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Voľby zamestnancov 
do Dozornej rady ŽP

Prvého mája sme si pri-
pomenuli dvadsať ro-
kov od vzniku akciovej 
spoločnosti Železiarne 
Podbrezová a predse-
du predstavenstva Ing. 
Vladimíra Sotáka sme 
sa opýtali: Ako vníma-
te uplynulých dvadsať 
rokov? Naplnili sa vaše 
očakávania?
   - Dvadsať - dvadsať päť rokov sa v 
živote považuje za obdobie jednej ge-
nerácie. Človek vyštuduje a začlení 

sa do života. Dvadsať rokov v živote 
jednej spoločnosti je takisto význam-
nou etapou, v ktorej sa dá urobiť buď 
veľmi veľa, alebo aj nič. Ak sa obzrie-
me späť, Železiarne Podbrezová si v 
tomto roku pripomínajú 172. výročie 
existencie, nepochybne patria me-
dzi najstaršie spoločnosti v strednej 
Európe a takmer v každom dejinnom 
období zastávali pozíciu lídra vo svo-
jom odbore. 
   My starší si pamätáme na trans-
formáciu spoločnosti, aj prípravy po-
litikov na privatizáciu. Hutnícky prie-
mysel bol na základe rozhodnutia fe-

K výročiu našej akciovej spoločnosti

Dvadsať úspešných rokov

Vážené dámy, 
vážení páni, za-
mestnanci ak-
ciovej spoloč-
nosti Železiar-
ne Podbrezová, 
opäť je tu čas vo-
lieb členov Dozor-
nej rady Železiar-

ní Podbrezová a vy všetci sa môžete 
svojim rozhodnutím podieľať na jej zlo-

derálnej vlády zarade-
ný medzi neperspektív-
ne odvetvia. Politici za-
stávali názor, že kraji-
na môže byť bohatá len 
vtedy, ak zlikviduje pr-
vovýrobu. Slovensko 
bolo krajinou s veľmi sil-
nou prvovýrobou, vďa-
ka tomu – či sa to nieko-
mu páči alebo nie - že po 

roku 1948 vyrástlo množstvo fabrík 
v rôznych priemyselných odvetviach 
s prvovýrobou a fi nálna výroba bola 

sústreďovaná v Českej republike.
   Vedeniu spoločnosti (v tom čase 
už Ing. Vladimír Soták tvoril súčasť 
vedenia - pozn. redakcie) sa naskyt-
li dve možnosti. Buď vstúpiť do pri-
vatizácie a podstúpiť zásadnú zme-
nu alebo nestranne sa prizerať, ostať 
štátnou spoločnosťou, ktorú politici 
aj tak zdecimujú a rozpredajú. Veľ-
mi sme zvažovali pre a proti. Roz-
hodovanie to bolo ťažké, ale jed-
noznačným záverom ako zachrániť 
fabriku pred jej predajom bolo vstú-
piť do kupónovej privatizácie. Prihlá-
sili sme sa do prvej vlny privatizácie 

a aj dnes musíme poďakovať vtedaj-
šiemu predsedovi vlády Jánovi Čar-
nogurskému, že Železiarne Podbre-
zová boli poslednou spoločnosťou, 
ktorá bola zaradená do prvej vlny ku-
pónovej privatizácie. Svojim zamest-
nancom sme v tom čase odporúča-
li kupovať akcie Investičného fondu 
Horehronie. Nemohli sme predpokla-
dať, že kôl privatizácie bude až päť a 
v tom poslednom môžu získať omno-
ho viac ako v prvom. Pamätám si aj 
na obdobie, keď mali zamestnanci 
možnosť kupovať akcie prostredníc-

tvom CPA za ceny, ktoré sme my za-
platili na trhu cenných papierov.
   Nebyť nášho rozhodnutia vstúpiť 
do kupónovej privatizácie, mali by 
dnes Železiarne Podbrezová úplne 
iný osud. Stačí sa pozrieť na okoli-
té bývalé fabriky, čo z nich zostalo? 
Strojárne Piesok, Mostáreň Brezno, 
Sigma Závadka, či drevárske podni-
ky... a tak môžeme vymenúvať zá-
vody od východného Slovenska až 
po Bratislavu. V minulosti existo-
vala priemyselná mapa Slovenska, 
dnes by aj mladí zaplakali, keby takú 
mapu niekto aktualizoval. Na Sloven-

sku bolo zlikvidované všetko čo bolo 
dobré, čo bolo vybudované. Som 
veľmi rád, že nám sa podarilo v ob-
dobí, keď sme ako členovia vede-
nia zažívali posmech, že bojujeme 
o železiarne, hutnícku fabriku, ktorá 
nemá šance na existenciu, podbre-
zovské železiarne zachrániť.
   Všetky zarobené peniaze sme vkla-
dali do nákupu akcií. Dnes vedenie 
ovláda ich majoritný balík, vďaka 
čomu nie sme závislí na radách, ako 
riadiť spoločnosť od tých, ktorí nikdy 
nič neriadili, ale boli pripravení čokoľ-
vek ukradnúť, rozbiť, zničiť a hlavne 
znevážiť.
   Vyhlásenie analytika v januárovej 
televíznej diskusii: “...pri hodnotení 
1800 spoločností na Slovensku, kto-
ré prešli privatizáciou, sa iba tri pre-
pracovali do pozície lídra vo svojej 
oblasti na európskych i svetových tr-
hoch,“ hovorí za všetko.
   Cesta k úspechu však nebola jed-
noduchá. Ťažké časy boja o prežitie 
neušetrili ani podbrezovské železiar-
ne, aj napriek tomu sme pokračova-
li v stratégii budovania uzatvorené-
ho výrobného cyklu. Finančná situá-
cia v začiatkoch našej akciovej spo-
ločnosti bola zlá, borili sme sa v čer-
vených číslach. Zlom nastal po mimo-
riadnom valnom zhromaždení v roku 
1994 (predsedom predstavenstva sa 
stal Ing. Vladimír Soták – pozn. redak-
cie). Už v druhej polovici roka sme za-
znamenali zlepšenie a postupne spo-
ločnosť začala hospodáriť so ziskom. 
Predstavenstvo vypracovalo revitali-
začný program spoločnosti a vďa-
ka uvedeniu ozdravovacieho progra-
mu do života sme získali  fi nančné 
prostriedky od vtedajšej Slovenskej 
sporiteľne. Naša fi lozofi a bola zalo-
žená na jednoduchom princípe „dob-
rého hospodára“. Najprv musíme 
poplatiť dlhy nahromadené od roku 
1993 a tak prvé zarobené peniaze šli 
na tento účel. Druhá fáza boli mzdy 
zamestnancom a dividendy prišli až 
v tretej etape. Nikdy sme nevyplá-
cali vysoké percento dividend. Veľ-
kú časť zisku až dodnes necháva-
me na znižovanie podielu cudzích 

Prihovára sa vám predseda Dozornej rady Železiarní Podbrezová, Ing. Ján Banas

žení pri výbere členov volených zamest-
nancami.
   V súlade s platným znením Obchod-
ného zákonníka môžu toto právo využiť 
všetci zamestnanci akciových spoloč-
ností zamestnávajúcich minimálne päť-
desiat zamestnancov v riadnom pracov-
nom pomere. Zamestnanci volia jednu 

tretinu členov dozornej rady a dve treti-
ny volí valné zhromaždenie.
  Aby ste mohli vybrať z kandidátov tých 
pravých, musíte vedieť čo bude ich po-
slaním a čo od nich treba očakávať. Naj-
vyšším orgánom akciovej spoločnos-
ti je valné zhromaždenie, štatutárnym 
orgánom je predstavenstvo a kontrol-

ným orgánom je dozorná rada. Jej úlo-
hou je dohliadať na výkon pôsobnos-
ti predstavenstva a dodržiavanie práv-
nych predpisov, stanov spoločnosti a po-
kynov valného zhromaždenia pri podni-
kateľskej činnosti. K naplneniu tohto po-
slania poskytuje predstavenstvo dozor-
nej rade potrebnú súčinnosť, informu-
je ju o všetkých skutočnostiach, ktoré 
môžu vážne ovplyvniť vývoj podnikateľ-

(Pokrač. na str. 4)

(Pokrač. na str. 3)

Voľby členov Dozornej rady ŽP volených zamestnancami sa budú konať od 29. mája do 31. mája - 4. strana

Foto: A. Nociarová

V predvečer volieb
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Pýtala sa: O. Kleinová             Foto: V. Kúkolová

Deň otvorených 
dverí HM ŽP

Kedy sa uskutočnil na Slovensku prvý kvalifi kačný turnaj na World 
Golfers Championship?

POZOR – Čitateľská súťaž
o vecné ceny venované spoločnosťou Tále a.s.

Kupón č. 3

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

Tretie kolo čitateľskej súťaže venovanej
10. výročiu prvého 18 – jamkového

golfového ihriska na Slovensku
   Prvým turnajom po otvorení 
golfového ihriska Gray Bear 
bol Gray Bear Grand Ope-
ning. V rámci tohto turnaja sa 
konala súťaž o najdlhšiu ranu 
a najpresnejšiu ranu.   
Najdlhšiu ranu odpá-
lil Jozef Soták, jeho 
loptička preletela 327 
metrov a najbližšie, 
20 centimetrov k jam-
ke, sa ocitla loptička 
Františka Nikla.
  Medzi prvými vý-
znamnými turnajmi 
na golfovom ihrisku 
Gray Bear bol Česko – Slo-
venský pohár, ktorého tra-
dície siahajú ešte do začiat-
kov rozvoja golfu na Sloven-
sku. Obnovený mohol byť len 
na osemnásťjamkovom gol-
fovom ihrisku, a to ako prvé 
vyrástlo na Táľoch. A tak 
na Táľoch v golfovej sezó-
ne roku 2003 oprášili tradí-
cie. Prvý ročník bol odohraný 
v troch kolách – prvé v Karlo-
vých Varoch, druhé v Marián-
skych Lázňach a tretie na Tá-
ľoch. Turnaja sa zúčastnilo po 
dvadsať golfi stov troch uspo-
riadateľských klubov, Českej 
golfovej asociácie a pozva-
ných osobností z Čiech a Slo-
venska. 

   Víťazkou kvalifi kačného 
turnaja na Táľoch pred Al-

Tradičný deň otvorených dverí prilákal v sobotu 12. 
mája do Hutníckeho múzea Železiarní Podbrezová 
vyše tridsať návštevníkov. Najmladším účastníkom 
bol päťročný Andrejko, ktorý sa veľmi živo zaujímal 
o všetko, čo v expozícii videl, veď  podbrezovské že-
leziarne sú úzko späté s ich rodinou. Pracoval tu pras-
tarý, starý otec, stará mama, tety a strýkovia, aj otec 
tu našiel svoje uplatnenie. Pravidelnými návštevník-
mi dňa, kedy si možno pripomenúť našu históriu pre-
hliadkou troch expozícií, sú bývalí zamestnanci, kto-
rí si prichádzajú k nám zaspomínať na produktívne 
roky, ktoré prežili v železiarňach, ale prišli aj takí, kto-
rých so železiarňami síce nič nespája, boli však zve-
daví na históriu najväčšej fi rmy v regióne.

Víťazovi 1. kola čitateľskej súťaže Jánovi Cibuľovi z energeti-
ky zablahoželal a cenu odovzdal Ing. Ľuboš Ďurinďák, generál-
ny riaditeľ Tále a.s.                                     Foto: I. Kardhordová

Martin KONIAR, Podbrezová
   - Ja som začínal na učňovke v Slo-
venskej Ľupči na hrade v roku 1952 
a tak aj ja patrím už medzi pamätní-
kov. Veľakrát som si chcel ísť pozrieť 
túto expozíciu, priznám sa, som tu pr-
výkrát a som rád, že som tu bol.

Ján STRMEŇ, Brezno
   - Priznám sa, šiel som sem kvôli man-
želke, ale teraz nebanujem. Pospomí-
nali sme na mladosť, na kultúru, na vý-
bornú hudbu, ktorá hrávala v estrádnej 
sále na zábavách a plesoch, na časy 
Silvestrov v tejto miestnosti. A dozve-
deli sme sa aj niekoľko zaujímavostí 
z dejín, o ktorých sme nevedeli.

Oľga STRMEŇOVÁ, Brezno
   - Priznám sa, veľakrát sme sa sem chystali, 
ale ešte nikdy neboli. Ja som kedysi začínala na 
kontiliatí. S manželom sme sa sem prišli pozrieť 
najmä preto, aby sme zaspomínali na staré časy. 
V priestoroch, kde sa nachádza múzeum, sme vo-
ľakedy tancovali, chodili do kina... Som rada, že 
organizujete tento deň, keďže múzeum je za brá-
nou. Ďakujem vám, že sme sem mohli prísť a som 
veľmi rada, že som tu stretla aj starých známych.

Andrejko BALCO, 5- ročný 
   - Starký a starká povedali, že sa ide-
me pozrieť do tej veľkej fabriky, kde 
oni robili a kde robí aj môj ocko. Páči 
sa mi tu všetko, ale najviac sa mi pá-
čilo ako vážia autá pri múzeu. Asi prí-
dem aj ja raz sem pracovať.

Ivan LONGAUER, dôchodca
   - Ja som tiež dlhoročný pracovník 
železiarní. Veru aj ja som tu prežil šty-
ridsať rokov. Ja som už raz v múzeu 
bol, bolo to asi pred piatimi rokmi, ale 
vidím, že tu pribudli nové panely, kto-
ré som ešte nevidel. Je dobre, že si 
takto môžeme raz za rok pospomínať 
na staré časy.

Ivan NEMSILA, dôchodca
   - Hoci som odpracoval vo fabrike šty-
ridsať rokov (stále v údržbe), veru som 
v múzeu prvýkrát. Už viackrát som sa 
sem chystal, nikdy mi to nevyšlo a tak ma 
už teraz zvedavosť sem dohnala. Je to tu 
pekné, je na čo pozerať a ja si môžem 
pospomínať na miesta, ktoré mi pripomí-
najú moje roky prežité v železiarňach.

Kvalifikáciu na Allianz Ladies Slovak Open 2012
vyhrala Daniela Proroková

lianz Ladies Slovak Open 
2012 sa stala česká repre-

zentantka Daniela Proro-
ková. Zvíťazila v dvoch ko-
lách s jednotlivými výsledka-
mi 81 a 75 rán, čo predsta-
vuje celkový súčet 156 úde-
rov. Len o jednu ranu za ňou, 
so súčtom 157 úderov, sa 
na druhom mieste umiestni-
la slovenská amatérka Zuza-
na Bieliková a tretia skonči-
la opäť Slovenka - Aneta Ab-
rahámová, s výsledkom 159 
rán. Daniela Proroková tak 
získava možnosť štartovať 
na najprestížnejšom golfo-
vom turnaji na Slovensku - 
Allianz Ladies Slovak Open 
2012 na Táľoch, spulu so Zu-
zanou Kamasovou, Natáliou 
Hečkovou a Emou Klimento-
vou.

   Tradičným na golfovom ih-
risku Gray Bear sa stal turnaj 
ŽP PIPEX GOLF CUP,  od-
štartovaný v roku 2003, kto-
rý organizujú  Železiarne Pod-
brezová spolu s PIPEX Itá-

lia S.p.A, obchod-
nou spoločnosťou ŽP 
GROUP.
   Počas sezóny roku 
2003 bolo na golfo-
vom ihrisku zorga-
nizovaných zhruba 
šesťdesiat turnajov. 
Medzi najvýznam-
nejšie patrili otvore-

né majstrovstvá Slovenska na 
rany a jamky. Vrcholom boli 
otvorené majstrovstvá Golfo-
vého klubu Tále. 
   V roku 2004 organizovali na 
Táľoch štyri slovenské maj-
strovské turnaje – Medziná-
rodné majstrovstvá Slovenska, 
Otvorené medzinárodné maj-
strovstvá Slovenska juniorov 
a mládeže, Medzinárodné maj-
strovstvá Slovenska seniorov 
a Majstrovstvá Slovenska na 
jamky. Po prvýkrát sa v júni 
2004 konali otvorené medzi-
národné majstrovstvá v šty-
roch kategóriách – juniori, ju-
niorky, dorastenci, dorasten-
ky. 
  V roku 2005 sa uskutočni-

li Majstrovstvá Slovenska na 
rany. Okrem Slovákov sa tu 
zišli aj golfi sti z ďalších ôs-
mich krajín.
   Na majstrovskom golfovom 
ihrisku Gray Bear Tále sa 
v októbri 2005 uskutočnil prvý 
kvalifi kačný turnaj World Gol-
fers Chamionship pre Sloven-
skú republiku. Ide o najväčší 
svetový amatérsky projekt, za 
ktorého vznikom stojí švédska 
hokejová a golfová legenda 
Sven Tumba Johanson. Maj-
strovstvá sveta amatérov na 
rany založil v roku 1995. Za-
kladateľ kvalifi kačného turnaja 
poctil svojou návštevou Tále 
v deň otvorenia kvalifi kačného 
turnaja. Sven Tumba Johans-
son sa po skončení hokejovej 
a futbalovej kariéry začal ve-
novať golfu a v roku 1964 od-
pálil prvú loptičku. Sven mal 
v šesťdesiatych a sedem-
desiatych rokoch dvadsiate-
ho storočia najväčšiu záslu-
hu na popularizácii golfu vo 
Švédsku. O osemnásťjamko-
vom majstrovskom ihrisku na 
Táľoch počas svojej návšte-
vy povedal: “Je tu fantasticky. 
Veľmi sa mi tu páči. Gratulu-
jem. Keby som bol mladší, ur-
čite by som Slovensku pomo-
hol“.                                     ok
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Zo sveta ocele

Rok po začatí súťaže medzi zmenami
v koľajovej doprave vyhráva súdržnosť

Na úvod, môžete defi novať krité-
riá „šité na mieru“ pre vašu pre-
vádzkareň?
   - Za prevádzkareň doprava je do sú-
ťaže medzi zmenami zaradené stre-
disko koľajová doprava, ktoré pracu-
je v nepretržitej prevádzke. Vzhľadom 
na nevýrobný charakter, stredisko ko-
ľajová doprava plní požiadavky vý-
robných a nevýrobných prevádzkár-

ní v rámci železničnej in-
fraštruktúry vlečky akcio-
vej spoločnosti Železiar-
ne Podbrezová,  bolo po-
trebné v súťaži zohľadniť 
kritéria, ktoré budú odzr-
kadľovať najmä bezpeč-
nosť a plynulosť dopra-
vy na vlečke, dodržiava-
nie prevádzkových predpisov, plnenie 
prepravných požiadaviek,  doprav-
né nehody a incidenty zapríčinené zo 
strany dopravnej obsluhy, úrazovosť 

Od 1. januára uplynulého roka prebieha v našej spoločnosti sú-
ťaž medzi pracovnými zmenami. Zapojení sú do nej pracovníci 
„R“ kategórie výrobných prevádzkarní oceliareň, valcovňa bez-
švíkových rúr, druhovýroba a ťaháreň rúr a z obslužných pre-
vádzkarní centrálna údržba, doprava, energetika a odbor riade-
nia kvality. Kritériá súťaže vychádzajú z oblastí: kvalita, výsled-
ky hospodárenia, dodržiavanie bezpečnosti pri práci a vývoj 
počtu reklamácií. Na základe týchto okruhov boli v jednotlivých 
prevádzkarňach vypracované individuálne súťažné kritériá „šité 
na mieru“. Mesačné a štvrťročné hodnotenia sú zverejňované 
na vývesných tabuliach. Motiváciou pre súťažiacich je fi nančná 
odmena. Zaujímalo nás, ako súťažia v doprave a preto sme oslo-
vili vedúceho strediska koľajová doprava Radovana Sepešiho:

a poriadok na pracovisku.  
Ktorý kolektív tohto strediska mô-
žete označiť za najlepší?
 - Víťazným kolektívom v prevádzkar-
ni doprava za rok 2011 sa stala zme-
na C vedená majstrom Miroslavom 
Kožom.
Má súťaž vplyv na dosahované vý-
sledky?
  - Nakoľko aj v prevádzkarni doprava 

prebieha len druhý ročník 
súťaže medzi zmenami, 
porovnávanie bude mož-
né až v neskoršom obdo-
bí, no už v súčasnosti na-
stali určité zlepšenia, naj-
mä čo sa týka včasnos-
ti plnenia prepravných po-
žiadaviek. V oblasti bez-

pečnosti pri posunovacích prácach 
a poriadku na pracovisku je vždy čo 
zlepšovať. Nedostatky sa vyskytujú 
najmä na odlúčených pracoviskách 

a priestoroch koľajíšť, kde zmenový 
majster nie vždy môže práce kontro-
lovať. Preto na školeniach zdôrazňu-
jeme vedúcim posunu, že sú ako pria-
mi nadriadení zodpovední za celý vý-
kon prác, bezpečnosť podriadených 
zamestnancov, ale aj za poriadok na 
pracovisku.   
Máte pocit, že sa mení aj postoj 
ľudí? Jednak k plneniu pracovných 
povinností a jednak v medziľud-
ských vzťahoch?
   - Postoj zamestnancov k pracovným 

povinnostiam je určite zodpovedný, 
no nemyslím si, že to je len násled-
kom súťaže medzi zmenami. Celková 
politika Železiarní Podbrezová – dô-
sledná a bezpečná práca – sa už dáv-
no dostala do povedomia nielen pra-
covníkov vnútropodnikovej vlečky, ale 
aj celej našej prevádzkarne.
   Na medziľudských vzťahoch sa toho 
veľa nezmenilo, sú to kolektívy ktoré 
stoja vždy za sebou.  Mrzí ma však 
pasivita niektorých zamestnancov, 
ich postoj a nezáujem, ktorým potom 

môžu pokaziť výsledok celej zmeny. 
V takýchto prípadoch je potrebné, aby 
ich ostatní spolupracovníci potiahli 
k dobrým výsledkom,  aby úsilie celé-
ho kolektívu nebolo zmarené.  
Je niečo, čo by ste chceli organizo-
vať trochu inak, vylepšiť?
   - Vzhľadom k významnému prispie-
vaniu do súťaže medzi zmenami zo 
strany  majstrov jednotlivých zmien, 
by bolo vhodné zaradiť ich do fi nanč-
ného odmeňovania.

(vk)

Rakúsky koncern Voestalpine predstavil na ženevskom autosalóne 
ďalší vývoj žiarovej pozinkovanej vysoko pevnej ocele na dielce ľah-
kých konštrukcií karosérií a do nového výrobku vkladá veľké náde-
je. „Na základe nových materiálov, ako je phs-ultraform, sme umož-
nili výrobu komponentov, ktoré majú jedinečné vlastnosti. Sme iba 
na začiatku vývoja tejto novej rodiny materiálov,“ povedal predseda 
predstavenstva Wolfgang Eder. Podnik sa stretol v Ženeve s veľmi 

pozitívnou rezonanciou z automobilového priemyslu. V spolupráci 
so švajčiarskym prototypom Rinspeed predstavili Rakušania lase-
rové zvárané dvere z ocele phs-ultraforn. „V súčasnej dobe vedie-
me rozhovory s rôznymi európskymi výrobcami automobilov. Zasla-
li sme im už prototypy karosériových dielcov, aby si výrobcovia au-
tomobilov mohli spracovanie konštrukčných dielcov doma overiť. “ 

...
Ruský výrobca ocele Severstal sa snaží rozšíriť predaj svojich val-
covaných výrobkov výrobcom automobilov, ktorí montujú automo-
bily v Rusku. Oceliarsky závod vyrába v Čerepovci od tohto roku 
valcované výrobky pre koncern VW, ktoré sú zabudovávané okrem 
iných do VW Polo Sedan a VW Tiguan, oznámil Severstal. Jeho val-
cované výrobky sa používajú aj v českej automobilke Škoda vo vý-
robe modelov Octavia a Fábia.

...
V Argentíne stúpa apetít po oceli. Podľa najnovších výsledkov ar-
gentínskej asociácie výrobcov ocele Acero Argentino sa predaj oce-
le za prvé dva mesiace zvýšil o päť percent v porovnaní s rovnakým 
obdobím minulého roka. Zvlášť vzrástol dopyt po plechoch valcova-
ných za tepla. Len vo februári tohto roka ich predali o 43,5 percen-
ta viac ako v rovnakom mesiaci roka 2011. Tento trend by mal po-
kračovať.

...
V závode v holandskom meste Ijmuiden budú mať novú pozinkova-
ciu linku. Rozhodol o tom vlastník Tata Steel Europe, ktorý chce to-
uto investíciou zlepšiť kvalitu svojich ponúkaných výrobkov. Závod 
v Ijmuidene vyrába najmä pre automobilový priemysel a nové zaria-
denie použijú na produkciu vlastného výrobku Magi Zinc Auto. Ma-
teriál vyvinula fi rma Tata Steel Europe a k jeho najvýraznejším pred-
nostiam patrí ekologická výroba a nižšia hmotnosť. Montáž novej 
linky je naplánovaná na koniec tohto roka.  

 (Svět ocele)

Foto: I. Kardhordová
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K výročiu našej akciovej spoločnosti

Dvadsať úspešných rokov
zdrojov na zdrojoch spoločnosti. Za 
dvadsať rokov si železiarne dokáza-
li udržať výrobu, rozšíriť sortiment vý-
robkov, modernizovať neustále svo-
je výrobné prevádzkarne. Každoroč-
ne vraciame do spoločnosti prostred-
níctvom investícií a opráv zhruba 
33,3 milióna eur. Za peniaze, ktoré 
sme zarobili, sme dokázali kúpiť naj-
prv TTS Svinov, aj keď sme ho muse-
li v čase hospodárskej krízy zatvoriť, 
aby sme udržali výrobu doma. Sy-
nergické efekty dosahujeme z kúpy 
španielskej spoločnosti Transme-
sa (odber hladkých rúr z Podbre-
zovej). Kúpili sme výrobné fabriky 
v Čechách – TS Plzeň, ŽĎAS. Vybu-
dovali sme si vlastnú obchodnú sieť, 
máme vlastné spoločnosti na výkup 
kovového odpadu. Investície mimo 
železiarní sú úspešné a odráža sa to 
aj na dividendách, ktoré prichádzajú 
zo všetkých spoločností a ktoré mô-
žeme každoročne zaradiť do fi nanč-
ného plánu. 
   Dnes možno konštatovať, že svo-
je podnikanie máme rozložené veľ-
mi zdravo a som presvedčený, že 
do budúcnosti sa rozvinie aj cestov-
ný ruch na Horehroní. Politici musia 
raz pochopiť, že to je jedným z dôle-
žitých príjmov do štátneho rozpočtu.
   Za dvadsať rokov sme toho doká-
zali veľa, zatiaľ však ani jedna vláda 
nebola naklonená tomu, aby nám ne-
jako pomohla. Železiarne Podbrezo-
vá každoročne tomuto štátu zaplatia 
viac ako vyrobia zisku. Mnohým sa 

to nebude páčiť, ale žiaľ musím kon-
štatovať, že štát  nám skôr ubližuje 
a nebyť toho, že strážime legislatívu, 
bola by situácia oveľa horšia. Treba 
veriť, že súčasná vláda zaujme nie-
len k Železiarňam Podbrezová, ale aj 
k celému Horehroniu iný postoj.
   Máme za sebou dvadsať veľmi 
zdarných rokov a súčasťou nášho 
úspechu je nepochybne aj skutoč-
nosť, že žiadna výrobná spoločnosť 
nedisponuje takou kvalitnou súk-
romnou školou ako my, nehovoriac 
o tom, že sme zriadili aj súkromné 
gymnázium. Spoločnosť tým vytvo-
rila mládeži Horehronia podmienky 
pre kvalitné vzdelanie a absolventom 
súkromnej strednej odbornej školy aj 
doživotné zamestnanie s možnosťou 
osobného rastu.
   Sme jednou z mála spoločností, 
ktoré majú daňový domicil na Slo-
vensku, nevyviezli sme svoj kapitál 
do daňových rajov a to všetko len 
vďaka tomu, že predstavenstvo sa 
riadi fi lozofi ou dobrých hospodárov.
   Pripravujeme sa na investičné 
a modernizačné akcie v oceliarni. 
Čaká nás rekonštrukcia kontinuálne-
ho odlievania ocele, chceme posta-
viť nové vákuovacie, aj odprašova-
cie zariadenie. Týmito krokmi chce-
me dosiahnuť, aby aj v budúcnosti 
naša oceliareň patrila medzi tie naj-
lepšie v Európe.
   Všetky oblasti činnosti v akciovej 
spoločnosti možno hodnotiť veľmi 
pozitívne. Či budeme hovoriť o výro-
be, technických činnostiach, o náku-

pe materiálu,  o fi nančnom, obchod-
nom, personálnom a kapitálovom 
riadení, som presvedčený, že vša-
de pracujú veľmi dobre. Kolektív pra-
covníkov Železiarní Podbrezová mu-
sím hodnotiť ako vyspelý a odborne 
zdatný, právom si užívajúci pozíciu 
na európskych a svetových trhoch. 
Celému pracovnému kolektívu ďa-
kujem a ďakujem kolegom z predsta-
venstva, že sme toto všetko dosiahli. 
Som presvedčený, že aj náš štart do 
budúcnosti je úspešný. 
   Za obdobie dvoch desiatok rokov 
vidieť výrazný vplyv Železiarní Pod-
brezová na životné prostredie v re-
gióne, vďaka našej spoločnosti fun-
guje NsP v Brezne ako jedna z naj-
lepšie hospodáriacich nemocníc, 
vďaka zarobeným peniazom sme 
mohli pomôcť takmer všetkým ško-
lám v okrese, vďaka nám môžu mla-
dí športovať, rozvíjať kultúru. Nedá 
sa to hodnotiť inak ako prístup lídra 
regiónu, a tým Železiarne Podbrezo-
vá nesporne sú.
   Za všetko, čo sme dosiahli, ďa-
kujem aj obchodným a fi nančným 
partnerom a som presvedčený, že 
aj odberatelia a dodávatelia majú 
dobrý pocit z toho, že spolupracujú 
s nami. Ubezpečujem vás, že pred-
stavenstvo bude aj v budúcnosti svoj 
program, vrátane sociálneho, stavať 
na princípe, že kvalitne sa dá vyrá-
bať len s dobre pripravenými ľuď-
mi. Zároveň však musíme rátať  aj 
s tým, že v živote prichádzajú dob-
ré, ale aj horšie časy.                    ok



Ing. Milan PODKONICKÝ
Narodený: 18. septembra 1954
Bytom:  Podbrezová,  Štiavnička 570/59
Najvyššie dosiahnuté vzdelanie: VŠT SF Ko-
šice, odbor výrobné stroje a zariadenia
Priebeh zamestnania: v Železiarňach Pod-
brezová pracuje od roku 1982, kedy nastúpil 
do údržby ako robotník, neskôr majster, vedú-
ci odborný technický pracovník, v rokoch 1993 

– 94 ako technicky zástupca vedúceho prevádzkarne ťaháreň rúr 
II., od roku 1994 bol vedúcim prevádzkarne strojná výroba, v sú-
časnosti centrálnej údržby. Menovaný dokonale pozná spoločnosť, 
je odborne zdatný, má odborné znalosti a manažérske skúsenos-
ti. Prevádzkareň, ktorú vedie, dosahuje dobre výsledky hospodáre-
nia. Jeho schopnosť reprezentovať spoločnosť navonok, schopnosť 
komunikácie na všetkých úrovniach, vzťah k napĺňaniu sociálneho 
programu pre zamestnancov a veľmi dôležitá schopnosť niesť zod-
povednosť za svoje rozhodnutia, to sú predpoklady, ktoré rozhod-
li o jeho kandidatúre.

Ing. Milan MUTIŠ
Narodený: 17. mája 1954
Bytom: Brezno, Poľná 2 751/12A
Najvyššie dosiahnuté vzdelanie: VŠ HF Koši-
ce, odbor  náuka o kovoch
Priebeh zamestnania: v Železiarňach Podbre-
zová pracuje od júla 1978, kedy nastúpil do funk-
cie technológa. Neskôr sa stal samostatným re-
ferentom techniky a riadenia kvality, potom sa-

mostatným, vedúcim technológom, vedúcim úpravne a expedície, 
zástupcom vedúceho prevádzkarne valcovňa bezšvíkových rúr a od 
roku 1994 sa stal vedúcim prevádzkarne valcovňa bezšvíkových rúr. 
Menovaný ma riadiace schopnosti získané rokmi manažérskej prá-
ce. Dobre pozná spoločnosť, má schopnosť komunikácie s ľuďmi na 
všetkých úrovniach. Jeho odborná zdatnosť, skúsenosti, vzťah k pod-
pore sociálneho programu pre zamestnancov, dobré výsledky hospo-
dárenia prevádzkarne, ktorú vedie, schopnosť niesť zodpovednosť za 
svoje rozhodnutia a v neposlednom rade i schopnosť reprezentácie 
spoločnosti navonok ho predurčili k tomu, aby bol navrhnutý za kan-
didáta dozornej rady.

Ing. Václav KORTÁN
Narodený: 5. októbra 1972
Bytom: Predajná, Školská 406
Najvyššie dosiahnuté vzdelanie: STU MTF Trna-
va, odbor inžinierstvo kvality produkcie
Priebeh zamestnania: V Železiarňach Podbrezová 
pracuje od 14. decembra 1990, stále v ťahárni rúr. 
Do roku 1992 bol strojníkom pre hutné tvárnenie ko-
vov v tejto prevádzkarni, od januára roku 1992 sa 

stal deličom oblúkov v oblúkarni, následne zoraďovačom. V októbri roku 
1992 odišiel na ZVS. V októbri roku 1993 sa stal deličom rúr v ťahárni rúr 
1, kde bol od 1. februára nasledujúceho roka predákom až do júna 1996. 
Od 1. júla sa stal baličom, následne expedientom a predákom, naklada-
čom a baličom, od roku 2002 expedientom a predákom. Od 1. mája roku 
2003 nastúpil do funkcie technológa pre automobilový priemysel v ťahár-
ní rúr 1, od 15. apríla 2005 bol technológom ťahárne rúr, od 1. apríla 2008 
technológom výrobných postupov a od 1. mája 2011 je špecialistom sys-
tému kvality v ťahárni rúr. Menovaný je členom odborov od januára 1991 
a od 4. 9. 2008 je členom Európskej zamestnaneckej rady ŽP, od 1. júla 
2008 je aj členom Výboru ZO OZ KOVO ŽP. Úspešne pôsobí hlavne v ob-
lasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a aktívne vykonáva riadiacu 
činnosť zástupcov zamestnancov pre túto oblasť. 
Kandidatúra menovaného bola schválená delegátmi konferencie ZO OZ 
KOVO ŽP a.s. 11. apríla 2012.

Pavol KOŠTIAĽ
Narodený: 30. januára 1960
Bytom: Čierny Balog, Slnečná 319/22
Najvyššie dosiahnuté vzdelanie: SOU strojár-
ske v Brezne - študijný odbor univerzálny obrá-
bač kovov.
Priebeh zamestnania: od 1. novembra 1983 
pracuje v Železiarňach Podbrezová. Začínal v 
údržbe ako robotník, od septembra 1990 v me-

chanickej dielni ako kovoobrábač. Od mája roku 1992 do novembra 
1993 bol univerzálnym sústružníkom, od decembra 1993 bol hori-
zontkárom centrálnej údržby. Od 1. júla 2008 je predsedom ZV OZ 
KOVO. Menovaný má dobré organizačné a komunikačné schop-
nosti získané dlhoročnou odborárskou prácou. Úspešne pôsobí vo 
funkcii predsedu Základnej organizácie OZ KOVO Železiarní Pod-
brezová a.s. a v ostatných odborárskych funkciách.
Kandidatúra menovaného bola schválená delegátmi konferencie ZO OZ 
KOVO ŽP a.s. 11. apríla 2012.
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Článok I.
Základné ustanovenia

1.  V súlade s ustanovením  § 200 Ob-
chodného zákonníka č. 513/1991 Zb. 
v znení neskorších zmien a doplnkov 
a Čl. XII. platných Stanov spoločnos-
ti Železiarne Podbrezová a.s. sa tým-
to volebným poriadkom pripraveným 
a schváleným Základnou organizá-
ciou Odborového zväzu KOVO pri ob-
chodnej spoločnosti Železiarne Pod-
brezová a.s. a predstavenstvom tejto 
spoločnosti riadi priebeh konania vo-
lieb a odvolania členov dozornej rady 
volených zamestnancami spoločnosti.
   Dozorná rada spoločnosti má v čase 
vydania tohto volebného poriadku 
šesť členov, z ktorých štyroch členov 
volí a odvoláva valné zhroma ždenie 
spoločnosti a dvoch členov volia a od-
volávajú zamestnanci spoločnosti.

Článok II.
Aktívne a pasívne

volebné právo
1. Právo voliť a odvolať členov dozor-
nej rady majú zamestnanci, ktorí sú k 
dňu volieb v hlavnom pracovnom po-
mere v akciovej spoločnosti.
2. Členom dozornej rady môže byť len 
fyzická osoba staršia ako 18 rokov. 
Člen dozornej rady nesmie byť záro-
veň členom predstavenstva, prokuris-
tom alebo osobou oprávnenou pod-
ľa zápisu v obchodnom registri konať 
v mene spoločnosti.
3. Návrh na voľbu alebo odvolanie čle-
nov dozornej rady volených zamest-
nancami spoločnosti je oprávnená 
podať predstavenstvu odborová or-
ganizácia alebo spoločne aspoň 10 
% oprávnených voličov. Pri odvolaní 
sa postupuje podľa rovnakých princí-
pov tohto volebného poriadku ako pri 
voľbe.
   Podmienkou uvedenia kandidáta na 
hlasovacom lístku je jeho písomný sú-
hlas s jeho kandidatúrou na člena do-
zornej rady. Kandidát sa môže vzdať 
svojej kandidatúry 1 deň pred kona-
ním volieb, a to písomne do rúk pred-
sedu Ústrednej volebnej komisie. Vy-
hlásenie o vzdaní sa kandidatúry ne-
možno vziať späť. 

Článok III.
Volebné komisie

1. Voľby riadi Ústredná (centrálna) vo-
lebná komisia zložená z troch členov 
a to:
1 zástupcu spoločnosti,
1 zástupcu odborovej organizácie,
1 zástupcu zamestnancov – nečlenov 
odborovej organizácie.
   Zo svojho stredu si volí predsedu, 
ktorý vystupuje v jej mene. 
   Členom volebnej komisie nemôže 
byť kandidát do dozornej rady volený 
zamestnancami.
   Ústredná volebná komisia zabezpe-
čí zhotovenie hlasovacích lístkov a vo-
lebných protokolov a ich doručenie 

Kandidáti navrhnutí
ODBOROVOU ORGANIZÁCIOU

Volebný
poriadok
pre voľby a odvolanie 
členov dozornej rady 
spoločnosti Železiar-

ne Podbrezová a.s. vo-
lených zamestnancami 

spoločnosti

prevádzkovým volebným komisiám.
   Ústredná volebná komisia rozhoduje 
v sporných prípadoch o platnosti hla-
sovacieho lístka.
   Ústredná volebná komisia spočíta 
a vyhodnotí na základe volebných pro-
tokolov predložených prevádzkovými 
volebnými komisiami výsledky volieb. 
Vypracuje „Záverečný protokol“ o vý-
sledkoch volieb členov dozornej rady 
volených zamestnancami a oboznámi 
s nimi zvolených kandidátov a opráv-
nených voličov.
2. Voľby sa uskutočňujú prostredníc-
tvom organizačnej štruktúry Základnej 
organizácie OZ KOVO Železiarní Pod-
brezová a.s., t.j. v 18 volebných cel-
koch (dielenských výboroch), ktoré sú 
riadené prevádzkovými volebnými ko-
misiami, zloženými z:
1 zástupcu DV OZ KOVO,
1 zástupcu vedenia prevádzkarne,
1 zástupcu zamestnancov – nečlenov 
odborovej organizácie.
   Zo svojho stredu si volí predsedu, 
ktorý riadi jej činnosť.
   Prevádzková volebná komisia do-
hliada na priebeh volieb v jednotlivých 
volebných celkoch a po uskutočnení 
volieb sčítava hlasy voličov a spisuje 
volebný protokol, ktorý odovzdá bez-
odkladne  spolu s  hlasovacími lístka-
mi voličov Ústrednej volebnej komisii.
   Prevádzková volebná komisia pri 
sčítaní hlasov osobitne  uloží do obál-
ky, resp. obálok, platné hlasovacie líst-
ky a osobitne neplatné hlasovacie líst-
ky. 

Článok IV.
Hlasovacie lístky

1. Vyhotovenie hlasovacích lístkov 
a ich doručenie prevádzkovým voleb-
ným komisiám zabezpečí Ústredná 
volebná komisia.
2. Hlasovací lístok má dve časti. V pr-
vej časti hlasovacieho lístka sú uvede-
ní kandidáti navrhnutí odborovou or-
ganizáciou a v druhej časti kandidáti 
navrhnutí oprávnenými voličmi.
3. Neplatný je hlasovací lístok:
a) ktorý nie je na pôvodnom tlačive,
b) ak volič neoznačil zakrúžkovaním 
žiadneho kandidáta.
4. Na mená prečiarknuté voličom na 
hlasovacom lístku alebo dopísané sa 
neprihliada.
5. V sporných prípadoch o platnosti 

hlasovacieho lístka rozhoduje Ústred-
ná volebná komisia.

Článok V.
Hlasovanie

1. Dátum uskutočnenia volieb určí 
Ústredná volebná komisia po dohode 
so zástupcami spoločnosti a zástup-
cami zamestnancov.
2. Voľby sa konajú tajným hlasovaním.
3. Zamestnanec (volič) hlasuje osob-
ne a to tak, že na hlasovacom lístku, 
ktorý obdrží od prevádzkovej volebnej 
komisie, zakrúžkovaním označí jedné-
ho kandidáta v prvej časti a jedného 
kandidáta v druhej časti hlasovacieho 
lístka za ktorých hlasuje.

Článok VI.
Výsledky volieb

1. Na platnosť voľby alebo odvola-
nia členov dozornej rady volených za-
mestnancami spoločnosti sa vyža-
duje, aby rozhodnutie zamestnancov 
spoločnosti bolo prijaté aspoň polovi-
cou oprávnených voličov.
2. Členom dozornej rady sa stane kan-
didát, ktorý získal väčší počet hlasov 
spomedzi kandidátov uvedených v pr-
vej časti hlasovacieho lístka a kan-
didát, ktorý získal väčší počet hla-
sov spomedzi kandidátov uvedených 
v druhej časti hlasovacieho lístka.
3. V prípade zhodného počtu hlasov 
kandidátov v rámci jednej časti hlaso-
vacieho lístky sa musia voľby opako-
vať. Hlasuje sa pritom už len za jed-
ného z dvoch kandidátov so zhodným 
počtom hlasov. 
4. Po spočítaní hlasov a vyhotovení 
„Záverečného protokolu“ o výsledkoch 
volieb členov dozornej rady volených 
zamestnancami oboznámi Ústred-
ná volebná komisia s výsledkami vo-
lieb zvolených kandidátov a oprávne-
ných voličov.
5. Funkčné obdobie člena dozornej 
rady je päťročné.
Končí sa:
a) uplynutím funkčného obdobia,
b) odvolaním z funkcie zamestnanca-
mi spoločnosti,
c) odstúpením z funkcie,
d) úmrtím.
6. Člen dozornej rady môže zo svo-
jej funkcie odstúpiť. Je však povinný 
to písomne oznámiť dozornej rade. 
Vzdanie sa funkcie je účinné odo 
dňa prvého zasadnutia orgánu, kto-
rý je oprávnený zvoliť nového čle-
na dozornej rady, nasledujúceho po 
doručení vzdania sa funkcie. Ak sa 
člen dozornej rady vzdá svojej funk-
cie na zasadnutí orgánu spoločnos-
ti, ktorý je oprávnený zvoliť nové-
ho člena dozornej rady, je vzdanie 
sa funkcie účinné okamžite. Ak ten-
to orgán nezasadne ani do 3 mesia-
cov od doručenia vzdania sa funk-
cie, je vzdanie sa funkcie účinné od 
prvého dňa nasledujúceho po uply-
nutí tejto lehoty.

Kandidáti navrhnutí
OPRÁVNENÝMI VOLIČMI

Prihovára sa vám predseda Dozornej rady Železiarní Podbrezová, Ing. Ján Banas

skej činnosti a stav majetku spoločnosti, 
najmä jej likviditu. Predstavenstvo infor-
muje dozornú radu o zásadných záme-
roch obchodného vedenia, ale aj o pred-
pokladanom vývoji stavu majetku, fi nan-
cií a výnosov spoločnosti.  Člen dozornej 
rady je pri výkone svojej funkcie neza-
stupiteľný a prichádza do styku s dôver-
nými informáciami, za ktorých ochranu 
zodpovedá. Sú určené výhradne jemu, 
aby mohol zaujať správne stanovisko. 
   Súčasné zloženie Dozornej rady Že-
leziarní Podbrezová akciová spoloč-
nosť: členmi dozornej rady volenými val-
ným zhromaždením sú Ing. Ján Banas, 

Ing Jozef Marčok, Luigi Cuzzolin a Ing. 
Vladimír Soták ml. Členmi volenými za-
mestnancami sú Ing. Milan Mutiš a Mi-
lan Weiss, ktorých mandát končí a pre-
to sa uskutočňujú v spolupráci so ZO OZ 
KOVO nové voľby.
Vážené zamestnankyne, vážení za-
mestnanci,
   dúfam, že ste si vytvorili predstavu o 
požiadavkách a kritériách na osobnost-
ný profi l člena dozornej rady. Tým, že sa 
zapojíte do volieb, využijete svoje právo 
podieľať sa na riadení spoločnosti. Pred-
pokladám, že si nenecháte túto šancu 

ujsť a volieb sa všetci zúčastníte. Svo-
jim rozhodnutím zároveň máte možnosť 
prejaviť svoj postoj k spoločnosti, v kto-
rej pracujete. Verím, že vami zvolení čle-
novia dozornej rady budú prínosom pri 
plnení náročných úloh akciovej spoloč-
nosti v budúcnosti.
   Zároveň v mene Dozornej rady Že-
leziarní Podbrezová ďakujem pánom 
Milanovi Mutišovi a Milanovi Weissovi, 
ktorých ste si pred piatimi rokmi zvolili. 
Ďakujem im za aktívny prístup k plne-
niu úloh vyplývajúcich z členstva v do-
zornej rade a vyjadrovaný postoj, kto-
rým deklarovali svoj záujem o spoloč-
nosť a jej prosperitu.

V predvečer volieb
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  V dňoch 7., 9. a 10. mája 2012 sa konala praktická časť odbornej zložky ma-
turitnej skúšky. Tak, ako po iné roky žiaci končiacich ročníkov – pätnásti  profe-
sie hutník operátor, dvadsaťdeväť žiakov profesie mechanik strojov a zariadení 
a deväť žiakov profesie mechanik elektrotechnik - museli pred maturitnou skú-
šobnou  komisiou preukazovať svoje  vedomosti, zručnosti a schopnosti.
    Žiaci profesie hutník operátor a mechanik strojov a zariadení, museli v prvý 
deň maturitnej skúšky obhajovať zadaný odborný projekt, ktorý dostali za úlo-
hu  vypracovať. Na druhý deň, preukazovali svoje schopnosti a zručnosti pri ob-
sluhe strojov a elektrických zariadení hutníckych prevádzkarní, aj zručnosti pri 
opravách, demontáži a montáži jednotlivých súčasti strojov. Žiaci profesie me-
chanik elektrotechnik, vypracovali technologický postup pri montáži a zapája-
ní jednotlivých elektrotechnických zostáv, elektrotechnických obvodov. Potom 
podľa technologického postupu  jednotlivé elektrické obvody zapájali. 
   Overovaním nadobudnutých vedomostí počas praktickej časti odbornej zložky 
maturitnej skúšky však žiaci nekončia,  nasleduje akademický týždeň na zopa-
kovanie si učiva a prípravu na záverečnú ústnu časť maturitnej skúšky.

Bc. Jozef Zákalický

Ukážka práce Samuela Lojku pod dozorom predsedu celoškolskej maturitnej komi-
sie Ing. Dušana Detvana a predsedkyne maturitnej predmetovej komisie Ing. Márie 
Kevickej.                                                                                             Foto: J. Zákalický

   Študenti našich súkromných škôl 
sa 15. mája mali možnosť oboznámiť 
s princípmi bojového umenia wu – ťi 
čchuän, vychádzajúceho z taoistické-
ho učenia o vzniku zeme. Predviedli im 
ho majster Su čching tý, pochádzajúci 
z Číny, ktorý sa týmto umením zaobe-
rá už desať rokov a jeho žiak, Brezňan 
Marian Laššák, žijúci v Číne už nie-
koľko rokov. Princípom tohto cvičenia 
nie je, ako by sa zdalo násilný boj, ale 
v boji mäkká prispôsobivá sila poráža 
tvrdú. Bojovník nemusí disponovať veľ-
kou silou a fyzickou kondíciou. S pou-
žitím malej sily dosahuje veľké výsled-
ky, využívajúc pritom základné prírod-
né zákony. Správa sa ako voda, kto-
rá je poddajná a prispôsobivá, je však 
schopná v okamihu sa zmeniť na dra-
vý živel, ktorý všetko strháva so sebou. 

Na dosiahnutie tohto stavu musí napl-
niť ďalší z princípov, a tým je voľnosť 
tela a ducha. Každá negatívna myšlien-
ka bráni správnemu vykonaniu pohybu, 
kazí ho a spomaľuje pohyb tela a blo-
kuje prúdenie čchi - vnútornej energie. 
Negatívne emócie ako strach, hnev či 
nedôvera vo vlastné schopnosti, sú 
preto neželané a škodlivé. Ak sa uvoľ-
ní telo a myseľ, energia môže voľne  
plynúť a podporovať pohyby. V súčas-
nosti v tomto bojovom umení prevláda 
zdravotný aspekt. Pomalým a precíte-
ným precvičovaním zostavy sa vyzná-
vač tohto umenia učí vnímať svoje telo 
a pocity, hromadí a usmerňuje vnútor-
nú energiu čchi a zlepšuje si tak svoje 
zdravie. O tom si prečítate v rozhovo-
re s majstrom a jeho učiteľom v budú-
com čísle Podbrezovana.                   ok

Praktické skúšky

Wu – ťi čchuän naživo

Foto: I. Kardhordová
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Jedálny lístok 21. - 27. 5. 2012 Jedálny lístok 28. 5. - 3. 6. 2012

Banskobystrický samosprávny kraj
Horehronské múzeum Brezno

vás pozýva
v rámci Medzinárodného dňa múzeí a Noci múzeí a galérií 2012

v sobotu 19. mája 2012
v čase od 14.00 do 16.30 hod.

na prehliadku expozícií
Radnica – Život a kultúra ľudu na Horehroní (národopisná expozícia)
Meštiansky dom – Brezno v premenách času (historická expozícia)

Evanjelická fara – Literárne Brezno
(expozícia venovaná literárnym osobnostiam)

Synagóga – Z histórie židovskej komunity v Brezne
Po návšteve všetkých expozícií žiaci dostanú voľnú vstupenku

do konca roka 2012
o 17.00 hod. 

vás radi privítame na hlavnom programe podujatia
v Meštianskom dome č. 13  
„Deti deťom aj rodičom“ 

„U Bendíkov“ sa predstavia žiaci hudobného
a literárno-dramatického odboru 

Základných umeleckých škôl z Brezna a z Valaskej
Pri tejto príležitosti spolu slávnostne otvoríme výstavy:

Speváci a športovci v školských laviciach
Známe osobnosti hudobného a športového života

– D. Hrbatý, M. Moravcová, P. Cmorík ...
spomínajú na školské roky.

Bola raz jedna trieda...
ukážka školského prostredia v minulosti zo zbierok

Horehronského múzea 
a archívu Súkromnej pedagogickej a sociálnej akadémie EBG v Brezne

VSTUP ZADARMO

Pondelok
Polievky: oravská fazuľová, pečivo

kelová s ryžou, pečivo
Belehradský brav. rezeň, opekané zem., uhorka

Kopaničiarske hovädzie fi lé, tarhoňa, šalát
Pečená klobása, hrach. kaša, uhorka, chlieb

Zelotofu, pečivo
Pórový nákyp, paradajkový šalát

Orechový závin, kakao
Bageta celozrnná mexická

Mliečny balíček
Utorok

Polievky: zemiaková s hláv. kapustou, pečivo
pohronská, pečivo

Mexický hovädzí guláš, ryža, šalát
Plnená paprika, knedľa

Važecká pochúťka, zemiakové placky
Pestrý cestovinový šalát

Zapekaná ryba so šampiň., šalát
z červ. kapusty s kukuricou
Muffi ny s čokoládou, kakao
Bageta s kuracím mäsom

Pečené kačacie stehno, pečivo
Streda

Polievky: terchovská, pečivo
zemiaková gulášová, pečivo

Ovčiarsky vyprážaný morčací rezeň, zem., uhorka
Záhradnícke bravčové stehno,

slovenská ryža, šalát
Fliačky s kapustou

Windsorský šalát, pečivo
Bravčové mäso dusené s kelom

Ryžový nákyp s ovocím
Bageta Apetito
Ovocný balíček

Štvrtok
Polievky: hŕstková, pečivo

cesnaková s haluškami, pečivo
Pečený bôčik s plnkou, kapusta, knedľa

Kuracie prsia Andalúzia, ryža, šalát
Ryba s holandskou omáčkou, zemiaky

Grécky šalát, pečivo
Cestoviny s brokolicou a smotanovou omáčkou
Buchty na pare s lekvárom, kak. posýpka, kakao

Celozrnná bageta syrová
Vyprážané kuracie stehno v cestíčku, pečivo

Piatok
Polievky: furmanská, pečivo

rascová s vajcom, pečivo
Hrádocký hovädzí závitok, zem., cvikla s chrenom
Kuracie stehno na smotane s hlivami, cestovina

Držky na diabolský spôsob, knedľa
Syrové tajomstvo, pečivo

Hubové rizoto, uhorkový šalát
Zemiak. knedličky tvarohovo-jahodové,

mak. posýpka
Bageta s pikantným mäsom 

Mliečny balíček
Sobota

Polievka: paradajková s ryžou, pečivo
Sviečková hovädzia pečienka, knedľa

Morčacie prsia s paprikou a brokol., ryža, šalát
Bageta šampiňónová so šunkou

Nedeľa
Polievka: roľnícka, pečivo

Brav. rezeň s broskyňou a syrom, zem., šalát
Jelenie ragú s brusnicami, cestovina

Bageta Gurmán

   V tieto dni pociťujeme síce po-
riadny chlad, ale leto sa nezadr-
žateľne blíži a nie je od veci už 
v týchto dňoch zobrať do úva-
hy niekoľko rád odborníkov, tý-
kajúcich sa slnenia, kúpania i 
pitného režimu. Predsa by ľu-
dia mali brať pri slnení, či kú-
paní  do úvahy niekoľko dob-
rých rád odborníkov. „V horú-
čavách, aké sme zažívali aj v 
minulých dňoch, sa viac potí-
me a z tela sa odparuje voda. 
Zásada je dodržať primeraný 

PRE RODINNÝCH PRÍSLUŠNÍKOV
manžel, manželka, druh, družka

6,00 €/2 hodinový vstup,
deti do 6 rokov veku zadarmo,

deti od 7 do 18 rokov veku
3,00 €/2 hodinový vstup.

Pondelok
Polievky: šošovicová kyslá, pečivo

mrkvová s pórom, pečivo
Maďarský hovädzí guláš, knedľa

Prírodný brav. rezeň, zelen. ryža, šalát
Lečo s klobásou, zemiaky

Mexický šalát, pečivo
Špaldovo-zemiakové placky, zakysanka

Žemľovka s tvarohom
Bageta salámová so šalátom

Ovocný balíček
Utorok

Polievky: hovädzia s pečeň. haluškami,
pečivo

frankfurtská, pečivo
Furmanský vyprážaný kur. rezeň,

zem. kaša, šalát
Bravčový perkelt, cestovina

Klužská kapusta
Zeleninový šalát s reďkovkou, pečivo
Top šalát s kuracím mäsom, pečivo

Šúľance s makom
Celozrnná bageta syrová

Pečená bravčová krkovička, pečivo
Streda

Polievky: prešporská, pečivo
karfi olová, pečivo

Hovädzie dusené, kôprová omáčka, knedľa
Morčacie soté na ázijský spôsob, ryža, šalát

Ryba na vidiecky spôsob, zemiaky, šalát
Cestovinový šalát s brokolicou

Zemiakový paprikáš, uhorkový šalát
Kysnutý koláč marhuľový, kakao

Bageta s pikantným mäsom
Mliečny balíček

Štvrtok
Polievky: kapustová s klobásou, pečivo

horácka, pečivo
Pečené kuracie stehno, tarhoňa, kompót

Bravčový rezeň s Nivou a šampiň.,
zemiaky, šalát

Pizza zeleninová so salámou
Pikantný syrový šalát, pečivo

Hovädzí guláš so zelenou fazuľkou
Hanácke koláče, kakao

Bageta s kuracím mäsom
Vyprážaný bravčový rezeň, pečivo

Piatok
Polievky: fazuľová kyslá, pečivo
krupicová so zeleninou, pečivo

Pečené kačacie stehno, červ. kapusta, knedľa
Portugalská hovädzia roštenka, ryža, šalát
Vyprážaný karfi ol, zem., tatárska omáčka

Lahôdkový šalát, pečivo
Kuracie prsia s plnkou, zeleninová obloha

Palacinky s džemom a čokoládou
Bageta Gurmán
Ovocný balíček

Sobota
Polievka: krúpková, pečivo

Kuracie prsia na paprike, cestovina
Bravčová krkovička na cesnaku, zem., cvikla

Bageta moravská
Nedeľa

Polievka: hrachová so salámou, pečivo
Segedínsky bravčový guláš, knedľa
Cigánske kuracie stehno, ryža, šalát

Bageta Apetito

Krásne májové počasie má aj svoje riziká
pitný režim a zásobiť orga-
nizmus dostatočným množ-
stvom tekutín. Neodporúča-
me piť ani prechladené ná-
poje - môže na to doplatiť hr-
dlo i hlasivky. Rovnako neod-
porúčame piť sladené nápo-
je, ale len vodu, či minerálky, 
ktoré treba kvôli rozličnému 
obsahu minerálov striedať. 
Kávičkári si môžu dovoliť 
v takých horúčavách, piť jed-

nu dve kávy denne, no za tým 
opäť vypiť dostatok vody, či 
minerálky,“ konštatuje MUDr. 
Viera Morihladková z odboru 
epidemiológie banskobystrické-
ho RÚVZ. Dodáva, že s kávou 
to ale netreba preháňať, aby 
sme si v tele nezvýšili veľmi ob-
sah kofeínu. Ten totiž okrem po-
vzbudivého účinku pôsobí aj na 
vylučovanie kyseliny chlorovo-
díkovej do žalúdka, takže môžu 

vzniknúť aj žalúdočné problé-
my. Ďalším „nebezpečenstvom 
“ je prudké slnko. Napriek tomu,  
že je máj, slnko  je už také sil-
né, ako v niektorých augusto-
vých dňoch, takže pri nadmer-
nom vystavení sa slnku hrozí 
prehriatie, alebo úpal. Netreba 
zabúdať na opaľovacie krémy 
s vysokým ochranným fakto-
rom. S opatrnosťou sa treba kú-
pať v nádržiach, jazerách, ume-

lých bágriskách - samozrejme 
kúpanie v nich je len na vlast-
né riziko, kde sa voda ešte ne-
stihla zohriať a zďaleka nie je 
taká teplá, ako by sa vzhľadom 
k teplote vzduchu mohlo zdať. 
Dlhšie vystavovanie sa slnku a 
náhly vstup do studenej vody 
môžu mať za následok aj ko-
laps organizmu. Kúpaliská, kto-
ré  začali s prevádzkou,  by mali 
mať už overenú kvalitu vody. 

Mária Tolnayová,
hovorkyňa RÚVZ B. Bystrica



Ďakujeme všetkým príbuzným, priateľom, bývalým spolupra-
covníkom, susedom, známym a ostatným, ktorí sa prišli roz-
lúčiť s našim milovaným manželom, otcom 
a starým otcom

Jozefom ŠURINOM z Podbrezovej.
Ďakujeme za kvetinové dary, ktorými ste 
sa pokúšali zmierniť náš hlboký žiaľ a zá-
roveň ďakujeme aj Dychovej hudbe Žele-
ziarní Podbrezová.

Smútiaca rodina

Spomienky
„Opustil si nás bez slova rozlúčky, ale my sme s tebou stá-

le v spomienkach a prosíme za spásu tvo-
jej duše.“
Dňa 20. mája uplynú dva roky odvtedy, ako 
nás navždy opustil milovaný syn, brat, otec 
a starý otec

Jaroslav POBOŽNÝ z Podbrezovej.
S láskou spomína celá rodina 

...
Dňa 3. júna si pripomíname prvé výročie od 
úmrtia nášho drahého manžela, otca a sta-
rého otca 

Ivana DIMITROVA
z Podbrezovej – Štiavničky.
Kto ste ho poznali, venujte mu spolu 

s nami tichú spomienku.
...

„Aj keď nie si medzi nami v srdciach žiješ 
stále s nami.“
Dňa 4. júna uplynie päť rokov odvtedy, ako 
nás navždy opustil milovaný manžel, otec 
a starý otec

Ján BRAŠO z Podbrezovej.
Sa láskou spomínajú manželka

a synovia s rodinami
...

„Hoci si odišiel náhle, nečakane a na roz-
lúčku nebol čas, všetci ťa v srdci máme, 
spomienky a láska ostanú navždy v nás.“
Dňa 18. mája uplynie sedem rokov čo nás 
navždy opustil

Ján KVIETOK
z Čierneho Balogu – Medveďova.

S láskou a úctou spomína manželka, sy-
novia, dcéra s rodinou a ostatná rodina

...
„Aj keď si odišiel, nie si medzi nami, v na-
šich srdciach žiješ stále s nami.“
Dňa 3. júna uplynie päť rokov odvtedy, ako nás 
navždy opustil milovaný syn, manžel, otec a brat

Ondrej NEMEC z Valaskej.
S láskou spomína celá rodina
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Poďakovanie

májovým

Inzertná služba

Blíži sa Medzinárodný deň detí a väčšina rodičov už rozmýšľa 
ako prekvapiť svoje deti, čo im darovať a neprehnať to. Je iba 
na vás, aký druh oslavy zvolíte, podstatné je, aby vaše deti cí-
tili, že ich máte radi. Prajeme vám veľa krásnych zážitkov, tre-
bárs aj na prechádzke na koníkoch.                                     (ok)

   V Žiari nad Hronom sa  28. apríla 2012 uskutočnili Majstrov-
stvá Slovenska v plesových choreografi ách a exhibíciách 2012. 
Zúčastnilo sa ich množstvo tanečných klubov z celého Sloven-
ska (Bratislava, Trenčín, Nitra, Lučenec, Lipany, Žilina, Koši-
ce...), ako aj tanečný klub z Českej republiky. Súťažilo sa v ka-
tegóriách- Junior ŠTT, LAT, Exhibície ŠTT, LAT, Dospelí ŠTT, 
LAT a Ostatné.
   Pestrá paleta kostýmov a nápaditých choreografi í mala svoj 
príbeh a očarila divákov. Tanečné umenie na parkete predvie-
dol aj Tomáš Surovec (Let´s Dance) so svojou partnerkou. Po-
rotcovia mali naozaj ťažkú úlohu vybrať tých najlepších.
   Majstrovstiev sa zúčastnil aj FÁBER DANCE TEAM SLOVA-
KIA v kategórii Juniori Latinskoamerické tance s choreografi ou 
Piráti, ktorá im priniesla 2. miesto a strieborný pohár. V ka-
tegórii dospelí Latinskoamerické tance získal FÁBER DANCE 
TEAM SLOVAKIA 1. miesto za choreografi u Changing Mo-
ods. Blahoželáme a ďakujeme za krásny umelecký zážitok.

(lg)

Majstri Slovenskej republiky 2012 v kategórii dospelí

Predám slnečný pozemok v Rohoz-
nej, 11 €/m2, dohoda. 0907 745 483

... 
Predám murovanú garáž na sídlisku 
Západ v Brezne. Cena dohodou. 

Pracovné jubileá
35-ročné

Marta VEVERKOVÁ

30-ročné
Pavel FIGĽUŠ

25-ročné
Július BOŠKO
Ivan KRÁLKA

Iveta TALIANOVÁ
Peter VOZÁR

20-ročné
Elena GIERTLOVÁ

Marek OLŠIAK
Pavol PEKÁR

Ing. Igor VEVERKA

životné jubileá
Jozef BELKO

Alena DAUČÍKOVÁ
Ladislav HUDÍK

Marian KOVÁČIK
Peter LIPNIČAN

Jozef ONDRÍČEK
Alena RIDZOŇOVÁ

Iveta TRNIKOVÁ
Jozef BOHÁČIK
Vladimír DARMO

Oľga PRESPERÍNOVÁ
Jana ŠTÁBELOVÁ

Bernardína TURČINOVÁ
Jozef KAZÁR

Ing. Emil KOSNO
Stanislav MICHALČÍK

Jozef RIDZOŇ
Dušan UHRÍK

Ďakujeme Nadácii Železiarne Pod-
brezová, Predstavenstvu Železiarní 
Podbrezová a.s., menovite predse-
dovi Ing. Vladimírovi Sotákovi,  pod-
predsedovi Ing. Marianovi Kurčíkovi 
a členovi Ing. Ľudovítovi Ihringovi za 
fi nančnú pomoc poskytnutú v mojej 
ťažkej situácii.

Miroslav Goceliak s rodinou
...

V živote človeka nastávajú chvíľky, 
ktoré v plnom zdraví nevníma ako vý-
nimočné. Ak však nastanú problémy, 
pomoc druhých je neoceniteľná. Takej 
sa mi dostalo od Ing. Vladimíra Zvarí-
ka, výrobného riaditeľa, ktorý mi po-
mohol zabezpečiť reoperáciu bedro-
vého kĺbu. Som mu za to nesmierne 
vďačná a z úprimného srdca mu ďa-
kujem.

Oľga Kupcová

Podľa údajov Štatistického úra-
du SR žilo ku koncu roka 2011 na 
území okresu Brezno 64 076 oby-
vateľov, pričom viac ako polovicu 
tvorili ženy 32 967. Počet živona-
rodených detí v roku 2011 bol 662 
a počet zomrelých osôb 682. Pri-
rodzený úbytok obyvateľstva bol 
20 osôb.  Počet prisťahovaných 
osôb bol 295, počet vysťahova-

Bude vás zaujímať

Ďakujeme

Majstrovstvá SR v plesových choreografiách a exhibíciách 2012

OCENENIA PRE FÁBER DANCE 
TEAM SLOVAKIA

Deň matiek sme oslávili aj v tomto roku v druhú májovú nedeľu. Mnohí poďakovali svojim mamám 
v rodinnom kruhu, ale využili aj širokú ponuku možností, ktoré v regióne pri tejto príležitosti organi-
zovali azda v každej dedinke či meste. Na breznianskom námestí sa 13. mája sa nielen oslavovalo, 
ale i súťažilo.Vo Valaskej bol slávnostný koncert v kostole sv. Martina, v ktorom vystúpili speváci, re-
citátori či inštrumentalisti.V  Dome kultúry ŽP, tak ako to zachytil objektív Ivety Kardhordovej, sa ma-
mám poďakovali deti materských a základných škôl.                                                                        (vk)

Kontakt: 0903 803 639
...

Dám do prenájmu garáž v Podbrezo-
vej – Kolkáreň. Kontakt: 0908 551 176

...
Predám rodinný dom na Piesku. Kon-
takt: 0904 144 252

ných obyvateľov z okresu bol 449 
obyvateľov. Celkový úbytok oby-
vateľov (prirodzený + sťahova-
ním) dosiahol hodnotu 174 osôb. 
V roku 2011 uzavrelo manžel-
stvo v okrese Brezno 257 párov 
a rozviedlo sa 110 manželstiev 
(42,8 percenta z počtu uzavre-
tých manželstiev). 

ŠÚ B. Bystrica

KST TOMO Brezno vás pozýva na 32. ročník akcie pre deti, ktorá sa uskutoč-
ní za každého počasia v nedeľu 3. júna 2012 v priestore pod Skalkou nad ne-
mocnicou. Vstup do rozprávkového lesa je od 9. do 11. hodiny s predpokla-
daným ukončením akcie o 14. hod. Predpredaj vstupeniek je v každej škôl-
ke a v TIK-u na námestí, účastnícky poplatok 4 €/dieťa. Plnenie úloh, prírod-
ná galéria či sladké odmeny čakajú na malých účastníkov. Každé dieťa do-
stane aj chlebík a špekáčik, ktorý si bude môcť vlastnoručne opiecť.      (ek)

CESTA ROZPRÁVKOVÝM LESOM
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ŽP – Lučenec 7:0
Náš druholigový tím sa stretol doma s Lučencom 5. mája a svo-
jim výkonom potešil oko i srdce fanúšikov. Domáci sa zhosti-
li úlohy víťaza už od prvých minút  - gólmi Tubonemiho (4. mi-
núta a premenený trestný kop v 69. minúte), štyri dal Čekov-
ský (40., 45., 59. a 81. minúte) a v 48. minúte sa k strelcom pri-
dal Nosko. Hoci skóre 7:0 potešilo trénera Jaroslava Kentoša, 
viac si cenil pohyblivosť tímu a  aktívny dressing, kto-
rým hráči donútili súpera k chybám. 

Michalovce – ŽP 0:0
V Michalovciach odohrali naši hráči 12. mája zápas 
s množstvom gólových príležitostí na oboch stranách, avšak zo 
žiadnej z nich gól nepadol. V prvom polčase  ako prvý ohrozil  
bránku Hanáka Kunca. Na strane hostí nepremenil priamy kop 
Pančík. Ani strelci  Škvarka a, Waseem nepokorili bránku Ha-
náka, ktorého ohrozil aj klubový hráč Nosko takmer vlastným 
gólom. Šance mali Bréda,  Andrič aj v druhej polovici hry, kto-
rú nakoniec dohrali oba tímy v bezgólovej remíze.               red.

Ďalšia úspešná kolkárska sezóna

   V ročníku 2011/2012 dominovali na 
slovenskej aj európskej kolkárskej scé-
ne. Všetkým mužským a dorastenec-
kým družstvám sa v tomto ročníku poda-
rilo získať v dlhodobých súťažiach me-
dailové pozície. A-družstvo získalo svoj 
trinásty majstrovský titul v rade, keď 
v najvyššej súťaži neprehralo jediný zá-
pas. B-družstvo získalo v najvyššej sú-
ťaží svoju premiérovú medailu, skončilo 
na 3. mieste. Dorastenecké družstvo ob-
sadilo 3. priečku v celoslovenskej súťa-
ži, čím sa dokázalo po zisku titulu v roč-
níku 2008/2009 opäť zaradiť medzi slo-
venskú dorasteneckú špičku. C družstvo 

   V Kolkárničke pri Hrone boli 4. mája dekorovaní víťazi Obecnej ligy v kolkoch v Pod-
brezovej, ktorými sa stalo družstvo Polícia mix (Kršteník, Muránsky, Niščák, Petráš Jo-
zef, Slivka, Oravčík, Dziad st., Schaller, Adámek, Kováčik, Šteller, Petrincová, Ševčík 
a Leitner). Vo fi nálovom zápase play off porazilo Šable 16,5:3,5. Zápas o 3. miesto lep-
šie zvládlo družstvo Oceliarne, ktoré si poradilo s obhajcom minuloročného prvenstva 
Pobabreš (12:8). V súťaži jednotlivcov zvíťazil Tomáš Herich (priemer 281,1 bodu), 2. 
a 3. miesto patrilo bratom Svitekovcom, Michal (278,6) zvíťazil pred Ľubošom (277,4). 
Súťaže sa zúčastnilo desať tímov - nováčikom bolo družstvo Atlétov, a 127 aktívnych 
hráčov, z ktorých 25 sa podarilo prekročiť priemer 250 bodov. Víťazi nás budú re-
prezentovať na celoslovenskom fi nále mestských kolkárskych líg, ktoré sa uskutoční 
v dňoch 2. - 3. júna v Hlohovci.
Konečné poradie družstiev Obecnej ligy: 1.Polícia mix, 2. Šable, 3. Oceliareň, 4. 
Pobabreš, 5. Perla, 6. Strojár, 7. Bufeťáci, 8. Astra, 9. Atléti, 10. Tymysty.

V Pravenci sa 8. mája uskutočnil Sloven-
ský pohár kategórii horských bicyklov. 
Pretekári Cyklistického klubu ŽP Šport 
v ňom obasadili v ktg.  mini chlapci 9. 
miesto Jakub Banko, v kat. juniorov zví-
ťazil Šimon Vozár, 5. bol Sebastián Ča-
necký, zo starších žiakov skončili 10. To-
máš Tapajčík a 11. Daniel Rajčok, v katg.  
kadeti 4. miesto obsadil Pavol Kvietok a 
12. Daniel Mihalíček. Víťazkou kategó-
rie kadetiek sa stala  Tereza Medveďová.

(pm)

19. mája o 10. a 12. hod.
FŠ Brezno (staré ihrisko), I. liga mladší žiaci ŽP – MFK Kysucké Nové Mesto

20. mája o 10. a 12.15 hod.
FŠ Podbrezová – Skalica, II. liga dorastu ŽP B – Tatran Liptovský Mikuláš

23. mája o 17. hod.
FŠ Podbrezová - Kolkáreň, II. liga mužov ŽP – TJ Spartak Myjava

23. mája od 14. hod., FŠ Podbrezová - Kolkáreň
semifi nálové zápasy a fi nále turnaja žiakov o „Pohár generálneho riaditeľa ŽP“

26. mája  o 11. a 13.15 hod.
FŠ Valaská, I. liga dorastu ŽP – MFK Košice

26. mája o 10. a 12. hod.
FŠ Podbrezová – Skalica, I. liga starší žiaci ŽP – FK Dukla Banská Bystrica

26. mája o 10. a 12. hod.
Banská Bystrica, I. liga mladší žiaci FK Dukla Banská Bystrica - ŽP

26. – 27. máj 
Slovenský pohár v kategórii horských bicyklov, Smolenice

Sprava Čekovský, najlepší strelec zápasu s Lučencom objek-
tívom I. Kardhordovej

V obecnej lige zvíťazil tím Polície Zvíťazili Vozár
a Medveďová

A-družstvo Dorastenci B-družstvo

Foto: Bystrík Vadovič

„Železiari“ dvakrát prepisovali históriu kolkárskeho športu. Prvý raz 
sa im to podarilo týždeň pred odchodom na fi nále Ligy majstrov, kde 
ako prvý na svete pokorili hranicu 4 000 bodov a vytvorili nový sve-
tový a slovenský rekord družstiev na dráhach s certifi kátom NBC vý-
konom 4 070 bodov. Druhýkrát prepísali históriu obhajobou víťazstva 
v Lige majstrov čo sa v doterajšej histórii žiadnemu klubu nepodarilo.

v 1. lige východ s omladeným družstvom 
doplneným o dorasteneckých a junior-
ských odchovancov skončilo na 3. mies-
te a od postupu do najvyššej súťaže ich 
delili len tri body. Jediné, ktoré nezíska-
lo v dlhodobej súťaži medailu je družstvo 
žien ktoré skončilo na 5. mieste. 
A-družstvo vytvorilo 8 nových rekordov 
dráh a na všetkých kolkárňach sloven-
skej Extraligy dosiahli v tomto ročníku 
najvyššie výkony družstva. Vytvorili nový 
slovenský a svetový rekord s hodnotou 
4 070 bodov, a ako prví v histórii preko-
nali magickú hranicu štyritisíc bodov. Vil-
moš Zavarko dosiahol najvyšší výkon 

jednotlivca na svete výkonom 740 bo-
dov na dráhach s certifi kátom NBC. Ivan 
Čech je nositeľom nového slovenského  
rekordu s hodnotou 726 bodov.
   Podbrezová zvíťazila v troch turnajoch 
NBC „A“ kategórie a v ďalších medzi-
národných turnajoch. Zavarko, hráč ŽP 
Šport Podbrezová, aktuálny svetový re-
kordér a úradujúci majster sveta je viac 
ako dva roky vedúcim hráčom svetové-
ho rebríčka NBC. Tretie miesto v ňom 
patrí Tomášovi Pašiakovi, šieste je v ru-
kách Ivana Čecha, siedmy je Milan Tom-
ka, ôsmy Jovan Ćalić, dvanásty Bys-
trík Vadovič, trinásty Radoslav Foltín 
a štrnásty Ondrej Kyselica. Podbrezov-
skí hráči ovládli aj slovenskú Extraligu 
v súťaži jednotlivcov. Prvé miesto obsa-
dil Vilmoš Zavarko (s priemerom 671,60 
boda), druhý skončil Ivan Čech (641,59), 
štvrtý Jovan Ćalić (623,70), piaty Ondrej 
Kyselica (618,99). Medzi najlepšími že-

nami v ich Extralige bola na 8. mies-
te Dagmar Kyselicová. V dorasteneckej 
lige sa v súťaži jednotlivcov umiestnil na 
3. priečke Radovan Balco (s priemerom 
549,1 boda), na 4. mieste Tomáš Dziad 
(547). Tomáš Dziad na Majstrovstvách 
SR 2012 jednotlivcov získal striebornú 
medailu. Muži a ženy zápolili 12. – 13. 
mája v súťaži jednotlivcov.
   Obrovskú zásluhu na dosiahnutých vý-
sledkoch má tréner Miloš Ponjavič, pod-
porovaný prezidentom klubu Júliusom 
Kriváňom a manažérom Pavlom Küh-
nelom.
Zloženie jednotlivých družstiev:
Muži A
Vilmoš Zavarko, Ivan Čech, Jovan Ćalić, 
Ondrej Kyselica, Radoslav Foltín a Mi-
lan Tomka. Tréner Miloš Ponjavič.
Muži B
Bystrík Vadovič, Erik Kuna, Tomáš Pa-
šiak, Radoslav Kürty, Ľuboš Figura a To-

máš Dilský. Tréner Miloš Ponjavič.
Muži C
Ľuboš Svitek, Pavol Paulečko, Tomáš 
Dziad, Tomáš Herich, Radovan Balco, 
Jozef Petráš, Juraj Kriváň, Michal Dil-
ský, Marek Štefančík. Tréner Miloš Pon-
javič, vedúci družstva Milan Dziad.
Dorast
Tomáš Dziad, Radovan Balco, Michal 
Dilský, Marek Štefančík, Dominika Ky-
selicová a Michal Babčan. Tréner Miloš 
Ponjavič, asistent Ondrej Kyselica.
Ženy
Dagmar Kyselicová, Jana Turčanová, 
Edita Hiadlovská, Eva Bábelová, Domi-
nika Skalošová a Dominika Kyselicová.
Konečné poradie v tabuľkách: Extrali-
ga muži: ŽP A 1. miesto, ŽP B 3. miesto,
Extraliga ženy: ŽP ženy 5. miesto, 1. liga 
východ: ŽP C 3. miesto, Dorastenecká 
liga východ: ŽP 3. miesto.

(kys)


