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O cenu
generálneho riaditeľa ŽP a.s.

   Dnes nájdete ôsme kolo sú-
ťaže venovanej 170. výročiu 
založenia podbrezovských že-
leziarní, tradične na piatej stra-
ne. Vašou úlohou bude text po-
zorne prečítať a správne od-
povedať na otázku. Nezabud-
nite priložiť aj kupón. Každé 

ky. Ak splníte požadované kri-
tériá, dostanete sa do žrebo-
vacieho bubna o Cenu gene-
rálneho riaditeľa ŽP a.s.

Do siedmeho kola sa zapojilo 89 súťažiacich a úspešní boli tí, kto-
rí odpovedali: „...Ing. Anton Kolenička bol vo funkcii podnikového 
riaditeľa Švermovych železiarní, n.p.,  23 rokov.“ JUDr. Radim Ko-
chan z právneho odboru vyžreboval výhercu siedmeho kola, stal 
sa ním Miroslav Makový z Poo, ktorému zablahoželal a cenu ve-
noval Ing. Ľubor Schwarzbacher, člen Predstavenstva a technic-
ký riaditeľ ŽP a.s.                                            Foto: I. Kardhordová

súťažné kolo bude vyhodno-
tené a jeden zo súťažiacich 
bude odmenený. Pravidlá sú-
ťaže dovoľujú použiť dva žolí-

Naše mamičky majú v nedeľu sviatok. Ja na moju ne-
zabudnem, nezabudnite ani vy.

F: O. Kleinová

   Odborový zväz KOVO sa rozhodol rozšíriť záväznosť kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa podľa novely zákona o 
kolektívnom vyjednávaní. Zároveň bola 29. apríla 2010 v médiách uverejnená tlačová správa o tom, že OZ KOVO 
vyhlásil niekoľko týždňov pred parlamentnými voľbami štrajkovú pohotovosť v hutníckom priemysle s tým, že žiada 
rast miezd aj rozšírenie odvetvovej kolektívnej zmluvy. 
     Železiarne Podbrezová a.s. poznajú obsah návrhu zmluvy, ktorú pre rok 2010 chce uzatvoriť OZ KOVO so 
zástupcami zamestnávateľov a poznajú aj rozdiely v prípade, že by bola rozšírená o Zväz strojárskeho priemyslu 
SR.  Pripomíname však, že dokument pre rok 2010 ešte nie je uzavretý, je v štádiu rokovaní. Sú oboznámené 
s aktivitami  OZ KOVO a už počas príprav Zákona o kolektívnom vyjednávaní dali najavo svoj nesúhlas s tým, aby 
na základe vyšších kolektívnych zmlúv, bez ohľadu na typ podniku, jeho možnosti a hospodársku situáciu, odlišnú 
v jednotlivých regiónoch Slovenska, boli diktované podmienky, ktoré by mohli byť v mnohých prípadoch likvidačné 
pre firmu. 
   Predstavenstvo Železiarní Podbrezová a.s. sa ani v minulosti nestretlo s tým, aby OZ KOVO nejakým spôsobom 
pomohol našim zamestnancom a sme si plne vedomí, že tak musia robiť jednotliví vedúci na všetkých stupňoch 
riadenia, bez ohľadu na to, či zamestnanec je alebo nie je organizovaný v odboroch. Okrem toho sú v rámci 
starostlivosti vyvíjané ďalšie aktivity – prostredníctvom Nadácie Železiarne Podbrezová sú vynakladané značné 
finančné prostriedky na zabezpečenie pomoci v núdzi pre našich zamestnancov, prípadne ich rodinných 
príslušníkov. 
   Na poli vzdelávania majú deti zamestnancov možnosť navštevovať dve naše súkromné školy, ktoré majú vytvorené 
výborné podmienky. Svojou úrovňou vysoko prevyšujú ostatné stredné školy na Slovensku. Sme nesporne jediným 
zamestnávateľom na Slovensku, ktorý poskytuje absolventom týchto škôl aj garanciu zamestnania.
   OZ KOVO zrejme v návale svojich starostí a boja o budúce pozície takéto informácie nepostrehol. Má však preto 
právo prikazovať ktorejkoľvek firme, ako sa má starať o zamestnancov, pokiaľ týmto spoločnostiam nevytvára 
žiadne podmienky na existenciu a rozvoj? Určite nie. Naopak, v čase celosvetovej hospodárskej a finančnej krízy, 
keď  podniky musia bojovať o svoju budúcnosť, štrajková pohotovosť vytvára veľmi zlú atmosféru a zlé meno pre 
obchodných partnerov zo zahraničia. 
   Celá Európa sa nestačí diviť správaniu v Grécku, je viac než isté, že štrajkom sa vytvoria podmienky k totálnemu 
kolapsu krajiny s bohatou históriou. Takže ich „pomoc“ má negatívny dopad.
   Predstavenstvo Železiarní Podbrezová a.s. si je plne vedomé, že sociálny program, aj samotné mzdy 
zamestnancov, môžu byť len také, aká je hospodárska situácia firmy. Preto posledných pätnásť rokov rozhodovalo 
o používaní zdrojov opatrne a potvrdila sa správnosť tohto rozhodnutia. Hospodárska kríza ukazuje, že tí, ktorí 
tak nerozmýšľali, dnes nemajú dostatok zdrojov na ďalší rozvoj, a tým aj na plnenie programu starostlivosti 
o zamestnancov.   
   Je všeobecne známe, že ani predchádzajúca, ani táto vláda, neutvorili rovnaké podmienky pre zahraničných 
a domácich investorov, čo považujeme za neférové. O to viac je nutné s rozvážnosťou pristupovať k čerpaniu 
prostriedkov a zvažovať hospodárnosť. Nemôžeme sa totiž spoliehať ani na mimoriadne dotácie na zamestnancov, 
ani na daňové prázdniny. 
   OZ KOVO už v minulosti negatívne ovplyvňoval dianie vo fabrikách a vyzýval k štrajkovej pohotovosti, inicioval 
odstavovanie fabrík. Ak ani minulý rok, kedy naplno ľudia pocítili dopady hospodárskej krízy, nie je OZ KOVO 
jasné, že spoločnosti nemôžu existovať bez normálneho pracovného ovzdušia, zákaziek prinášajúcich tržby 
z ktorých môžu byť benefity pre zamestnancov, potom zamestnávatelia nemôžu súhlasiť s takýmito postupmi.  
Na takýto postup nemá OZ KOVO morálne právo. Následkom totiž môže byť iba ohrozenie zákaziek vo firmách 
a dozvukom strata zamestnania.
Vzhľadom na uvedené skutočnosti Predstavenstvo  Železiarní Podbrezová a.s. považuje za potrebné 
k vzniknutej situácii uviesť najmä:
- že podľa informácií ZV OZ KOVO a dielenských výborov o zámere vedenia OZ KOVO vyhlásiť štrajkovú 
pohotovosť, nemal ZV OZ KOVO vopred žiadne informácie - znamená to, že bolo rozhodované bez nich, čo 
nesvedčí o  „dobrej odborovej kultúre“,
- zdôrazňujeme, že v podmienkach spoločnosti Železiarne Podbrezová a.s. je na rok 2010 podpísaný Program 
predstavenstva v oblasti starostlivosti o zamestnancov a podniková kolektívna zmluva, ktorej body sú plnené 
v plnom rozsahu. V porovnaní s minulým rokom vedenie spoločnosti prisľúbilo aj vyplatenie dovolenkovej mzdy vo 
výplate za máj a tvorbu rezervy prostriedkov na vianočnú mzdu,
- vzhľadom na nárast zákaziek bolo do pracovného pomeru prijatých  k dnešnému dňu zhruba 300 zamestnancov, 
predovšetkým z radov tých, ktorí  boli prepustení v rámci hromadného prepúšťania, ale aj nových,
- uzatvárané sú nové kontrakty na našu produkciu, mnohé z nich i na viac mesiacov a uvedená situácia vôbec 
neprospieva dobrému menu našej spoločnosti. V konečnom dôsledku môže nepriaznivo ovplyvniť naše vzťahy so 
zákazníkmi, čo sa napokon môže odraziť aj v zamestnanosti.
 Za danej situácie, z nášho pohľadu nevidíme žiadne relevantné dôvody pre vyhlásenie štrajkovej pohotovosti, 
a otvorenie cesty k vzniku zbytočných emócii a vášní. Železiarne Podbrezová a.s. aj v minulosti vždy mali 
nadštandardne riešený Program predstavenstva v oblasti starostlivosti o zamestnancov a firemnú kolektívnu 
zmluvu. Uvedené dokumenty vo všetkých oblastiach obsahovali, a aj pre rok 2010 zahŕňajú garantované plnenia, 
aj nad rámec Vyššej kolektívnej zmluvy OZ KOVO. S tým v zásade nemáme žiadny problém a uvedenej oblasti 
sa venujeme a budeme venovať bez ohľadu na znenie vyššej kolektívnej zmluvy. Principiálne vyjadrujeme svoj 
nesúhlas s takýmto krátkozrakým  a predvolebnou rétorikou zaváňajúcim postupom OZ KOVO a vlády, ktorá 
aktivity tohto druhu schvaľuje. 
   Sme presvedčení, že je potrebné verejne prezentovať náš názor, aby nebola takýmto spôsobom 
nepriaznivo ovplyvňovaná mienka verejnosti a predovšetkým zákazníkov našej spoločnosti, čo by mohlo 
výrazne poškodiť expanziu ŽP v podnikaní, a tým priamo aj  zamestnancov firmy. 

Dodatok podpisujete, len ak chcete meniť DDS – čítajte na 6. strane

Pozvánka
na MDD



Dodávateľ Skutočná cena- variabilná 
zložka

€ / kWh vrátane DPH

Skutočná fixná zložka 
(regulačný príkon)

€ / kW vrátane DPH

Poznámka

Dalkia a.s. 0,0566 € / kWh 153,22 € / kW centrálne vykurovanie
ŽP  a.s. 0,0511 € / kWh 65,0888 € / kW centrálne vykurovanie
Vlastné kotolne - 
vo vlastníctve vlastníkov
Švermova 2378, Brezno 0,0671 € / kWh - ekon. opráv. náklady
TDH 463, Valaská 0,0683 € / kWh - ekon. opráv. náklady
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Aký bol predchádzajúci
kalendárny rok?

   Z hľadiska vývoja energií bol minulý rok 
uspokojivý. Dodávateľom tepelnej energie 
(Dalkia a.s. a ŽP a.s.) sa  i vzhľadom na 
vývoj ceny ropy na svetových trhoch, po-
darilo udržať schválenú cenu za kWh  po-
čas celého roka. Po ukončení roka 2009, 
v súlade s usmernením Úradu pre regu-
láciu sieťových odvetví (ÚRSO), dodáva-
telia  stanovili skutočne oprávnené nákla-
dy za variabilnú zložku a predložili odbe-
rateľovi výsledné faktúry, ktoré pre odber-
né miesta znamenali vrátenie finančných 
prostriedkov. (Skutočné ceny pre rok 2009 
za dodávku ÚK a TÚV za jednotlivých do-
dávateľov uvádzam v tab. 1)
   Väčšina spravovaných bytových do-
mov má osadené pomerové merače tep-
la a rozúčtovanie ÚK, ako i TÚV bolo spra-
cované podľa vyhlášky č. 630/2005. 
Na podlahovú plochu boli rozúčtované 
všetky služobné byty, bytové domy Kol-
káreň 25/30 v Podbrezovej a Strojárenská 
22 v Piesku, kde pomerové merače tep-
la nie sú osadené. Metodika rozpočítania 
služieb je stanovená v prílohe k zmluve 
o výkone správy a podľa nej boli vyúčto-
vané jednotlivé služby. Pri rozúčtovaní SV 
pitnej ako i SV potrebnej na ohrev, v súla-
de so zmenou ceny v roku 2009 dodávate-
ľa Veolia,  ako i ŽP a.s., sme vyúčtováva-
li spotrebu vody v dvoch obdobiach. (Plat-
né ceny SV, vrátane DPH, v tab. 2 a 3).
   Vyúčtovanie ohrevu vody bolo spraco-
vané v súlade s vyhláškou č. 630/2005 §9  
tak, že celkové náklady na ohrev sú roz-
delené na základnú zložku vo výške 10 
percent a spotrebnú zložku, ktorá pred-
stavuje 90 percent z nákladov na prípra-

Dodávateľ Lokalita Obdobie (r. 2009) Vodné Stočné
ŽP a.s. Kolkáreň, Podbrezová 01.01. – 31.12. 0,6715 0,7528

Strojárenská 22, Piesok 01.01. – 31.12. 0,6715
Veolia Brezno 01.01. – 30.06.

01.07. – 31.12.
1,0626
1,1082

1,0038
1,0429

Štiavnička 01.01. – 30.06.
01.07. – 31.12.

1,0626
1,1082

1,0038
1,0429

Čierny Balog 01.01. – 30.06.
01.07. – 31.12.

1,0626
1,1082

Dodávateľ Lokalita Obdobie Vodné Stočné
ŽP a.s. Kolkáreň, Podbrezová – 30.06.

01.07. – 31.12.
0,6715
0,6715

0,8892
0,9199

Štiavnička 01.01. – 30.06.
01.07. – 31.12.

1,0626
1,1082

1,0036
1,0429

Piesok 01.01. – 31.12. 0,6715
Veolia Brezno – 30.06.

01.07. – 31.12.
1,0626
1,1082

1,0038
1,0429

Valaská – 30.06.
01.07. – 31.12.

1,0626
1,1082

1,0038
1,0429

Čas predkladania účtov
o správe bytov vlastníkom
  V súlade so zmluvou o výkone správy predložila v apríli správcovská spoločnosť 
ŽP BYTOS, s.r.o., všetkým bytovým domom, ktoré spravuje v lokalite Brezno, Pod-
brezová, Valaská a Čierny Balog - správy o hospodárení bytových domov k 31. de-
cembru 2009, nákladové listy bytových domov  (spotreba jednotlivých energií za rok 
2009), daňové doklady jednotlivým užívateľom, vyúčtovanie energií, prehľad o tvor-
be a čerpaní fondu opráv za bytové domy, ako i prehľad tvorby a čerpania fondu 
opráv na každého užívateľa bytu. Uvedené dokumenty musí predložiť svojim klien-
tom každý správca, v súlade so Zákonom  č. 182/1993 Z.z.,  v platnom znení. Prie-
bežne sú rozanalyzované na schôdzach vlastníkov v priebehu roka. Klientov najviac 
zaujímajú výsledky vyúčtovania každej domácnosti, vzhľadom k tomu, že náklady na 
ňu tvoria výraznú položkou každej domácnosti. Z  predloženého daňového dokladu 
sa každý užívateľ v apríli dozvedel, akú mal spotrebu, či uhradené preddavky na jed-
notlivé služby boli dostačujúce alebo svoj obvyklý štandard prekročil.

vu teplej úžitkovej vody. Základná zložka 
sa rozpočíta medzi konečných spotrebite-
ľov rovnakým dielom, na každý byt a ne-
bytový priestor, spotrebná zložka medzi 
konečných spotrebiteľov podľa nameranej 
spotreby. Platnosť metodiky rozpočítava-
nia ÚK a TÚV podľa vyhlášky č. 630/2005 
končila k 31. decembru 2009. Od 1. janu-
ára 2010 platí nová vyhláška č. 358/2009, 
ktorá mení pomer rozpočítavania ÚK. Vy-
hláška ÚRSO určuje nový pomer rozpo-
čítavania tepla v bytových domoch na 
60 percent podľa plochy bytov a 40 per-
cent podľa nameranej spotreby evidova-
nej na pomerovom merači tepla. Uvedený 
spôsob rozpočítavania nákladov je však 
možné zmeniť, na základe odstavca 10 
§7 môžu vlastníci - v súlade so zákonom 
č. 182/1993 Z.z., nadpolovičnou väčši-
nou rozhodnúť, ktorý spôsob výpočtu tep-
la využijú, ako si nastavia pomer základ-
nej a spotrebnej zložky. Optimálne roz-
hodnutie tak bude závisieť od miery soli-
darity jednotlivých vlastníkov. Ak si zvolia 
nový systém rozúčtovania, t.j. 60 percent 
na podlahovú plochu a 40 percent pod-
ľa nameranej spotreby je pravdepodob-
né, že byty nachádzajúce sa v strede by-
tového domu budú platiť viac ako doteraz. 
Zvýši sa základná zložka, ktorá sa vypočí-
ta na podlahovú plochu. Za teplo si budú 
musieť priplatiť i vlastníci, ktorých byty sú 
počas roka neobývané, často ich majitelia 
úplne odstavujú, čo má vplyv i na podchla-
dzovanie susediacich bytov. V rámci plat-
ných zásad o spolunažívaní, by neobýva-
né byty mali mať minimálne 16º C. Uve-
dená vyhláška dáva neobmedzené právo-
moci do rúk vlastníkov, čo v konečnom dô-
sledku môže mať - v niektorých prípadoch 

vplyvom subjektívneho názoru a neodbor-
ného rozhodnutia, za následok poškode-
nie niektorých vlastníkov. Úlohou správ-
cu je na základe odborných argumentov, 
výsledkov spotreby nákladov v bytovom 
dome a výsledkov vyúčtovania jednotli-
vých bytov, usmerniť ich konečné rozhod-
nutie. Výsledky vyúčtovania sú podkla-
dom na zamyslenie sa nad tým, či neplatí-
me za teplo viac, ako musíme.
   Z analýzy spotreby ÚK  za obdobie ro-
kov 2009, 2008 a 2007 vyplýva, že i na-
priek určitým rozdielom v poveternost-
ných podmienkach jednotlivých rokov, 
sa spotreba v bytových domoch ustaľuje. 
Prakticky,  vo väčšine bytových domov sú 
zrealizované výmeny okien a dverí a pri 
pohľade do budúcnosti nemôžeme oča-
kávať výraznejšie úspory bez  komplex-
ného zateplenia bytového domu. Schvá-
lenie takéhoto rozhodujúceho kroku je 
plne v rukách vlastníkov. Správca na zá-
klade splnomocnenia vlastníkov akciu 
pripraví, a vypracuje potrebné podkla-
dy súvisiace so zdrojmi krytia. O spôso-
boch,  ako zabezpečiť potrebné finanč-
né prostriedky sme veľmi podrobne in-
formovali v roku 2009 (Podbrezovan č.9), 
prostredníctvom Štátneho fondu rozvo-
ja bývania, ako i nenávratného príspevku 
vo výške maximálne 50 percent oprávne-
ných nákladov vo forme dotácií  - na od-
stránenie systémových porúch. V súčas-
nosti poskytuje finančné prostriedky na 
podporu rozvoja bývania na Slovensku 
– Program Slovseff II., ktorý zriadila Eu-
rópska banka pre obnovu a rozvoj v spo-
lupráci s Ministerstvom hospodárstva Slo-
venskej republiky. 
   Z uvedeného programu v bytových do-

moch môžu byť financované projekty, za-
merané na:
- zlepšenie tepelno – izolačných vlastností 
obvodových konštrukcií objektov,
- domové kotolne, výmenníkové stanice 
alebo mikro-kogenerácia,
- regulácia centrálnych a individuálnych 
vykurovaní,
- podružné merania tepla,
- izolácia rozvodov tepla v budove,
- efektívne vykurovacie telesá,
- energeticky efektívna príprava teplej 
vody v budovách,
- využitie alternatívnych zdrojov energie 
v budovách. 
   Podmienkou získania grandu je dosiah-
nutie úrovne energetickej úspory, kto-
rá musí byť minimálne 15 percentná. Po 
ukončení projektu môžu bytové domy zís-
kať nenávratný grand zo strany Medziná-
rodného fondu na podporu odstavenia JE 
V1 Jaslovské Bohunice. Nenávratný prí-
spevok sa pohybuje vo výške 10 percent 
z objemu úveru, ak dosiahnutá úroveň 
energetických úspor je menej ako 25 per-
centná, alebo 15 percent z objemu úve-
ru, ak dosiahnutá úroveň energetických 
úspor je viac ako 25 percentná.
   V súčasnosti sú prostredníctvom uve-
deného programu úspešne realizované 
dva bytové domy - na Štiavničke 211/50 
(na snímke) a na Krčulovej ulici v Brezne 
14,16,18. Uvedené domy prešli  úspeš-
ne energetickým auditom, ktorý uskutoč-
nila firma Enviros a predpokladané úspo-
ry sú vyčíslené na viac ako 25 percent pri 
uskutočnení projektu. V týchto dňoch je 
realizácia v plnom prúde. Príprava reali-
zácie uvedeného projektu trvá spravidla 
jeden rok od rozhodnutia vlastníkov - čo 
do rozsahu obnovy, projektovej prípravy, 
výberového konania firiem, rozpracovania 
podkladov, predloženia žiadostí ako i spo-
lupráce s firmou Enviros. 
   Veľkú zásluhu na úspechu prípravy obi-
dvoch domov mali samotní vlastníci, pre-
dovšetkým ich volení zástupcovia, členo-
via technických komisií, ktorí  v období jed-
ného roka veľmi príkladne spolupracova-
li so správcom, vysvetľovali svojim suse-
dom opodstatnenosť obnovy ich bytové-
ho domu. Projekty sú v štádiu realizácie 
a ako správca im chcem, i touto cestou, 
vyjadriť poďakovanie za obetavú prácu, 
bez ktorej by sme len ťažko tak úspešne 
zvládli predloženie všetkých potrebných 
dokumentov, ktoré museli byť aj písomnou 
formou vlastníkmi schválené. Moje poďa-
kovanie patrí predovšetkým pánovi Ka-
moďovi, volenému zástupcovi bytového 
domu Štiavnička 211/50, pánovi Brozma-
novi, Čurdovi, Kahajovi, Ing. Kolesárovi – 

zástupcom vlastníkov bytového domu Kr-
čulova 14,16,18. Verím, že realizácia pro-
jektu v uvedených domoch nebude ojedi-
nelým prípadom, ale že i ostatní vlastní-
ci  sa presvedčia, že obnovu svojho by-
tového domu sa neoplatí odsúvať z roka 
na rok. Aj o tejto téme diskutuje správca 
na schôdzach vlastníkov, ktoré sú v sú-
časnosti v plnom prúde. Okrem základ-
ných bežných vecí - týkajúcich sa plánu 
opráv, ktorým je zabezpečovaná prevádz-
kyschopnosť bytového domu, informu-
je správca o zmenách v legislatíve, kto-
rá súvisí so správou bytov a nebytových 
priestorov.
Od 1. januára 2010 sa zmeny v legis-
latíve týkajú:
- oblasti rozpočítania ÚK vyhláška č. 
358/2009,
- zákon č. 182/1993 Z.z.  nahradil nový zá-
kon č. 70/2010, ktorý nadobudol platnosť  
1. apríla 2010. Informácie o novele záko-
na  č.182/1993 Z.z. priniesli v poslednom 
období i viaceré médiá. 
Zhrnutie zmien v novom zákone č. 
70/2010, v porovnaní s pôvodným zá-
konom č.182/1993:
- sú upresnené povinnosti spoločenstiev 
tak, ako platia pre správcov bytových do-
mov,
- boli zavedené ochrany vkladov na úč-
toch vlastníkov,
- bol upresnený preddavok do fondu opráv 
- podľa zákona je spoluvlastnícky podiel, 
ktorý je základňou pre výpočet preddav-
kov upravený o 25 percent veľkosti balkó-
na, lodžie alebo terasy,
- umožňuje i písomné hlasovanie v prípa-
de úveru,
- upresňuje  povinnosť vlastníkov umožniť 
prístup správcovi do ich bytov,
- upresňuje spôsob výpovede správcu zo 
zmluvy o výkone správy. 
   Uvedené zmeny správca zapraco-
val do dodatku k zmluve o výkone sprá-
vy, ktorý v súčasnosti predkladá vlastní-
kom bytových domov na prebiehajúcich 
schôdzach.
   Správa bytov je zložitý proces, práca 
s klientmi je veľmi náročná. Správca musí 
mať odborný potenciál vysporiadať sa 
s celou škálou problémov, od riešenia me-
dziľudských vzťahov, až po odborné rieše-
nie existujúcich problémov. Dôležitou úlo-
hou v správcovskej činnosti je metodicky, 
ako i odbornými argumentmi, pripravovať 
bytové domy na ich komplexnú obnovu. 
V tejto práci budeme i naďalej pokračovať 
tak, aby užívatelia bytov boli s našou prá-
cou spokojní.

Ing. Věra Buláková,
riaditeľka ŽP Bytos, s.r.o.

Ilustračné foto: A. Nociarová

Tab. 1: Skutočné ceny pre rok 2009 za dodávku ÚK a TÚV za jednotlivých dodávateľov

Tab. 2: Studená voda pitná

Tab. 3: Studená voda potrebná na ohrev
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Skôr, ako si pripome-
nieme jubileá, načrime 
do reality uplynulých 
mesiacov. Tak ako pre 
celú akciovú spoloč-
nosť, aj pre vašu pre-
vádzkareň bol uplynu-
lý rok v dôsledku krízy 
veľmi náročný. Môžete 
ho stručne zhodnotiť?
   - Uplynulý rok v ťahárni rúr bol ako 
v ostatných výrobných prevádzkar-
ňach poznačený veľkým prepadom vý-
roby, čo si vyžiadalo zmenu organizá-
cie práce po strediskách, ktoré muse-
li prejsť zo štvorzmenného nepretrži-
tého režimu na trojzmenný. Táto zme-
na si vyžiadala veľkú redukciu stavu 
zamestnancov. Boli aj mesiace, keď 
sme pracovali v štvordňovom  pra-
covnom prežime. Nízka výroba, ktorú 
sme zabezpečovali, vnášala do života 
všetkých veľa neistoty a obáv z ďalšie-
ho možného prepúšťania. 
Toto obdobie nesporne vyvolávalo 
v ľuďoch rôzne pocity. Ako to zvlá-
dali?
   - Musím oceniť pochopenie, s ktorým 
som sa stretol pri operatívnom prera-
ďovaní zamestnancov, medzi jednotli-
vými dielňami a pracoviskami, ktoré 
bolo počas tohto obdobia nevyhnut-

S Ing. Milošom Dekrétom, vedúcim ťahárne rúr

Veríme, že nastupujúci trend bude pokračovať
Prvou výrobnou prevádzkarňou, ktorá vyrástla doslova na 
zelenej lúke v areáli nového závodu, bola ťaháreň rúr 1. 
Bolo to v roku 1971. Nasledovala valcovňa bezšvíkových 
rúr a treťou bola ťaháreň rúr 2. Od okamihu jej zavedenia 
do výroby uplynie 29. mája tridsať rokov. Súčasne sme si 
1. apríla pripomenuli piate výročie od zlúčenia obidvoch 
ťahární rúr. Aj to je príležitosť na rozhovor s vedúcim pre-
vádzkarne Ing. Milošom DEKRÉTOM:

Vizuálna a rozmerová kontrola na  úpravárenskej linke .        Foto: A. Nociarová

né. Určite to vždy nebolo 
pre nich ľahké zvykať si na 
nové pracovné zaradenie 
a kolektív. Napriek všet-
kému túto situáciu zvlá-
dli s veľkou odbornosťou 
a profesionalitou. 
Ako sa javí situácia 
dnes?
  - V prvom kvartáli tohto 

roka sme vyrábali v ťahárni rúr v prie-
mere 3000 ton mesačne. V druhom 
kvartáli je operatívny plán na úrovni 
3600 ton mesačne. Je to zhruba 65 
percentný nárast výroby v porovnaní 
s vlaňajškom. Od 1. apríla bol čiastoč-
ne doplnený stav zamestnancov. Tre-
ba len veriť, že tento nastupujúci trend 
bude pokračovať aj v nasledujúcich 
mesiacoch.
Onedlho si pripomenieme tridsiate 
výročie  vzniku ťahárne rúr 2 a ne-
dávno uplynulo päť rokov od zlúče-
nia dvoch ťahární rúr do jednej. Mô-
žete nám priblížiť významné míľni-
ky v dejinách vašej prevádzkarne?
   - Ťaháreň rúr 2, ktorá je dnes už sú-
časťou spoločnej ťahárne, prešla za 
toto obdobie výraznými zmenami. Veľa 
zariadení bolo rekonštruovaných a do-
budovaných. Také najvýraznejšie in-
vestičné akcie v minulých rokoch boli 

regenerácia HCl, sklad kyselín, rekon-
štrukcia žíhacej pece č. 4, dobudova-
nie endo-ochrannej atmosféry systém 
carbocat, dusíkovo – vodíkovej ochran-
nej atmosféry zo zásobníkov, nová 
úpravárenská linka na spracovávanie 
výmenníkových rúr, linka na skúšanie 
rúr ultrazvukom, nový automatizovaný 
expedičný sklad, nová linka na galva-
nizované pozinkovanie,  nový systém 
evidencie výroby v informačnom sys-
téme pomocou čiarových kódov. Všet-
ky tieto zmeny nám umožnili výrazne 
zmeniť vyrábaný sortiment, ktorý bol 
jednoduchý, určený v 80 - tych rokoch 
hlavne pre východný trh, na ten najná-

ročnejší či je to už pre energetický, au-
tomobilový  a strojársky priemysel, kto-
rý je požadovaný hlavne od našich zá-
padoeurópskych odberateľov.
    Zlúčenie ťahárni v roku 2005 nám 
otvorilo väčšiu možnosť zhodnocova-
nia materiálu vzájomne medzi oboma 
dielňami, umožnilo nám to pružnejšie 
presúvať zamestnancov medzi jednot-
livými strediskami,  podľa aktuálneho 
stavu rozpracovanosti materiálu, čím 
bolo dosiahnuté zvýšenie produktivi-
ty práce v obidvoch dielňach. Zlúče-
ním riadenia do jedného centra sa vý-
razne zvýšila produktivita práce tech-
nicko - hospodárskych zamestnancov. 

V tomto roku si pripomíname tých 
jubileí viac. Najvýznamnejším je 
170. rokov od vzniku podbrezov-
ských železiarní. Čo zaželáte spo-
ločnosti k tomuto krásnemu jubi-
leu? 
   - Takouto dlhou históriou sa môže 
pochváliť na Slovensku len málo firiem, 
preto musíme mať v úcte všetkých, kto-
rí počas tohto dlhého obdobia budova-
li podbrezovské železiarne. Do ďal-
šieho obdobia želám firme prosperitu, 
všetkým zamestnancom pevné zdravie 
a sociálnu istotu, ktorú môže zabezpe-
čiť len stabilná práca.

Zhovárala sa O. Kleinová

Odborári hodnotili jeden
z najťažších rokov

   Z hodnotenia vyplynulo, že rok - 
v ktorom sa naplno rozvinula celosve-
tová hospodárska kríza, bol pre obi-
dve strany Železiarne Podbrezová 
a.s. a odborovú organizáciu,  nároč-
ný. Kríza preverila schopnosti súčas-
nej generácie a z fungujúcich spoloč-
ností na Slovensku prežili len tie naj-
silnejšie. V boji o ďalšiu existenciu sa 
však ich manažmenty nevyhli aj nepo-
pulárnym opatreniam. Inak tomu ne-
bolo ani v Železiarňach Podbrezová 
a.s., kde vedenie spoločnosti spolu 
s odborovou organizáciou riešili situ-
áciu s cieľom zachovať prácu pre čo 
najširší okruh zamestnancov, aj na 
úkor nižších miezd, prípadne zme-
ny pracovného režimu. „V minulom 
roku sme v úzkom kontakte s vede-
ním ŽP a.s. riešili mimoriadne otáz-
ky z oblastí - zmien pracovných reži-
mov, miezd, znižovania stavov... Spo-
luprácu zamestnávateľa s odbormi 
hodnotíme ako konštruktívnu, nedošlo 
k porušeniu Zákonníka práce, všetky 
zmeny nám v rámci spolurozhodova-
nia – boli  oznamované a predklada-
né na schválenie včas,“ hodnotil situá-
ciu Pavol Koštial, predseda základnej 
organizácie.
   Hospodárenie základnej organizá-
cie sa v danom roku uberalo cestou 
úspor v materiálovej, mzdovej oblasti 
a vo výkonoch. Pri hodnotení uplynu-
lého roka, aj napriek realizácii neplá-
novanej investície, zaznamenali úspo-
ru v porovnaní s plánom o 2,7 tis. eur. 

   V hoteli Biela medvedica na Bystrej sa 21. apríla 2010 konala Konferencia Základ-
nej organizácie odborového zväzu KOVO pri Železiarňach Podbrezová. Zúčastnilo 
sa jej osemdesiattri delegovaných zástupcov dielenských výborov a hosťami boli 
zástupcovia zamestnávateľa - akciovej spoločnosti Železiarne Podbrezová, pod-
predseda predstavenstva a ekonomický riaditeľ Ing. Marian Kurčík a Ing. Mária Nik-
lová, členka predstavenstva a personálna riaditeľka.
Prínosom pre členskú základňu boli 
odborárske bezúročné pôžičky, vy-
bavili 565 žiadostí, čo predstavova-
lo skoro 541 tis. eur  (od roku 2001 
bolo celkovo poskytnutých 8 677 pô-
žičiek, čo predstavuje sumu 5,4 mil. 
eur). Pomohli príspevkami dlhodobo 
ťažkom chorým spolupracovníkom. 
Podpredseda zhodnotil činnosť zá-
stupcov zamestnancov v oblasti bez-
pečnosti a ochrany zdravia pri práci 
a predseda P. Koštial informoval o 2. 
zasadnutí Európskej zamestnaneckej 
rady, ktoré sa uskutočnilo 26. januára 
2010 v Bratislave za účasti zástupcov 
všetkých spoločností skupiny ŽP Gro-
up, okrem zástupcu zo Španielska. 
   V diskusii odzneli otázky smerujúce 
do personálnej a mzdovej oblasti, bez-
pečnosti práce - regulatív osobných 
ochranných pracovných prostriedkov 
(OOPP) a čistiacich prostriedkov, ale 
aj bezpečnosti na prechodoch a ces-
tách mimo areálu firmy. Na otázky 
zamestnancov z oceliarne, valcov-
ne bezšvíkových rúr, centrálnej údrž-
by, odbytu a Gastro servisu, odpove-

dali prítomní zástupcovia. Podpred-
seda predstavenstva a ekonomický 
riaditeľ Ing. Marián Kurčík poďako-
val ZO OZ KOVO a zamestnancom 
za prístup v neľahkej situácii minulé-
ho roka. Upozornil, že hoci sú výsled-
ky za prvé mesiace roka 2010 priazni-
vejšie, z dlhodobejších prognóz vyplý-
va, že kríza – aj napriek určitému oži-
veniu výroby, ešte pretrváva. Hoci sa 
nám zdá, že sa zvyšuje výroba, kapa-
city sú využívané len na 75 – 80 per-
cent. Musíme však veriť, že sa situá-
cia naďalej  bude len zlepšovať a pod-
ľa očakávania, by sa to mohlo pre-
mietnuť aj v mzdách, dovolenkovom 
či vianočnom plate. Ing. Mária Niklo-
vá, členka predstavenstva a personál-
na riaditeľka zhodnotila neľahkú situá-
ciu v oblasti pracovnej zamestnanosti 
za minulý rok.  Nespravodlivá sa moh-
la zdať tým zamestnancom, s ktorými 
sa spoločnosť v priebehu prvej a dru-
hej etapy znižovania stavov musela 
rozlúčiť. Vedenie železiarní sa snaži-
lo  postupovať sociálne. Rozlúčilo sa 
so zamestnancami, poberajúcimi dô-

chodky, ako aj s tými, ktorí odišli do 
predčasného dôchodku. V súčasnos-
ti sa situácia pomaly stabilizuje, do 
železiarní sa opäť vracajú bývalí za-
mestnanci. V odpovedi na otázky tý-
kajúce sa OOPP a čistiacich prostried-
kov zdôraznila, že regulatív je každo-
ročne  prehodnocovaný. V minulom 

roku jeho úprava súvisela so skrá-
teným pracovným režimom. V tomto 
roku bol regulatív opäť prehodnotený 
a návrat k predchádzajúcim nárokom 
bol schválený podľa skutočných po-
trieb výrobných prevádzkarní a kon-
krétnych pracovísk. K danej proble-
matike sa môžu zamestnanci vyjadriť  
aj prostredníctvom prieskumu odboru 
bezpečnosti a hygieny práce, ktorý bol 
uverejnený v Podbrezovane.
   Odsúhlasenie rozpočtu ZO OZ 
KOVO na rok 2010 bolo posled-
ným bodom programu konferencie. 
Podrobnejšie informácie vám poskyt-
nú spolupracovníci, ktorí boli delego-
vaní na konferenciu. 

V. Kúkolová + foto
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   Onedlho vyjde 
kniha „Železiar-
ne Podbrezová 170 
ročné.“ Naša spo-
ločnosť patrí k naj-
starším hutníckym 
firmám v strednej 
Európe a jej histó-
ria je nesporne veľ-
mi zaujímavá. Do-
posiaľ existujú dve kniž-
né publikácie, ktoré ju  za-
znamenali. Oceľový chlieb 
z Podbrezovej, ktorej auto-
rom je prof. J. Alberty, za-
chytáva históriu železiar-
ní do roku 1948 a kniha je 
poznamenaná dobou, v kto-
rej vyšla. Druhou je mono-
grafia venovaná 150 výročiu 
podbrezovských železiarní, 
jej autorom je Ing. J. Gre-
schner a zaoberá sa obdo-
bím do roku 1990. 
   Myšlienka Predstaven-
stva ŽP a.s., vydať publiká-
ciu k 170 výročiu založenia 
podbrezovských železiarní, 
sa zrodila na začiatku roka 
2007. Vymenovaný bol pra-
covný tím, ktorý viedla Ing. 
Mária Niklová, personálna 
riaditeľka. Členmi  boli za-
mestnanci odboru infomédií 
a propagácie-redakcia Pod-
brezovan a referát fotogra-
fie,  pamätníci - Ing. Július 
Starke, Ing. Ján Greschner 
a Rudolf Kriváň a v koneč-
nej fáze sa na prípravách 
podieľali aj súčasníci - Ing. 
Anton Mojžiš, Ing. Pavol Ga-
lata a Ing. Peter Peťko. 
  V prvej etape prípravy bol 

O tom ako sa rodila publikácia, s jej zostavovateľom Ing. Tiborom Turčanom

Železiarne Podbrezová 170 ročné
schválený návrh 
osnovy a uskutoč-
nil sa výber zosta-
vovateľa publiká-
cie. Rozhodovanie 
nebolo zložité. Rok 
predtým totiž vyš-
la kniha Dejiny hut-
níctva na Sloven-
sku, ktorej vydava-

teľom bol Ing. Tibor Turčan 
a Zväz hutníctva, ťažobného 
priemyslu a geológie Slo-
venskej republiky. Obsah, 
výtvarná koncepcia i grafic-
ký dizajn knihy predstaven-
stvo  oslovili a o vhodnos-
ti výberu presvedčila aj in-
formácia, že táto publiká-
cia získala  ocenenie v súťa-
ži „Najkrajšie knihy Sloven-
ska“, v kategórii vedecká 
a odborná literatúra. Nebo-
lo to prvé ocenenie pre Ing. 
Tibor Turčana v tejto súťaži. 
Portréty komorských grófov 
a osobností baníctva a hut-
níctva na území Slovenska, 
Zlatá kniha banícka a Deji-
ny baníctva na Slovensku, 
knihy zaradené do kategó-
rie vedeckej a odbornej lite-
ratúry, získali tiež ocenenie. 
Ing. Tibor Turčan dnes finišu-
je na posledných grafických 
úpravách pred tlačou, a to je 
príležitosť na náš rozhovor:
Od vášho prvého kontak-
tu s Podbrezovou uplynú 
už pomaly tri roky. Zosta-
viť históriu 170 ročnej firmy 
iste nebolo jednoduché. Pri-
blížite nám  čo to obnášalo? 
   - Musím vás opraviť, môj 

kontakt s Podbrezovou je 
omnoho dlhší, pretože úzko 
spolupracujem so Žiaroma-
tom Kalinovo, ktorý sa stal jej 
dcérskou spoločnosťou. A čo 
sa týka prípravy knihy? Keď 
som dostal ponuku zostaviť 
publikáciu pre hutnícku fab-
riku, uvedomoval som si, že 
je to pre mňa, baníka, niečo 
nové, zároveň som to zobral 
ako výzvu. 
   Najprv som študoval a zbie-
ral materiály o hutníctve na 
Horehroní, zoskupoval som 
literatúru a články, navšte-

voval a bádal v archívoch… 
Podkladom boli aj texty au-
torov. Boli to veľmi rozsiah-
le materiály, ktoré bolo po-
trebné preštudovať, chrono-
logicky usporiadať, vypichnúť 
z nich to dôležité ale aj zau-
jímavé, s vedomím, že musím 
pripraviť pre čitateľa historic-
ky hodnoverný, ale aj pútavý 
materiál. 
Myslíte si, že sa vám to po-
darilo? Nájde v publikácii 
čitateľ aj niečo úplne nové, 
doposiaľ nepublikované?
   - Verím, že áno. Ak očaká-

va podobnosť s predchádza-
júcimi knihami o Podbrezovej, 
sklamem ho. Podklady z nich 
boli čerpané len v malom roz-
sahu. Pripravovaná publikácia 
prináša úplne nové informácie 
aj z obdobia zrodu železiarní, 
doložené sú archívnymi do-
kumentmi. Obdobie novodo-
bých dejín doposiaľ publiko-
vané nebolo a preto sa čita-
teľ bude môcť dozvedieť zau-
jímavosti, ako vznikla akciová 
spoločnosť, čo  predchádzalo 
privatizácii, ako si firma počí-
nala  v začiatkoch, i neskôr. Je 
tam kapitola o spoločnostiach  
ŽP GROUP, kapitoly súvisia-
ce so životom celého regiónu, 
oblasť kultúry i športu.
Kniha onedlho uzrie svetlo 
sveta, môžete ju charakteri-
zovať aj konkrétnejšie?
   - Kniha bude mať stode-
väťdesiatdva strán, texty budú 
v slovenskom i anglickom ja-
zyku. Je v nej zaradených 
stopäť čiernobielych a dve-
stotridsať farebných fotogra-
fií. Poslaním publikácie veno-
vanej 170 výročiu založenia 
železiarní bolo zdôrazniť pre-
dovšetkým jednotlivé etapy 
technického vývoja, podať ich 
spôsobom zrozumiteľným pre 
každého čitateľa,  dokumen-
tovať a spestriť zaujímavými 
fotografiami, archívnymi do-
kumentmi a poukázať na vý-
nimočnosť a ojedinelosť fab-
riky, ktorej tradície siahajú do 
troch storočí. 

O. Kleinová
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*čitateľská súťaž k 170. výročiu založenia podbrezovských železiarní * 

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

Otázka 8. kola:
Kedy bola založená podbrezov-
ská bratská pokladnica?

Kupón 
č. 8

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

Z robotníckej kolónie
obec

     Súčasne s výstavbou pud-
lovne a valcovne pod ho-
rou Brezová, od roku 1840 do 
roku 1853, vznikala robotníc-
ka kolónia pod horou Brezo-
vá. Vybudované boli byty pre 
úradníkov, majstrov a strážni-
kov, hostinec, robotnícka uby-
tovňa, robotnícky dom... Prvé 
dva obytné domy pre úradní-
kov a nižších sluhov začali sta-
vať v máji 1852. V tomto ob-
dobí oplotili oporný múr za ro-
botníckym domom, spracova-
li plány nemocnice, druhej ro-
botníckej ubytovne(tzv. šalan-
dy poskytovali prechodný do-
mov pre asi päťsto robotní-
kov), bytov pre úradníkov, kos-
tola... Aby sa tu mohli natrvalo 
usadiť zamestnanci železiarní,  
bola podaná žiadosť aj na vý-
stavbu 10 robotníckych domov. 
Pribúdali školy, obchody, filiál-
ka Potravného družstva, poš-
ta ... V roku 1872 získala osa-
da prvé telegrafné a telefónne 
spojenie, v r. 1884 železničné 
spojenie (do Banskej Bystrice 
a Tisovca) a o jedenásť rokov 
neskôr na Feledince cez Ti-
sovec. V roku 1886  bola pre-

   V dňoch 19. až 22. apríla 2010, 
sa konala praktická časť odbornej 
zložky maturitnej skúšky, v zmysle 
Vyhlášky MŠ SR č. 318/2008 Z.z.,  
z 23. júla 2008 - o ukončovaní štú-
dia v SŠ a na základe  § 93 zákona 
č. 245/2008 Z.z., z 22. mája 2008 - 
o výchove a vzdelávaní (školský zá-
kon). Skúšky sa zúčastnili žiaci pro-
fesie - 2262 4 00 hutník operátor, 
v počte žiakov 23, 2413 4 00 me-
chanik strojov a zariadení, v poč-

te žiakov 28 a 2697 4 00 mecha-
nik elektrotechnik,  v počte žiakov 
12.  V profesii hutník operátor a me-
chanik strojov a zariadení mali žia-
ci  možnosť výberu z 1 až 15  tém. 

    V Bratislave sa  15. a 16. apríla, pod záštitou firmy Siemens,  
uskutočnilo siedme finále súťaže SYGA. Ústrednou témou ak-
tuálneho ročníka bolo zefektívnenie výroby a úspora ener-
gie prostredníctvom automatizácie. Do súťaže študentov stred-
ných odborných škôl s elektrotechnickým zameraním sa prihlá-
silo šestnásť škôl z  celého Slovenska. Len desať z dvadsia-
tich štyroch prihlásených prác bolo vybraných do finále, medzi 
nimi  práca „Rezací automat odliatku kontiliatia“ žiakov 3. ročníka 
Súkromnej strednej odbornej školy hutníckej ŽP Martina Bambu-
ru a Mária Korytiaka. V priestoroch firmy Volkswagen Bratislava, 
a.s., boli vyhlásení víťazi súťaže Siemens Young Generation 
Award (SYGA). Za 
prípravu súťažné-
ho projektu, ak-
tívnu účasť v ce-
loslovenskom fi-
nále, pod peda-
gogickým vedením 
Ing. Petra Flaš-
ku, boli naši žia-
ci ocenení diplo-
mom a škola zís-
kala ďalšie skú-
senosti pri tvorbe 
a prezentácii pro-
jektov  v celoslo-
venskom meradle. 

Ing. P. Mlynarčík

Závodné kúpele v Podbrezovej.                  Foto: archív HM ŽP

menovaná na Zvolenskú Bre-
zovú. Cirkevne spadala osada 
pod obec Lopej až do obdobia, 
kedy bol na planieri  - z prí-
spevkov robotníkov a závo-
du, postavený rímsko-kato-
lícky kostol (1892). Koncom 
19. storočia získala elektrické 
osvetlenie. V roku 1912 bola 
postavená nielen železnič-
ná stanica, ale sprevádzkova-
né bolo aj kino a vodovod Lo-
pej – Podbrezová. V roku 1919 
bola osada premenovaná na 
Podbrezovú a obcou sa stala 
1953 roku.   

Bratská pokladnica
   Sociálnu starostlivosť o ro-
botníkov v starobe, chorobe, 
nezamestnanosti,  o rodiny po 
strate živiteľa - preberali na 
seba už od 15. storočia brat-
ské pokladnice (bratské kasy). 
Od prijatia banského záko-
na v roku 1854 (v Uhorsku ich 
bolo vytvorených  27) až do 
roku 1924 boli jedinou platfor-
mou pre riešenie robotníckych 
otázok. Finančné prostriedky 
získavali len z členských prí-
spevkov (2 % zo mzdy). V roku 
1854 bola založená Bratská 
pokladnica pre Podbrezovú, 
Hronec, Tisovec a Železorud-

né bane v Železníku – so síd-
lom v Podbrezovej. Zavede-
ním jednotného poistenia pre 
všetkých baníkov a hutníkov 
došlo v roku 1924 k zmenám, 
miestne bratské pokladni-
ce prestali existovať a nahradi-
la ich 1. októbra revízna bratská 
pokladnica so sídlom v Brati-
slave. Po prijatí gentského sys-
tému v apríli 1925 bola vypláca-
ná nová forma podpory v neza-
mestnanosti, ktorú mohol pobe-
rať len odborovo organizovaný 
a poistený zamestnanec, ostat-
ní boli odkázaní sami na seba. 
Najhoršia situácia bolo v ro-
koch veľkej hospodárskej krízy 
, kedy priemerná denná pod-
pora nezamestnaných v ČSR 
v r. 1933 predstavovala 6 ko-
rún československých. Štát ju 
musel riešiť aj inými podpora-
mi, napr. známymi „žobračen-
kami“ (ženatí 20 Kčs, slobod-
ní 10 Kčs/týždeň), či akciami 
– mliečnymi pre deti do 10 ro-
kov, zemiakovými, polievkový-
mi..., alebo prídelom 8 alebo 9 
litrov fazule na rodinu v Hron-
ci, či 5 kg múky, pol kg mas-
ti. V roku 1942 vláda schváli-
la zákon o všeobecnom soci-
álnom zabezpečení a rozpusti-

la bratské pokladnice. Po voj-
ne, na základe prezidentského 
dekrétu, vzniklo päť poisťovní, 
po februári 1948 bola vytvore-
ná len jediná – Československá 
poisťovňa, ktorá v roku 1953 sa 
transformovala na Štátnu po-
isťovňu so sídlom v Prahe a po 
federatívnom usporiadaní štá-
tu vznikla 1.1.1969 Slovenská 
štátna poisťovňa. 

Zdravotníctvo
   Bratská pokladnica hradi-
la  podpory v nemoci a počas 

úrazu, ako aj lekárske ošetre-
nia. Závod v Podbrezovej mal 
zo začiatku jedného lekára 
a zdravotnícky personál. V ro-
koch veľkej rekonštrukcie sa 
začalo s výstavbou malého la-
zaretu (1880-85) pri ceste do 
Hornej Lehoty, ktorý mal dve 
miestnosti a kuchyňu. V roku 

1893 bola postavená nemoc-
nica, ktorá mala dve miest-
nosti pre ležiacich pacientov (s 
20 lôžkami) a operačnú sálu. 
Dňa 13. apríla 1930 bola daná 
do užívania nová nemocnica 
v Podbrezovej, s ktorou stúp-
la aj kvalita vybavenia.

Parný kúpeľ
   Nakoľko podmienky v ša-
landách boli nevyhovujúce, bol 
pri závode (v priestoroch nad 
dnešným tenisovým areálom) 
vybudovaný v r. 1900 par-

ný kúpeľ so siedmymi vaňa-
mi. V roku 1926 boli závodné 
podbrezovské kúpele zatvo-
rené a šesť rokov nepoužíva-
né, nakrátko – pred celkovým 
zrušením, boli opätovne spre-
vádzkované.

Z podkladov archívu
HM spracovala V. Kúkolová

SOcIálNA OBlASť

SYGA

Praktickú časť už majú za sebou
Praktickú časť maturitnej 
skúšky, vykonávali pria-
mo v prevádzkarňach 
starého a nového závodu 
ŽP a.s. Praktická časť po-
zostávala z obhajoby roč-
níkovej práce, zameranej 
na opravy a obsluhu stro-
jov prevádzkových za-
riadení.  Po obhajobe sa 
uskutočnila praktická re-
alizácia opravy a obslu-
hy prevádzkových stro-
jov a zariadení. Žiaci pro-
fesie mechanik elektro-

technik, vykonávali praktickú časť 
v priestoroch dielní SSOŠH ŽP. Za 
úlohu mali vypracovanie technolo-
gického postupu, pri realizácii dané-
ho elektrického zapojenia, s násled-

nou praktickou realizáciou úlohy. 
   Maturitné skúšky sa uskutočni-
li pod dohľadom predsedov matu-
ritných komisií Ing. D. Detvana zo 
Spojenej školy v Banskej Bystri-
ci a Ing. M. Marcibála zo Súkrom-
nej strednej odbornej školy technic-
kej zo Žiaru nad Hronom. Praktic-
ká časť odbornej zložky maturitnej 
skúšky bola vykonaná bez rušivých 
momentov, v dôstojnej atmosfére 
a v plnej vážnosti, skonštatovali na 
záver jednotlivých skúšok ich pred-
sedovia. Veríme, že tak ako vyjad-
rili spokojnosť s priebehom praktic-
kej časti odbornej zložky maturitnej 
skúšky členovia komisií, budú spo-
kojní s dosiahnutými výsledkami aj 
naši žiaci.

J. Zákalický
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Jedálny lístok od 10. do 16. mája 2010 Jedálny lístok od 17. do 23. mája 2010

Zdravie máš len jedno

Pondelok
Polievka: oravská fazuľová, pečivo

Bratislavské bravčové stehno, knedľa
Morčacie prsia plnené nivou, ryža, šalát

Tofu na srbský spôsob, zemiaky
Brokolicový šalát s kuracím mäsom

a olivami, pečivo
Segedínsky sójový guľáš, zemiaky

Rezance s orechmi
Utorok

Polievka: mrkvová s pórom, pečivo
Vyprážaná ryba, zemiaky, kompót
Kurací rezeň Curry, tarhoňa, šalát

Džuveč z bravčového mäsa, uhorka
Šampiňónový šalát s jablkami, pečivo

Zapečený bravčový rezeň so syrom, obloha
Tvarohový nákyp s višňami

Streda
Polievka: zemiakové kyslá s kôprom, pečivo

Pečené morčacie stehno, hlávková kapusta, knedľa
Mexický hovädzí guľáš, ryža, šalát

Štefánska sekaná pečienka,
zemiakový prívarok, chlieb

Cestovinový šalát s bielou fazuľkou
Hubové rizoto, uhorkový šalát

Bryndzovníky
Štvrtok

Polievka: držková, pečivo
Furmanský vypr. kur. rezeň, zemiaková kaša, šalát

Bravčové mäso na rasci, slovenská ryža, šalát
Zvolenské údené mäso s fazuľkou, chlieb

Krabí šalát s ovocím, pečivo
Morč. prsia s mrkvou,

šalát z červ. kapusty s ananásom
Pečené buchty s lekvárom, kakao

Piatok
Polievka: fazuľová kyslá, pečivo

Pečené kuracie stehno, zeleninová ryža, šalát
Hovädzie dusené, kôprová omáčka, knedľa

Liptovské droby, uhorka
Pikantný syrový šalát, pečivo

Zapekané zemiaky s karfiolom a tofu, kečup
Šúľance s makom

Sobota
Polievka: kapustová s klobásou, pečivo

Bravčová krkovička na cesnaku, zemiaky,
cvikla s chrenom

Nedeľa
Polievka: kuracia s fazuľou a kukuricou, pečivo

Morčacie prsia na hrášku so šampiňónmi,
tarhoňa, šalát

Čierny kašeľ sa vracia

Poistenci STABIlITA, d.d.s., a.s., dostali informáciu o le-
gislatívnych zmenách a možnosti podpisu dodatku 
k účastníckej zmluve. Riaditeľa pobočky v Banskej Bystri-
ci, Ondreja Demiana, sme požiadali o vysvetlenie:
   - Na základe povinnosti, ktorá vznikla Stabilite, d.d.s., a.s.,  
zákonom č. 557/2009, boli všetkým klientom odoslané dodat-
ky k ich dávkovým plánom. Veľmi stručne vyjadrený cieľ záko-
nodarcu je  - umožnenie prechodu účastníkov DDS medzi 
dôchodkovými spoločnosťami. Mierne sa upravujú aj lehoty 
pre výplatu dávky. Inými slovami, podpísanie tohto dodatku 
má význam pre tých účastníkov, ktorí v budúcnosti plánu-
jú zmenu doplnkovej dôchodkovej spoločnosti. 
   V tejto súvislosti vedenie DDS ponúklo i možnosť uzatvorenia 
úplne nového Dávkového plánu 4 všetkým účastníkom. Nový 
Dávkový plán 4 môžu klienti podpísať osobne na pracoviskách 
DDS Stabilita. Podpísaním nového dávkového plánu prijme 
účastník nové podmienky, t.j. vek pre poberanie dôchod-
ku sa zvýši z pôvodných 50 na 55 rokov. Výhodou je, že 
účastník môže bez ohľadu na vek, požiadať o tzv. odstup-
né. Podmienky výplaty sú ale pomerne prísne. Účastníko-
vi sa vyplatí len 80 percent z konta a vzniká mu povinnosť 
vrátiť štátu daňovú úľavu, ktorú získal od 1. januára 2005. 
V prípade, že účastník dodatok nepodpíše, pokračuje v spore-
ní normálne podľa doterajších podmienok.

   Posúdiť súčasný stav výskytu čier-
neho kašľa (pertussis)  v Európe aj vo 
svete, analyzovať príčiny jeho zvyšu-
júceho sa výskytu, ako aj prerokovať 
opatrenia, ktorými by sa dalo pred-
chádzať tomuto trendu, bolo cieľom 
konferencie „Všeobecná iniciatíva 
proti pertussis“. Konala sa v polovici 
apríla v Paríži a zúčastnilo sa na nej 
vyše 30 expertov nielen z krajín Eu-
rópskej únie, Slovensko nevyníma-
júc, ale aj z Turecka, Tunisu, Egyp-
ta, Saudskej Arábie, Severnej Ame-
riky, Libanonu, či Juhoafrickej repub-
liky. Konferenciu viedol svetozná-
my a uznávaný americký vedec prof. 
Stanley Plotkin, ktorý sa mnoho ro-
kov zaoberá špeciálne vakcinológiou 
a prevenciou nákaz, ktorým sa dá 
predchádzať očkovaním. 
   Experti rokovali v skupinách, v kto-
rých boli začlenené krajiny  s približne 
rovnakou situáciou vo výskyte tohto 
ochorenia  a podobným systémom 
očkovania. „Slovensko bolo zarade-
né do  pracovnej skupiny pre stred-
nú Európu, kde bolo Česko, Maďar-
sko, Slovinsko, Poľsko. Tieto krajiny 
majú veľmi podobný očkovací kalen-
dár, imunizačný program a majú aj 

Pondelok
Polievka: prešporská, pečivo

Záhorácky hovädzí závitok, zemiaky, šalát
Bravčové mäso Chilli con Carne,

slovenská ryža, šalát
Syrový koláč so šampiňónmi

Špargľový šalát s fazuľou, pečivo
Kuracie stehno na záhr. spôsob

Maxi buchta s orechovo – višňovou náplňou, 
vanilkový krém

Utorok
Polievka: zemiaková guľášová, pečivo

Sedliacka brav. pečienka,
červená kapusta, knedľa

Kuracie soté na čínsky spôsob, ryža, šalát
Cestoviny s tuniakom a hráškom

Šalát zo surovej zeleniny s jogurtom, pečivo
Špenátové halušky s tvarohom, zakysanka

Makový závin s jablkami, kakao
Streda

Polievka: šošovicová
s kyslou kapustou, pečivo

Vypr. brav. rezeň, zem. šalát s majonézou
Poľovnícke kuracie stehno, tarhoňa, šalát 

Baklažán dusený s paradajkami
Švajčiarsky šalát s tofu, pečivo

TOP šalát s kuracím, pečivo
Zemiakové knedličky jahodové so strúhankou

Štvrtok
Polievka: hovädzia s peč. hal., pečivo

Marocké kuracie prsia, ryža, šalát
Hovädzia sviečková pečienka, knedľa

Pizza s údeným mäsom
Hydinový šalát, pečivo

Kelové listy plnené zeleninou, mrkvový šalát
Ryžový nákyp s ovocím  

Piatok
Polievka: karfiolová, pečivo

Bravčové mäso na paprike, cestovina
Ovčiarsky vypr. morč. rezeň, zemiaky, šalát

Granatiersky pochod, cvikla
Lahôdkový zelerový šalát, pečivo

Dusené bravč. mäso s kelom
Hanácke koláče, kakao

Sobota
Polievka: zeleninová so šunkou, pečivo

Maďarský hovädzí guľáš, knedľa 
Nedeľa

Polievka: goralská,  pečivo
Prírodný bravčový rezeň,

zeleninová ryža, šalát

Máj objektívom P. Halmosa

Podpis dodatku
pri zmene DDS

podobné problémy, ktoré sa prejavu-
jú v ostatných rokoch vzostupným vý-
skytom pertussis vo všetkých veko-
vých skupinách“, konštatovala MUDr. 
Mária Avdičová, vedúca odboru epi-
demiológie Regionálneho úradu ve-
rejného zdravotníctva (RÚVZ) Ban-
ská Bystrica, ktorá v Paríži zastupo-
vala SR.  Dodala, že čierny kašeľ sa 
v súčasnosti nevyskytuje len u ma-
lých detí, ako to bolo v minulosti,  ale 
najmä u adolescentov, mladých, do-
spelých, ale aj starších ľudí. Situácia 
vzniká preto, že po piatich rokoch po 
očkovaní klesá úroveň protilátok tak, 
že už nedosahuje ochrannú hladinu. 
Preto sa ukazuje ako  nevyhnutné za-
viesť ďalšie preočkovania. Na Sloven-
sku totiž od roku 2006 zaznamenáva-
me vzostup - len vlani v medziročnom 
porovnaní stúpol výskyt čierneho kaš-
ľa trojnásobne.
   Na ochranu pred týmto ochorením 

existuje niekoľko stratégií preočkova-
nia. Ich cieľom nie je ani tak ochrana 
starších ľudí, lebo ich prípadné ocho-
renie nemá dramatický klinický ob-
raz, ale ochrana novorodencov a ko-
jencov do pol roka života. Tieto deti 
nemajú protilátky, sú vysoko rizikové, 
pretože ich môžu nakaziť starší súro-
denci, rodičia či starí rodičia, hlavne 
vzhľadom k tomu, že sa ich prípad-
né ochorenie na čierny kašeľ neroz-
pozná. Nemá totiž ten typický klinic-
ký priebeh, ako kedysi. Táto skupi-
na detí sa očkuje až v treťom mesia-
ci života, protilátky sa vytvárajú až po 
druhej dávke, ktorú dostanú v piatom 
mesiaci života. Prvým z piatich navr-
hovaných opatrení (okrem dôsledné-
ho očkovania novorodencov), je pre-
očkovanie adolescentov v 13. veku 
života posilňujúcou dávkou. Práve 
vtedy sú títo mladí preočkovaní pro-
ti záškrtu, tetanu a obrne. Túto úlo-

hu možno zabezpečiť, pretože existu-
je štvorvakcína. V SR sa práve v tých-
to dňoch schvaľuje vyhláška, ktorá 
umožní pravdepodobne od 1. júla za-
viesť toto preočkovanie. Ďalšie - me-
nej komplexné opatrenia, je očkova-
nie personálu zdravotníckych  zaria-
dení, kde sú hospitalizované deti do 
pol roka, ako aj personálu v sociál-
nych zariadení (hlavne dojčenských 
ústavov).  V SR sa zvažuje aj  pravi-
delné preočkovávanie dospelých, dis-
kutuje sa však ešte o tom,  v akých in-
tervaloch by to malo byť. „V SR očku-
jeme v schéme 3-5-11 mesiaca, na-
sleduje  prvé preočkovanie v piatom 
roku veku dieťaťa. Teraz je v schva-
ľovacom procese preočkovanie v 13 
roku veku a ak sa to podarí, bude-
me mať splnené dve úlohy z odpo-
rúčaných stratégií. O tých ďalších sa 
bude diskutovať v imunizačnej komi-
sii“, konštatovala MUDr. Avdičová na 
margo situácie v SR. 

Doplňujúce informácie:
   Čierny kašeľ je infekčné ochorenie 
spôsobované baktériami (Bordetella 
pertussis), ktoré môže mať hlavne u 

dojčiat život ohrozujúci priebeh. Popri 
celkových chorobných symptómoch 
sú typické prerývané záchvaty kašľu 
a viactýždenný chorobný priebeh. K 
obávaným komplikáciám patrí zasta-
venie dýchania u dojčiat a zápal pľúc. 
Liečba nastáva antibiotikami, profyla-
xia sa vyslovene odporúča novou, lep-
šie znášanou očkovacou látkou. 

Pôvodca ochorenia 
   Baktéria Bordetella pertussis vylu-
čuje špecifický jed, toxín pertussis, a 
tým podmieňuje chorobné symptómy. 
Bordetella pertussis sa zachytáva na 
slizniciach dýchacieho traktu a spô-
sobuje tu poškodenia buniek. Okrem 
toho vzniká zápal, ktorý vedie k tomu, 
že sa utvára hustý hlien, ktorý potom 
vedie k charakteristickým záchvatom 
kašľu. Po prekonanom čiernom kašli 
vzniká dlhotrvajúca imunita. 

Cesta šírenia nákazy 
   Najčastejším zdrojom nákazy sú in-
fikovaní ľudia, ktorí však ešte nevy-
kazujú nijaké chorobné prejavy. Pre-
nos nastáva kvapôčkovou infekciou, 
čiže okrem iného kašľom, kýchaním, 
bozkávaním a používaním toho istého 
riadu. Pôvodca je extrémne infekčný. 
Asi 80 percent kontaktných osôb, kto-
ré nie sú zaočkované, ochorejú. Čas-
to prenášajú aj dospelí bez symptó-
mov chorobu na deti. 

M. Tolnayová,
RÚVZ B. Bystrica



Dňa 12. mája si pripomenieme dva roky odvte-
dy, ako nás navždy opustila milovaná manžel-
ka a matka

Mária JAROŠOVÁ z Brezna.
S láskou spomínajú manžel, syn

a ostatná smútiaca rodina
...

„Mamička, odišla si bez rozlúčky tíško a navždy, 
v srdciach len smútok, na duši jazvy. Nič nena-
hradí tvoj zvonivý smiech, chýbaš nám denne 
deväť dlhých liet. Chýba nám tvoj hlas, nežné 
pohladenie, spomienka na teba nikdy nevybled-
ne. Tam v raji nebeskom pokoj večný máš, si 
našim anjelom, na zemi strážiš nás.“

Dňa 8. mája si pripomenieme nedožitých 76 rokov našej milovanej 
maminky, starej a prastarej mamy

Kataríny STEINSDORFEROVEJ, rod. Szarvasovej
S láskou a vďakou spomínajú deti Svetozár, Tatiana, Katarína, Mi-
roslav, Alica a Ivan s rodinami, dvanásť vnúčat a sedem pravnúčat

...
„Roky plynú, ako tichej rieky prúd, len bolesť v srdci  nedá zabudnúť...“
Dňa 14. mája 2010, uplynie päť rokov odvtedy, čo nás navždy 
opustil náš drahý manžel, otec a starý otec

Rudolf RAMŽA z Osrblia.
Ďakujeme tým, ktorí ho poznali a spolu s nami mu venujú tichú 
spomienku. 

S láskou spomínajú manželka, dcéra a vnúčatá
...

Dňa 4. mája sme si pripomenuli už piate výročie odvtedy, ako nás 
opustil náš starostlivý manžel, otec a starý otec

Otto MISTRÍK z Podbrezovej.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu spolu s nami 
tichú spomienku. Ďakujeme. 

S láskou a úctou spomína manželka
a deti s rodinami

...
„Odišla si, ale v našich srdciach zostávaš stá-
le s nami.“
Dňa 15. mája uplynú tri roky odvtedy, ako sme 
sa navždy rozlúčili s našou milovanou mamou 
a starou mamou

Máriou GREGOROVOU z Podbrezovej.
S láskou spomína dcéra Jarka s rodinou 

...
„Pracoval vždy do únavy, pokoj sám sebe nedoprial. Srdce jeho 
zlaté bolo, každému len dobré prial. Stíchol dom, záhrada, dvor, 
už nepočuť jeho kroky v ňom.  Snívaš svoj večný sen, no v na-
šich srdciach zostalo prázdne miesto len. Ako 
mu z očí žiarila dobrota, tak nám bude chýbať 
do konca života.“
Dňa 18. mája uplynie päť rokov, čo nás opustil

Ján KVIETOK z Medveďova.
S úctou a láskou spomína manželka,

dcéra a synovia.
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Spomienky

Inzertná služba

Odišli do dôchodku

   V Podbrezovej predám 4-izbový tehlový byt, komplet-
ne zrekonštruovaný, vstavané skrine, dvojité kúrenie, 
plastové okná, nové stierky, podlahy. Súrne, cena do-
hodou. Info: 0918 542 550.

   Pri príležitosti Medzinárodného dňa detí sa v Dome kultúry ŽP uskutoční 29. mája 2010 o 13. 
hod. veľká improvizovaná šou veselých  zvieratiek „HAPPY ZOO“. V divadelnom predstave-
ní, klasického pouličného štýlu, sa predstavia giga masky – Brontosaurus, opičiak Skoky, Kura-
saurus a človečí Homo Futuro, ktoré dobiedzajú, tancujú, behajú, šaškujú s deťmi i dospelými. 
Dva a pol metra obrovské masky vytvorili profesionálni umelci – Ludvík Pozníček, Pavel Húšťa-
va a Ivana Danková. Predstavenie je vhodné pre deti od 5 do 13 rokov.  Záujemcovia o lístky sa 
môžu prihlásiť do 20. mája 2010 v sekretariátoch prevádzkarní a odborných útvarov.

Ďakujeme Nadácii ŽP za ochotu pomôcť pri prekonávaní 
problémov spojených s výchovou a starostlivosťou o moje 
dieťa. Liečebný pobyt, ktorý sme absolvovali so Samkom 
v Kováčovej veľmi pomohol jeho vývoju. Ešte raz vďaka.

Anna Kňazíková so synom Samuelom Košíkom
***

Ďakujem výrobnému riaditeľovi Ing. Vladimírovi Zva-
ríkovi a riaditeľovi VVC, s.r.o., profesorovi  Ľudovítovi 
Parilákovi,  za pomoc pri zabezpečení ošetrenia v Stre-
doslovenskom ústave srdcovo-cievnych chorôb v Ban-
skej Bystrici.                        Oľga Kupcová, ťaháreň rúr

pracovné jubileá
40 - ročné

Ľubomír PEŤKO, Elena RUŽIČKOVÁ
35 - ročné

Július KOKAVEC, Vojtech KORTÁN, Irena PEŤKOVÁ
30 - ročné

Marta ČAVOJSKÁ, Magdaléna KLESKEŇOVÁ,
Vojtech PUŠKA

25 - ročné
Stanislav BAKA, Milan KUREK, Eva LOVÁSOVÁ,

Ing. Mária NIKLOVÁ
20 - ročné

Pavel ŠPERKA, Anton ŠTAJER
životné jubileá

Iveta HUOSTIKOVÁ, Milan MICHALÍK, Janka MOKOSCHO-
VÁ, Jozef ODORČÁK, Jozef SYČ, Ľudmila ŠTULRAJTERO-
VÁ, Ján TEMNIAK, Eva BOHÚŇOVÁ, Slavomír BROZMAN, 
Irena KOKAVCOVÁ, Milan VARHOLÁK, Peter VLČEK, Ján 
GONDEK, Bohumil KRUPČÍK, Miroslav VRBICKÝ

V apríli odišli do dôchodku
Branislav RIDZOŇ, 

a do predčasného dôchodku
Štefan HIPÍK, Viera KRálIKOVá.

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

ŽP Informatika s.r.o. pozýva študentov vysokých škôl 
so zameraním na informačné technológie na každoroč-
ný študentský kemp informačných technológií. Kemp 
sa uskutoční v termíne od 19. júla do 13. augusta 2010. 
Ďalšie pokyny a informácie sú dostupné na adrese:
http://www.zpinformatika.sk/kemp2010/intro.pdf

   Zamestnanci železiarní, ich rodinní príslušníci i verejnosť si 
môžu prezrieť tri stále expozície múzea a oboznámiť sa s his-
tóriou slovenského hutníctva, úzko spojenou s existenciou 
podbrezovských železiarní. Tohtoročným prekvapením pre 
návštevníkov bude expozícia doplnená o novodobé dejiny.

   Základná škola s materskou školou Karola Rapoša na Pio-
nierskej ulici 4 v Brezne sa môže pochváliť štatútom športo-
vých tried. Žiaci sa v nej špecializujú na futbal a športovú gym-
nastiku. 
   Chlapci - futbalisti pracujú pod odborným vedením kvalifi-
kovaných trénerov - v dopoludňajšom vyučovaní na hodinách 
športovej prípravy, poobede na futbalových tréningoch. Samo-
zrejmosťou je aj čas vymedzený na regeneráciu. Systematická 
práca, dôsledná a premyslená príprava prinášajú aj zaslúžené 
úspechy. Vekovo vyvážené mužstvá vo všetkých kategóriách 
žiakov hrajú v 1. lige. Zúčastnili sa celoslovenského finále Nike 
Cup v Nitre, prestížnych turnajov v Leviciach a v Banskej Bys-
trici,  kde úspešne obstáli v konfrontácii s najlepšími sloven-
skými mužstvami. Takmer samozrejmosťou sú úspechy do-
siahnuté vo futbalových turnajoch medzi jednotlivými školami. 
   Chlapci s rastúcou výkonnosťou zaznamenávajú aj význam-
né individuálne úspechy v regionálnych a slovenských výbe-
roch.
   Dievčatá – gymnastky vo svojich úspechoch v ničom neza-
ostávajú za svojimi futbalovými kamarátmi. Náš gymnastický 
klub bol v uplynulom roku v rámci Slovenska hodnotený ako 
druhý najlepší. Aj jednotlivkyne dosahujú významné úspechy – 
na celoslovenských súťažiach obsadzujú popredné miesta, čo 
svedčí o ich kvalitnej a odborne vedenej príprave. 
   Každoročne svoje rady rozširujeme o nových záujemcov. 
Podporujeme talentované a športovo zdatné deti a ponúka-
me im možnosť rozvíjať svoje nadanie pod vedením šikovných 
a skúsených trénerov.
   Aj v tomto roku organizujeme talentové prijímacie skúšky pre 
žiakov štvrtého ročníka, na ktoré všetkých srdečne pozývame. 

...
   Futbalové talentové skúšky sa budú konať 26. apríla 
2010 o 15. hodine v telocvični a športovom areáli školy. 
   Gymnastické talentové skúšky sa budú konať 20. aprí-
la 2010 od 14. – 16. hod. v gymnastickej telocvični školy.

HAPPY ZOO

májovým

ĎakujemeTalentové skúšky pre štvrtákov
FUTBAL - GYMNASTIKA

ŠTUDENTSKÝ KEMP

Hutnícke múzeum Železiarní Podbrezová vás pozýva na
DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ,

ktorý sa uskutoční 15. mája od 8. do 12. hod.
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sk, http://www.zelpo.sk   Tlač HLP grafik, s.r.o. Registračné číslo 15. 
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V prvý májový deň sa na štadióne Futbalového oddielu ŽP 
Športu, a.s., v Brezne uskutočnil druhý ročník futbalového tur-
naja prípraviek U-10. Osem slovenských  tímov, z futbalových 
klubov  z Trenčína, Rimavskej Soboty, Banskej Bystrice, Badí-
na, Nitry, levíc, Košíc a Podbrezovej, v ňom súťažilo o čo naj-
lepšie umiestnenie. Vyvrcholil finálovým zápasom dovtedy ne-
porazeného tímu z Košíc. Viac ako vyrovnaným súperom mu 
bol Trenčín, ktorý si dvomi gólmi vybojoval víťazstvo: 
1. AS Trenčín (18), 2. KAc Jednota Košice (18), 3. Slovan levi-
ce (15), 4. FA Nitra (13), 5. ŽP Šport (8), 6. ŠK Badín (4), 7. FK 
Dukla Banská Bystrica (3), 8. MFK Rimavská Sobota (1)
    Ceny najlepším tímom a jednotlivcom odovzdal riaditeľ pre špor-
tovú činnosť ŽP Šport, a.s., Ján Daučík spolu s talianskym trénerom 
podbrezovského družstva mužov  Raffaelom Quarantom. Po zhod-
notení individuálnych výkonov sa najlepším hráčom turnaja stal Ja-
kub Čurila z Nitry najlepším strelcom Dominik Danko z Košíc a naj-
lepším brankárom Adam Kováč z Levíc, ktorí nám k priebehu zá-
polení povedali:

I. dorastenecká liga
V 24. kole v Dunajskej Strede podbrezovské družstvo U-19 prehralo 1:0 a mladší doras-
tenci gólmi Ferenčáka, Spodniaka, Cibuľu vyhrali 0:3. 

II. dorastenecká liga
V Podlaviciach sa postavili proti sebe tímy Jupie Podlavice – Podbrezová U-18 2:3. Góly 
za ŽP strelili Kochan, Medveď a Cibuľa.
Jupie Podlavice – Podbrezová U-16 1:5, po dva góly za ŽP vsietili Očenáš a Mózer, po-
sledný pridal Szoke.
V 24. kole starší dorastenci U-18 doma vyhrali s Humenným 2:0, góly vsietili Gašpar 
a Tešlár. Dorastenci U-16 s Humenným vyhrali 5:0, po dvoch góloch Očenáša a Urbá-
nika, pridal piaty Auxt. 

I. liga starších žiakov  
V 19. kole skupiny stred Podbrezová U-15 privítala LAFC Lučenec, nad ktorým zvíťazila 
3:0. Góly za ŽP dali Pšida, Pendziviater a Kamenský.
Podbrezovský tím deklasoval doma lučeneckú U-14 9:1, gólmi Dekréta 3, Petríka 2, Ko-
moru, Hrušku, Skaloša a Šuchančoka.
V 20. kole s MŠK Žilina prehrali žiaci U-15 4:0 a mladší žiaci U-14 8:0.                      (RK)

Kros na 15 kilometrov
   V Bodiciach pri Liptovskom Miku-
láši sa 25. apríla uskutočnil na ne-
tradične dlhej trati – pätnástich kilo-
metroch kros, ktorého sa zúčastnilo 
cez štyridsať bežcov. Pavol Faško 
náročnú trať, ktorú spríjemňova-
lo len nádherné počasie, absolvo-
val v celkovom hodnotení ako tre-
tí najlepší a v kategórii nad 40 ro-
kov bol prvý. 

   V druhom semifinálovom tur-
naji si, na domácich dráhach, 
Podbrezová poradila so svo-
jimi súpermi a zvíťazila, čím si 
zabezpečila postup do finá-
le o Majstra SR v extralige mu-
žov z prvého miesta. B družstvo 
napriek výborne rozbehnuté-
mu zápasu, ešte po piatom hrá-
čovi viedlo, skončilo na druhom 
mieste a zabezpečilo si postup 
do finálovej skupiny z druhého 
miesta. Do finále, okrem našich 
tímov, postúpili Inter Bratisla-
va a Slavoj Veľký Šariš. Druhé 
semifinále bolo ozdobené vý-
konom Radoslava Foltína, 600 

bodmi vytvoril nový rekord drá-
hy. Vo finále ho však neuvidíme 
pre zranenie. Ženy nezvládli roz-
hodujúci zápas o majstra vo Veľ-
kom Šariši a prehrali 1:7. Zisk ti-
tulu je pred posledným kolom len 
v teoretickej rovine. C družstvo 
prehralo v poslednom kole na 
domácich dráhach s dobre hra-
júcimi Sučanmi 1:7. 
Poradie v semifinálových tur-
najoch
Skupina „A“
1. ŽP Šport Podbrezová „A“ – 3770 
bodov,
2. Slavoj Veľký Šariš – 3635,
3. Tatran Sučany – 3585,

4. Lokomotíva Vrútky – 3497.
Zostava a body: R. Foltín 690, 
V. Zavarko 693, T. Pašiak 618, B. 
Vadovič 635, O. Kyselica 582 a J. 
Čalič 610. 
Skupina „B“
1. Inter Bratislava – 3722 bodov,
2. ŽP Šport Podbrezová „B“ – 3621,
3. ŠK Modranka – 3466,
4. Slavoj Sládkovičovo – 3215.
Zostava a body: J. Pešta 648, M. 
Tomka 617, J. Truska 648, P. Ši-
bal 549, P. Jakubec 581 a T. Dil-
ský 584.
   Podbrezovské tímy postúpili do 
finále extraligy mužov v kolkoch.

(kys)

   V Banja Luke v Bosne a Hercegovine sa  24. apríla uskutoč-
nil turnaj NBC „A“ kategórie, započítavaný do Svetového reb-
ríčka NBC. Hráči Kolkárskeho oddielu ŽP Šport, 
a.s., excelovali víťazstvom v súťaži družstiev 
a v súťaži jednotlivcov obsadili prvé tri priečky. Vo 
finálovom zápase vytvorili nový rekord osemdrá-
hovej kolkárne v Banja Luke s hodnotou 3777 bo-
dov. V súčasnosti najlepší hráč Vilmoš Zavarko, ktorému patrí 
vedenie vo svetovom rebríčku NBC, obliekajúci dres Podbre-
zovej od augusta 2009,  vytvoril nový rekord jednotlivca výko-
nom 675 bodov. Podbrezová sa vo finálovom zápase stretla 
s domácim výberom Banja Luka posilneným dvomi majstrami 

sveta Antalom a Gornikom. Zápas však odohrali hráči Pod-
brezovej vo veľkom štýle a svojho súpera zdolali 8:0. Na tur-

naji sa vo farbách podbrezovského klubu pred-
stavil po šiestich rokoch opäť Ivan Čech a výbor-
ným výkonom obsadil druhé miesto. Majster sve-
ta z roku 2006 sa dohodol na účinkovaní v podbre-
zovskom klube od budúcej sezóny. 

Poradie jednotlivcov:
1. Vilmoš Zavarko 1332 – ŽP Šport Podbrezová
2. Ivan Čech 1291 – ŽP Šport Podbrezová
3. Jovan Čalič 1279 – ŽP Šport Podbrezová

(kys)

Dominik Danko z Košíc, 9 rokov
   - Až do finále sme boli bez prehry, v ňom 
sa nám však nedarilo. V turnaji som stre-
lil  šesť gólov a som spokojný s výkonom 
nielen svojim, ale aj spoluhráčov.

Stretlo sa 120 najmladších hráčov
z ôsmich futbalových klubov Slovenska 

TURNAJ U-10

n   „Do finále sme išli s handicapom, nakoľko sme úvodný zá-
pas s Levicami trochu pokazili (0:1),“ povedal po víťazstve vo 
finálovom zápase Ivan Jančička,  tréner družstva z Trenčína  
a dodal „...chlapci však boli fantastickí, hrali dobrý futbal a to 
bolo pre mňa to najdôležitejšie. Samozrejme, že po výhre nad 
Košicami sa všetci radujeme z úspechu.“

n   Miroslav Hruška, tréner prípraviek U – 10 Futbalového od-
dielu ŽP Šport, a.s.,  vyhodnotil priebeh turnaja na výbornú, zá-
sluhou organizátora z FO ŽP Šport, a.s., sponzorov a rodičov. 
K úspešnosti podujatia prispelo aj prekrásne počasie a výkony 
mladých futbalových nádejí. Zhodnotil aj účinkovanie podbre-
zovskej prípravky: „Hrali sme v domácom prostredí, mali sme 
veľké ambície, ale sme spokojní s umiestnením, nakoľko piate 
miesto v tak silnej konkurencii je reálny odraz našich momen-
tálnych schopností. Do budúcnosti máme čo zlepšovať a verím, 
že kvalita tímu sa prejaví lepšími výsledkami.“

V. Kúkolová + foto

Jakub Čurila z Nitry, 9 rokov 
   - Hralo sa nám dobre, jednoznačne 
najťažší zápas bol s Košicami, kde 
som mal robotu s Dankom a rovna-
ko ma potrápil protihráč z Levíc.

Adam Kováč z Levíc, 9 rokov
   - Bol tu výborný terén, krásne poča-
sie, dobre sa mi chytalo. Súperi? Dalo 
sa, boli však aj ťažšie zápasy, napríklad 
s Košicami, s ktorými sme sa potrápili.

Názory trénerov:

V Banja Luke excelovala Podbrezová

V druhom semifinále opäť nový rekord

Víťazi turnaja

Duatlon vo Fiľakove
   Vo Fiľakove sa 25. apríla uskutočnil  
Fiľakovský kros, v ktorom Jana Dan-
číková zo ŽP Informatika, s.r.o. za-
behla v celkovom hodnotení trať ako 
tretia a vo svojej kategórii zvíťazila. 
Po odbehnutí bežeckej časti s nasa-
dením pokračovala v duatlone, kde 
ako jediná žena, spolu so šiestimi 
duatlonistami, zdolávala náročný tri-
násťkilometrový terén aj na bicykli. 

*futbal*futbal*futbal*

- 8. mája o 16,30 hod. 
druholigový zápas
ŽP Šport – Poprad

- 22. mája o 17. hod.
druholigový zápas ŽP 

Šport – Žilina B


