v ŽP Šport aj dvoch Srbov 
Zavarka a Čaliča... Najlepšieho svetové-
ho kolkára Zavarka majú v Podbrezovej 
zmluvne zaviazaného ešte na dva roky, 
takisto ako Čecha. Čalič, ktorý je na Ho-
rehroní už 12-rokov, potiahne ešte ďalší 
rok. Čalič má od nedele v kariére všetko: 
titul majstra sveta v jednotlivcoch, v druž-
stvách, je víťaz LM a SP. „Predpokladám, 
že udržíme všetkých chlapcov a možno 
budeme hľadať ešte jedného veľmi dob-
rého kolkára,“ dodal Kriváň.   

Ivor Lehoťa, Šport

Zuzana Kamasová sa sta-
la prvou slovenskou golfist-
kou, ktorá zvíťazila na niek-
torej zo súčastí seriálu La-
dies European Tour. S vý-
konom 286 ako jediná zo-
stala pod parom – o dva 
údery – ihriska Golf du So-
leil v marockom Agadire 
a odnášala si trofej z tur-
naja Lalla Meryem Cup. 
„Dúfam, že tento môj tromf 
pomôže napredovaniu gol-
fu u nás,“ povedala Zuza-
na Kamasová, ktorá získala 
48750 eur.Foto: A. Nociarová

   Posledné kolá Slovenského pohára 
(SP) predžiakov a žiakov v alpskom ly-
žovaní, v Jasnej a na Malinom Brde, 
skončili pre Lyžiarsky klub ŽP Šport, 
a.s., úspešne.
   Záverečné kolá v zjazdových disciplí-
nach sa konali 11. – 13. marca. V Jas-
nej 2. miestom v obrovskom slalome 
potvrdila Alica Surová svoje výborné 
výsledky tohtoročnej sezóny. V celko-
vom hodnotení SP v kategórii predžia-
kov naše pretekárky dosiahli historický 
úspech - Alica Surová vyhrala kategó-
riu mladších predžiačok, Ema Surová 
skončila na 2. mieste v kategórii star-
ších predžiačok a Alica Kramlová bola 
13.  Z mladších predžiakov obsadil Oli-
ver Kramla konečné 28. miesto.
   Žiaci bojovali o posledné body do 
hodnotenia SP na Malinom Brde. 
V disciplíne „SUPER G“ mladších žia-
kov bol 3. Mikuláš Kupčok a 4. Deni-
sa Mutišová. V kategórii starších žia-

Pri príležitosti osláv obce Jasenie sa 
26. marca uskutočnil 2. ročník pretekov 
ULICAMI JASENIA, v ktorých preteká-
ri Oddielu bežeckého lyžovania a biat-
lonu ŽP Šport, a.s., vybojovali tri víťaz-
stvá vo svojich kategóriách. Z mladších 
žiačok zvíťazila Zuzana Longauerová, 
z mladších žiakov bol druhý Dušan Peť-
ko, 1. bol aj starší žiak Tomáš Longauer 
a Viera Kubacká v kateg. žien 31 roč-
ných a starších. V kategórii mužov nad 
40-rokov bol náš spolupracovník Pavol 
Faško 2. a 4. miesto zo žien obsadila 
Jana Dančíková zo ŽP Informatika. 

...
V Dolnej Lehote sa 27. marca konal 28. 
ročník behu oslobodenia obce a 1. slo-
venského kozmonauta, kde opäť bodo-
vali pretekári Oddielu bežeckého lyžo-
vania a biatlonu ŽP Šport, a.s. - v kate-
górii mladších žiačok bola prvá Zuzana 
Longauerová, z mladších žiakov druhú 
priečku obsadil Dušan Peťko, zo star-
ších žiakov zvíťazil Marek Brezina a tre-
tí bol Tomáš Longauer. V kateg. ženy 
31 ročné a staršie bola druhá Viera Ku-
backá.

(red)

Bodovali aj ako bežciÚspech Kamasovej v seriáli
Ladies European Tour

Historické umiestnenie zjazdárov ŽP Šport, a.s., Podbrezová

Prvé a druhé miesto v celkovom
hodnotení Slovenského pohára

čok skončila 13. Kamila Petrincová 
a 18. Diana Kováčiková.  V obrovskom 
slalome zhodne – 13. miesto obsadi-
li Denisa Mutišová a Kamila Petrinco-
vá, 23. skončila Diana Kováčiková. So 
sezónou sa rozlúčili záverečným slalo-
mom, v ktorom bola 12. Denisa Muti-

šová, 15. Kamila Petrincová a 8. Dia-
na Kováčiková. V celkovom hodnote-
ní Slovenského pohára 2010/2011 pat-
rí 9. miesto Mikulášovi Kupčokovi, 12. 
Denise Mutišovej, 13. Kamile Petrin-
covej a 25. Diane Kováčikovej 25.    

(dk)


