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„Dokazujete, ako sa má robiť to, 
čo riešime ako celospoločenský problém...“

Ešte do 12. júna 2015 môžete do redakcie posielať kresby do našej výtvarnej súťaže!

Šesťdesiatpäťročná 
základná škola

Súťaž medzi 
zmenami

Žiaromat má 
125 rokov

Žiacky turnaj 
O pohár GR

Naša 
krížovka

Aktuality 
zo športu

(Pokračovanie na 2 str.)

Víťazom šiesteho kola čitateľskej súťaže „O cenu predsedu Pred-
stavenstva ŽP“, venovanej 175. výročiu založenia podbrezovských 
železiarní, sa stal jeden z našich stálych súťažiacich, ktorý skutočne 
nevynechá žiadnu čitateľskú súťaž Podbrezovana, Tibor Kaliský, 
dôchodca z Podbrezovej. Výhercovi zablahoželal a cenu venoval Ing. 
Jozef MARČOK, riaditeľ ŽP ŠPORT, a.s. „Som veľmi rád, že aj my, 
dôchodcovia máme možnosť byť stálymi čitateľmi Podbrezovana, a tak 
sa aj zapájať do súťaží. Samozrejme, že budem súťažiť aj naďalej 
a získavať zaujímavé poznatky zo života spoločnosti,“ konštatoval 
Tibor Kaliský pri preberaní ceny.  Foto: V. Kúkolová

Celkový pohľad na slávnostnú udalosť„Pasovanie“ do rodiny železiarov

Tohtoroční najlepší inštruktori s riaditeľkou škôl Annou Pavlusovou 
a výrobným riaditeľom Milošom Dekrétom.

Foto: I. Kardhordová

 Dňa 29. mája 2015 nastúpilo 
k slávnostnému preberaniu vys-
vedčení a prijatiu do rodiny že-
leziarov 48 tohtoročných úspeš-
ných absolventov Súkromnej 
strednej odbornej školy hutníckej 

Minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Ján Richter: 

Podbrezovské železiarne si v tomto roku pripomínajú svoje 175 jubileum a na výchove a vzde-
lávaní mládeže sa podieľajú už sedemdesiaty ôsmy rok. Zabezpečenie materiálno - technických 
podmienok, dôraz na zvyšovanie kvality a prepojenie teórie s praktickou výučbou priamo vo 
výrobe, finančné odmeny za dosahované výsledky, rovnošaty či možnosť pestrej mimoškolskej 
aktivity, to je zlomok motivujúcich prvkov vytváraných pre žiakov týchto škôl. Tým najsilnejším 
je však garancia zamestnania. 

Železiarní Podbrezová v študij-
ných odboroch hutník operátor 
15, mechanik mechatronik 10 
a mechanik strojov a zariadení 
22. Štúdium úspešne ukončilo 
aj 19 absolventov gymnázia s 

profiláciou na informatiku a šport.
 Už tradične sa toto významné 
podujatie koná za prítomnosti 
vzácnych hostí. Tentokrát pozva-
nie prijali minister práce, sociál-
nych vecí a rodiny SR Ján Rich-
ter a dekanka Hutníckej fakulty 
Technickej univerzity v Košiciach 
Iveta Vasková. Slávnostného ak-
tu sa zúčastnilo Predstavenstvo 
ŽP, Dozorná rada ŽP, starostovia 
okolitých obcí, riaditelia základ-
ných škôl a výchovní poradcovia. 
V hľadisku nechýbali rodičia, pe-
dagógovia a  spolužiaci z nižších 
ročníkov. 
   V úvode slávnosti sa prítom-
ným prihovoril Vladimír Soták, 
predseda Predstavenstva a ge-
nerálny riaditeľ Železiarní Pod-
brezová, ktorý na margo duál-
neho vzdelávania, o ktorom sa 
teraz všade hovorí, povedal: „Nič 
sme nevymysleli nové, robíme 
len to, o čom sme presvedčení, 
že je správne. Táto fabrika fun-
guje 175 rokov a keď chce fun-
govať ďalej, tak sa musí starať 
o to, aby v nej mal kto robiť. Deti 
sú pre nás najväčšie bohatstvo, 
ale ak im neumožníme, aby sa 
kvalitne pripravili do profesijného 
života, len ťažko budeme môcť 
od nastupujúcej generácie niečo 
očakávať,“ konštatoval. Nasle-
doval príhovor ministra práce, 

sociálnych vecí a rodiny Jána 
Richtera, ktorý okrem iného po-
vedal: „Prešiel som si priestory 
vašej školy, navštívil som výrobu 
a tento krátky pobyt ma pres-
vedčil, že sa to dá. Dokazujete, 
ako sa má robiť to, čo riešime 
ako celospoločenský problém, 
otázku duálneho vzdelávania, 
zosúladenie potrieb trhu práce 
vo vzdelávaní.“ Za veľkú chybu 
z čias privatizácie označil, že štát 
v deväťdesiatych rokoch neza-
viazal nových majiteľov, aby sa 
odborné školstvo nedostalo na 
pokraj záujmu. „Kto strategicky 
investuje do svojej budúcnosti, 
robí skvelú službu celej spoloč-
nosti a tu jasne vidieť výsledok,“ 
povedal minister.
 Nasledoval príhovor riaditeľ-
ky súkromných škôl Železiarní 
Podbrezová Anny Pavlusovej, 

ktorá poďakovala pedagógom, 
vedeniu ŽP a.s. za vytvorené 
podmienky pre vzdelávanie, ro-
dičom a absolventom zaželala 
šťastnú budúcnosť. „...Naše ško-
ly vám dali základ spoločenskej 
i osobnej existencie, základnú 
hodnotovú a znalostnú výbavu 
do víru života. Vašim úspechom 
je dnešný deň. Boli to práve naše 
školy, ktoré vám otvorili svoje 
brány, aby ste sa mohli stať sú-
časťou formovania, ktoré robí z 
ustráchaných žiakov vyspelých 
absolventov. Podarilo sa, vy-
modelovali sme absolventov pl-
ných ideálov a predsavzatí, ktorí 
tu dnes stoja pred nami. Bolo 
krásne zistiť, že v každom z vás 
sa ukrýva jedinečná osobnosť, 
ktorá je pripravená rozprestrieť 
krídla a letieť v ústrety niečomu 
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 Dňa 22. mája 2015 sa v Dome 
kultúry ŽP uskutočnilo slávnost-
né podujatie venované tomuto 
výročiu. Organizátorom bolo 
vedenie Základnej školy v Pod-
brezovej a medzi významnými 
hosťami boli aj zástupcovia Že-
leziarní Podbrezová a.s., Ing. 
Vladimír Kurčík, podpredseda 
predstavenstva, Ing. Július Kri-
váň, člen predstavenstva a Ing. 
Jozef Marčok, člen dozornej 
rady, ktorí odovzdali riaditeľke 
školy Mgr. Gabriele Bradovej 
PhD., pri tejto príležitosti dar Že-
leziarní Podbrezová, vybavenie 
do telocvične v hodnote 2 100 
eur. Program sa niesol netradič-
ne, v duchu návratov do minu-
losti a pohľadov do súčasnosti. 
V priereze precízne premysle-
ného deja deti bravúrnym spô-
sobom predviedli ukážky z čias 
iskričiek a pionierov, zacvičili 
detskú zostavu zo spartakiády, 
ale načreli aj do hodiny výučby 
ruského jazyka. Tanečníci Fabe-
rovej školy či pieseň v angličtine 
a ďalšie tanečné kreácie, to už 
bola súčasnosť. 
 V tento slávnostný večer účin-
kujúci priblížili aj významné 
osobnosti pôsobiace v minu-
losti v Podbrezovej. A tak si 
diváci mohli vypočuť ukážku 
z diela Kláry Jarunkovej v po-
daní bývalej žiačky školy Pet-
ry Motyčkovej a deti názorne 
priblížili prvého slovenského 
kozmonauta Ivana Bellu, ktorý 
bol štyri roky žiakom jubilujúcej 

Základná škola v Podbrezovej slávila jubileum

Bol to večer plný dojmov

Život Podbrezovej je od vzniku nerozlučne spätý so žele-
ziarňami aj v oblasti školstva. Prvá ľudová škola tu vznikla 
v roku 1884 pre deti zamestnancov. V roku 1922 pribudla 
štátna meštianska škola, s ktorou sa mimochodom spájajú 
aj mená osobností literárneho sveta, ako bol František 
Švantner či Klára Jarunková. Aj výstavba novej budovy 
Základnej školy v Podbrezovej sa spája s podbrezovskými 
železiarňami, kde bola vyrobená oceľová konštrukcia jej 
skeletu. Bolo to pred 65. rokmi.  

školy. Divákom sa predstavil aj 
jeho menovec Peter Bella. Ten-
to bývalý žiak podbrezovskej 
školy dosiahol titul majstra sveta 
v kulturistike. Vyvrcholením bola 
pieseň „Rodná zem“. V poda-
ní riaditeľky ZŠ v Podbrezovej 
Mgr. Gabriely Bradovej, PhD., 
jej zástupkyne Mgr. Janky Cip-

ciarovej, riaditeľky ZUŠ vo Va-
laskej, Mgr. Adriany Škrváňovej 
a jej zástupkyne Bc. Martiny 
Škantárovej to bola bodka za 
večerom, ktorý zanechal vo 
všetkých účastníkoch nezabud-
nuteľné dojmy. Celý program bol 
veľmi emotívny a pôsobil nes-
porne profesionálnym dojmom. 
Už len skutočnosť, že na ná-
cviku pracoval celý tím učiteľov 
niekoľko týždňov a účinkovala 
takmer polovica žiakov školy 
jednoznačne dokazuje, že tu 
vládne profesionalita, ale aj har-
mónia a vzťah učiteľov a žiakov 
na jednotku, čo už dnes žiaľ 
nebýva zvykom.  

O. Kleinová

Pätnásty Turíčny jarmok
v Slovenskej Ľupči

Aj napriek nepriaznivému počasiu, ktoré sprevádzalo už tradičný Tu-
ríčny jarmok v Slovenskej Ľupči 23. mája, si návštevníci mohli plnými 
dúškami užiť nezameniteľnú atmosféru tohto podujatia. Tohtoročný 
už pätnásty ročník obnoveného jarmoku bol zároveň aj oslavou 750. 
výročia prvej písomnej zmienky o obci. Jarmočnú náladu odštartoval 
jedinečný alegorický sprievod obcou, do ktorého sa zapojili miestni 
obyvatelia, školy, mažoretky, folklórne súbory, ale aj zástupcovia dru-
žobných obcí. Okrem bohatého kultúrneho programu plného hudobných 
a tanečných vystúpení, jarmok ponúkol stánky s rozmanitými ľudovými 
výrobkami, perníkmi, medovinou či občerstvením. Neoddeliteľnou 
súčasťou jarmoku bol aj Dom remesiel, ktorý ponúkol možnosť ponoriť 
sa do tradície remesiel, vyskúšať si remeselnícke zručnosti a tiež si 
oddýchnuť pri divadelných predstaveniach miestnej umeleckej školy. Aj 
keď počasie tohtoročnému jarmoku neprialo, napriek tomu to neodradilo 
návštevníkov okrem stánkov zdolať aj hradný kopec a prejsť sa po ná-
dvoriach hradu Ľupča. Lektorky v dobových kostýmoch oboznámili 513 
záujemcov s novootvorenými atraktívnymi priestormi Gizelinho domu, 
kde mohli okrem iného vidieť aj ukážky fotografií z obdobia, keď bol na 
hrade zriadený sirotinec. Na dolnom nádvorí hradu, v loveckom saló-
niku bola pripravená simulovaná dobová hostina, ktorá predstavovala 
ukážku dávnych hradných slávností a popri zaujímavej histórii mohli 
návštevníci vo vozovni bašty vzhliadnuť aj výstavu dobových fotografií 
hradu a života v podhradí. Turíčny jarmok v Slovenskej Ľupči, ako 
každoročne, prilákal stovky návštevníkov z celého regiónu, ktorí sa stali 
súčasťou jarmočnej tradície bývalého kráľovského mesta a odchádzali 
s príjemným pocitom a množstvom zážitkov. 

Mgr. Simona Ihringová + foto 

Za kultúrny program si zaslúžia poďakovanie učitelia i žiaci 

„Dokazujete, ako sa má robiť to, 
čo riešime ako celospoločenský problém...“

novému a dosiaľ nepoznanému,“ 
povedala.
 Nasledovalo odovzdávanie vys-
vedčení a „pasovanie“ do rodiny 
železiarov. V mene absolventov 
Súkromnej strednej odbornej 
školy hutníckej poďakoval Ró-
bert Golian vedeniu Železiarní 
Podbrezová za vytvorené pod-
mienky, vedeniu školy, pedagó-
gom i rodičom. Za gymnazistov 
poďakovala Sandra Andrišeková.
 Súčasťou tohto významného 
dopoludnia bolo oceňovanie tých 
najlepších. Z radov absolventov 

Súkromnej strednej odbornej 
školy hutníckej bol vyhodnote-
ný ako najlepší Róbert Golian 
a najlepšou gymnazistkou sa 
stala Simona Glembová. Dary 
zo žltého kovu od firmy ALO dia-
monds im odovzdal Marian Kur-
čík, podpredseda predstavenstva 
s riaditeľkou škôl Annou 
Pavlusovou. Vyhodno-
tená bola aj najlepšia 
trieda ročníka a stala sa 
ňou V.C trieda, ktorej odovzdal 
Vladimír Soták, predseda pred-
stavenstva, symbolicky šek na 
finančnú odmenu 500 eur.
 Ocenení Komenského plaketou 
boli pedagogickí pracovníci Ivan 
Majer, učiteľ, vychovávateľka 
Zuzana Lacková a Tibor Kňazo-
vický, majster odbornej výchovy, 
ktorým zablahoželal a odovzdal aj 
poukazy na rekreačný pobyt v ho-
teli Stupka Ján Banas, predseda 
DR ŽP. Za dosiahnuté úspechy 
získali finančné odmeny pedagó-
govia Štefan Fedor šek na 600 
eur za úspech dosiahnutý na Me-
dzinárodnom strojárskom veľtrhu 
na výstave v kategórii Inovácia 
služby, ktorým pre školu získal 
7 000 eur. Ivan Majer šek na 350 
eur za druhé miesto v celoslo-

venskom kole v disciplíne CNC 
sústruženia a získania programo-
vého vybavenia softvéru EMCO 
pre SSOŠH ŽP v hodnote 4 860 
eur v súťaži Mladý tvorca, žiak 
Jaroslav Danielič za druhé miesto 
vo finálnom kole MSR v CNC 
sústružení fotoaparát a pedagóg 
Igor Fľaška šek na 250 eur za 
tretie miesto v súťaži Cena za 
inováciu a technickú tvorivosť pre 
SSOŠH ŽP, kde získal fotoaparát 
pre školu. 
 Najlepším inštruktorom odbor-
nej praxe ceny, pobyt v hoteli 
Stupka na Táľoch, odovzdával 

(Dokončenie zo str. 1)

Minister MPSVaR SR Ján Richter: 

Miloš Dekrét, výrobný riaditeľ ŽP 
a.s. Boli to Juraj Hubert z oce-
liarne, Ján Tomčík z centrálnej 
údržby, Miroslav Balla z centrálnej 
údržby – strediska oceliareň a Jo-
zef Oravkin z centrálnej údržby 
strediska v ťahárni rúr. Personál-
na riaditeľka ŽP Mária Niklová 

a riaditeľka škôl Anna 
Pavlusová blahoželali 
a odovzdali pobyty v ho-
teli Stupka na Táľoch 

oceneným výchovným porad-
kyniam základných škôl – Anne 
Gálikovej z Pionierskej 4 Brezno, 
Martine Pavlendovej z Pionierskej 
2 v Brezne a Igorovi Figuli zo ZŠ 
Jánošovka v Čiernom Balogu.
 Záverečné slová slávnostné-
ho okamihu patrili Vladimírovi 
Sotákovi, predsedovi Predsta-
venstva ŽP, ktorý sa úspešným 
absolventom prihovoril slovami: 
„Horehronie je zdravé jadro Slo-
venska, buďte na to hrdí.“ Za-
želal im úspešný štart do života 
a tým, ktorí sa rozhodli pre ďalšie 
štúdium, veľa chuti do učenia. 
Ako tradične, slávnostné dopo-
ludnie vyvrcholilo hodnotným 
kultúrnym programom v podaní 
žiakov a pedagógov školy. 

O. Kleinová
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Súťaž medzi zmenami – energetika nový závod

Zákon č. 261/2002 Z. z. o pre-
vencii závažných priemyselných 
havárií ustanovuje podmienky 
a postup pri prevencii závažných 
priemyselných havárií v podnikoch 
s prítomnosťou vybraných nebez-
pečných látok a na obmedzovanie 

Precvičenie havarijného plánu v zmysle zákona č. 261/2002 Z. z. 
o prevencii závažných priemyselných havárií 

ich následkov na zdravie ľudí, 
životné prostredie a majetok. 
 V zmysle tohto zákona je aj ak-
ciová spoločnosť Železiarne Pod-
brezová povinná v starom závode, 
situovanom v katastrálnom území 
obce Podbrezová, uskutočňovať 

pravidelné precvičovanie hava-
rijných situácií podľa havarijného 
plánu, najmenej raz za tri roky. 
 V stredu 27. mája 2015 v čase 
od 9. do 10. hod. bolo takéto pre-
cvičenie vykonané v priestoroch 
kyslikárne, kde bol simulovaný 
kontinuálny únik kvapalného kyslí-
ka zo zásobníka FEROX na spev-
nenú plochu pod zásobník.
 V rámci cvičenia bolo nutné uza-
tvoriť štátnu cestu I/66 v obci Pod-
brezová od 121,00 do 123,00 km, 
ktorá predeľuje areál firmy.
 Na uzávierku cesty I/66 bolo 
Okresným úradom Banská Bys-
trica, Odbor cestnej dopravy 
a pozemných komunikácií vydané 
Rozhodnutie vo veci povolenia na 
zvláštne užívanie pozemnej ko-
munikácii. Rozhodnutie nadobudlo 
právoplatnosť 25. mája 2015.
 Precvičenie prebehlo podľa detail-
ne spracovaného plánu cvičenia. 
Na cvičení sa zúčastnili zásahová 
jednotka závodného hasičského 
útvaru, dcérska spoločnosť ŽP 
Bezpečnostné služby s.r.o., v spo-
lupráci s podnikovým dispečingom 
a ostatnými odbornými útvarmi.

 Pri uzatvorení cesty prvej triedy 
I/66 bola precvičená súčinnosť 
pracovníkov ŽP Bezpečnostné 
služby s.r.o. a štátnej polície. V 
dôsledku jej uzatvorenia došlo 
k zdržaniu cestnej premávky na 
tomto úseku, kde stáli v kolónach 
stovky motorových vozidiel. 

 Všetky zúčastnené zložky na 
precvičení havarijného plánu spl-
nili stanovené technické a orga-
nizačné opatrenia na zdolanie 
prípadného úniku kyslíka a na 
obmedzenie jeho následkov na 
území podniku.

Ing. Igor Veverka, Pbžp

Ako pokračovala súťaž medzi 
zmenami v minulom roku?
- Aj v minulom roku pokračova-
la súťaž v našej prevádzkarni 
v nezmenenej forme. 
Kritéria ostali nezme-
nené - v stredisku 
tepláreň nový závod 
boli zamerané na do-
sahovanie maximál-
nej výroby elektrickej 
energie a minimalizá-
ciu poklesu výroby z 
dôvodu prestojov. Naďalej bolo 
zohľadňované kritérium pracovnej 
úrazovosti a udržiavania poriad-
ku na pracovisku. Pre strediská 
údržby rozvodu zemného plynu 
boli kritériá zamerané na dodr-
žanie predpísaného denného 
maximálneho množstva odberu 
zemného plynu a dodržanie to-
lerancie využitia kapacity acety-
lénových zväzkov, ale aj kritériá 
zohľadňujúce pracovnú úrazovosť 
a poriadok na pracovisku
Ako boli plnené kritériá v štvr-
tom ročníku súťaže?
- V stredisku tepláreň boli hlavný-
mi hodnotiacimi kritériami dosa-
hovanie maximálnej výroby elek-
trickej energie a minimalizácia 
prestojov. V priebehu uplynulého 
roka došlo niekoľkokrát k preruše-
niu výroby na kogeneračnej jed-
notke, nie vplyvom chyby obsluhy, 
ale z dôvodu technických porúch 
na zariadení. Nakoľko obsluha za-
riadenia nemala žiadny vplyv na 
toto hodnotiace kritérium a odlíšiť 
jednotlivé pracovné zmeny bolo 
možné iba podľa druhoradých, 

Víťazom zmena B
Kľúčovými oblasťami tvoriacimi kritériá súťaže medzi zmenami sú kvalita, výsledky hospodárenia, 
dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci a reklamácie. Súťažia pracovníci kategórie „R“ z valcovne 
bezšvíkových rúr, ťahárne rúr, oceliarne, druhovýroby, centrálnej údržby, energetiky, dopravy a 
z odboru riadenia kvality. 
O štvrtom ročníku súťaže medzi zmenami v energetike sme sa zhovárali s Ing. Jozefom Hiľovským, 
vedúcim stredíska v novom zavode – teplárne, údržby rozvodov a zemného plynu: 

menej podstatných kritérií - ako 
udržiavanie poriadku na pracovis-
ku a pracovná úrazovosť. Nakoľ-
ko v tomto stredisku nebola v roku 

2014 zaznamenaná 
pracovná úrazovosť, 
jediným hodnotiacim 
kritériom bol poriadok 
na pracovisku. 
Čo sa týka jednotli-
vých zmien v stredis-
ku údržby rozvodu 
zemného plynu nový 

závod, tu sa hodnotiace kritérium 
vyťažiteľnosť acetylénových zväz-
kov darilo dodržiavať v obdobiach 
s plynulým odberom acetylénu 
do potrubnej siete. Situácia sa 
výrazne menila počas opravy vo 
valcovni bezšvíkových rúr, kedy 

VNÚTROPODNIKOVÝ TRH PRÁCE
Pracovná ponuka platí len pre zamestnancov ŽP a.s. 

Personálny odbor vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie  

referent bezpečnostno-technickej služby 
v odbore bezpečnosti a životného prostredia. 

Ide o pracovnú pozíciu v  jednozmennej prevádzke. 
Pracovná náplň:

vykonávanie činnosti autorizovaného bezpečnostného technika.
Požadované predpoklady:

● vysokoškolské vzdelanie ukončené v  odbore bezpečnosť a ochra-
na zdravia pri práci, resp. ukončené vysokoškolské vzdelanie tech-
nického smeru,
● znalosť práce s užívateľskými aplikáciami MS Office (Word, Excel), 
MS Windows Outlook, 
● vodičský preukaz skupiny „B“,
● požadovaná prax v ŽP a.s. minimálne päť rokov.

Osobnostné predpoklady:
● znalosť v oblasti systému riadenia bezpečnosti práce v zmysle 
normy STN OHSAS 18001 vítaná,
● odborná spôsobilosť bezpečnostný technik v súlade s § 23, ods. 1 
zákona č. 124/2006 Z. z. vítaná,
● zodpovednosť, 
● schopnosť pracovať pružne a samostatne,
● operatívnosť a flexibilita,
● schopnosť operatívne reagovať, rozhodovať a komunikovať, 
● ochota neustále sa vzdelávať.

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

Termín nástupu: júl 2015.
Žiadosť doplnenú o profesijný životopis, fotokópie dokladov o ab-
solvovaných kurzoch a školeniach, zasielajte v  termíne do 16. júna 
2015 písomne na Personálny odbor ŽP a.s., príp. mailom na adresu 
kochan@zelpo.sk.

V dôsledku uzatvorenia cesty došlo k zdržaniu cestnej premávky na tomto 
úseku.  F: I. Kardhordová

Vodné hospodárstvo teplárne objektívom A. Nociarovej

Branislav Matula Anna Kuracinová Stanislav Kyzek

vplyvom nárazového, zvýšené-
ho odberu bola oveľa zložitejšia 
a často sme nedokázali zabezpe-
čiť plnenie kritéria ani s vynalože-
ním maximálneho úsilia. Plnenie 
tohto kritéria ovplyvňujú technické 
faktory acetylénovej stanice. 
Predstavíte nám aktuálneho 
víťaza súťaže za rok 2014?
- Za stredisko tepláreň by som vyz-
dvihol zmenu, v ktorej pracoval 
Branislav Matula a Anna Kuraci-
nová. V stredisku údržby rozvodu 
zemného plynu nový závod to bol 
Stanislav Kyzek.
Pripravujete zmeny pre tento 
rok?
- V porovnaní s doterajším sta-
vom nepripravujeme žiadne zme-
ny. (vk)

V priestoroch kyslikárne bol simulovaný kontinuálny únik kvapalného 
kyslíka zo zásobníka FEROX na spevnenú plochu pod zásobník



Kupón č. 8
Otázka 8. kola
Odkedy je v Žiaromate Kalinovo organizované Medzinárodné 
keramické sympózium?
Odpovede zasielajte do desiatich dní od vydania tohto čísla 
do redakcie novín, s uvedením správnej odpovede: 

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

..............................................................................................
Meno a priezvisko: ...............................................................
..............................................................................................
Prevádzkareň, útvar: ............................................................
.............................................................................................. 

tich dní od vy
m správnej od

í od 
vnej

h dn
sprá s uveden

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

..........
riezvisk
........

k ň

poved

..........

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

.. ........ . ....
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V RETROSPEKTÍVE

   V Kalinove pracuje už dvadsať-
sedem rokov a prešla etapami 
vývoja štátneho podniku i súk-
romnej spoločnosti.  
Začínala ako labo-
rantka v chemickom 
laboratóriu a dvadsať 
rokov je v technickej 
kontrole a má „pod 
palcom“ žiarobetón.  
Ako spomínala, pri 
chemických proce-
soch sa toho ani veľa nezme-
nilo, až na to, že pribudli nové 
receptúry. „Voľakedy sme mu-
seli vyhodnocovať každú zrni-
tosť, skúšky ručne, dnes nám to 
uľahčujú prístroje a počítače“, 

pochvaľovala si výdobytky tech-
niky. Aj keď po reštrukturalizácii 
došlo ku kumulovaniu niektorých 

technicko – hospodár-
skych funkcií a roboty 
pribudlo, nesťažuje 
si. Tak ako jej kolego-
via, aj ona je rada, že 
v roku 2004 Žiaromat 
prešiel do rúk Žele-
ziarní Podbrezová 
a tí, ktorí vo firme po 

reštrukturalizácii zostali, získali 
po dlhom čase sociálne istoty 
a cítia ich dodnes.  Veď naj-
bližšie pracovné príležitosti sú 
v Lučenci, a aj tam je problém 
získať zamestnanie. 

 Čitateľská súťaž  Čitateľská súťaž 
O cenu predsedu Predstavenstva ŽP a.s.

Správna odpoveď siedmeho kola znie: Cyklistika sa začala po-
nímať ako organizovaný šport v roku 1954. Výhercom sa stáva 
Tibor Floch z valcovne rúr, ktorému blahoželáme a prosíme, 
aby si telefonicky dohodol v redakcii (2711, 2714) prebratie 
ceny, ktorú mu venuje Ing. Ján Gaboň,  generálny riaditeľ ŽP 
Informatika, s.r.o.

Vlasta IVANIČOVÁ, 
odbor technickej kontroly

Marian POCTAVEK, 
vedúci výroby

125
Žiaruvzdornosť kalinovských ílov sa začala využívať na 
sklonku devätnásteho storočia a do tohto obdobia spa-
dá aj vznik Závodu na výrobu šamotu v Kalinove (1890).  
Za stodvadsaťpäť rokov prešla kalinovská šamotka 
rôznymi etapami vývoja, od účastinnej spoločnosti cez 
štátny podnik Slovenské magnezitové závody, kedy bol 
výrobný program preorientovaný na kachľové a spo-
rákové vložky a liací materiál, až po Žiaromat, štátny 
podnik. V roku 2004 bola spoločnosť začlenená do ŽP 
GROUP. Základom výrobného programu ostala výroba 
žiaruvzdorných materiálov s hlavnou výrobou šamotu, 
žiarobetónov a ďalších hmôt a žiaruvzdorných zmesí. 
   Región Novohrad je známy tradíciou hrnčiarskeho 
remesla a keramiky. O spriaznenosti s umením svedčí 
skutočnosť, že sa tu organizuje Medzinárodné keramic-
ké sympózium. Je to najstaršie nepretržite fungujúce 
keramické sympózium na Slovensku, ktoré sa začalo 
organizovať v roku 1989. Novohradské múzeum v spo-
lupráci so Žiaromatom Kalinovo, a.s., ho organizuje od 
roku 1994. V závode na žiaruvzdorné materiály poskytu-
jú domácim i zahraničným umelcom priestor, technické 
vybavenie a špeciálnu hlinu. Podujatie je výnimočné 
pre neateliérové továrenské podmienky, využívanie 
žiaruvzdorného materiálu šamotu a pre možnosť vy-
paľovať vzniknuté diela vo veľkokapacitných peciach 
spoločnosti Žiaromat.

Spoločnosť si v tomto roku pripomína svoje 125. výročie 
a my sme v kolektíve hľadali pamätníkov, ktorí si s nami 
zaspomínali...

   Už v detstve túžil byť šamo-
tárom a tak kráčať v šľapajach 
svojich rodičov. Dnes 
si ráta už tridsiaty tretí 
rok odvtedy, ako na-
stúpil do Žiaromatu. 
Začínal ako robotník 
pri výrobe žiarobetó-
nových zmesí. To bo-
lo ešte v časoch, keď 
Žiaromat bol súčas-
ťou Slovenských magnezitových 
závodov v Košiciach. Prešiel 
takmer všetkým. Robil aj pre-
vádzkového pracovníka odboru 
technickej kontroly a vedúcim 

výroby bol ešte pred vstupom 
Kalinova do ŽP Group. V čase 

reštrukturalizácie spo-
ločnosti po roku 2004 
preš ie l  do odboru 
riadenia kvality a za-
vádzal Systém riade-
nia kvality podľa ISO 
9001. Po jeho zavede-
ní sa vrátil do pozície 
vedúceho výroby. Na 

našu otázku, čo bolo predtým 
iné ako dnes, nám odpovedal: 
“Podstatný rozdiel je ten, že kým  
nevstúpili  Železiarne Podbre-
zová do Kalinova, prevládala 

tu manuálna práca vo všetkých 
procesoch výroby. Až po roku 
2004 sa začalo investovať do 
modernizácie výrobných liniek, 
hlavne pri výrobe žiarobetóno-
vých zmesí. Práca robotníkov na 
tomto stredisku sa zjednodušila, 
zaťaženosť je podstatne nižšia. 
Manuálna práca sa vyskytuje 
aj dnes pri výrobe šamotových 
stavív, kde zavedenie automati-
zácie je vzhľadom na vyrábaný 
sortiment problematické. Nabehli 
kontrolné funkcie v procesoch 
výroby po zavedení Systému 
riadenia kvality. To všetko pri-
nieslo skvalitnenie vyrábanej 
produkcie a zlepšenie pozície 
v oblasti obchodu.

   Keď nastúpila do učtárne ako 
mladá absolventka strednej školy, 
Žiaromat oslavoval 85. 
výročie svojho vzniku. 
Najprv bola ekonóm-
kou strediska mecha-
nických dielní, neskôr 
mala na starosti hlav-
nú výrobu. „To sa ani 
nedá porovnávať so 
súčasnosťou“, konšta-
tovala hneď v úvode nášho roz-
hovoru. „V tých osemdesiatych 
rokoch sme boli závodom patria-
cim pod SMZ Košice, mali sme 
stálych odberateľov, myslím, že 
to bolo jednoduchšie ako dnes“, 
povedala pani Jablonská. Spomí-
nala na časy zavádzania jedno-
duchých dierovacích systémov, 
postupne sa zaúčali do výpočto-
vej techniky a dnes konštatuje, 

Anna JABLONSKÁ, 
vedúca ekonomických informácií a rozborov

že to prácu zjednodušilo. A na 
druhej strane, po transformácii 

nastalo obdobie byro-
kracie, v ekonomike sa 
neustále niečo mení, 
legislatíva je v pohybe, 
každú chvíľu sú noveli-
zované zákony, menia 
sa daňové predpisy, 
je to neporovnateľne 
náročnejšie,“ sťažuje 

sa pani Jablonská. S ťažkým srd-
com spomína na rok 1996, po 
postavení vozokomorovej pece 
na pálenie výrobkov. Následne 

totiž prišla platobná neschopnosť 
a vyústilo to do konkurzu. „Bolo 
to náročné obdobie. Železiar-
ňam Podbrezová môžeme len 
ďakovať, že sa nás ujali. Dnes 
dostávame štrnásť platov. Iste, 
každý rok na začiatku sa obá-
vame čo nás čaká, ale vždy sa 
nám podarí rok úspešne zavŕšiť 
do zdarného konca. Pri rozlúčke 
s nadšením v hlase konštatuje, že 
vďaka materskej firme sa rozšírili 
ich možnosti o liečebné pobyty 
v kúpeľoch. „Naši ľudia na to ne-
boli zvyknutí. My s kolegyňami 
sme to využili už viackrát a tak 
v lete ideme do Rajeckých Teplíc.“ 

Stranu pripravila O. Kleinová

Foto: A. Nociarová
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V cene účtu máte napríklad medzinárodnú platobnú kartu, bezplatné výbery z bankomatov SLSP 
aj odmenu 0,5 % za platbu kartou. Dajte si posielať na účet výplatu alebo pravidelný príjem 
a môžete mať vyššie úroky na sporení a nižšie na úveroch.

Iba pre zamestnancov Železiarní Podbrezová máme od 1. júna*:

Spotrebný úver na čokoľvek s nižšou úrokovou sadzbou o 0,5 % ročne;

Úver na bývanie:
. s nižšou úrokovou sadzbou o 0,2 % ročne,
. so zľavou 50 %  z poplatku za spracovanie úveru pri úveroch s 1-, 3-, 5- a 10-ročnou fi xnou 
 úrokovou sadzbou;

Osobný účet na 3 mesiace bez poplatku za vedenie účtu pre nových klientov. 

Zastavte sa v najbližšej pobočke na Sládkovičovej 37 v Podbrezovej každý pracovný deň 

od 8.00 do 16.00 hod. Tešíme sa na vás!

* Táto ponuka platí pre nových  a súčasných klientov Slovenskej sporiteľne. O platnosti ponuky sa informujte v pobočke.

Osobný účet v Slovenskej sporiteľni 
je plný výhod

www.slsp.sk     *0900    sporotel 0850 111 888    

   Finále turnaja žiakov do desať 
rokov O pohár generálneho 
riaditeľa Železiarní Podbre-
zová a.s. sa uskutočnilo  23. 
mája 2015 v popoludňajších 
hodinách na futbalovom ihris-
ku v Brezne. Predchádzali mu 
základné kolá, ktoré 21 tímov 
základných škôl Breznianskeho 
okresu odohrali v troch sku-
pinách. 
   Bojovného ducha mladých 
hráčov nastupujúcich do rozho-
dujúcich zápasov  neschladilo 
ani daždivé počasie. V prvom 
finálovom boji sa stretli hrá-
či zo ZŠ K. Rapoša Brezno 
a ZŠ Telgárt (6:0). Víťazstvo 
domácim zabezpečili štyri góly 
Nicolasa Nguyena a dva Ma-
teja Nosáľa. V druhom zápase 
Telgárt nemal šancu proti ZŠ 
s MŠ Pionierskej  2 Brezno, 

Z bojov o víťaza 18. ročníka turnaja O pohár generálneho riaditeľa Železiarní Podbrezová

Nadšenie z hry neovplyvnilo ani počasie
ktorej podľahol 0:13. Presila 
hráčov úspešnej podbrezov-
skej prípravky U10 sa prejavila 
v poslednom zápase o víťaza 
turnaja. Roztrúsení do obidvoch 
tímov, Pionierskej 2 a ZŠ K. 
Rapoša, pripravili pre túto ka-
tegóriu rýchly futbal s množ-
stvom akcií na oboch stranách. 
Bezgólový priebeh zápasu, aj 
zásluhou vynikajúcich zásahov 
brankárov, trval do 21. minú-
ty. Divákom bolo jasné, že kto 
strelí prvý gól, vyhrá. Nakoniec 
to boli papierovo favorizova-
ní hráči ZŠ K. Rapoša, ktorí 
v 21. minúte skórovali a v zo-
stávajúcich troch minútach si 
víťazstvo poistili ďalšími dvomi 
gólmi (3:0). 

Naše postrehy
● Premiérovým bol turnaj pre 
najmladšieho – sedemročného 
Barteka Eleganczika zo ZŠ K. 
Rapoša, ktorý nám prezradil: 
„... v tomto turnaji hrám po prvý 
raz, dal som dva góly a teším 
sa už na ďalší ročník.“ Talento-
vaný Bartek nás upútal techni-

Finálová zostava - na regulárnosť finálových zápasov 18. ročníka turnaja dohliadal rozhodca Jozef Med-
veď, po jeho ľavici je víťazná desiatka hráčov. Strieborný tím je v dolnom rade v strede a bronzoví hráči po 
stranách na snímke A. Nociarovej

vďaka ktorým bol finálový zápas 
s Pionierskou 2 do 21. minúty 
vyrovnaný. „Dostal som štyri 
góly, v základnej časti jeden 
a ostatné vo finále. V boji o ví-
ťaza sme sa držali dobre, až na 
posledné štyri minúty, ktoré nás 
odsunuli na druhé miesto.“  

V. Kúkolová

Bartek Eleganczik Patrik Harvan Patrik Strelec Michal Lukáč

kou, loptu si len tak nedal vziať.
● K najzamestnanejším hráčom 
finále patril brankár Telgártu 
Patrik Havran, ktorý so smutnou 
tvárou prezradil: „...obaja súperi 
boli dobrí. Za víťaza turnaja ti-
pujem Pioniersku 2.“ K inkaso-
vaným gólom sa nevyjadroval, 
no v porovnaní s neúspešnými 

zásahmi, tých úspešných na 
jeho strane bolo najmenej dva-
krát toľko. 
● Najúspešnejším hráčom tur-
naja bol deväťročný Patrik Stre-
lec z víťazného tímu Pionierska 
2. „Som šťastný, že som bol 
vyhlásený za najlepšieho hrá-
ča, je to druhé ocenenie, ktoré 

pribudne do mojej zbierky. Hrali 
sme tímovo, mali sme dobrých 
strelcov Šimon Faško, Aneta 
Surová a ďalších. Všetci sme 
šťastní, že sme zvíťazili,“ pre-
zradil. 
 ● Trofej najlepšieho brankára 
získal deväťročný Michal Lukáč, 
ktorý patril ku kľúčovým hráčom, 

   Mladé futbalové talenty zvládli aj tohto-
ročné zápolenia  a hrdo bojovali za farby 
svojej školy. Na podporu športovej činnosti 
každý z 21 tímov prevzal od Nadácie 
Železiarne Podbrezová jednotný finančný 
príspevok, ale pre tri najlepšie družstvá 
bol päť, štvor a trojnásobne vyšší. Finalisti 
si odnášali aj ročníkové poháre, diplomy 

a krásne zážitky z podujatia. Za výborné 
výkony boli ocenení aj jednotlivci, najlep-
ším hráčom sa stal Patrik Strelec z Pio-
nierskej 2 a najlepším brankárom Michal 
Lukáč zo ZŠ K. Rapoša. Ceny víťazným 
tímom a hráčom odovzdali - Ing. Jozef 
Marčok, riaditeľ ŽP Šport, a.s. a Ing. Vladi-
mír Soták ml., viceprezident FO ŽP Šport. 
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Pondelok
Polievky: furmanská, bryn-
dzová so strúhaným cestom, 
pečivo.
● Hovädzí guláš maďarský, 
knedľa ● Bravčový rezeň na 
hubách, ryža, šalát ● Duse-
ná zelenina na masle, volské 
oko, zemiaky ● Šalát pekinský 
so šunkou, pečivo ● Ohnivé 
kuracie stehno orientálne, 
zeleninová obloha ● Muffiny 
s čokoládou, kakao ● Bageta 
syrová ● Ovocný balíček.

Utorok
Polievky: držková, rascová 
s vajcom, pečivo.
● Husárska roláda, zemiaková 
kaša, uhorka ● Kuracie stehno 
na smotane s hlivami, cestovi-
na ● Klužská kapusta ● Šalát 
zo surovej zeleniny s jogurtom, 
pečivo ● Plnené hovädzie mä-
so, zeleninová obloha ● Žem-
ľovka s tvarohom ● Bageta 
moravská ● Mliečny balíček.

Streda
Polievky: hovädzia s peče-
ňovými haluškami, krúpková, 
pečivo.
● Kuracie prsia prírodné, ze-
leninová ryža, šalát ● Bravčo-
vé stehno nitrianske, knedľa 
● Ryba na vidiecky spôsob, 
zemiaky, šalát ● Lahôdkový 
šalát, pečivo ● Špenátové ha-
lušky s tvarohom, zakysanka 
● Buchty na pare s nutelou, 
maková posýpka, kakao ● Ba-
geta s pikantným mäsom ● 
Ovocný balíček.

Štvrtok
Polievky: fazuľová kyslá, kru-
picová so zeleninou, pečivo.
● Hovädzia roštenka na slani-
ne, tarhoňa, uhorka ● Vypráža-
ný bravčový rezeň, zemiakový 
šalát s majonézou ● Torteliny 
so šunkou, syrová omáčka ● 
Zelotofu, pečivo ● Morčacie 
prsia s mrkvou, šalát z čínskej 
kapusty s ananásom ● Pečené 
buchty so slivkovým lekvárom, 
kakao ● Bageta s kuracím mä-
som ● Mliečny balíček.

Piatok
Polievky: zeleninová s rajba-
ničkou, goralská, pečivo.
● Pečené kačacie stehno, 
červená kapusta, knedľa ● 
Hovädzie mäso na korení, ry-
ža, čalamáda ● Zemiakovo-
-bryndzové pirohy so slaninou 
● Bulhraský šalát s bravčovým 
mäsom, pečivo ● Cestoviny 
s brokolicou a smotanovou 
omáčkou ●  Kakaové osie 
hniezda, kakao ● Bageta Gur-
mán ● Ovocný balíček.

Sobota
Polievka: boršč s mäsom, pe-
čivo.
● Bravčový rezeň belehradský, 
opekané zemiaky, uhorka ● 
Perkelt z morčacieho mäsa, 
cestovina ● Bageta Apetito.

Nedeľa
Polievka: roľnícka, pečivo.
● Bravčové mäso Chilli con 
Carne, ryža, šalát ● Hovädzia 
pečienka sviečková, knedľa ● 
Bageta moravská.

Pondelok
Polievky: oravská fazuľová, 
roľnícka, pečivo.
● Bravčový rezeň s pečeňou, 
zemiaky, šalát ● Hovädzie 
mäso námornícke, tarhoňa, 
uhorka ● Plnená hlávková 
kapusta, knedľa ● Študent-
ský šalát, pečivo ● Ryžový 
nákyp ● Langoše s kečupom 
● Bageta s kuracím mäsom 
● Mliečny balíček.

Utorok
Polievky: morčacia, kláštor-
ná, pečivo.
● Pečené kuracie stehno, 
zeleninová ryža, kompót ● 
Hovädzí guláš debrecínsky, 
knedľa ● Štefanská seka-
ná peč ienka, zemiakový 
prívarok, chlieb ● Pestrý 
cestovinový šalát ● Halušky 
s kyslou kapustou ● Zape-
kané palacinky s tvarohom 
● Bageta syrová ● Ovocný 
balíček.

Streda
Polievky: gulášová, karfiolo-
vá, pečivo.
● Bravčový perkelt, cestovi-
ny ● Vyprážaný kurací rezeň 
furmanský, zemiaková kaša, 
čalamáda ● Restovaná ka-
čacie pečeň, hrášková ryža, 
cvikla ● Grécky šalát, pečivo 
● Pečená ryba s bylinkami, 
mexická zelenina ● Maxi 
buchta s orechovo-višňovou 
plnkou, vanilkový krém ● Ba-
geta s pikantným mäsom ● 
Mliečny balíček.

Štvrtok
Polievky: slovenská hubová, 
mrkvová s pórom, pečivo.
● Bravčová pečená krkovič-
ka, kapusta, knedľa ● Mor-
čacie soté na zelenine, ryža, 
šalát ● Pizza s moravským 
mäsom ● Hydinový šalát, 
pečivo ● Kelový karbonátok, 
zemiaky, šalát ● Hanácke 
koláče, kakao ● Bageta Gur-
mán ● Ovocný balíček.

Piatok
Polievky: kapustová s klo-
básou, sedliacka, pečivo.
● Hydinové ražniči, zemia-
ky, uhorka ● Jelenie ragú 
s brusnicami, cestovina ● 
Údené mäso, hrachová ka-
ša, uhorka, chlieb ● Pikantný 
syrový šalát, pečivo ● Hubo-
vé rizoto, uhorkový šalát ● 
Šúľance s makom ● Bageta 
moravská ● Mliečny balíček.

Sobota
Polievka: francúzska, pečivo.
● Hovädzie dusené, para-
dajková omáčka, knedľa ● 
Bravčové mäso na rasci, 
ryža, čalamáda ● Bageta 
s kuracím mäsom.

Nedeľa
Polievka: hŕstková, pečivo.
● Bravčová krkovička na 
cesnaku, zemiaky, cvikla ● 
Kuracie prsia na paprike, 
cestovina ● Bageta salámo-
vá so šalátom.

Jedálny lístok 
8. – 14. 6. 2015

Jedálny lístok 
15. – 21. 6. 2015

  Neustále sa zvyšujúci počet hos-
pitalizovaných pacientov so sebou 
prináša aj zvýšený počet rizikových 
pacientov, u ktorých je pravdepo-
dobnosť vzniku nemocničných (no-
zokomiálnych) nákaz vyššia a jej 
prognóza závažnejšia. Tieto infekcie 
sú sprievodným javom ústavnej 
zdravotníckej starostlivosti na celom 
svete aj na začiatku 21. storočia, 
Slovensko nevynímajúc. Za rok 
2014 evidovali odborníci 8457 prí-
padov nozokomiálnych nákaz cel-
kove z 1 141 773 hospitalizovaných 
pacientov, čo predstavuje incidenciu 
0,74 percenta z počtu hospitalizova-
ných. Zdravotnícke zariadenia v SR 
nahlásili vlani 71 úmrtí pacientov na 
nozokomiálne nákazy v Bratislav-
skom, Trnavskom, Trenčianskom, 
Nitrianskom, Žilinskom, Prešovskom 
a Košickom kraji. Ako uviedol vedúci 
oddelenia nemocničných nákaz 
Odboru epidemiológie Regionálne-
ho úradu verejného zdravotníctva 
(RÚVZ) v Banskej Bystrici MUDr. 
Pavol Lokša, v Banskobystrickom 
kraji bolo vlani zo zdravotníckych 
zariadení nahlásených celkovo 699 
nemocničných nákaz, čo je pokles 
v porovnaní s rokom 2013 o 7,8 
percenta. Incidencia pri 145 474 
hospitalizovaných pacientoch bola 
0,48 percenta z hospitalizovaných 
pacientov. 
  Podľa renomovaných slovenských 
odborníkov, zaoberajúcich sa touto 
problematikou (v SR existuje aj 
Spoločnosť nozokomiálnych nákaz) 
nízke čísla nemusia vypovedať o 
kvalite zdravotníckych zariadení 
v tom - ktorom kraji. „Renomované 
zdravotnícke zariadenia vo vyspe-
lých štátoch Európy, napríklad v 
Nemecku, či Rakúsku uvádzajú 
incidenciu od štyroch do osem per-
cent. Lenže tam je už zaužívanou 
praxou nákazy - ak sa už vyskytnú 
- naozaj nahlásiť. Problematika 
výskytu týchto nákaz, boj proti nim, 
ako aj preventívne opatrenia, sa 
ešte stále v slovenských zdravot-
níckych zariadeniach podceňujú. 

Evidujeme aj pomerne veľké regio-
nálne rozdiely. Z niektorých oblastí, 
ktoré pristupujú k monitorovaniu 
týchto nákaz zodpovednejšie, nám 
nahlasujú niekoľkonásobne vyšší 
výskyt nemocničných nákaz, ako 
je uvádzaná vlaňajšia incidencia,“ 
konštatoval MUDr. Lokša. Snahou 
slovenských odborníkov je preto 
skvalitniť hlásnu službu, aby lekári 
a odborníci sa neriadili dnes ešte 
stále rozšíreným „pravidlom“, že 
keď nákazu nenahlásia, nebudú 
problémy. Je to naozaj falošná ilú-
zia už aj preto, že nemocničným 
nákazám sa nedarí úplne sa vyhnúť 
kvôli vysokej rezistencii viacerých 
kmeňov mikróbov ani v špičkových 
klinikách. Pri previerkach hygie-
nicko-epidemiologického režimu v 
niektorých zdravotníckych zaria-
deniach zistili vlani odborníci na 
lôžkových oddeleniach nedostatok 
základných jednorazových mate-
riálov a pomôcok, ako sú dávko-
vače mydla, papierové uteráky, 
jednorazové čiapky, či rúška. Zistili 
aj nedostatok dezinfekčných pros-
triedkov, problémy s bielizňou, ktorá 
je poškodená neustálym kolovaním 
a nenahrádza sa novou. Situácia 
však nie je plošná, niekde chýbajú 
rukavice, inde jednorazové uteráky, 
prípadne dezinfekčné prostriedky. 
„Je potrebné uviesť, že už aj na 
Slovensku narastá počet prizna-
ných nákaz a v zdravotníckych 
zariadeniach sú vedúci pracovníci, 
ktorí majú konečne ochotu ich nie-
len priznať a liečiť, ale dôslednou 
prevenciou im aj predchádzať. Pri 
zdravotníckych zariadeniach pôso-
bia nemocničné komisie, ktoré sa 
týmto nákazám pravidelne venujú. 
Intenzívne sa zaoberajú otázkou, 
čo s nimi a my im v tom pomáhame, 
pretože máme riešenia,“ zdôrazňu-
je MUDr. Lokša. Na rozdiel od šies-
tich až ôsmich percent pacientov 
s nemocničnými nákazami v špič-
kových nemocniciach na Západe, 
priznávajú slovenské už uvedené 
necelé percento. Neznamená to, 

že sa v nich nákazy nevyskytujú, 
ale jednoducho ich neanalyzujú a 
nehlásia.
  Najčastejšie sa vyskytujúcim 
mikrobiologickým pôvodcom ne-
mocničných nákaz bol v posledných 
rokoch v slovenských zdravotníckych 
zariadeniach Staphylococcus aureus
a iné stafylokoky s približne17 
percentným podielom. Nasleduje 
Klebsiela sp. s 14 percentami, E. 
coli je zastúpená 10 percentami, 
Clostridium sp. s podielom tiež 10 
percent, Pseudomonas sp. s vý-
skytom vyše 8 percent, Rotavírusy 
s podielom vyše 5 percent, zvyšok 
tvoria iné nákazy. Najväčší výskyt 
je na OAIM, hematologických a 
doliečovacích oddeleniach. Sepsy 
tvoria vyše 17 percent všetkých 
nemocničných nákaz, najviac ich 
epidemiológovia zaznamenali na 
OAIM, v interných a hematologic-
kých oddeleniach. 
  Táto téma je permanentne aktuál-
na hlavne kvôli svojej potenciálnej 
nebezpečnosti a v konečnom dô-
sledku aj ekonomickej náročnosti. 
Za najúčinnejšiu zbraň v boji proti 
nim považujú odborníci dôslednú a 
účinnú prevenciu. Je nutný neustály 
úzky kontakt s klinickými pracovník-
mi, potreba neustále upozorňovať 
na chyby v hygienicko-epidemiolo-
gickom režime, pripomínať princípy 
asepsy a antisepsy, dekontaminá-
cie a bariérovej ošetrovateľskej 
techniky. Je neustále nutné myslieť 
na to, že väčšina nemocničných 
nákaz sa prenáša rukami a pou-
žívať rukavice, pacientov triediť 
a izolovať podľa rizika infekcie ale 
i kolonizácie mikroorganizmami. 
Účinná a účelová by mala byť aj 
dezinfekcia s najväčším dôrazom 
na oddelenia s intenzívnou starost-
livosťou, na operačných a zákroko-
vých sálach - tam treba investovať 
aj do finančne náročnejších dez-
infekčných prostriedkov, lepivých 
fólií, fungujúcej klimatizácie a pod. 

Mária Tolnayová
RÚVZ B.Bystrica

Téma nemocničných nákaz je aktuálna 
kvôli svojej nebezpečnosti

 Viete, že pochádza z Perzie a o 
jeho rozšírenie do Európy sa zaslú-
žil Karol Veľký? Rimania zasvätili 
orech bohovi Jupiterovi a volali ho 
„Jupiterov žaluď“, pretože ho stotož-
ňovali so žaluďom. Orechy považo-
vali za božské jedlo a symbol plod-
nosti. Svojou výživnou hodnotou 
orechy pokojne prevýšia mäso, čo 
dnes využívajú najmä vegetariáni, 
ktorí ich nazývajú „mäso prírody“. 
Kráľovská liečivá sila orecha sa pre-
javuje pri vnútornom aj vonkajšom 
používaní. Čaj alebo ďalšie príprav-
ky, napríklad tinktúry silne čistia krv, 
tým pomáhajú pri všetkých kožných 
chorobách. Pomáha revitalizovať 
poškodenú či narušenú kožu. Je 
výborným liekom na žalúdok, zlep-
šuje trávenie, čistí hlieny v žalúdku 
i v črevách, čistí ich od parazitov 
a celkovo posilňuje organizmus. 
Pripisuje sa mu aj schopnosť zni-
žovať hladinu cukru v krvi. Stimuluje 
obranné reakcie organizmu proti pô-
sobeniu baktérií a vírusov. Priaznivo 
ovplyvňuje funkciu kĺbov, žíl a väzív. 
Podporuje funkciu slinivky, pôsobí 

proti plynatosti. 
Vhodný je pri re-
konvalescencii 
po operáciách či ožarovaní.
 Pri použití zvonku má niekedy 
zázračné účinky. Teplé obklady 
zo sparených listov vyťahujú hnis, 
hoja rany, opuchy a vredy. Zvonka 
sa používa aj pri zápaloch ústnej 
dutiny, paradentóze, pri nadmer-
nom potení, pri očných zápaloch, 
pri kŕčových žilách, omrzlinách. 
 Listy sú vďačné na zber a tvoria 
výbornú prísadu do kúpeľa. Silný 
odvar odstraňuje nadmerné po-
tenie nôh. Známy je aj orechový 
olej na vlasy, ktorý čistí vlasovú 
pokožku, posilňuje vlasové korien-
ky. Pri vnútornom užívaní treba 
dávať pozor na to, že mierne zni-
žuje krvný tlak, preto by si ho mali 
sledovať hypotonici, pokiaľ orech 
práve užívajú.
 Orechové listy majú baktericíd-
ny účinok, používajú sa preto aj 
na liečenie zapálených ďasien a 
hnisajúcich ložísk v ústnej dutine. 
Čistia krv, preto nimi liečime znút-

ra kožné ekzémy, 
akné,  chrastavé 
ložiská na hlave a 
pri nechtoch. Zasta-

vujú tiež hnačku, tíšia 
bolestivé hemoroidy a 

podporujú rast vlasov. 
Posilňujú činnosť imu-

nitného systému. 
Príprava záparu na unavené oči a 
očný zápal:
 Vysušené orechové listy povaríme 
dve minúty vo vrelej vode a ešte ich 
necháme vylúhovať 20 minút. Po 
vychladení zápar prefiltrujeme cez 
čisté plátno. Do záparu ponoríme 
gázové štvorčeky a priložíme ich na 
zavreté očné viečka približne na 10-
20 minút. Toto opakujeme viackrát 
denne s použitím toho istého zá-
paru, ktorý vždy trochu prihrejeme.
Orechový extrakt:
 Sto gramov rozdrveného čerstvého 
zeleného oplodia alebo listov orecha 
a 5 gramov nadrobno posekaných 
mandlí zalejeme pol litrom liehu. 
Necháme pri izbovej teplote 2 - 3 
týždne lúhovať, občas pretrasieme. 
Pijeme denne jeden kalíštek na-
lačno, najlepšie ráno, na zlepšenie 
trávenia, pri zahlienení čriev, parazi-
toch alebo ako zdravý aperitív.

Orech kráľovský 
a jeho liečivé účinky

. 

ožarovaní.
k á i k d

v
bol

pod
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nitné



Ďakujeme Ing. Vladimírovi Sotákovi, predse-
dovi Predstavenstva ŽP a.s. a generálnemu 
riaditeľovi, Ing. Márii Niklovej, členke predsta-
venstva a personálnej riaditeľke, Ing. Milošovi 
Dekrétovi, výrobnému riaditeľovi, Ing. Jozefo-
vi Michalíkovi, vedúcemu ťahárne rúr, MUDr. 
Petrovi Mečiarovi, riaditeľovi NsP Brezno 
a personálu jednotky intenzívnej starostlivosti 
pod vedením MUDr. Janky Adamčákovej za 
pomoc pri záchrane života našej manželky, 
dcéry a matky Janky Morovej, ktorú si veľmi 
vážime. 

Manžel Miroslav Mora s rodinou 

v máji 
do predčasného dôchodku

Anastázia FEDOROVÁ
Gregor KOŠÍK

Marian LEITNER
Daniela MEDVEĎOVÁ

Ján SABO
Anna ŠÁRIKOVÁ.

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

■ Predám 1-izbový byt, 38 m2, 
8. poschodie v Podbrezovej – 
Štiavničke. Cena dohodou. In-
formácie: 0918 866 530
■ Predám starší rodinný dom. 
Cena dohodou. Informácie na 
tel. č. 0907 834 591

● vyskúšať novú turistickú atrakciu 
„Motoráčikom k zubačke“ – jazda 
historickým motorovým vozňom 
z Podbrezovej a Brezna do sedla 
Zbojská a k unikátnej parnej zu-
bačke na trase Zbojská – Tisovec. 
V prevádzke do 19. septembra. 
Bližšie informácie na www.zu-
backa.sk/sk/blog/za-parnou-zu-
backou-aj-motoracikom-z-podbre-
zovej-a-brezna/,
● na námestie do Valaskej, kde sa 
6. júna o 13. hod. uskutoční „Festi-
val dychových hudieb Spestrením 
vystúpenia malých a veľkých dy-
chových orchestrov bude vystú-
penie zvolenských mažoretiek a 
predaj remeselníckych výrobkov,

Pozývame vás
● na cyklistický polmaratón, ktorý 
sa uskutoční 10. júna od 12. hod. 
na trase Brezno – Telgárt v rám-
ci akcie „Kilometre pre zdravie“. 
Štart z južnej strany mestského 
námestia,
● do Jasenia, kde 13. júna o 8. 
hod. začne 13. ročník tradičného 
turistického pochodu „Výstup na 
Chabenec“.

Ďakujeme Nadácii Železiar-
ne Podbrezová za finančnú 
pomoc, ktorú nám poskyt-
la v ťažkej životnej situácii, 
do ktorej sme sa nečakane 
dostali pri náhlej smrti man-
želky. Za finančnú a morálnu 
podporu ďakujeme aj mojim 
kolegom energetikom, zme-
novým plynárom v starom 
závode. 

Pavel Belko s dcérou Petrou 
a synom Paľkom

Ďakujeme všetkým príbuzným, pria-
teľom a známym, ktorí sa 5. mája 
2015 prišli rozlúčiť na poslednej ceste 
s našim bratom

Petrom KATRENIAKOM 
z Valaskej.

Smútiaca družka Marcela, dcéra 
Zdenka a bratia Jaroslav a Pavel

...
Ďakujeme všetkým príbuzným, bý-
valým spolupracovníkom, priateľom, 
susedom, známym a ostatným, ktorí 
sa prišli rozlúčiť na poslednej ceste 
s našim milovaným synom, manže-
lom, otcom, zaťom, bratom, švagrom 
a krstným otcom

Jaroslavom VRBICKÝM z Jasenia.
Ďakujeme za kvetinové dary a prejavy sústrasti, 
ktorými ste sa pokúšali zmierniť náš hlboký žiaľ. Za 
dôstojnú rozlúčku ďakujeme aj Dychovej hudbe ŽP.
Smútiaca rodina

Dňa 14. júna si pripomenieme šest-
náste výročie odvtedy, ako nás nav-
ždy opustil náš drahý manžel, otec, 
starý a prastarý otec 

Arnold ZVARÍK z Podbrezovej.
S láskou a úctou spomínajú manžel-
ka, dcéra a synovia s rodinami

...
„Nezomrel, spí, má len sen, je krásny, 
sníva sa mu o tých, ktorých miloval
a ktorí milovali jeho. Kto v srdci žije, 
nezomiera.“
Dňa 12. júna si pripomenieme smutné 
šieste výročie, čo nás navždy opustil 
náš drahý manžel, otec, starý a prastarý otec 

Jozef CSORDÁŠ z Valaskej.
Kto ho mal rád, nech si spomenie spolu s nami.
Smútiaca rodina

...
„Čas ubieha, zastaviť sa nedá, na 
nášho otca zabudnúť sa nedá.“
Dňa 12. júna si pripomenieme desať 
rokov odvtedy, ako nás navždy opustil 
milovaný otec a starý otec

Milan GIERTL z Brezna.
Kto ste ho poznali venujte mu spolu 
s nami tichú spomienku.
S láskou a úctou spomína syn Milan a dcéra Danka 
s rodinami 

Dňa 3. júna sme si pripomenuli štvrté 
výročie od úmrtia nášho drahého 
manžela, otca a starého otca 

Ivana DIMITROVA 
z Podbrezovej – Štiavničky.

Kto ste ho poznali, venujte mu spolu 
s nami tichú spomienku.
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Spomienky

Poďakovania

Jubileá 
v júni

Pracovné jubileá
40-ročné

Ján KOŠTIAĽ

35-ročné
Ing. Eva BARBIERIKOVÁ

Alena HUČKOVÁ
Vojtech PUŠKA

Darina ŠTULAJTEROVÁ

30-ročné
Ing. Jozef TURIS

25-ročné
Stanislav GAŠPAROVIČ

Ivana GREKČOVÁ
Pavel CHROMEK
Peter KÚDELKA

Michal MIKLOVIČ
Marian ZOHN

Životné jubileá
Ing. Pavol AMBRÓZ

Jozef GIERTL
Peter KOVÁČIK

Janka KUREKOVÁ
Ján SPÁČ

Aurel STARKE
Igor VRÁNSKY
Pavel FIGĽUŠ
Jozef GIERTL

Darina HAVLÍČKOVÁ
Ivan JANEČEK

Rastislav KOLEČÁR
Ing. Zuzana KOVÁČOVÁ

Pavol PANČÍK
Emil PEŤKO
Ján PLŠKO

Alžbeta GIERTLOVÁ
Jana KORTÁNOVÁ

Pavel LABAJ
Ivan PRUKNER

Pokračovanie pranostiky: Keď sa na Želmíry..., sa ukrýva v dnešnej tajničke (T1-T5). 

Autor:
PK

photovolt 
(skr.) vyvaľuj oči dôveruj výrobca lyží vrch vo 

Veľkej Fatre
obchodná 
akadémia

Protektorát 
Čechy a 
Morava

chemická 
zlúčenina

vidiecke sídlo 
šľachty nočný vták ťažné žrde citoslovce 

smiechu
nech po 
česky

pokyn, príkaz
opačná 
strana

umelecké 
dielo  

zavraždil druh 
Škodovky

T1
ukradomky, 

potajme

plemeno, 
odroda česká rieka  vylučovali 

pot skrýval sa
ponaprávaj mastná 

tekutina

kilonewton
obloha strom symbol 

Slovanov EČV Pezinka      

T3 listnatý strom T4
šarha

Cecília 
(dom.) a iné epidémia

vari, azda otravný hmyz MPZ áut 
Rumunska

indián
detská 

stavebnica
kovové 
vlákna

nie zlá ušľachtilý kôň

keltský 
čarodejník

ostrov v 
Indonézii

prebral sa k 
životu

mesto v 
Taliansku

druh 
stíhačiek

natieraj
citoslovce 

obavy
hmotnosť 

obalu
English 

Language 
Serviceveľké veci 

(hov.) naživo (angl.) meno psa

okresný 
výbor

ochrana 
tovaru

Darina 
(dom.) dvojhláska

obrázok (skr.) druh 
monitora

španielska 
opatrovateľka

Pomôcky:  
ELAN, TARA, 

ANOL
ruský 
súhlas

opancieroval ker s bielymi 
kvetmi druh ruských 

lietadiel
ťažké 

strojárstvov poriadku
(z angl.) ad acta

T2 T5

plošné miery súbor 
poznatkov

pracoval si 
s pluhom 
(zastar.)

Odišli do dôchodku

Darcovia krvi, neprehliadnite!
Z Programu Predstavenstva ŽP a.s. v oblasti starostlivosti 
o zamestnancov, pre bezpríspevkových darcov krvi vyplýva 
možnosť uchádzať sa o pobyt v rekreačnom zariadení Tále 
a.s. Tí darcovia, ktorým bola v uplynulom roku udelená Jan-
ského či Kňazovického plaketa, majú ešte do 12. júna mož-
nosť vybrať si jeden z troch určených termínov a uchádzať 
sa o pobyt spolu s jedným rodinným príslušníkom. 
Bližšie informácie na t. č. 2763, resp. 2765.



S DUNAJSKOU STREDOU SO SENICOU

S KOŠICAMI

Sobota 23. máj 2015, štadión Brezno.
Fortuna liga, 32. kolo.

FO ŽP Šport - FK DAC 1904 Dunajská Streda 2:3 (1:0)
Góly: 20´ Kupčík, 75´ Nworah - 56´ a 65´ Szarka, 77´ Brašeň. ŽK: 30´ Gál Andrezly,  90´ Vaščák – 
31´ Štepanovský, 37´ Brašeň, 81´ Szabo. Pred 1450 divákmi  rozhodovali Horváth – Benko, Bednár.
Na ťažkom a premočenom teréne v Brezne sa zápas nezačal vo veľkom tempe, lenže prvú nebez-
pečnú strelu vyslali domáci už v tretej minúte, Baláž bol pozorný. Domáci išli do vedenia z vlastne 
prvej väčšej šance, keďže Ľuboš Kupčík po rohovom kope dokázal upratať loptu do siete (1:0). 
Gól dal zápasu šťavu a v rámci podmienok sa hral lepší futbal, ktorý prinášal aj zaujímavé situácie,  
no  väčšina z nich sa dá označiť za pološance, pretože brankári s priamymi strelami prácu veľmi 
nemali. Nepríjemný moment prišiel pre domácich v 34. minúte, pretože pre zranenie musel striedať 
jeden z najlepších hráčov celej jarnej časti v drese Podbrezovej Lukáš Migaľa. Do kabín sa ale išlo 
za priaznivejšieho stavu pre domácich. Do druhého polčasu vstúpili aktívnejšie hostia, výsledkom 
čoho boli šance a aj góly v sieti Baláža. Sarr v 53. minúte z voleja tesne minul, ale Akos Szarka sa 
už v 56. min., po zlej malej domov, radoval z gólu, pretože zaváhanie domácich zoči-voči brankárovi 
domácich využil (1:1). Prešlo len osem minút a ten istý hráč dostal až príliš veľa času na svoje 
kľučky v šestnástke súpera, čo využil a otočil skóre (1:2). Domáci ale nezložili zbrane a príchodom 
Nworaha sa zlepšila aj hra. Okamžite potiahol protiútok na krídle a skvelým centrom našiel Škutku, 
ktorý ale nechal vyniknúť prudkou strelou Polačeka. V 75. minúte to už bol gól, pretože prečíslenie 
využil Vaščák centrom práve na Nworaha a ten hlavičkou nestrážený vyrovnal. Lenže, okamžite na 
to sa po centri DAC sprava dostal k zakončeniu z blízkosti Baláža Brašeň a opäť poslal do vedenia 
hostí, čím aj uzavrel skóre zápasu. 

M. Kubove
FO ŽP Šport:  Baláž- Migaľa (34´ M. Pančík), Kupčík, Nosko, Harvilko (69´ Nworah), Gál Andrezly  
(61´ J. Pančík), Kochan, Hovančík, Andrič, Vaščák, Škutka
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Sobota 30. máj 2015, štadión Senica.
Fortuna liga, 33. kolo.

FK Senica – FO ŽP Šport Podbrezová 3:0 (1:0)
Góly: 27´ Pillár, 61´ a 84´ Kalabiška. ŽK: Vaščák, Kupčík. ČK: 64´ Vaščák. 
Pred 1094 divákmi rozhodovali Trutz - Slyško, Balko.
Seničania nastúpili s viacerými mladíkmi v zostave a na ich hre to bolo 
v úvode poznať. Loptu mali viac vo svojej moci hostia, vážnejšiu šancu 
na gól mal v deviatej minúte Harvilko, ktorý sa po centri sprava uvoľnil 
v šestnástke, no jeho strelu vyrazil brankár Šulla nohami na roh. V 27. 
minúte padol úvodný gól zápasu, po priamom kope Hlohovského krásne 
hlavičkoval do pravej šibenice Pillár a strelil už ôsmy gól v sezóne. Od 
tohto momentu boli Seničania lepším celkom a najmä Čuntova šanca 
po narážačke s Kalabiškom volala po góle. Druhý polčas bol plne v réžii 
Záhorákov. Do 60. minúty sa v dvoch príležitostiach ocitol Kalabiška a v 
jednej Kosorín. Kalabiškovi sa napokon po hodine hry podarilo premeniť 
tretiu šancu na gól, keď krásnou tvrdou strelou zo šestnástky k žrdi dal 
na 2:0. V 63. minúte opustil trávnik po červenej karte hosťujúci Vaščak a 
prevaha Záhorákov bola ešte vyššia. Desať minút pred koncom nastrelil 
Komara brvno a v 84. minúte prišla opäť chvíľa Kalabišku. Po prihrávke 
Kosorína pekne preskočil na päťke brániaceho hráča a upravil na rozdiel 
troch góloch. Nakoniec mohol český legionár streliť i dvadsiaty gól sezóny, 
loptu na päťke však dobre netrafil. 

M. Kubove
FO ŽP Šport : Baláž – Migaľa, Nosko, Kupčík, M. Pančík, Harvilko (56´ J. 
Pančík), Hovančík, Kochan, Gál Andrezly – Vaščák, Nworah. 

Utorok 19. máj 2015, štadión Košice
Fortuna liga, 31. kolo

MFK Košice - ŽP Šport Podbrezová 5:0 (4:0)
Góly: 17´ Huk, 31´ Diaby, 39´ Haskič, 44´ Djordjevič, 47´ Pačinda. ŽK: 64´ Harvilko. 
Pred 1259 divákmi rozhodovali Jaška - Hrčka, Jankovič.
Úvodná štvrťhodina nenasvedčovala tomu, že by šlo o zápas s množstvom gólov, čo 
ale ako prvý odmietol v 17. minúte Huk a hlavičkou po rohovom kope otvoril skóre. 
Košice sa následne veľmi rýchlo dostali na koňa, Podbrezovú nepúšťali absolútne 
k ničomu a Oumar Diaby v 31. minúte po úniku na Baláža zvýšil. Do polčasu pridali 
góly Nermin Haskič, najlepší hráč prvého polčasu, presnou strelou spoza šestnástky 
a Lazar Djordevič, od ktorého sa iba odrazila vyboxovaná lopta Baláža do brány. A to 
mohli byť hostia radi, že Viazanko a ani Haskič neuspeli v únikoch na ich brankára. 
Hosťom nevyšlo ani dvojité polčasové striedanie, pretože takmer okamžite vystrelil 
spoza šestnástky Pačinda a pridal piaty presný zásah domácich a aj celého zápasu. 
Vôbec prvá strela „Železiarov“ prišla v 51. minúte a postaral sa o ňu stopér Nosko, 
ktorý z hranice päťky hlavičkoval tesne nad bránu Tofilovskeho. O šesť minút na to 
sa do veľkej šance dostal Dimun, lenže jeho pokus síce prešiel za Baláža, no Podio 
loptu odhlavičkoval z bránkovej čiary. V záverečnej pätnásťminútovke zápasu prišli 
ďalšie šance domácich. Pačindova strela prepadla cez Baláža, našťastie išla na roh. 
Viazankova strela len tesne minula žrď brány a Gáll, ktorý sa poľahky dostal cez 
Kupčíka nastrelil zoči-voči len gólmana hostí. Avšak, do šance sa v závere stihla 
dostať aj Podbrezová, keď po Pančkovej nepresnej strele takmer našla lopta nohu 
voľného Škutku pred prázdnou bránou, no pred ním ju odkopol Huk. 

M. Kubove
FO ŽP Šport: Baláž – Migaľa, Nosko, Kupčík, Greško (59´ Harvilko) – Andrič (46´ 
Nworah), Podio, Hovančík, Kochan, Gál – Andrezly (46´ J. Pančík) – Škutka. Foto: A. Nociarová

V preplnenej športovej hale v nemeckom 
Speichersdorfe sa  23. mája 2015 skončili 
šieste Majstrovstvá sveta v kolkoch druž-
stiev mužov a žien 2015. Po finálových 
úspechoch nad domácimi reprezentáciami 
sa z víťazstva radovali v mužskej ka-
tegórií Srbi a v ženskej Chorvátky.
   Slovenská reprezentácia 
mužov skončila na celkovom 
10. mieste, keď po dvoch pre-
hratých zápasoch a jednom 
víťazstve obsadila tretie, ne-
postupové miesto v skupine. V 
prvom zápase podľahli Chorvátom 
3:5, v druhom Maďarsku 0:8, keď ma-
ďarská reprezentácia útočila výkonom 
4009 na vlastný svetový rekord z roku 
2013, a v poslednom zápase v skupine 
sa našim kolkárom podarilo zdolať výber 
Talianska 6,5:1,5. Najlepšie výkony vo 
všetkých troch stretnutiach podal Tomáš 
Pašiak (662, 661, 647). Erik Kuna (643 
proti CRO, 633 proti HUN, 632 proti ITA), 
Martin Kozák (625 proti ITA), Peter Šibal 

Z MAJSTROVSTIEV SVETA 2015
(601 proti ITA).
   Rovnako sa nepodarilo postúpiť zo 
skupiny slovenskej ženskej reprezentácii.
Po prehre so Srbkami 2:6, a víťazstve s 
Estónkami 6:2 v rozhodujúcom dueli o 

postup podľahli Češkám 7:1. 
   Väčšiu radosť podbrezovským 

fanúšikom spravili legionári zo 
Srbska Vilmoš Zavarko, Daniel 
Tepša a tréner Miloš Ponjavič, 
ktorí sa po rokoch 2009 a 2011 
dočkali svojho celkovo tretieho 

víťazstva na majstrovstvách sve-
ta. Po postupe zo skupiny dokázali 

zdolať najprv Poliakov 8:0, v napínavom 
stretnutí v boji o finále Rakúšanov  5:3 a v 
samotnom finále Nemcov 6:2, ktorí v se-
mifinále vyradili obhajcov titulu - Maďarov.
Zlato putovalo do Srbska, striebro do Ne-
mecka a bronz do Rakúska a Maďarska.
Najlepší výkon na tohtoročných majstrov-
stvách podal Vilmoš Zavarko, v semifi-
nále zvalil 721 kolkov. Sedemstobodovú 
hranicu (705) prekonal aj vo finále. Tretia, 

posledná a najzaujímavejšia sedemstovka, 
padla práve v zápase proti Slovensku. 
Hráči Norbert Kiss, po šesťdesiatke ho 
striedal Rudolf Balasz, zvalili 701 kolkov, 
čo je prvá sedemstovka pri striedaní hrá-
čov v histórií.
   Medzi ženami dominovali výborne hrajú-

Mužská časť výpravy slovenskej reprezentácie na MS 2015 v Nemecku

ce Chorvátky, druhé skončili Nemky a na 
treťom mieste reprezentantky Slovinska a 
Českej republiky.
   V roku 2016 sú opäť v pláne majstrov-
stvá sveta juniorov, ako aj jednotlivcov, 
kde by mal organizátorskú štafetu prebrať 
chorvátsky Novigrad. M. Kozák
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