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  Na podnet P. Schneidera z VoestApline, vzhľadom 
na uvedené skutočnosti, Asociácia európskych výrob-
cov oceľových rúr (ESTA) zvolala mimoriadne zasad-
nutie, ktoré sa konalo 21. januára 2009 v Düsseldorfe.  
Zasadnutia sa zúčastnili takmer všetci  členovia -  zá-
stupcovia významných výrobcov - Valurec & Mannes-
mann, Salzgitter, Tubos Reunidos, Corus Group, Te-
naris, Structo, VoestAlpine, Capro, Železiarní Podbre-
zová, ospravedlnili sa len zástupcovia firmy Benthe-
ler a Dalmine. 
Našu akciovú spoločnosť na mimoriadnom za-
sadnutí ESTA zastupoval Ing. Július KRIVÁŇ, 
člen Predstavenstva ŽP a.s. a obchodný riaditeľ, 
ktorý nám priblížil obsah rokovania:
   - V úvode vystúpili zástupcovia jednotlivých zúčast-
nených krajín, ktorí hovorili o aktuálnej situácii a kon-
štatovali, že od októbra uplynulého roka sa zásadne 
zmenila. V odbyte presných rúr je všade situácia po-
dobná ako u nás. Každý z výrobcov má výrobné ka-
pacity využité zhruba na päťdesiat percent, v porov-
naní s množstvom vyrábaným v priebehu minulého 
roka. Všetci sa zhodli na tom, čo sme my postrehli už 
skôr, že dopyt po presných rúrach začal klesať nie vo 
štvrtom štvrťroku uplynulého roka, ale prejavoval sa 
už v letných mesiacoch júl – august 2008. My sme si-
tuáciu riešili presunom objednávok, aby sme naplni-
li výrobné kapacity v daných mesiacoch. Súčasná si-
tuácia si vyžiadala opatrenia a kroky všetkých európ-
skych výrobcov sú podobné. Znížili zmennosť, všade 
na desať a menej pracovných zmien. Na preklenutie 
tohto obdobia využívajú niekde dvojzmenný pracov-
ný režim, niektorí robia tri týždne a štvrtý týždeň majú 
voľno. Výroba je absolútne rovnaká ako naša.  
Čo sa udialo na trhu bezšvíkových presných rúr?
   - Ide o tri problémové oblasti.  Výrazne poklesol 
dopyt  zo strany subdodávateľov pre automobilový 
priemysel. U nás sa to prejavilo najmä v dodávkach 
pre výrobcov nákladných automobilov, ale aj pre vý-
robcov osobných vozidiel. Nastal časový posun kompleti-
zácie energetických zariadení, konkrétne u nás - význam-
ný francúzsky zákazník, ktorý od nás berie najväčší ob-
jem výmenníkových rúr, svoje objednávky nestornoval, len 
ich  posunul do neskorších termínov. Je to dôsledok posu-
nu objednávok jeho odberateľov. Tretím vážnym problé-
mom je skutočnosť, že skladníci sa snažili v minulom roku 
naplniť kapacity svojich skladov Z minuloročnej nadkapa-
city, vyššej ako v predchádzajúcich rokoch, si naplnili skla-
dy. Tovar však z nich neubúda v takom objeme a takým 
tempom, ako sme boli zvyknutí v uplynulom období. Väč-
šina automobiliek odstavila výrobu na tri týždne, niektoré 
na mesiac, firma Honda vo Veľkej Británii dokonca až na 
štyri mesiace. Spotreba, ak nezastala úplne, určite sa veľ-
mi obmedzila.

Aké sú prognózy na prvý štvrťrok?
   - Tak ako u iných výrobcov oceľových rúr, aj u nás je situácia 
rovnaká. Ako som už povedal, výrobné kapacity využívame tak 
na päťdesiat percent. Trochu iná situácia, v porovnaní s ostat-
nými európskymi výrobcami, sa u nás javí v odbyte valcova-
ných rúr, ktorých sme v januári predali v množstve sedemde-
siat percent predchádzajúceho obdobia. Výrazný pokles sme 
zaznamenali v predaji kontinuálne odlievaných oceľových blo-
kov. Hlavný odberateľ Moravia Steel od novembra nič neobjed-

nával. V januári, po vzájomnej dohode, prejavil záujem o tisíc 
ton.  Vzhľadom na predchádzajúce množstvá, predstavujúce 
mesačne okolo päťtisíc ton, je to značný pokles. Rovnako ne-
meckí obchodní partneri, mesačne odberali okolo dvetisíc ton, 
teraz  si za dva mesiace objednali len tisícpäťsto ton. Vďaka na-
šim dobrým kontaktom v Sisaku sa nám podarilo predať trikrát 
po dvetisícosemsto ton. To nás, obrazne povedané, drží s oce-
liarňou trochu vyššie ako na dne.
   Toto je súčasná situácia. Samozrejme, obchodníci 
všetkých našich obchodných spoločností, či je to v Pipex 
Italia, S.p.A, Pipex International AG, Slovrur Sp, z.o.o., ŽP 
TRADE Bohemia, a.s.,  ŽP a.s., všetci zintenzívnili kontakt 
so zákazníkmi. Na základe poznatkov môžem konštatovať, 
že nám počet zákazníkov neklesá, skôr rastie. Problém je 
však v tom, že tí, ktorí odberali veľké množstvá, od posled-

ného štvrťroku uplynulého roka objednávajú menej. Z po-
znatkov našich obchodníkov, ktoré zozbierali za ostatné šty-
ri týždne, vyplýva, že dnešná situácia by sa mohla zlepšiť, aj 
keď neočakávame nejaké podstatné zlepšenie, v marci ale-
bo v apríli. Predpokladáme totiž, že skladníci dnes predáva-
jú, síce v menších objemoch, ale sklady budú musieť dopĺ-
ňať. To sú naše prognózy.  
   Dnes sa však ťažko o tom hovorí, nepodarilo sa nám za-
tiaľ naplniť ani čísla vyplývajúce z upraveného obchodného 

plánu. Je tu však viera v naše obchodné spoločnos-
ti a som presvedčený, že situácia sa zmení a my sa 
v nasledujúcom štvrťroku dopracujeme k vyšším obje-
mom predaja našich výrobkov.
Naše výrobky smerujú aj do zámoria. Aká je situá-
cia v Amerike?
   - V polovici decembra sme s výrobným riaditeľom 
Ing. Vladimírom Zvaríkom navštívili našich zákazní-
kov na tomto kontinente. Ubezpečili nás, že  situá-
cia je stabilná. Neubehol ani mesiac a svoje objed-
návky síce nestornovali, ale ich dodanie presunuli na 
neskorší termín. Situácia v Amerike sa veľmi výraz-
ne zmenila.
Na sklonku uplynulého roka ste spomínali pripra-
vované antidumpingové obmedzenia. O čo ide?
   - Ide o dumpingové šetrenie voči dovozom bez-
švíkových rúr zahrnutých do nomenklatúry 7304 
z Číny. Asociácia európskych výrobcov oceľových 
rúr adresovala Európskej komisii žiadosť na dum-
pingové prešetrenie, ktoré prebieha v zmysle legis-
latívy Európskej únie. Predpokladáme, že v apríli 
budú prijaté predbežné opatrenia, prípadne dôjde 
k definitívnemu rozhodnutiu o zavedení dumpingo-
vého cla alebo o  inom obmedzení dovozu bezšví-
kových rúr z Číny. V posledných dvoch mesiacoch 
uplynulého roka totiž boli z Číny do Európy dove-
zené takmer dva milióny ton bezšvíkových rúr. Nie 
je to pre európskych výrobcov momentálne dobré 
a preto veríme, že rozhodnutie Európskej komisie 

bude pre nás pozitívne a budú zavedené v tomto smere 
reštriktívne opatrenia.
   Schvaľovanie však závisí od postoja všetkých dvadsiatich 
siedmich krajín Európskej únie, medzi ktorými sú aj krajiny, 
ktorých sa výroba bezšvíkových rúr priamo nedotýka, nie sú 
totiž ich výrobcami.  Potrebné je preto robiť kroky aj na diplo-
matickom poli. Generálny riaditeľ Ing. Vladimír Soták s eko-
nomickým riaditeľom Ing. Marianom Kurčíkom už v tomto 
smere osobne rokovali s našim komisárom Jánom Figeľom, 
ja som rokoval v Bruseli s jeho sekretárom. 
Ako definujete svoj pocit v z najbližšej budúcnosti?
   - Terajšia perspektíva bude do dvoch mesiacov jasnejšia 
a ja verím, že budem môcť z pohľadu obchodu prezentovať 
lepšie výsledky.  

Zhovárala sa O. Kleinová

S Ing. Júliusom KRIVÁŇOM, obchodným riaditeľom, na aktuálnu tému:

Situácia je rovnaká v celej Európe
Jasnejšie by sme mali mať o dva mesiace
Finančná kríza, ktorá prerástla v hospodársku krízu, v značnej miere poznamenala oceliarsky 
priemysel. V porovnaní so situáciou v uplynulom roku sa tá dnešná diametrálne zmenila. Pod-
statná je aj zmena na trhu bezšvíkových rúr, a to ako v sortimente valcovaných, tak aj v sorti-
mente presných rúr, kde došlo k značnej redukcii dopytu. 
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Jaroslav KORTÁN, Te
   - V platnosti je od začiatku febru-
ára. Zo zmien, ktoré boli mediali-
zované,  si pamätám tie najdôleži-
tejšie, ako  50 km rýchlosť v obci, 
svietenie, zimné pneumatiky, zvý-
šené pokuty, prilby pre cyklistov 
a pre deti aj v obci. 

Viete, odkedy platí nový cestný zákon a v čom nastali zmeny?

Alexander BAKA, Pdp
 - Nespomínam si presne. Nie 
som vodič ale chodec, nie-
čo som o tom počul v televízii. 
Mení sa rýchlosť v obci, chod-
ci musia byť mimo obce viditeľ-
ne označení svietiacim pásikom 
alebo inak. 

Bc. Miroslav  ZÁZRIVEC, Ep
- Od 1. februára platí nový zákon, 
ktorým sa mení rýchlosť v ob-
ciach, povinné bude celodenné 
svietenie vozidiel, zákaz telefo-
novania, zvýšené  budú pokuty 
vodičov za požívanie alkoholu a 
rôzne dopravné priestupky.

Juraj ŠMID, Vo
   - Do platnosti vstúpil prvé-
ho februára. Približujeme sa aj 
v tejto oblasti Európskej únii, 
v obci 50 km rýchlosť, celoden-
né osvetlenie, zákaz telefonova-
nia... V zahraničí sme to použí-
vali, takže budeme aj doma.

Pavel MEĽOŠ, Vo
   - Viem, platí od 1. februára. Zme-
ny sa budú týkať celodenného 
svietenie, 50 km rýchlosti v obci,  
pri ľade a námraze povinnosti po-
užívania zimných gúm, vyšších 
pokút a počas jazdy nebudeme 
môcť telefonovať.

„Aké sú nároky klientov STA-
BILITA, d.d.s., a.s.,  pri skonče-
ní pracovného pomeru?“ opýtali 
sme sa Ondreja Demiana, riadi-
teľa pobočky v Banskej Bystrici:
   - Nároky klientov sa nedajú cel-
kom zovšeobecniť, pretože má na 
ne vplyv niekoľko faktorov: dávkový 
plán, čas uzatvorenia zmluvy, vek, 
výška konta, atď.
   Pri ukončení pracovného po-
meru platia všeobecné zásady, 
ktoré rozdelím do troch základ-
ných kategórií:
1. Pre všetkých účastníkov: 
- zamestnávateľ nám nahlási ukon-
čenie pracovného pomeru. Kliento-
vi nevzniká žiadna povinnosť nav-
štíviť pracovisko DDS Stabilita,
- po ukončení pracovného pome-
ru vzniká tzv. „prerušenie účasti“ 
a DDS Stabilita NEOČAKÁVA ĎAL-
ŠIE PLATBY od klienta,
- po znovuzískaní zamestnania, 
môže klient pokračovať v sporení 
buď sám alebo prostredníctvom za-
mestnávateľa,
- účastník NEPRICHÁDZA o sumu, 
ktorou mu prispel zamestnávateľ.
2. Pre účastníkov, ktorí uzatvori-
li zmluvu s DDS Stabilita do 31. 
marca 2007:
- do veku 50 rokov NEVZNIKÁ 
účastníkovi žiadny nárok na dávku. 
Od 1. januára 2009 bol zákonom 

Zoznámte sa so zákonmi
Zmeny v zákone o cestnej premávke   
   Už šiesty deň vodiči na sloven-
ských cestách jazdia podľa nového 
zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej pre-
mávke, ktorý okrem zákazu telefo-
novania, prikazuje celoročné svie-
tenie a sprísňuje sankcie za alkohol 
za volantom. Cieľom zmien  bolo  
zvýšenie bezpečnosti na cestách a 
disciplinovanosti vodičov a tým zní-
ženie dopravnej nehodovosti a poč-
tu obetí dopravných nehôd.

Rozsvietené svetlá 
   Každé vozidlo  musí mať počas 
jazdy vždy rozsvietené stretávacie 
svetlá, okrem  prípadov, kedy má 
vlečné vozidlo poruchu, ktorá nedo-
voľuje použiť osvetlenie.  

Maximálna rýchlosť
   Vodiči musia v obci jazdiť maxi-
málnou rýchlosťou 50 km/h a na 
diaľniciach alebo na rých-
lostných cestách v obci 
maximálne 90 km/h. 
Maximálna rýchlosť 50 
km/hod podľa odbor-
ných štúdií zvyšuje re-
akčnú schopnosť vo-
diča a takisto zvyšu-
je šancu chodcov na 
prežitie pri zrážke s vo-
zidlom. 
   Mimo obce je dovole-
né jazdiť maximálne 90 km/h 
(platí pre všetky vozidlá), na diaľni-
ciach a rýchlostných cestách platí 
pre autobus max. 100 km/h a vozi-
dlo do 3500 kg 130 km/h. Maximál-
nu rýchlosť jazdy vozidiel do 3500 
kg, bez prípojného vozidla na ces-
tách mimo obce, je možné prekro-
čiť, ak to ustanovuje dopravná 
značka. V obci je možné doprav-
ným značením zvýšiť rýchlosť jazdy 
pre všetky vozidlá. 
  Na diaľnici, rýchlostných cestách a 
na cestách 1. triedy je zákaz jazdy 
vozidiel ťažších ako 7500 kg a ná-
kladných automobilov s prípojným 
vozidlom cez víkendy a počas dní 
pracovného pokoja. Pre vodičov 
nákladných vozidiel s najväčšou prí-
pustnou celkovou hmotnosťou pre-
sahujúcou 7,5 t, platí zákaz pred-

Nároky po skončení 
pracovného pomeru

zrušený i tzv. výsluhový dôcho-
dok. Keďže zamestnávateľ nahlá-
si ukončenie pracovného pomeru, 
návšteva pracoviska DDS Stabilita 
NIE JE POTREBNÁ,
- nad 50 rokov veku:  účastník 

môže nechať zmluvu v stave pre-
rušenia bez návštevy pracoviska, 
- účastník môže požiadať o vy-
plácanie dôchodku. Pri konte do 
995,82 € (30 000 Sk) sa vypláca 
dôchodok jednorazovo. Pri konte 
nad 995,82 € (30 000 Sk) sa vy-
pláca dôchodok vo forme dôchod-
kových dávok, kde je najkratšia 
doba výplaty 5 rokov.
3. Pre účastníkov, ktorí uzatvo-
rili zmluvu po 1. apríli 2007:
- účastník môže nechať zmluvu 
v stave prerušenia bez návštevy 
pracoviska DDS Stabilita,
- do veku 55 rokov a lehoty 10 ro-
kov platenia do systému (t. j. za-
platených 120 mesačných splá-
tok) NEVZNIKÁ nárok na doplnko-
vý dôchodok,
- pred dovŕšením veku 55 rokov, 
môže účastník požiadať o tzv. od-
stupné, kde je odplata vo výške 20 
percent z konta účastníka a vzni-
ká povinnosť vrátiť štátu poskytnu-
tú daňovú úľavu,
- po dovŕšení veku 55 rokov a spl-
není lehoty 10 rokov platenia do 
systému (t.j. zaplatených 120 me-
sačných splátok) môže účastník 
požiadať o dávku.  Desaťročná le-
hota sa nevzťahuje na tých účastní-
kov, ktorí idú do riadneho (nie pred-
časného) dôchodku.

(o.k.)

chádzania na diaľniciach a rýchlost-
ných cestách.  

Zákaz telefonovania
  Vodiči nesmú počas jazdy tele-
fonovať ani inak používať telefón-
ny prístroj alebo vykonávať obdob-
nú činnosť, ktorá nesúvisí s vede-
ním vozidla. Uvedený zákaz sa ne-
vzťahuje na vodičov, ktorí plnia úlo-
hy, pri ktorých je nevyhnutné počas 
jazdy telefonovať, dorozumievať sa 
vysielačkou a pod. 

Zimné pneumatiky 
   Ak sa na vozovke nachádza súvis-
lá snehová vrstva, ľad alebo námra-
za, vodič musí na takýchto cestách 
použiť iba vozidlo vybavené pne-
umatikami so zimným dezénom. 
Povinnosť platí pre osobné a úžit-
kové vozidlá do 3,5 t, ktoré musia 
mať takúto výbavu na všetkých ná-
pravách. Ostatné vozidlá určené na 

prepravu osôb a nákladu, musia 
mať zimné pneumatiky aspoň na 

jednej z hnacích náprav. 
   Nákladné autá a auto-
busy musia byť vybave-

né zimnými pneumati-
kami bez ohľadu na 
počasie v období od 
15. novembra do 31. 
marca. Touto zme-
nou sa sleduje zvý-

šenie bezpečnosti a 
plynulosti cestnej premávky po-
čas nepriaznivých poveternostných 
podmienok v zimnom období.  Vý-
nimkou sú terénne autá, vozidlá po-
užívané v obci v súvislosti s plne-
ním úloh na základe zmluvy o vý-
kone prác vo verejnom záujme a pri 
núdzovom dojazde, ak je na nápra-
ve namontovaná náhradná pneu-
matika alebo pneumatika na núdzo-
vý dojazd.  

Chodci 
  Nový cestný zákon prikazuje chod-
com mať na sebe za zníženej vidi-
teľnosti mimo obce dobre viditeľný 
bezpečnostný prvok.   

Cyklisti
  Povinnosťou pre cyklistov je chrá-
niť si hlavu riadne upevnenou, 

schválenou ochrannou prilbou (po-
čas jazdy mimo obce). Pokiaľ je 
cyklistom dieťa do 15 rokov, táto po-
vinnosť platí aj pre jazdu v obci.  

Zvyšovanie pokút:  
- policajný orgán môže právnic-
kej alebo fyzickej osobe - pod-
nikateľovi, uložiť pokutu až do 
výšky 17 000 eur, za zneužívanie 
štátnej poznávacej značky,  
- právnickej alebo fyzickej osobe 
- podnikateľovi, je možnosť ulože-
nia sankcie až do 3500 eur, napr. 
za neodstránenie prekážky cestnej 
premávky alebo zverenie vedenia 
vozidla osobe, ktorá nemá pri sebe 
doklady ustanovené na vedenie vo-
zidla, je pod vplyvom alkoholu ale-
bo inej návykovej látky, alebo ktorej 
schopnosť viesť vozidlo je inak zní-
žená a pod., 
- táto sankcia hrozí aj za neopráv-
nené vybavenie vozidla zvukovým 
znamením alebo zvláštnym výstraž-
ným svetlom, ustanovenom pre vo-
zidlá s právom prednostnej jazdy,  
- sankcia až do 7000 eur, hrozí za 
opakované porušenie povinností do 
jedného roka od právoplatnosti roz-
hodnutia o uložení pokuty. 
Zmena zákona o priestupkoch 

   Výška pokuty za priestupok v roz-
kaznom konaní  je 250 eur. Zákaz 
činnosti možno uložiť zo súčas-
ných dvoch až na päť rokov (najmä 
vo vzťahu k priestupkom na úse-
ku bezpečnosti a plynulosti cestnej 
premávky). V blokovom konaní je 
možné za priestupky proti bezpeč-
nosti a plynulosti cestnej premáv-
ky uložiť pokutu do 60 eur a pri vy-
braných priestupkoch až do 650 eur 
(za jazdu pod vplyvom alkoholu, za-
vinenie dopravnej nehody či prekro-
čenie rýchlosti jazdy). Horná hrani-
ca pokuty pre mladistvých sa usta-
novuje na 300 eur, v blokovom ko-
naní na 60 eur.  

Nové výšky pokút: 
- za odmietnutie alkotestu bude hro-
ziť pokuta od 300 do 1300 eur a tiež 
zákaz činnosti od jedného do päť 
rokov, 

- za jazdu pod vplyvom alkoholu od 
200 do 1000 eur  a zákaz činnos-
ti do 5 rokov, 
- za požitie alkoholu počas jazdy, 
spôsobenie dopravnej nehody ale-
bo prekročenie rýchlosti od 150 do 
800 eur a zákaz činnosti do troch 
rokov.
  Rozhodnutie o uložení poku-
ty nad 60 eur, ak nebola ulo-
žená v blokovom konaní, bude 
možné na návrh účastníka kona-
nia vykonať aj verejnoprospešný-
mi prácami. Za každé 3 eurá ulo-

ženej pokuty bude páchateľ prie-
stupku povinný vykonať jednu ho-
dinu verejnoprospešných prác, 
v lehote určenej správnym or-
gánom, ktorá nemôže byť dlh-
šia ako jeden rok. Ak pácha-
teľ priestupku verejnoprospeš-
né práce nevykoná v určenej le-
hote, pokutu bude musieť zaplatiť.  
Spôsob a podrobnosti minister-
stvo vnútra upraví osobitným zá-
konom, ktorý pripraví do januára 
2011 a preto bude toto ustanove-
nie účinné až od 1. januára 2011.
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Aj v minulosti železiarne čelili krízam,
vždy sa našlo východisko

VNÚTROPODNIKOVÝ TRH PRÁCE

Odbor obrany  a ochrany

prijme do zamestnania z radov zamestnancov ŽP a.s.  
zamestnanca na obsadenie funkcie:

Vedúci odboru obrany a ochrany

Požadované predpoklady:

Vzdelanie:
 vysokoškolské vzdelanie  technického, 

ekonomického, právnického  smeru II. stupňa

Jazykové znalosti:
 znalosť aspoň jedného svetového jazyka 

(angličtina, nemčina)  - vítaná

Iné požiadavky:
 prax v ŽP a.s. min. 5 rokov

 počítačové znalosti – Microsoft Office

Osobnostné predpoklady:
 schopnosť pracovať pružne a samostatne

 schopnosť analytického myslenia
 operatívnosť, flexibilnosť

 schopnosť operatívne reagovať, rozhodovať a vyjadrovať sa
 ochota sa neustále vzdelávať
 organizačné schopnosti

Podmienky odmeňovania:
 odmeňovanie v zmysle platných mzdových predpisov v ŽP a.s.

Termín nástupu:
 marec 2009

Písomné prihlášky spolu s profesijným životopisom zasielajte  
v termíne do 11. februára 2009 písomne na Personálny odbor ŽP a.s.  

príp. elektronicky, na e-mailovú adresu: vangova@zelpo.sk

Ponuka platí len pre zamestnancov ŽP a.s.!

Pohľad na železiarne 
v dvadsiatych rokoch uplynulého storočia

Od okamihu, keď v údolí Hrona, pod ho-
rou Brezová, vyrástol najmodernejší hutníc-
ky závod Rakúsko - Uhorska, uplynie onedl-
ho stosedemdesiat rokov. S úctou dnes lis-
tujeme v histórii, z ktorej sa dozvedáme, že 
naši predchodcovia prešli často veľmi ťažký-
mi a tvrdými podmienkami.   

Prvá kríza zastihla železiarne už po dvad-
siatich rokoch. Vcelku úspešný rozlet žele-
ziarskej výroby v Uhorsku a na celom Slo-
vensku zasiahla hospodárska kríza v rokoch 
1858 -1861. Dotkla sa aj železiarskej výroby 
a hoci k oživeniu došlo po troch rokoch, vý-
roba stagnovala až do rakúsko - maďarské-
ho vyrovnania, kedy uhorská vláda prejavi-
la mimoriadny záujem o podbrezovské že-
leziarne. Vďaka štedrému dotovaniu ich do-
stavby sa stali jediným vývozcom koľajníc. 
Vrchol výroby dosiahli v roku 1871. O dva 
roky nastala hlboká kríza a depresia. Nemi-
losrdne odhalila technické zaostávanie erár-
nych železiarní a nasledovali prenikavé zme-
ny v technológii, sortimente, výrobe, odbyte, 
ekonomike i preprave. Po prestavbe podbre-
zovských železiarní -  v celom komplexe bolo 
päťdesiat valcovacích stolíc, z toho štyridsať-
šesť v Podbrezovej - možno hovoriť o kroku 
k ich záchrane pred zánikom.

Vypuknutím prvej svetovej vojny v roku 
1914 sa výrobný program železiarní prispô-
sobil vojnovým potrebám - vyrábali sa pre-
važne obaly na šrapnely.

Hoci v Uhorsku Slovensko tvorilo jeho naj-
priemyselnejšiu oblasť, po vzniku Českoslo-
venska vystúpil do popredia náskok českého 

priemyslu. Kapacita železiarskej produkcie 
v Čechách bola priveľká na takú malú kraji-
nu, nastali ťažkosti s odbytom. Po neúspeš-
ných snahách o získanie koloniálnych odby-
tíšť sa preorientovali na slovenské trhy a dô-
sledkom bolo ohrozenie slovenského žele-
ziarskeho priemyslu. Zákulisné rokovania 
z roku 1922 dokazujú, že podnik bol váž-
ne ohrozený zo strany Živnobanky spojenej 

s dvomi najväčšími železiarskymi spoloč-
nosťami (Banská a hutní spoločnost a Praž-
ská železárenská společnost). Osud pod-
brezovských železiarní bol spečatený a boli 
odsúdené na likvidáciu. Zdalo sa, že niet 
východiska, zhluk nasledujúcich okolností 
však situáciu vyriešil. 

Nastúpila povojnová hospodárska kríza, 
ktorá zasiahla najskôr západné štáty a až 
v polovici roku 1921 aj územie Českosloven-
ska. Výrobné náklady sa v porovnaní s ce-
nami prudko zvýšili. Začala klesať zamest-
nanosť, kým v roku 1918 bolo v železiarňach 
3153 zamestnancov, v roku 1924 len 2598. 
Výraznejší rozkvet nezaznamenali podbre-
zovské železiarne ani počas hospodárskej 
konjunktúry v rokoch 1924 - 28.

Svetová hospodárska kríza, dovtedy naj-
väčšia a najničivejšia, zasiahla Českoslo-
vensko už koncom roku 1929. Prebieha-
la v niekoľkých fázach. Začiatok roka 1930 
ešte nebol poznamenaný markantným po-
klesom výroby. Ten prišiel až v druhej polovi-
ci roka. Potom sa na chvíľu zastavil a niekde 
sa výroba dokonca prechodne aj oživila. 
Koncom roka však došlo opäť k jej prudké-
mu poklesu a ten pretrvával celý nasledu-
júci rok a vyvrcholil v marci 1933. Robotní-
ci podbrezovských železiarní medzi prvými 
pocítili jej dôsledky. Závod, ktorý aj dovtedy 
zápasil s nedostatkom odbytu a s vysokým 
deficitom, okamžite reagoval na zmenenú 
situáciu obmedzením výroby a od 1. janu-
ára 1931 zaviedol  5 – dňový pracovný re-
žim. Pod vplyvom krízy poklesla výroba oce-
le v Podbrezovej v porovnaní s rokom 1929 
o 60 percent a výroba valcovaného tovaru 
o 56 percent. Od 2. januára 1932 boli okrem 
jednej, odstavené všetky martinské pece. 
Štátna správa urobila dohodu, že Vítkovice 
a Třinec budú  Podbrezovej dodávať ingo-
ty a ako protihodnotu budú odoberať zo Že-
lezníka a Rožňavy železnú rudu. Premiest-
nením výroby do Vítkovíc a odstavením vý-
roby surového železa v Tisovci stratili stov-
ky robotníkov zamestnanie. V máji toho isté-
ho roku došlo k ďalšiemu obmedzeniu výro-
by. Závod prešiel na 4 - dňovú výrobu a časť 
robotníkov bola premiestnená na náhradné 
práce. Aj tie však boli obmedzené. V aprí-
li roku 1933 správa závodu rozhodla o naj-
prv platenej, potom neplatenej dovolen-

ke na dva až šesť týždňov. Životná úroveň 
v dôsledku uvedených činiteľov katastrofál-
ne klesala, robotníci nemali ani na úhradu 
potravín vyzdvihnutých na knižku v potravi-
novom družstve. V rokoch 1935 - 1938 de-
presia postupne prechádzala k čiastočnému 
oživeniu výroby. Postupne dochádzalo k ob-
noveniu výroby v Podbrezovej.    

Nielen hospodárske krízy, aj živelné po-
hromy spôsobovali fabrike neuveriteľné ško-
dy. Povodeň v roku 1974 úplne zničila  staré 
prevádzkarne a na generálnom riaditeľstve 
Hutníctva železa odzneli veľké pochybnosti 
o ich oživení. Vtedajší podnikový riaditeľ Ing. 
Anton Kolenička ich ubezpečil, že železia-
ri to zvládnu. Uplynul mesiac a neuveriteľné 
sa stalo skutočnosťou.

Aj v novodobej histórii sme už prežili krí-
zu. Pre našu spoločnosť to boli roky  1993 
- 1994. V hutníctve nastala totálna rece-
sia, pridružili sa antidumpingové opatre-
nia Európskeho spoločenstva. Problema-
tický bol vývoj cien a nedostatok oceľové-
ho šrotu, základnej vstupnej suroviny. Zlá 
situácia pretrvávala až do druhej polovi-
ce roku 1994. Predstavenstvo pod vede-
ním Ing. Vladimíra Sotáka prijalo množstvo 
opatrení. Štartom k úspechom nasledujú-
cich rokov bola dobrá obchodná politika 
vypracovaná v rokoch 1994 - 1995, umoc-
nená realizáciou revitalizačného programu 
spoločnosti. Za ostatné roky si Železiarne 
Podbrezová vybudovali pozíciu popredné-
ho európskeho výrobcu oceľových rúr. Dl-
horočná prosperita garantovala aj rast ži-
votnej úrovne obyvateľov celého Horehro-
nia. V druhej polovici uplynulého roka sme 
začali pociťovať prvé následky svetovej fi-
nančnej krízy, ktorá prerástla do hospodár-
skej krízy.

Nikto dnes nevie s určitosťou povedať, 
dokedy toto zložité obdobie potrvá.  Hoci 
sa nedá porovnávať so situáciami vedúcimi 
ku krízam podbrezovských železiarní v mi-
nulosti, v jedno neprestávajme veriť. Že-
leziarne Podbrezová dokázali vždy odolať 
všetkým nástrahám a v každej dobe sa na-
šli východiská. Nakoniec sa vždy pozviecha-
li a obhájili si svoju pozíciu - pre zamestnan-
cov v prvom rade najvýznamnejšieho živite-
ľa rodín celého Horehronia. 

(o.k.)



  Nedávno sa mi prihodila síce veľmi 
nepríjemná, ale žiaľ aj veľmi bežná 
udalosť, ktorá mi spôsobila nemálo 
starostí a preto som sa rozhodla po-
deliť sa so svojou skúsenosťou s či-
tateľmi Podbrezovana. Nie že by som 
vám želala, aby ste v obchode prišli 
o peňaženku s hotovosťou a všetký-
mi dokladmi, ale žiaľ život takéto si-
tuácie prináša na dennom poriadku 
a tak vás chcem varovať a ak sa vám 
takáto nepríjemnosť už nebodaj pri-
hodila, z vlastných skúseností pora-
diť, čo treba okamžite urobiť:
   Základ je zachovať si chladnú hlavu 
a premietnuť si, čo všetko v tej peňažen-
ke bolo. S hotovosťou sa môžete roz-
lúčiť. Ja som tam mala platobnú kar-
tu a GRID kartu, ďalej osobné doklady. 
Predpokladám, že ani vy si nezvyknete 
uchovávať do peňaženky PIN kód, ne-

stačí to však na uspokojenie, že nemôže 
byť zneužitá. Okamžite sa preto skontak-
tujte s vašou bankou a požiadajte o za-
blokovanie kariet. Navštívte políciu, kde 
s vami spíšu zápis o danej udalosti, 
kde spíšete zoznam odcudzených 
dokladov. Veľmi dôležitým momen-
tom, na ktorý sa často zabúda je, že 
od polície by ste mali dostať potvr-
denie, ktoré vám poslúži pri vyba-
vovaní vašich osobných dokladov. 
Ak ste mali, tak ako to bolo v mojom prí-
pade, v peňaženke aj identifikačnú za-
mestnaneckú kartu, vašou povinnosťou 
- hlavne vo vlastnom záujme - je čo naj-
skôr oznámiť personálnemu odboru jej 

odcudzenie. Poplatok asi 10 euro vás za 
novú síce neminie, ale zabránite riziku, 
že niekto zneužije vaše konto do auto-
matov a na stravovanie. Ani vybavovanie 

občianskeho preukazu sa už nezaobíde 
bez poplatkov. V prípade krádeže  po-
trebujete na vybavenie nového dokladu 
kolok v hodnote 16,5 eura a počkáte si 
naň zhruba týždeň. Nový vodičský preu-

kaz získate najskôr o dva týždne a bude 
vás to stáť 6,5 eura. 
   Ešte vás musím upozorniť, že potrebuje-
te byť vybavený dávkou potrebnej trpezli-
vosti. Keď budete volať na potrebné inšti-
túcie, často sa vám bude ozývať odkazo-
vač a vy budete musieť trpezlivo vyčkávať. 
   Čo dodať na záver? Najlepšie by 
bolo, keby sa takéto situácie vôbec 

nestávali. Doba je však čím ďalej 
zložitejšia a žiaľ ľudí, ktorí zneužíva-
jú nepozornosť zaneprázdnených 
kupujúcich v obchodoch zo dňa 
na deň pribúda. Preto je namieste 
hlavne moje ponaučenie: venujte 
svojim osobným veciam v prostre-

dí, kde sa pohybuje viac ľudí, maximál-
nu pozornosť. Len tak sa vyhnete pe-
ripetiám, ktoré som si musela preská-
kať ja.

E.B.
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 V závere minulého roka začala akciová spo-
ločnosť ŽĎAS s modernizáciou lisu MECFOND 
v Škode Auto Mladá Boleslav, v lisovni M 12 na 
linke 23. Súčasťou modernizácie bola aj dodáv-
ka nového kompletného priečnika (viď foto). 
Celá modernizácia sa ale skomplikovala, keď 
v ťažnom barane lisu bola zistená trhlina v tlač-
nom bode a boli poškodené aj obidve skrutky 
prestavenia. Vďaka pomoci firmy Castoline bol 
vyvarený priestor okolo poistky. V prevádzkar-
ni metalurgia vyrobili dva kusy ušľachtilých vý-

kovkov skrutiek prestavenia a v prevádzkar-
ni  strojáreň uskutočnili všetky možné opatrenia 
k tomu, aby uvedené skrutky boli opracované 
čo najskôr. Vďaka Jánovi Černému, vedúcemu 
odboru strojární, ktorý riadil realizáciu všetkých 
uvedených opatrení, sa podarilo neočakáva-
né problémy vyriešiť v čo najkratšom termíne 
a predišlo sa tým narušeniu plynulosti výroby vo 
firme Škoda Auto Mladá Boleslav. Pred niekoľ-
kými dňami bol lis znovu uvedený do prevádzky. 

Jan Král Foto: Jaroslav Šindelka

 Školenie splnilo 
svoje poslanie

Na Stupke 27. januára 2009 organizoval Odbor riade-
nia daní a účtovníctva školenie na tému: „Účtovná a daňo-
vá závierka roku 2008“. Predmetnú tému prednášal renomo-
vaný audítor, daňový poradca a súdny znalec Ing. Vladimír 
Pastierik. Nakoľko ŽP a.s. vlastnia majetkové podiely vo via-
cerých spoločnostiach a majú záujem, aby všetky spoloč-
nosti vykazovali účtovníctvo a dane v zmysle platných práv-
nych predpisov, školenia sa zúčastnili všetci pracovníci 
zodpovední za správnosť účtovnej závierky za rok 2008 a za ná-
sledné správne podanie daňového priznania k dani z príjmov 
právnických osôb, nielen zo ŽP a.s., ale aj z ostatných sloven-
ských spoločností ŽP Group. Ing. Vladimír Pastierik je dlhoroč-
ný praktik, upozornil preto zúčastnených na mnohé nástrahy 
účtovných a daňových predpisov. 
   Účastníci školenia vyslovili spokojnosť so spôsobom a obsa-
hom prednášky a ubezpečili organizátora, že školiteľ ich upo-
zornil na súvislosti, ktoré pri množstve koncoročnej účtovníckej 
práce nesmú opomenúť.

Ing. Alena Kvačkajová, Edú

Venujte svojim osobným 
veciam náležitú pozornosť, 

len tak sa vyhnete 
problémom!   

 V dňoch 29. - 31. januára 2009 
sa uskutočnil už 10. ročník ce-
loštátnej súťaže ZENIT v strojár-
stve. Organizátorom súťaže bola 
Spojená škola v Brezne a súťaž 
sa konala pod záštitou Minister-
stva školstva Slovenskej repub-
liky a Štátneho inštitútu odbor-
ného vzdelávania, ktorý je me-
todickým a odborným garan-
tom. Cieľom súťaže je rozvíjať 
technické a praktické poznatky 
žiakov získané vo vyučovacom 
procese, ďalej ich prehlbovať, 
viesť k samostatnosti, tvorivos-
ti, individuálnej prezentácii ve-
domosti a zručnosti.
   Súťaž je postupová, čo zna-
mená, že žiaci museli absolvo-
vať školské a krajské kolá, v kto-

rých víťazi postúpili na celoštát-
nu súťaž. Súťažilo sa v kategó-
riách A, B v programovaní, A,  B 
v elektrotechnike a v kategórií  
A, B1 a B2 v strojárstve.
   Do celoštátneho kola postú-
pilo 24 najlepších žiakov z ôs-
mich krajov Slovenska. Sú-
ťaž pozostávala z teoretickej 
a  praktickej časti. V teoretickej 
časti boli testy zo základného 
učiva strojárskych predmetov, 
technické kreslenie, strojárska 
technológia a strojové súčiast-
ky. V praktickej časti súťažiaci 
vyrábali výrobok strojárskeho 
charakteru, podľa výkresovej 
dokumentácie.
   Víťazom školského kola a  ví-
ťazom za Banskobystrický kraj, 

sa stal žiak SSOŠH Železiar-
ne Podbrezová Patrik Med-
veď. Patrik je študentom tre-
tieho ročníka profesie obrábač 
kovov. Na súťaž sa pripravoval 
pod  vedením odborného uči-
teľa Ing. Ivana Majera a majstra 
odbornej výchovy  Stanislava 
Kostolániho. 
   Celoslovenské kolo súťaže 
bolo náročné, presadiť sa ne-
bolo jednoduché, napriek tomu 
Patrik dokázal, že bude maj-
strom svojho remesla. V tejto sil-
nej konkurencii sa stal víťazom. 
Okrem víťazného pohára, diplo-
mu a vecných cien si domov ur-
čite odniesol aj nové skúsenos-
ti a pekné zážitky. Patrik, gratu-
lujeme!!!                                    j.z

Víťaz celoštátnej súťaže ZENIT- Patrik Medveď

Modernizácia lisu

Foto: I. Štubňa

Foto: A. Nociarová
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Redukovali by sme aj keby nebola kríza

„Znížili sme stavy, aby sme mohli 

skvalitniť prácu tých, ktorí ostali“
„V dcérskej spoločnosti ŽP ŠPORT, a.s., sme už dlhšiu dobu analyzo-
vali činnosť jednotlivých oddielov a redukciu sme pripravovali. Reali-
zovali by sme ju tak, či tak, odhliadnuc od svetovej hospodárskej krí-
zy,“  konštatoval riaditeľ spoločnosti Ján Daučík v úvode nášho rozho-
voru o zmenách, ktoré u nich nastali.

  Prvé tohtoročné podujatie odštartovali na Táľoch 3. januára, Guľášovou párty pod 
svahom, s rozprávkovým názvom: “Stolček prestri sa“. 
   Druhé zo série podujatí Lyžovanie s veľkou chuťou, s rozprávkovým podtextom: 
„Ako šlo vajce na vandrovku“, sa konalo 24. januára. Zúčastnilo sa ho vyše päťsto  
návštevníkov. Súčasťou bol gastronomický deň, počas ktorého ponúkali morčacie 
prsia na rozmaríne, najväčší záujem bol o grilované kurča a kurací paprikáš s mas-
lovými haluškami. Okrem ochutnávania hydinových špecialít sa mohli návštevníci 
zapojiť do viacerých zaujímavých súťaží, ktoré organizátori pripravili pre deti i do-
spelých. Väčšinou mali možnosť rodičia súťažiť spolu s deťmi. Pre najmenších bol 
pripravený detský kútik, chutné dobroty, rozprávkový televízny kanál či spoločné čí-
tanie rozprávok s detskou animátorkou v rozprávkovej chalúpke. 
  Gastronomické podujatie sa uskutočnilo aj 30. januára s rozprávkovým názvom 
„O perníkovej chalúpke“, s podtextom Sladké prázdniny. Jednotkári v tento deň, ale 
i počas nasledujúcich dvoch víkendových dní, mohli lyžovať zadarmo. Popri dob-
rej lyžovačke a šantení na snehu si mohli počas polročných prázdnin návštevníci 
lyžiarskeho strediska pochutnať na šúľancoch s makom, zemiakových knedliach 
so slivkami, dukátových buchtičkách s vanilkovým krémom či rezancoch s orecho-
vou posýpkou a na horúcej čokoláde.
  Rozprávkový „Janko Hraško“ bude ponúkať halušky a to nielen bryndzové, 14. 
februára.  O týždeň, 19. februára, to bude Horehronská zabíjačka s rozprávkovým 
podtextom: “O troch prasiatkach“. Rybacie špeciality budú gastronomickou ponu-
kou 7. marca, kedy sa podujatie bude konať v znamení rozprávky:“ O zlatej rybke“.   
  Ak ste sa doposiaľ nedali zlákať, určite ste zaváhali. Na Táľoch na vás čaká nie-
len šesť lyžiarskych vlekov, ktoré za hodinu prepravia  4 110 osôb, upravené tra-
te,  6,5 kilometrová bežecká trať a snowboardcrossová dráha, ale aj množstvo zá-
bavy a nezabudnuteľných zážitkov.

(ok)

   V súčasnosti zameriava akciová 
spoločnosť ŽP ŠPORT svoju po-
zornosť na štyri športové odvetvia. 
Futbal, kolky, snoubording - zjazdo-
vé lyžovanie, mládežnícka cyklistika 
a balónové lietanie budú aj naďa-
lej reprezentovať značku Železiar-
ne Podbrezová. Športové odvetvia  
biatlon a bežecké lyžovanie ukon-
čili svoju činnosť a  taktiež činnosť 
ukončil tenisový oddiel. Z cyklistic-
kého oddielu do budúcnosti zosta-
la mládežnícka základňa.  S volej-
balistkami sa rozlúčime po skonče-
ní súťaže 2008 – 2009, čo by malo 
byť zhruba koncom marca, resp. za-

čiatkom apríla tohto roku.
   „Znížili sme stavy oddielov, aby 
sme mohli skvalitniť prácu tých, kto-
rí ostali. Peňazí nikdy nie je nazvyš. 
Široké spektrum športov, ktoré ŽP 
ŠPORT zahŕňal, predstavovalo ne-
malé náklady. Zostali len tí, ktorí 
dosahujú výsledky adekvátne vy-
naloženým prostriedkom“, povedal 
riaditeľ spoločnosti.
   V roku desiateho výročia existen-
cie spoločnosti zastrešujúcej pod-
brezovský šport vyslovil aj svoje že-
lania v oblasti každého z vymeno-
vaných športov. „Vo futbale máme 
veľkú šancu bojovať o špicu. Nie 

sme zástancami predsezónnych vy-
hlásení, že ideme hrať o postup. Ale 
keď sa objavíme v špičke, tak urči-
te zabojujeme o popredné miesto. 
Teší ma, že spolupráca s veľkoklu-
bom Inter Miláno na projekte Inter-
campus prináša svoje plody. V do-
raste nám však treba popracovať 
na finálnej fáze, aby prišli aj dôleži-

té góly. Ak by sa hodnotila iba hra, 
určite by sme boli v strede tabuľky. 
Verím, že naše tímy sa v súťaži udr-
žia. V mládežníckom futbale máme 
šancu stať sa súčasťou útvaru ta-
lentovanej mládeže a to už niečo 
znamená po stránke kvalitatívnej,  
aj finančnej. Ak by sme dostali šta-
tút, vedeli by sme do klubu nasme-
rovať viac financií, aby všetko neza-
strešovali len železiarne.
   V zjazdovom lyžovaní a snou-
bordingu chceme dosahovať dob-
ré výsledky. Získavame preteky, 
ktoré v Európe niečo znamenajú 
a bolo by dobré, keby sme si udrža-
li štandard ako pretekári i organizá-
tori. V tomto športe patríme v rám-
ci Slovenska medzi popredné klu-
by. Zatiaľ sa nemôžeme pochváliť 
žiadnou medailou, ale je otázkou 
času, kedy nám vyrastie nejaký ta-

lent. Je to dané podmienkami, kto-
ré majú lyžiari na Táľoch, kde kaž-
dý rok organizujeme lyžiarsku ško-
lu. V kolkoch sme sa vlani nedosta-
li medzi najlepších vo Svetovom po-
hári, čo sa stávalo tradíciou. Skla-
maním pre mňa bolo, že sme ne-
postúpili ďalej ani v Lige majstrov. 
Verím však, že v tomto sa to obrá-
ti, že urobíme silný mančaft. Per-
spektíva tu je, mladí chlapci začí-
najú robiť dobré čísla. Kolkársky 
šport má v Podbrezovej veľkú tradí-
ciu a o jeho budúcnosť nemám naj-
menšie obavy.“

(ok)

Z rozprávky do rozprávky

Príďte, neobanujete!

Foto: M. Vaňková
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DIEVČA S MOTORKOU
Jaroslava Núterová

Román na pokračovanie

XXXXVII.  
Aneta Korestová nesústrede-
ne počúvala Nárdyho komentár 
k najnovším výrobkom firmy. Bol 
očividne spokojný, hoci kritizoval 
všetkých od hlavnej návrhárky, 
teda Anety, až po poslíčka, vyba-
vujúceho niekedy rozporuplné roz-
kazy nadriadených. Šéf je už raz 
taký, čím viac sa im darí, tým viac 

ju otázkou Nárdy, keď všetci odišli.
„Nič, vážne,“ mykla plecom.
„Hneváš sa na mňa?“
„Teraz už nie,“ odvetila vyhýbavo.
„Vieš, veľa som o vás dvoch pre-
mýšľal,“ vzdychol šéf.
„Máš málo svojich starostí?“
„Pozri, podľa mňa bola Michalova 
nehoda – no, v prvom rade sa ne-
mala stať, to určite, ale stala sa a 

   Aneta pomaly stúpala hore po 
schodoch do bytu. Uvažovala 
o rozhovore s Nárdym a pristihla 
sa pri myšlienke  na Daliborov jedi-
ný bozk. Okrem priateľstva v ňom 
bola typicky mužská túžba po mi-
lovanej žene, no vtedy naň chce-
la zabudnúť  a teraz tušila, prečo 
sa neovládol. Ospravedlnil sa síce, 
ale mal príležitosť povedať jej, že 
ju ľúbi. Lenže v tom čase ešte veri-
la v Michalovu lásku. Preto Dalibor 
mlčal. Celé mesiace sa o ňu stará 
a ona ho nakoniec podozrievala. 
Dočerta, on to vedel! Roky pozná 
Michala, dobre vedel, aký je, že 
sa nezmieri s jej úspešnou karié-
rou a napriek tomu dával ich vzťa-
hu  voľný priebeh. Chcel, aby na to 
prišla sama? Keby ju upozornil, aj 
tak by mu neverila. Bola zaslepená 
láskou, nepripustila by, že Michal 
dokáže žiarliť na úspech vlastnej 
manželky. 
  Od Michalovej nehody drží Da-
libor ochrannú ruku nad Anetiným 
životom. Spomenula si na menšie 
výkyvy v jeho starostlivosti. Mys-
lela si, že sú spôsobené jeho pra-
covnou zaťaženosťou, alebo sa 
venuje neznámej dievčine. Anete 
dosiaľ neprišlo na um, prečo trá-
vi všetok voľný čas práve s ňou, 
brala jeho spoločnosť ako priateľ-
skú výpomoc. Alebo to robil s urči-
tým zámerom? Naschvál ju privie-
dol do  Bystrice k Nárdymu, lebo 
vedel, že Michal sa takto prejaví? 
Prečo by sa snažil o ukončenie ich 
vzťahu? Na túto, podľa Anety ne-
príjemnú otázku sa hodí jediná od-
poveď. Nárdy hovoril pravdu. Ne-
patrné vlnky hnevu sa v Anetinom 
vnútri nezadržateľne menili  na ob-
rovské vlnobitie, ktoré neúpros-
ne dorážalo na jej zmätené myš-
lienky. Po prvých návaloch zlos-
ti si uvedomila absurdnosť svoj-
ho hnevu. Nie, nesmie nikoho ob-
viňovať, jednoducho sa to muselo 
stať. Osud jej uštedril túto skúse-
nosť ako varovanie do ďalšieho ži-
vota a ona bude menej dôverčivá 
k mužskému pokoleniu.

 ... 
   V jedno decembrové popoludnie 
sa Aneta rozhodla, že je najvyšší 
čas pozháňať vianočné darčeky 
pre príbuzných. Po dvoch hodi-
nách sa prepletala ulicami s plnou 
náručou balíčkov, hromžiac v du-
chu sama na seba, že si nezobrala 
väčšiu nákupnú tašku. Pred vcho-
dom do firmy začula známy hlas.
„Dobrý večer, Aneta, pomôžem ti.“ 
Dalibor jej bral z náručia balíčky, 
aby mohla odomknúť.
  Vďačne sa na neho usmiala. „Kde 
si sa tu vzal? Dávno som ťa nevi-
dela.“ Namiesto odpovede sa iba 
usmial. Až v byte si Aneta všimla 
Daliborovu tvár. Pokrývalo ju nie-
koľkodňové strnisko, tmavé kruhy 
okolo smutných hnedých očí na-
značovali, že sa niečo stalo. Ucítil 
na sebe Anetin pátravý zrak a roz-
pačito si siahol na bradu.
„Prepáč, že som prišiel neohole-
ný,“ povedal priškrtene.
„Nevadí, dáš si niečo?“
„Nie,“ potriasol hlavou. „Kofeínu 
mám v krvi na tri mesiace a pavi-
lón opíc ma neláka.“
„Pavilón opíc?“ zdvihla začudova-
ne obočie.
„Kajúcne a bez mučenia sa prizná-
vam. Chcel som utopiť smútok a ne-
istotu v alkohole, ale nedarilo sa mi. 
S maminou smrťou som sa zmieril, 
no neistotu nevládzem zniesť.“

(Pokračovanie v budúcom čísle)

Pondelok 16.2.
Polievka: zeleninová s klobásou, pečivo
Parmský bravčový rezeň, zemiaky, šalát
Kuracie soté na hubách, slov. ryža, šalát
Restovaná hydinová pečeň, ryža, cvikla

Uhorkový šalát so salámou
Pečené kuracie stehno s tofu plnkou

Langoše s kečupom
Utorok 17.2.

Polievka: šurdica, pečivo
Jelení guláš, knedľa

Morčacie prsia s paprikou a brokolicou, ryža, šalát
Švédske mäs. guličky, zemiaky, tatárska omáčka

Lahôdkový šalát zelerový, pečivo
Zapečený bravčový rezeň so syrom, obloha

Plnené orechové rožky, kakao
Streda 18.2.

Polievka: hov. s cestovinou, pečivo
Kuracie stehno na paprike, cestovina

Brav. rezeň s nivou a šampiňónmi, zemiaky, šalát
Držky na diabol. spôsob, knedľa

Pikantný šampiňónový šalát so šunkou, pečivo
Údené mäso, dusená kyslá kapusta

Lievance s džemom
Štvrtok 19.2.

Polievka: brokolicová s fazuľou, pečivo 
Pražská hovädzia pečienka, ryža, šalát

Segedínsky bravčový guláš, knedľa
Pizza tuniaková s olivami
Bretónsky šalát, pečivo

Dusené bravčové mäso s kelom
Ryžový nákyp s ovocím

Piatok 20.2.
Polievka: karfiolová, pečivo

Srbský bravčový rezeň, tarhoňa, šalát
Vypr. morč. medail. so šunkou a syrom, zem., tat, omáčka 

Kuracie stehno so zeleninou a cestovinami
Grécky šalát, pečivo

Špenátové halušky s tvarohom, zakysanka
Šúľance s makom

Sobota 21.2.
Polievka: mexická, pečivo

Bratislavské bravčové  stehno, knedľa
Nedeľa 22.2.

Polievka: zemiaková gulášová, pečivo
Prírodný kurací rezeň, zeleninová ryža, šalát

Pondelok 9.2.
Polievka: paradajková s ryžou, pečivo

Bravčová sedliacka pečienka, kapusta, knedľa
Kuracie soté s kešu orieškami, ryža, šalát

Dusená zelenina na masle, volské oko, zemiaky
Šalát kapustový s hroznom a jablkami, pečivo

Zemiaková haruľa  s olivami, paradajková omáčka
Makový závin s jablkami, kakao

Utorok 10.2.
Polievka: boršč s mäsom, pečivo

Vyprážaný bravčový rezeň, zemiaky, šalát
Perkelt z morčacieho mäsa, cestovina

Roľnícke zemiaky, uhorka
Rančerský šalát, pečivo

TOP šalát s kuracím mäsom, pečivo
Palacinky s nutelou

Streda 11.2.
Polievka: zeleninová domáca, pečivo

Arabské kuracie prsia, ryža, šalát
Maďarský hovädzí guláš, knedľa

Fašírka, paradajková kapusta, zemiaky
Pestrý cestovinový šalát

Karfiol so syrovou omáčkou, zemiaky
Hanácke koláče, kakao

Štrvrtok 12.2.
Polievka: údeninová, pečivo

Záhradnícke bravčové stehno, tarhoňa, šalát
Kuracie stehno s kapustou, zemiaky

Cestoviny s tuniakom a hráškom
Syrový šalát s orechmi, pečivo

Hov. dusené so zelenou fazuľkou a baby mrkvou
Kysnutý marhuľový koláč, kakao

Piatok 13.2.
Polievka: kelová so zemiakmi, pečivo
Sviečková hovädzia pečienka, knedľa

Bravčové mäso Chilli con Carne, ryža, šalát
Špenátové listy s hlivami, opekané zemiaky

Jesenný šalát, pečivo
Tofu s kuracími prsiami na čínsky spôsob

Slivkové zemiakové knedličky so strúhankou
Sobota 14.2.

Polievka: hrachová so salámou, pečivo
Asturký bravčový rezeň, zemiaky, uhorka

Nedeľa 15.2.
Polievka: goralská, pečivo

Milánska hovädzia pečienka, cestovina

od nich požaduje. Porada sa skon-
čila s nesmelými úškrnkami.
  Zamyslenej Anete ušlo mno-
ho slov, no nijako ju to netrápilo. 
Pozná šéfa, je si istá svojou prá-
cou. Jej roztržitosť má iné prame-
ne. O Michalovej návšteve sa ni-
komu nezmienila a šok z nej po-
minul. Lenže nevedela, či konala 
správne. Možno ho nemala vyho-
diť bez toho, aby si vypočula, čo jej 
chcel povedať. Prosto nedokázala 
s ním komunikovať, nemohla, ne-
vládala pozrieť mu do očí. Čo ak 
prišiel žiadať o odpustenie? Nie, 
Michal Vágner je pre ňu ukonče-
nou kapitolou, s tým sa nedá nič 
robiť. Do jej mozgových závitov sa 
dostal niekto iný.
„Čo ti vŕta v hlave, Aneta?“ oslovil 

Michal v tej skúške neobstál. Pred-
stav si, že by ste boli manželia. 
Namiesto rozchodu by si prežíva-
la rozvod a ver mi, dievča, to nie je 
nič príjemné.“
„Prečo si myslíš, že by ma ne-
chal?“
„Z toho istého dôvodu ako dnes,“ 
povedal Nárdy s takou istotou, 
až to Anetu zarazilo. Pozerala na 
neho prižmúrenými očami, v kto-
rých sa jasne zračila nedôvera. 
„On nie je typ chlapa, ktorý by ved-
ľa seba zniesol tak úspešnú ženu 
ako si ty,“ pokračoval. „Váš vzťah 
by sa skôr či neskôr rozpadol. Mô-
žeš byť rada, že to máš za sebou.“
„Mizerná útecha,“ sklonila hlavu.
„Pripúšťam, ale snaž sa z toho 
rýchlo dostať a venovať sa tomu, 
kto si to zaslúži.“
„Vari takého poznáš?“ zaironizo-
vala.
„Poznáme ho obaja, nerob sa hlú-
pa,“ nestrácal pokoj Nárdy.
„Dočerta, zachádzaš priďaleko!“ 
vyskočila rozzúrene. „V robote ma 
diriguj koľko chceš, ale do súkro-
mia mi nezasahuj, rozumieš?!“
„Nezlosti sa,“ napomenul ju otcov-
sky. „Po troške rozmýšľania po-
chopíš a prijmeš Daliborovu lás-
ku.“
„Prosím?“ vytreštila na neho oči.
  Anetine prekvapenie bolo nefal-
šované, Nárdy zneistel. Chvíľu na 
seba mlčky civeli, kým Aneta si 
v duchu bleskovo preberala sprá-
vanie Dalibora Pruknera. Zaskoči-
li ju Nárdyho slová, to je fakt, ale 
v týchto okamihoch bola strašne 
zmätená vlastnými pocitmi, aké 
v nej šéfovo vyhlásenie zanecha-
lo. Roztržito si znovu sadla.
„Nechcem prijať niečiu lásku,“ po-
vedala slabým hlasom. „Myslím, 
lásku žiadneho muža, ktorý by...“
„Hlúposť!“ prerušil ju nástojčivo 
Nárdy. „Nezdá sa ti, že si sa už 
natrápila dosť? Zaslúžiš si šťastie, 
Aneta, a ja ti ho zo srdca želám.“
„Ďakujem,“ usmiala sa. „Môj vzťah 
k Daliborovi je čisto priateľský 
a nemám v úmysle ho meniť.“
„Škoda,“ poznamenal sklamane 
„Máš v tom istotu?“
„Ale, Nárdy,“ vstala. „Dobre viem, 
že niekoho má. Sám mi povedal, 
že jej dáva čas na rozmyslenie.“
„Tebe nenapadlo, že by si to moh-
la byť ty?“ vstal i Nárdy, vzrušene 
jej hľadiac do očí. „Čaká na to, kým 
sa spamätáš a...“
„Preboha, buď ticho,“ zahriakla ho 
netrpezlivo. „Nikdy mi nič také ne-
dal najavo.“
„Samozrejme,“ pritakal zhovieva-
vo.
„Čo myslíš tým samozrejme?“ za-
mračila sa. „Napokon – prečo sa tu 
s tebou o tom bavím. Prestaň sa 
hrať na dohadzovača, Nárdy. Ak 
nemáme nič pracovné, tak ahoj.“
„Ahoj,“ odzdravil šéf a nechal diev-
ča odísť.

Ochorení pribúda
   Vedúcu odboru hygieny a epidemiológie Regionálneho úradu verej-
ného zdravotníctva MUDr. Máriu Avdičovú sme požiadali o zhodnote-
nie zdravotnej situácie obyvateľstva Banskobystrického kraja za po-
sledný januárový týždeň:  
   - V týždni od 26. do 31. januára bolo  hlásených 8 544 akútnych respirač-
ných chorôb, z toho 1 460 chorôb podobných chrípke. V porovnaní s pred-
chádzajúcim týždňom (od 19. do 25. januára bolo  nahlásených 6 889 akút-
nych respiračných ochorení, z toho 878 chorôb podobných chrípke) bol vý-
skyt respiračných ochorení  vyšší o 17,4 percenta a chorôb podobných chríp-
ke o 57,4 percenta. V Banskobystrickom kraji  bolo v súvislosti  so zvýše-
ným výskytom ARO prerušené vyučovanie v okrese Krupina, v dvoch ma-
terských školách.   
   V uplynulom týždni boli vykonané odbery na izoláciu chrípkových vírusov 
sentinelovými lekármi. Z okresu Zvolen boli nahlásené dva pozitívne  výsled-
ky (chrípka A a chrípka B) a v okrese  Žiar nad Hronom  bola jedna pozitív-
na vzorka na vírus typu A.



Oznam
Oznamujeme vám, že dňa 31. janu-
ára nás po dlhej a ťažkej chorobe, vo 
veku 60 rokov, opustil náš milovaný 
syn a otec  

Jiří MORAVEC z  Podbrezovej
Kto ste ho poznali venujte mu tichú 
spomienku.

Matka Zdenka, dcéry Monika a Lenka

Dňa 22. februára si pripomenieme 
desať rokov odvtedy, ako nás na-
vždy opustil milovaný syn, manžel 
a otec

Mikuláš TROLIGA 
z Podbrezovej.

S láskou spomínajú matka, 
manželka a dcéry s rodinami

...
„Ty si odišiel, ale v našich srdciach 
si stále s nami.“
Dňa 26. februára si pripomenieme 
dvadsať rokov odvtedy, ako nás na-
vždy opustil náš milovaný manžel, 
otec a starý otec

Milan PREČUCH.
S láskou spomína manželka, syn Miloš 

a Stanislav s rodinou, vnučky Jessica a Lili
...

Dňa 10. februára si pripomíname 
rok odvtedy, ako nás navždy opus-
til milovaný manžel, otec a sta-
rý otec
Richard BUNDA z Podbrezovej.

S láskou a úctou spomína 
manželka, syn a dcéra s rodinami

...
„Čas plynie ako tichej vody prúd, 
kto mal teba rád nevie zabudnúť.“
Dňa 19. februára uplynie päť rokov 
odvtedy, čo nás navždy opustil náš 
milovaný manžel, otec a starý otec
Ladislav DANČO z Podbrezovej.

Kto ste ho poznali, venujte mu s nami tichú spo-
mienku.

S láskou spomínajú manželka, 
syn a dcéra s rodinami

...
„Kto v srdciach žije, neumiera.“ 
Dňa 19. februára uplynú štyri roky 
odvtedy, ako nás navždy opustil 
milovaný otec a starý otec
Ľudovít PÉNZEŠ z Podbrezovej.

S láskou spomína celá rodina
...

„Tmavá noc bola, len hviezdy na 
nebi svietili, keď si nám otec náš 
drahý, odchádzal v tej chvíli. Slnko 
ráno stalo, jar sa prebúdzala a tvo-
ja dušička k bohu sa pobrala. Do-
tĺklo srdce, ktoré sme tak milovali, 

klesli ruky, čo pre nás pracovali. Mal si nás rád 
a chcel si ešte žiť, ale prišla tá chvíľa, musel si 
nás opustiť. Zavrel si oči, stíchol tvoj hlas, vďaka 
ti otec za všetkých nás.“ 
Dňa 29. februára uplynie rok odvtedy, ako nás 
navždy opustil manžel, otec a starý otec

Milan GERGEĽ z Brezna.
Kto ste ho poznali venujte mu s nami tichú spo-

mienku.
S úctou a láskou spomína manželka, syn a dcé-

ra s rodinami a vnuk 
...

„Čas plynie, bolesť stále trápi, ale 
teba nám už nikto nenavráti.“
Dňa 23. februára uplynie rok odvte-
dy, ako nás navždy opustila milova-
ná manželka, matka a dcéra

Mária KOPECKÁ z Brezna.
S láskou spomína manžel, syn a dcéra, 

a ostatná rodina
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    Slovesá vyhlásiť a prehlásiť, od 
ktorých sú odvodené aj podstat-
né mená vyhlásenie a prehláse-
nie, majú odlišnú obsahovú náplň, 
a preto ich nemožno navzájom za-
mieňať. Slovo vyhlásiť sa používa 
v presne vymedzených prípadoch 
a jeho základný význam je  „úrad-
ne, verejne niečo oznámiť“. V tom 
istom význame sa používa aj od-
vodené slovo vyhlásenie. Iná situá-
cia nastane vtedy ak chceme na-
príklad vyjadriť, že niekto sa úrad-
ne odhlásil z miesta svojho pôvod-
ného pobytu a prihlásil sa inde.  

V tom prípade použijeme slovo 
prehlásiť. Na pomenovanie také-
hoto úkonu nám poslúži sloves-
né podstatné meno prehlásenie. 
Správne píšeme a hovoríme vy-
hlásenie adresované inštitúciám 
Európskej únie  (nie prehlásenie 
adresované inštitúciám Európskej 
únie), čestné vyhlásenie (nie čest-
né prehlásenie), colné vyhlásenie 
(nie colné prehlásenie), vyhlásenie 
celoeurópskej federácie pre kultúr-
ne dedičstvo a nie prehlásenie ce-
loeurópskej federácie ...).

(Internet)

V januári odišli do
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V mene vedenia Železiarní Podbrezová im ďaku-
jeme za odvedenú prácu a do ďalších rokov živo-
ta prajeme veľa slnečných dní.

Jazykové 
okienko

V tajničke sa ukrýva výrok Kollára: 
Život má... T 1-3. Vylúštenú tajnič-
ku zašlite do 18. februára, do redak-
cie novín.

Ďakujeme
Ďakujeme Ing. Marianovi Kurčíkovi, ekonomickému riaditeľovi, za neo-
ceniteľnú pomoc pri sprostredkovaní možnosti liečby nášho syna Jána 
v špecializovanom zdravotníckom zariadení.                Rod. Štulrajterová

Kto má tri,
                   ušetrí...

za uvádzacie 

                  c
eny!

Nový profi l 8000
     s vlepeným sklom

          Stredové tesnenie  
    3 tesnenia v profi le

Izolačné trojsklo s Ug = 0,6 W/Km2

          štandard bez príplatku

stavebná hĺbka 85 mm

bezplatná infolinka 0800 115511

Obchodné zastúpenie 
SLOVAKTUAL Brezno
ČSA 17, 977 01 Brezno

mobil: 0905 915 918, 0911 910 048
tel./fax: 048/ 611 48 44
brezno@slovaktual.sk

špeciálne zľavy 
pre zamestnancov ŽP

predčasného dôchodku
Milan KOLOŠTA, Miroslav MAJLIŠ

starobného dôchodku
Daniela BÍROŠOVÁ, Anna BRIEDOVÁ, 

Ján DRUGDA, Anna FOLTÍNOVÁ, 
Elena IŠTVÁNOVÁ, Mária KRNÁČOVÁ, 

Mária KURAJDOVÁ, Zdenka MARTINKOVÁ, 
Marián MEDVEĎ, Viera MOLNÁROVÁ, 
Tibor PODKONICKÝ, Jozef PODOBA, 

Anežka POHORELCOVÁ, Anna STANČÍKOVÁ, 
Ing. Jozef ŠKULTÉTY, Katarína TADLOVÁ, 

Milan ZIBRÍN životné jubileá
Ing. Ida KORINTUŠOVÁ, Daniel LEHOTSKÝ, Ing. Ján URBAN, Miroslav 
VRTAL, Katarína MOTYČKOVÁ, Jozef KOVÁČIK, Marian GREGOR, Ľu-
bor SRNKA, Jozef BERKO, Ondrej ŠAJGALÍK, Milan DONOVAL

35-ročné
Rozália BUŠNIAKOVÁ

Eva ŠUHAJDOVÁ

30-ročné
Štefan VANÍK

25-ročné
Dušan MELOŠ

Anna DAXNEROVÁ

20-ročné
Zuzana BABNIČOVÁ

februárovým
pracovné jubileá
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Z kolkárskych dráh
Extraliga mužov
ŽP B – ŽP A 6:2

3670:3661
Zostava a body B: 
M. Tomka 598, J. 
Truska 536, P. Jakubec 635, R. Foltín 
645, J. Čalič 656, J. Pešta 600, druž-
stvo A: O. Kyselica 669, P. Paulečko 
540, B. Vadovič 605, P. Šibal 622, T. 
Pašiak 630, T. Dilský 592.

ŽP A – KK TP Sučany 4:4
3620:3627

Zostava a body: O. Kyselica 639, 
M. Svitek 547, B. Vadovič 611, P. Ši-
bal 609, T. Pašiak 655, T. Dilský 559.

ŽP B – KK Inter Bratislava 7:1
3698:3430

Zostava a body: M. Tomka 594, J. 
Truska 592, P. Jakubec 568, R. Foltín 
646, J. Čalič 660, J. Pešta 638.

Extraliga ženy
TJ Lokomotíva Vrútky – ŽP 3:5

3085:3151
Zostava a body: Ľ. Listoferová 557, 
I. Vaňková 487, E. Bábelová 502, D. 
Kyselicová 536, K. Micanová 487 a G. 
Kuchárová 591.

1. iga muži
TJ Tatran S.N.Ves – ŽP C 6:2

3287:3027
Zostava a body: Ľ. Niščák 475, M. 
Sršeň 494, Ľ. Figura 506, T. Herich 
545, P. Paulečko 488, J. Petráš 519.

Dorastenecká liga
ŠKK Trstená – ŽP 3:0

1554:1402
Zostava a body: K. Diabelková 443, 
T. Dziad 475, D. Kyselicová 456 a J. 
Romančík 471. V šprinte Romančík 
získal jeden bod.

ŠKK Trstená – ŽP 3:0
1604:1498

Zostava a body: Ľ. Svitek 554, R. 
Balco 443, M. Mihok 474, M. Svitek 
470. V šprinte Svitek podľahol M. Ko-
lejakovi 0:2.

D. Kyselicová

Prvý jarný zápas 
hráme v Šali

 Prvoligové futbalové áčko prezimovalo na štvrtej priečke, keď od lídra tabuľky - Interu, ho delili len tri 
body.  Prípravu absolvovali podbrezovskí hráči v januári v Brezne a Podbrezovej, 3. februára vycestova-
li na deväťdňové sústredenie do Ždáru nad Sázavou. Súčasťou sústredenia v Čechách sú aj dva prípravné 
zápasy s tímami Slovácka a Brna. Jarnú časť otvára naše A - mužstvo 28. februára na súperom ihrisku v Šali 
a domácim priaznivcom sa hráči predstavia 7. marca v stretnutí s Košicami.  

S talianskym trénerom Raffaelom Quarantom 
pred jarnou časťou súťaže  

Hráči si na prelome rokov užívali 
dlhú dovolenku a pripravovali sa 
podľa individuálnych plánov. Pri-
šli dobre pripravení na 
prvý novoročný tré-
ning? 
   - Myslím si, že áno. 
Na prvom tréningu hrá-
či absolvovali testy a vý-
sledky boli podobné tým 
hodnotám, ktoré sme 
hráčom namerali v de-
cembri minulého roka.
Ako ďalej bude pokračovať prípra-
va na jarnú časť?  
   - V porovnaní s minulým rokom 
sme zvolili trochu odlišný typ prípra-
vy. Počas nej odohráme menej prí-
pravných zápasov, viac sa zameria-
me na kondičnú prípravu, pretože 
nás čaká náročná jarná časť súťaže 
a hráči potrebujú „dobiť batérie napl-
no“, aby zvládli majstrovské zápasy 
v takom nasadení, ako od nich bude-
me vyžadovať.

Na čo pri práci kladiete najväčší 
dôraz? 
   - Okrem fyzickej prípravy pracuje-

me na konsolidácii her-
ného systému 4-4-2, kto-
rý sme využívali v zápa-
soch na jeseň, pričom je 
dôležité, aby si ho detailne 
osvojili noví hráči v kádri. 
Na sústredení v Ždári nad 
Sázavou máme dostatok 
priestoru na prípravu ďal-

šieho herného systému - rozostave-
nie hráčov, ktorý máme v pláne vyu-
žiť v jarnej časti súťaže.
 V príprave spolupracujete s 
uznávaným kondičným trénerom 
Albertom Lungherinim. Na čo ste 
sa zamerali?
   - Tréner Lungherini je špecialista na 
kondičnú stránku tréningového pro-
cesu, pracuje s mužstvom pätnásť 
dní, potom odchádza späť do Talian-
ska. Jeho skúsenosti chceme urči-
te využiť i v budúcnosti, najbližšie by 

sa k nám mal pripojiť v marci. 
Zameranie jeho práce je pri-
praviť všetkých hráčov, aby 
boli schopní - na maximum 
ich možností, využiť svoje fy-
zické i psychické predpoklady.
Do tímu pribudli aj noví hráči, 
ako zapadli – takže ako hodnotíte 
pohyb v kádri?
   - Vedenie klubu sa rozhodlo ne-
pokračovať v spolupráci s niektorými 
staršími hráčmi (Tomko, Kitaš). Z hľa-
diska ďalšej perspektívy do kádra pri-
budli vekovo mladší hráči (Pich, Bet-
ka, z dorastu Pančík). Pre týchto 
mladých hráčov je dôležité, čo naj-
skôr pochopiť a osvojiť si herný sys-
tém nášho družstva, najmä z taktic-
kej stránky, aby počas zápasov muž-
stvo fungovalo ako správny mecha-
nizmus, ako tomu bolo vo väčšine zá-
pasov na jeseň.
Aký spôsob prípravy preferujete? 
Zrejme zahŕňate do svojej práce 
prvky aj z talianskeho prostredia, 

ktoré sú to?
   - Po pol roku strávenom 
na Slovensku dôkladne po-
znám mentalitu hráčov, 
i úroveň našej súťaže. Na 

opačnej strane hráči, s kto-
rými pracujem, po šiestich me-

siacoch spoločnej práce pochopi-
li, v čom sú odlišnosti v tréningovom 
procese, ktorý využívame v Taliansku 
a bez problémov zvládajú tréningové 
dávky. Každodenne sa snažíme pra-
covať na skvalitnení individuálnych 
i kolektívnych výkonov.   
Ako vyzerala zimná príprava za 
vašich čias a čo ste si z toho všet-
kého zobrali do svojho trénerske-
ho remesla? Čo ste mali najradšej 
a čo vám naopak, ako hráčovi veľ-
mi nevoňalo?
   - Tréningy v medzisúťažnom období 
sú najmä o fyzickej príprave. Rovna-
ko, ako počas mojej hráčskej kariéry, 
i teraz majú hráči radšej prácu s lop-
tami a zdokonaľovanie herných čin-

ností. No dôležité sú i všetky obeha-
né úseky, nadvíhané kilá v posilňov-
ni, hodiny strávené regeneráciou síl... 
Ako tréner sa snažím dávkovať pre 
hráčov ten optimálny mix zo všetkých 
týchto súčastí.
 Ako hodnotíte doterajšiu prácu 
chlapcov jednak v príprave a na 
druhej strane výsledky príprav-
ných zápasov? Ste spokojný?
   - Myslím si, že poznám našich hrá-
čov a viem, na čo sa máme v prípra-
ve zamerať. A rovnako i hráči vedia, 
čo od nás trénerov môžu očakávať, 
takže v tréningoch spolupracujeme 
bez akýchkoľvek problémov. Našim 
spoločným cieľom je v jarnej časti 
naháňať družstvá, ktoré sú v tabuľke 
momentálne nad nami a zlepšiť našu 
pozíciu. V prípravných zápasoch 
v zimnej príprave na výsledky ne-
kladieme až taký dôraz, dôležitejšie 
je zdokonalenie nášho herného pre-
javu a zapracovanie nových hráčov.

(RK)

Ilustračná foto I. Kardhordovej

Po vyrovnanom zápase s Pezinkom 24. 
januára  odohrali volejbalistky ŽP Šport  
v treťom kole  skupiny v boji o 5. a 10. 
miesto, zápas v Spišskej Novej Vsi, kde 
prehrali 3:1 (13, 24, 14, 21). Pred šty-
risto divákmi vyhrali prvý set a druhý, 
hoci lepšie začali,  po vyrovnaní pre-
nechali domácim hráčkam. Výsledok 
druhého setu mal vplyv aj na priebeh 
tretieho, ktorý bol jednoznačnou záleži-
tosťou domácich hráčok. Štvrtý set bol 
opäť dramatický. Družstvá sa striedali 
vo vedení, do koncovky viedla Podbre-
zová 19:21, ktorá však od tohto stavu 
neuhrala ani jeden bod.
Štvrté kolo odohrali 25. januára na do-
mácej pôde s UKF Nitra 0:3 (-18, -18, 
-13). Naše hráčky vstúpili do zápasu 
s chybami a tak dovolili súperkám prí-
liš rýchly náskok 3:8, neskôr 8:15.  Do 
útoku však v domácom drese zaveli-
li Beňová s Krajkovičovou a po ich bo-
doch sa železiarky dotiahli na 16:17. 
Rozhodujúci obrat im však nevyšiel, 
pretože po domácich chybách Nitrian-

ky opäť „utiekli“ a ich trojbodo-
vý náskok 17:20 v koncovke na-
rástol na sedembodový. Domá-
ce nenašli účinnú zbraň na rozbeh-
nutú Nitru ani v druhom  sete, ktorý bol 
o čosi vyrovnanejší. Železiarky ho však 
prehrávali 2:5, keď si tréner Múka zo-
bral oddychový čas a po ňom domá-
ce viac potrápili súpera. Zabrali viaceré 
hráčky a železiarky zásluhou Bendíko-
vej išli po prvýkrát v druhom sete do ve-
denia 9:8. Nitra opäť odpovedala trhá-
kom 12:16, Beňová ešte dokázala vy-
rovnať na 16:16, ale domáca koncep-
cia sa opäť rozpadla. Nitrianky vyhrali 
aj druhý set sedembodovým rozdielom 
a v treťom už nič nenechali na náho-
du. Za devätnásť minút ho vyhrali 25:13 
a upravili stav stretnutia na 3:0.
   V piatom kole nadstavbovej časti sa 
Železiarky predstavili v Žiari nad Hro-
nom, kde jednoznačne zvíťazili 3:0. 
V stredoslovenskom derby MŠK Žiar 
nad Hronom privítal tím zo ŽP Šport-u.  
Podbrezovčanky hneď v úvode vied-

li 0:5, aby v sete plnom zvratov 
prehrávali 8:5, vyrovnali na 10:10 
a odvtedy mali navrch. Dobrým 
podaním si vynútili prevahu, ktorú 
dokázali zúročiť útokom na vede-
nie 12:19 i 15:24. V druhom sete 
viedol Žiar 9:6 a 11:7, avšak pri po-
daní Vestfálovej Železiarky otoči-
li na 11:12 a neustále viedli o bod 

– dva. Za stavu 20:21 utiekli domácim 
na 20:24 a pridali rozhodujúci posledný 
bod. Tretí set sa hral v réžii hosťujúceho 
tímu, jeho vývoj bol viac-menej jedno-
značný: 6:8, 11:15, 12:19, 15:20, 18:23 
a 18:25. Vyjadrenie trénera Milana 
Múku po zápase: “Musím dievčatá po-
chváliť za dobrý výkon a dodržanie tak-
tických pokynov. Dobrým podaním sme 
si vynútili potrebný tlak, domáce mali 
starosti s prihrávkou, z čoho pramenil 
slabší útok. Podali sme výborný kolek-
tívny výkon, napriek chorobe dnes svo-
ju úlohu dobre zvládla nahrávačka Mú-
ková, ku ktorej sa pridali všetky ostatné 
dievčatá. Pozitívom bolo, že sme doká-
zali zabojovať jedna za druhú, napraviť 
chyby jednej dobrým zákrokom druhej.“        

(MV)

Spod vysokého sita

Majstrovstvá svetaV dňoch 31. januá-
ra a 1. februára sa 
v holandskom Hoogerheide usku-
točnili majstrovstvá sveta v cyklokro-
se. Na rýchlej a technickej trati v ka-
tegórii juniorov Slovensko reprezen-
toval cyklista CK ŽP Šport, a.s., Ma-
tej Medveď. Prvý štart na svetovom 
šampionáte sa mu vydaril, keď v sil-
nej konkurencii skončil 24. a za víťa-
zom Tijmenom Eisingom (NED) za-
ostal len o minútu 29 sekúnd. Druhé 
miesto si vybojoval Corne Van Kes-
sel (NED) a tretie Alexandre Billon 
(FRA) obidvaja so stratou 25 sekúnd 

na víťaza. V kategórii mužov do 23 
rokov (U 23) štartovali Róbert Ga-
venda a Róbert Bachratý. Lepšie 
sa darilo Gavendovi, ktorý bol 20., 
so stratou 1,20 min. na víťaza. Maj-
strom sveta v tejto kategórii sa stal 
Philipp Walsleben (GER), druhý bol 
Christoph Pfingstenger (GER) a tre-
tí Pawel Szczepaniak (POL), obaja 
so stratou 21 sek. Medzi ženami ne-
malo Slovensko zastúpenie a pora-
die na prvých troch miestach bolo: 1. 
Marianne Vos (NED), 2. Hanke Kup-

fernagel (GER) 
+1sek., 3. Ka-
terine Compton 
+2sek. V ka-
tegórii mužov 
Elite sloven-

ské farby reprezentovali štyria prete-
kári – Milan Barényi, Marián Kováč, 
Václav Metlička a Martin Haring. Naj-
lepšie sa darilo Barényimu, ktorý ob-
sadil 37. miesto so stratou 3,11 min. 
na víťaza Nielsa Alberta (BEL), druhý 
bol Zdeněk Štybar (CZK) + 22 sek. 
a tretí Sven Nys (BEL) +38 sek.

P. Medveď  

Pozývame vás na ôsmy ročník 
krnohových pretekov

VEĽKÁ CENA JASIENOK,
spojený s Memoriálom 

Katky Štulajterovej,
ktorý sa uskutoční 14. februára  v lo-
kalite Zadné Halny – Vagnár.
Štart pretekov je o 11. hod. a vyhlá-
senie výsledkov v cieli o 14. hod. Pre 
návštevníkov je zabezpečená kyvad-
lová preprava z Brezna – autobu-
sovej stanice cez ČSA: o 8,30, 10. 
a 10,30 hod., z Vagnára – parkovis-
ka: o 12,30, 13,30 a 15. hod.   

(pb)  

7.2. LP Čertovica - Bujakovo
14.2. LP Donovaly - Špania Dolina (au-
tobus)
21.2. LP Lom nad Rimavicou - pra-
meň Ipľa
7.3. LP Horná Lehota
7.3. LP Zbojská – Muráň
14.3. LP Orava (Horizont Ertútky Orav-
ská Lesná), autobus
21.3. LP Kremnická skalka
10.4. Splav odomkýnanie Hrona, Be-
ňuš - Podbrezová 
11.4. Splav Č. Hrona, Čierny Balog – 
Podbrezová
13.4. Veľká noc na Ďumbieri
18.4. Otvorenie turistickej sezóny, Pod-
brezová – Chvatimech
25.4. Domnica – Kečovo – Silická ľad-
nica – Gombasecká jaskyňa, autobus
2.5. Brezno - Diel - Valaská
9.5. Splav Polomka - Podbrezová
9.5. Hnúšťa - Tŕstie (1120 m) - Tisovec
16.5. Čertovica – Bacúch
16.5. Splav Podbrezová - Banská Bys-
trica
23.5. Ostrý Grúň – Kláštor. skala - Vtáč-
nik
30.5.-2.6. Splav Banská Bystrica - Ko-
zárovce
Bližšie informácie na t.č. 0903 546 087  


