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V rámci návštevy Železiarní Podbrezová si v posledný septem-
brový piatok prezreli členovia Predstavenstva a najlepší pracovní-
ci Allianz – Slovenská poisťovňa a.s. aj Hutnícke múzeum, kde ich 
privítal podpredseda predstavenstva Ing. Marian Kurčík.

F: O. Kleinová

Šesťdesiatročné jubileum Hutníckej fakulty TU v Košiciach

   Hutnícka fakulta Technickej 
univerzity v Košiciach si pripo-
menula šesťdesiat rokov svo-
jej existencie. Podujatia veno-
vané tomuto výročiu vyvrcholili 
20. septembra 2012 slávnost-
nými zasadnutiami vedeckých 
rád Technickej univerzity v Ko-
šiciach a jej hutníckej fakul-
ty a slávnostným zhromažde-
ním za účasti zástupcov aka-
demických obcí Slovenska i 
zo zahraničia a partnerov prie-
myselnej sféry, medzi ktorý-
mi bolo aj predstavenstvo na-
šej spoločnosti. Dekan hutníc-
kej fakulty Peter Horňak priblí-
žil v slávnostnom príhovore jej 

Čestný doktorát pre Ing. Vladimíra Sotáka

Čestný titul „doctor honoris causa“ udelil Vladimírovi Sotákovi, predsedovi Predstavenstva a generál-
nemu riaditeľovi ŽP, rektor Technickej univerzity v Košiciach Anton Čižmár.

Člen Predstavenstva a výrobný riaditeľ ŽP a.s. Ing. Vladimír Zva-
rík preberá z rúk dekana hutníckej fakulty Petra Horňaka plaketu za 
prínos k rozvoju fakulty a za dlhoročnú spoluprácu.

Riaditeľ dcérskej spoločnosti  ŽP VVC profesor Ľudovít Parilák pre-
berá z rúk dekana hutníckej fakulty Petra Horňaka plaketu za prí-
nos k rozvoju fakulty a za dlhoročnú spoluprácu.

F: I. Kardhordová

vznik a vývoj. „Hut-
nícka fakulta je 
jednou z troch za-
kladajúcich fakúlt 
Technickej univer-
zity v Košiciach. 
Zriadená bola na 
základe vládneho 
nariadenia z 8. júla 
1952 a opiera sa o 
technickú a kultúr-
nu podstatu hut-
níckych tradícií. 
Hlási sa k duchov-
ným tradíciám, ktorých pôvod-
kyňou bola Banská akadémia 
v Banskej Štiavnici založená 
v roku 1762 Máriou Teréziou. 

Rozhodnutie o zriadení fakulty 
vyplývalo z hutníckych tradícií 
a plánov priemyselného rozvo-
ja Slovenska. Hutnícka fakulta 
sa stala zdrojom vysokoškol-
sky vzdelaných odborníkov 
pre oceliarske podniky v Koši-
ciach a v Podbrezovej, pre vý-
robu medi v Krompachoch, hli-
níka v Žiari nad Hronom, vý-
robcu ferozliatin na Orave a 
podniky v Čechách,“ konšta-
toval dekan (výňatok príhovo-
ru nájdete na 5. strane). Na 
slávnostnom zasadnutí vedec-
kých rád Technickej univerzity 
a jej hutníckej fakulty bol ude-
lený čestný titul „doctor hono-
ris causa Technickej univerzi-
ty v Košiciach“ Ing. Vladimírovi 
Sotákovi, predsedovi Predsta-
venstva a generálnemu riadi-
teľovi Železiarní Podbrezová. 
Dekan hutníckej fakulty Peter 

Horňak pri tejto príležitosti po-
vedal: „Vedecká rada hutníc-
kej  fakulty mala tú česť pred-
ložiť návrh na udelenie čest-
ného doktorátu Vedeckej rade 
Technickej univerzity v Koši-
ciach. Pán Ing. Vladimír So-
ták spĺňa kritériá stanovené 
pre udelenie takéhoto vyso-
kého ocenenia, pretože ide o 
významnú osobnosť sloven-
ského a európskeho hutníc-
tva. Právo udeliť túto čestnú 
vedeckú hodnosť pa trí medzi 
najvýznamnejšie výsady uni-
verzity. Týmto aktom prejavuje 
svoje ocenenie a úctu k osob-
nostiam, ktorých prínos je evi-
dentný a prekračuje zvyčajné 
spoločenské kritériá.“ 
   Jubilujúcej poprednej ve-
decko – výskumnej a vzdelá-

vacej inštitúcii orientovanej na 
metalurgiu a materiálové tech-
nológie zablahoželal aj rektor 
Technickej univerzity v Koši-
ciach Anton Čižmár. Nasledo-
vali blahoželania predstavite-
ľov najvýznamnejších hutníc-
kych spoločností, medzi kto-
rými pozdravil prítomných aj 
Ing. Vladimír Soták. Pri príle-
žitosti významného jubilea de-
kan Hutníckej fakulty odovzdal 
ocenenia. Plaketu Hutníckej 
fakulty Technickej univerzity v 
Košiciach za prínos k rozvoju 
fakulty a za dlhoročnú spolu-
prácu prevzal aj člen Predsta-
venstva a výrobný riaditeľ ŽP 
Ing. Vladimír Zvarík a riaditeľ 
dcérskej spoločnosti ŽP VVC 
profesor Ľudovít Parilák.

O. Kleinová

Pozývame vás na futbalový zápas mužov na domácej pôde 13. októbra 2012 o 14.30 hod. s Dunajskou Stredou
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Čo je metabolický
syndróm

Ing. Martin DOMOVEC, výrobný úsek
   - Je to jeden z tých novodobých neduhov, 
ktorý medicína pripisuje kombinácii obezi-
ty, vysokej hladiny tukov v krvi, nízkej hla-
diny „dobrého“ HDL cholesterolu, vysokého 
krvného tlaku a vysokej hladiny cukru v krvi. 
Pripisuje sa mu vysoké zdravotné riziko, ale 
ako vraví klasik, žiadna choroba nie je taká 
nebezpečná ako niektorí lekári.

   Defi novať metabolický syndróm nie je jednodu-
ché. Nie je to totiž len jedna choroba, ale súbor 
mnohých problémov. Aj keď je rozvoj metabolic-
kého syndrómu riadený geneticky, veľmi spoľah-
livo sa mu dá vyhnúť zdravým životným štýlom. 
Viac na 6. strane.

Mgr. Eva STRMEŇOVÁ, personálny odbor
   - Známy aj ako syndróm X alebo pod ozna-
čením syndróm inzulínovej rezistencie. Nejde 
len o obezitu, ale zahŕňa kombináciu rizikových 
faktorov, ako napr. nadváha s veľkým obvodom 
pása, vysoký krvný tlak, do úvahy sa berie hladi-
na cholesterolu, krvného cukru, bielkovín v moči, 
ktoré môžu viesť k vážnemu poškodeniu zdra-
via. Otázka je, aký vplyv má spôsob stravovania 
(hlavne obsah tuku v strave) a genetickej pre-
dispozície na vznik syndrómu. Za najúčinnejšiu 
prevenciu je považovaný zdravý spôsob stravo-
vania (možno zabudnúť na fast-food) a hlavne 
telesná aktivita.

Ing. Igor VEVERKA, odbor technického do-
zoru
   - Myslím, že ide o medicínsky termín, ktorý 
je v súčasnosti často spomínaný, spájaný s ne-
správnym stravovaním a životným štýlom. Mé-
dií som zachytil, že sú to vlastne rizikové faktory 
ako vysoký krvný tlak, vyššia hladina tukov, kto-
rých prítomnosť zvyšuje nebezpečenstvo vzni-
ku srdcového či mozgového infarktu alebo cuk-
rovky. Najlepšou prevenciou je určitá pohybo-
vá aktivita, ale nie v obývačke pred televízorom.

Alena FILLOVÁ, odb. predaja a mark.
   - Metabolický syndróm je spôsobený  kom-
bináciou viacerých rizikových faktorov, kto-
ré predstavujú vysoké nebezpečenstvo pre 
naše zdravie. Je spôsobený sedavým spô-
sobom života, diétnymi a genetickými fak-
tormi. Je priamou cestou k neliečiteľným for-
mám ochorení srdca a ďalších zdravotných 
problémov. Ochoreniu môžeme predchá-
dzať, viac - menej môžeme ovplyvniť viac 
faktorov, ktoré zdravotný stav zhoršujú.

Ing. Viera TREBULOVÁ, Spörkerová, 
oceliareň
   - Metabolický syndróm - pracujem na tom, 
aby ma tento „bonus“ modernej doby nepo-
stihol. Je to civilizačné ochorenie zapríčine-
né pohodlným spôsobom života a nadmer-
ným príjmom potravy. Myslím, že je to mo-
derný názov pre klasickú obezitu. To, čo má 
vyspelý svet, ja mať nemusím!

Mgr. Radovan RYBOVIČ,
ŽP Informatika
- Metabolický syndróm je fenomén doby, 
ktorý je dôsledkom súčasného životného 
štýlu - stresy, životospráva, stravovanie, 
žiadny pohyb... Vzhľadom na môj spôsob 
života pevne verím, že mi to nehrozí. 

Dane v Európe

Bulharsko

Spoločnosť ŽP EKO QELET a.s. 
otvorila novovybudovanú zberňu 
oceľového šrotu a farebných ko-
vov v Liptovskom Mikuláši, časť 
Okoličné, Okoličianska 63. Je si-
tuovaná pri hlavnej ceste Liptovský 
Hrádok - Liptovský Mikuláš. Zber-
ňa je organizačne začlenená pod 
stredisko Brezno. Okrem výku-
pu pre širšie okolie Mikuláša a pri-
ľahlých obcí bude zberňa slúžiť aj 
ako základňa pre zvoz nového od-

   Vo všeobecnosti je daňová sústa-
va Bulharska radená medzi sústa-
vy s rôznorodými daňovými stimul-
mi zameranými na rozvoj určitých 
oblastí, odvetví či podporu zamest-
nanosti. Štátnu kasu napĺňa skôr 
príjmami zo spotrebných daní, ako 
z daní priamych.

Daň z príjmov
fyzických osôb

   Pôvodný systém progresívneho 
zdaňovania s troma úrovňami sa-
dzieb (20%, 22% a 24%) bol v roku 
2008 nahradený systémom jednot-
nej daňovej sadzby. 
   V súčasnosti Bulhari zdaňu-
jú svoje príjmy 10% daňovou 
sadzbou. Výnimku tvoria len živ-
nostníci, ktorým je určená zvýšená 
15% sadzba.
   Príjmy dosahované fyzickými 
osobami sa delia do piatich hlav-
ných skupín, a to príjmy zo závis-
lej činnosti, príjmy z podnikateľ-
ských aktivít a profesijných čin-
ností, príjmy z prenájmu hnuteľné-
ho a nehnuteľného majetku, kapi-
tálové príjmy a napokon je to veľ-
ká skupina ostatných príjmov. Bul-
hari si nemôžu svoje zdaniteľné príj-
my znížiť o klasické nezdaniteľné 
časti základu dane tak ako my, keď 
pre rok 2012 si uplatníme nezda-
niteľnú časť základu dane vo výš-
ke 3 644,74€. Môžu si základ dane 
znížiť len o zaplatené príspevky na 
sociálne a dôchodkové zabezpeče-
nie, dobrovoľné príspevky na pois-
tenie v nezamestnanosti ako aj za-
platené zdravotné a životné poiste-
nie. Je to z dôvodu, že príjmy z ta-
kéhoto zabezpečenia a poistenia 
sú zdaňované 10% zrážkovou da-
ňou. Výnimku tvoria len zdravot-
ne postihnuté osoby, ktoré si môžu 
svoje príjmy znížiť o špeciálnu roč-

nú nezdaniteľnú časť vo výške 
7 920 BGN, čo predstavuje zhru-
ba 4 050€.
   Bulharský daňový systém popri 
daňových úľavách určených mla-
dým manželským párom obsahu-
je ešte jednu špeciálnu 5%daňo-
vú úľavu z celkovej daňovej povin-
nosti, ktorá je určená tým daňovní-
kom, ktorí podajú daňové prizna-
nie do 10. februára, či elektronicky.

Daň z príjmov
právnických osôb

   Základná daňová sadzba, kto-
rou sú zdaňované zisky spoloč-
ností pôsobiacich na území Bul-
harska, je rovnaká ako sadzba 
akou sú zdaňované príjmy obyva-
teľstva. Bulharsko tak s 10% kor-
porátnou daňou a mnohými daňo-
vými úľavami patrí medzi štáty nie-
len s nízkym daňovým zaťažením, 
ale hlavne medzi štáty participujú-
ce na škodlivej daňovej konkuren-
cii v rámci Európskeho spoločen-
stva. Tento fakt podporuje aj exis-
tencia špeciálnych ekonomických 
zón s výhodným výmenným kur-
zom či možnosťou preniesť zisk 
do iných krajín bez väčších obme-
dzení. Rozsiahle stimuly Bulhar-
sko poskytuje aj tým spoločnos-

tiam, ktoré sa rozhodnú investo-
vať v regiónoch s vysokou úrovňou 
nezamestnanosti, pričom majú po-
dobu buď daňových úľav alebo od-
pustenia platenia odvodov za za-
mestnancov.
   Daň z príjmov vôbec neplatia 
špeciálne účelové investičné spo-
ločnosti či spoločnosti zaoberajú-
ce sa kolektívnym investovaním. 
Špeciálne daňové režimy sú uplat-
ňované v prípade námorných lod-
ných spoločností, hazardu či štát-
nych orgánov.
   Dividendy, úroky a licenčné po-
platky sú v Bulharsku zdaňované 
5% zrážkovou daňou (dividendy 
vyplácané v rámci dvoch členských 
štátov EÚ zdaňované nie sú).

Miestne dane
   Bulharsko uplatňuje klasickú daň 
z nehnuteľností, ako aj daň z de-
dičstva a darovania, špeciálnu tu-
ristickú daň, daň z motorových vo-
zidiel a daň z prechodu a prevodu 
nehnuteľnosti. Daň z nehnuteľnos-
tí sa pohybuje v rozmedzí 0,01% 
až 0,45% ročne z čistej účtovnej 
hodnoty nehnuteľnosti a určuje ju 
každá oblasť osobitne.
   Pre porovnanie: na Slovensku ne-
existuje daň z darovania, ani z pre-
chodu a prevodu nehnuteľností a 
daň z nehnuteľností sa odvíja od 
metrov štvorcových danej nehnu-
teľnosti, nie od jej účtovnej hodnoty.

Nepriame dane
   Bulharsko uplatňuje základnú 
sadzbu dane z pridanej hodno-
ty na úrovni 20% a jednu zníženú 
9% sadzbu, ktorá sa týka len hote-
lových služieb.
   Spotrebné dane sú harmonizo-
vané s EÚ.

Ing. Alena Kvačkajová
Zdroj: Verlag Dashöfer

Opäť pribudla zberňa

padu z blízkej fi rmy Craemer, ktorá 
je významným európskym výrob-
com automobilových sedadiel. Vy-
rába ich v množstve 1,8 mil. kusov 

takmer pre všetky typy áut. Zber-
ňa je pripojená na internet a všetky 
váhy vážia v on-line režime.

(JB)

Aj keď ma nechali samu, nenudím sa...
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  Sympózia Medzinárodnej 
akadémie kultúry a umenia, 
ktoré sa konalo od 15. do 25. 
septembra 2012 na Táľoch, 
sa zúčastnili akademickí ma-
liari zvučných mien Ruskej fe-
derácie, ako profesor Valerij 
Rževskij, profesor Nikolaj So-
lomin, docent Alexander Go-
lyšev, Michail Goršunov, Vla-
dimír Latincev, akademický 
maliar Piotr Stronskij. Sloven-
sko zastupoval riaditeľ Me-
dzinárodnej akadémie kultúry 
a umenia SR Andrej Smolák 
maliar a galerista, laureát Sve-
tovej ceny Salvadora Dalího, 
laureát Európskej ceny Franza 
Kafku, laureát Ceny Európskej 
únie umenia a mnohých iných 
ocenení za umeleckú tvorbu a 
realizáciu kultúrnych a ume-
leckých projektov. Sympózia 
sa nedožil náš akademický 
maliar Marián Prešnajder, kto-
rý náhle zomrel deň pred jeho 
začatím.  
  Účastníci sympózia sa v prvé 
dni oboznámili s okolitou prí-
rodou a hľadali inšpirácie na 
svoju tvorbu. Počas nasledu-
júcich dní  maľovali v prírode 
v okolí Hradu Ľupča, v Brus-
ne, na Gray Bear, na Lome 
i v okolí podbrezovských že-
leziarní. V deň rozlúčky sme 
oslovili prezidenta Medzi-
národnej akadémie kultúry 
a umenia, akademického ma-
liara Piotra Stronského a po-
žiadali o dojmy z pobytu v na-
šom regióne:
   - Ja osobne nie som na Slo-
vensku prvýkrát. Poznám Bra-
tislavu, Sninu, bol som v Det-
ve, na Horehroní sa mi veľmi 
páči. Žijú tu veľmi dobrí a po-
hostinní ľudia. Je pre nás po-
tešením, že sme mohli sem Odskúšali aj golfový trenažér.                         F: I. Kardhordová

Obrazy budú vystavené na Hrade Ľupča
Po Sympóziu Medzinárodnej akadémie kultúry a umenia

prísť, spoznať Nízke Tatry, za 
čo ďakujeme predovšetkým 
pánovi Vladimírovi Sotáko-
vi. Len vďaka tomu, že nám 
umožnil sem prísť, mohli sme 
vidieť túto prekrásnu časť Slo-
venska. Snažili sme sa zo-
braziť to, čo sme v okolí vní-
mali a nechávame tu dvad-
sať obrazov regiónu Horehro-
nia. Naši akademickí malia-
ri sa pokúšali zachytiť scené-
riu Hradu Ľupča, krásu ho-
rehronskej dediny a umelecky 
stvárniť pohľad na podbrezov-
ské železiarne. Maľovať prie-

myselné centrum je veľmi ná-
ročné, napriek tomu to bola 
pre nás výzva. Verím, že ume-
leckou kolekciou obrazov, kto-
ré sme vytvorili, sme naplni-
li očakávané predstavy. Naše 
práce by mali byť inštalované 
na Hrade Ľupča a pre nás je 
česť, že ich budú vidieť náv-
števníci. Verím, že cieľ medzi-
národného sympózia bol na-
plnený. Som presvedčený, že 
myšlienku spolupráce je po-
trebné rozvíjať aj do ďalších 
rokov. Verím, že sa to podarí 
a o rok sa opäť stretneme.
O. Kleinová

Prezident Medzinárodnej akadémie kultúry a umenia, akademický maliar Piotr Stronskij zveč-
nil pohľad na ŽP – starý závod.                                                                             F: A. Nociarová

Profesora Nikolaja Solomina uchvátila okolitá príroda.
F: I. Kardhordová

Návšteva Hradu Ľupča bola jednou z inšpirácií.
F: O. Kleinová

Pohľad na výrobu ocele maliarov fascinoval.
F: I. Kardhordová

So záujmom si prezreli naše súkromné školy.
F: I. Kardhordová
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Nápravná a preventívna činnosť z 
vykonaných auditov Systému ria-
denia bezpečnosti práce (SRBP) 
je realizovaná požiadavkou na ná-
pravné a preventívne opatrenia v 
zmysle hodnotiacej a pozorova-
cej správy.
   Spoločnosť SGS Slovakia, s.r.o., 
vykonala 23. februára recertifi -
kačný audit SRBP podľa OHSAS 
18001:2007, kde Železiarne Pod-

Z analýzy stavu bezpečnosti
a hygieny práce za I. polrok 2012

v ŽP a.s. vyberáme:

ODŠKODNENIE, REGRESY
   V zmysle zákona č. 311/2001 bolo v akciovej spoločnosti odškodne-
ných 28 pracovných úrazov, z dôvodu porušenia zásad bezpečnosti prá-
ce bolo v 5 prípadoch odškodnenie čiastočné. Podľa zákona č. 461/2003 
Z.z. bolo odškodnených aj 28 evidovaných úrazov, z toho 3 boli z dôvodu 
porušenia zásad bezpečnosti práce odškodnené čiastočne.
   Výzva na uznanie a dobrovoľné plnenie náhrad dávok poskytnutých 
z poistenia zodpovednosti za pracovné úrazy nebola zo strany zdravot-
ných poisťovní a Sociálnej poisťovne uplatnená.

PROGRAM ZLEPŠOVANIA ÚROVNE BOZP
A OZDRAVNÝCH OPATRENÍ

   V spoločnosti je spracovaný 
rámcový dokument, v ktorom sú 
stanovené postupy pre tvorbu a 
určovanie špecifi ckých cieľov v 
oblasti BOZP. Pre dosahovanie 
spoločných dlhodobých cieľov 
je v súčinnosti s ostatnými ria-
diacimi systémami prijatá Kon-
cepcia a stratégia kvality, en-
vironmentálneho manažérstva 
a bezpečnosti práce v ŽP a.s. 
Krátkodobé ciele na príslušný 

kalendárny rok sú koncipované 
v Programe zlepšovania úrovne 
BOZP a ozdravných opatrení, 
ktorý je schvaľovaný k dosaho-
vaniu rámcových cieľov defi no-
vaných v Politike BOZP ŽP a.s.
   V Programe zlepšovania úrov-
ne BOZP a ozdravných opatre-
ní bolo pre tento rok naplánova-
ných 46 akcií v celkových nákla-
doch 1 151,7 tis. eur. V prvom 
polroku bolo splnených dva-

násť akcií (vo výške 322,1 tis. 
eur) a jedenásť akcií je rozpra-
covaných (v nákladoch 248,9 
tis. eur). Nad rámec schválené-
ho programu boli splnené šty-
ri akcie v objeme 10,6 tis. eur. 
Celkové náklady vynaložené 
na zlepšovanie úrovne BOZP 
a ozdravné opatrenia – vrátane 
neplánovaných akcií – v prvom 
polroku predstavovali 581,6 tis. 
eur.

   V rámci ochrany života a zdra-
via zamestnancov sú v pláne 
krátkodobých cieľov a ozdrav-
ných opatrení zahrnuté nákla-
dy na osobné ochranné pracov-
né prostriedky, mycie, čistia-
ce a dezinfekčné prostriedky a 
ochranné nápoje. V prvom polro-
ku bolo na bezpečnosť a ochranu 
zdravia zamestnancov vynalože-

   Úlohy PZS zabezpečuje tím odborných zamestnancov, zložený z pracovného a všeobecného lekára, 
verejného zdravotníka, zdravotnej sestry a ďalších zamestnancov. Pracovná zdravotná služba zabez-
pečuje dohľad nad pracovným prostredím a zdravím zamestnancov ŽP a.s. a od 1. septembra 2010 aj 
pre celú skupinu ŽP GROUP.

Zamestnanci oddelenia PZS vyko-
nali kvalitatívne a kvantitatívne hod-
notenie zdravotných rizík za účelom 
zníženia expozície zamestnancov 
fyzikálnym, chemickým, biologickým 
a iným faktorom.  V zmysle nariade-
nia vlády SR č. 355/2006 Z.z. boli 

spracované prevádzkové poriadky 
pre bezpečnú prácu s chemickými 
faktormi v ťahárni rúr, druhovýrobe a 
doprave. Za účelom prehodnotenia 
stavu pracovného prostredia bolo na 
pracoviskách vykonaných 378 mera-
ní priemyslových škodlivín. Na škod-
livinu hluk bolo vykonaných 97 me-
raní, denné a umelé osvetlenie bolo 
posudzované 281 krát.

   V prvom polroku bola vykonaná kontrola dodržiavania platnej legis-
latívy v oblasti ochrany zdravia zamestnancov pri práci s toxickými 
a veľmi toxickými chemickými látkami a zmesami. S uvedenými lát-
kami v sledovanom období manipulovali na pracoviskách odboru ria-
denia kvality, prevádzkarne energetika, ťahárne rúr, centrálnej údrž-
by, druhovýroby, dopravy a odboru zásobovania. Kontrola potvrdila, 
že pri manipulácii a skladovaní týchto látok boli zabezpečené všetky 
preventívne opatrenia. Vo fi rme bolo v danom období zaevidovaných 
14 veľmi toxických, 38 toxických a 24 karcinogénnych látok.

   Najčastejším rizikom pracovné-
ho prostredia bol v sledovanom 
období hluk. Nadmerným účin-
kom hluku bolo exponovaných 
1873 zamestnancov, čo predsta-
vovalo 55,7 percenta z celkové-
ho stavu zamestnancov ŽP a.s. 
Ďalšími významnými faktormi, 
podľa počtu exponovaných za-
mestnancov, bola - fyzická záťaž, 
ktorou bolo exponovaných 333 
zamestnancov (10 percent), te-
pelná záťaž 107 (3,2 percenta), 
ostatný pevný aerosol (prach) 90 
(2,7 percenta), infračervené žia-

   Výskyt chorôb z povolania a pro-
fesionálnych otráv je indikátorom ich 
vývoja a dôležitým faktorom pri hod-
notení účinnosti primárnej prevencie 
a zdravotnej starostlivosti o zdravie 
zamestnancov vykonávajúcich riziko-
vé práce. Za obdobie od roku 2008 až 
do júna 2012 boli priznané tri choroby 
z povolania a to v odbore riadenia kva-
lity, centrálnej údržbe a v ťahárni rúr.

   Povinnosť zabezpečiť pre za-
mestnancov rekondičné poby-
ty alebo rehabilitáciu v súvislos-
ti s prácou a uhrádzať s tým súvi-
siace náklady sa týka zamestnáva-
teľa, ktorého zamestnanci vykoná-
vajú rizikové práce, okrem zamest-
nancov exponovaných vybraným 
škodlivým faktorom (chemickým 
faktorom spôsobujúcim vznik pro-
fesionálnej kožnej alergie, biologic-
kým faktorom, či elektromagnetic-
kému, ultrafi alovému alebo infra-
červenému žiareniu, laseru a hlu-
ku). Aj v prvom polroku boli rekon-
dičné pobyty zabezpečované v za-
riadení akciovej spoločnosti Tále.

   Za prvých šesť mesiacov tohto 
roka bolo v ŽP a.s. nahlásených 711 
nových prípadov PN pre chorobu 
alebo úrazu, z dôvodu ktorých bolo 
vymeškaných 27 821 kalendárnych 
dní. V porovnaní s rovnakým obdo-
bím minulého roka to bolo menej 
o 34 prípadov PN a o 471 kalendár-
nych dní. Každý novohlásený prí-
pad PN trval v priemere 39 dní (viac 
o 1 deň v porovnaní s minulým ro-
kom). Denne na pracoviskách chý-
balo z dôvodu PN v priemere 153 
zamestnancov, čo je o troch menej 
ako v rovnakom období minulého 
roka. Priemerné percento PN bolo 
4,56 (nižšie o 0,05 percenta ako v 
prvom polroku 2011).
   Podľa mesiacov bol najvyšší počet 
novohlásených prípadov PN a ka-

Pracovná neschopnosť (PN)
lendárnych dní PN, ako aj najvyššie 
percento PN v marci, priemerná 
doba trvania PN bola najvyššia v 
apríli a najväčší denný priemer chý-
bajúcich zamestnancov bol v marci.
   PN podľa prevádzkarní a odborov 
bola v I. polroku najvyššia v perso-
nálnom odbore (8,18 percenta) a v 
ťahárni rúr (6,22 percenta). Dôvo-
dom zvýšenia percenta PN v perso-
nálnom odbore bolo začlenenie bý-
valých PN zamestnancov odboru 
obrany a ochrany, ktorí neprestúpi-
li do ŽP Bezpečnostné služby s.r.o.
   Najviac zamestnancov – 57 denne 
chýbalo na pracoviskách v prevádz-
karni ťaháreň rúr, kde bolo aj najviac 
novohlásených prípadov PN (262) a 
aj najviac zameškaných kalendár-
nych dní (10 330). Priemerná doba 
trvania PN bola najvyššia v perso-
nálnom odbore (120 dní).

Rekondičné
pobyty

AUDITY SYSTÉMU RIADENIA BEZPEČNOSTI PRÁCE (SRBP)
brezová a.s. preukázali funkčnosť 
v udržiavaní a zlepšovaní zavede-
ného systému riadenia. Na zákla-
de  uvedeného boli ŽP a.s. opa-
kovane recertifi kované udelením 
certifi kátu SK 10/0829 s platnos-
ťou do 15. februára 2013. 
   Interné audity boli vykonávané 
v súlade s Programom interných 
auditov SRBP na rok 2012. V pr-
vom polroku bolo uskutočnených 

dvanásť auditov, z toho dva mimo-
riadne – vykonané na základe zvý-
šenej úrazovosti v prevádzkarňach 
ťaháreň rúr a valcovňa bezšvíko-
vých rúr, kde bolo zistených až 
osemnásť nedostatkov – odporú-
čaní. Za prvý polrok bolo uložených 
v akciovej spoločnosti  šesťdesiattri 
odporúčaní a tri nápravné opatre-
nia, ktorých plnenie bude prevero-
vané v priebehu druhého polroka. 

Choroby z povolania

FINANČNÉ
NÁKLADY

ných 230 874,61 eura, z toho na:
- osobné ochranné pracovné 
prostriedky 186 586,96 eura,
- mycie, čistiace a dezinfekčné 
prostriedky 14 810,86 eura,
- ochranné nápoje 23 645,02 

eura,
- kontrolu a revízie prostriedkov 
osobného zabezpečenia a hori-
zontálnych istiacich systémov pre 
práce vo výškach 5 831,77 eura.
   Za prácu v sťaženom pracov-
nom prostredí a na rizikových 
prácach bolo zamestnancom 
ŽP a.s. vyplatených 582 649,58 
eura.

PRACOVNÁ ZDRAVOTNÁ SLUŽBA (PZS)

Rizikové práce
renie 60 (1,8 percenta) a vibrá-
cia, ktorou bolo exponovaných 
46 zamestnancov (1,6 percenta).    
   V akciovej spoločnosti pracova-
lo v sledovanom období 3358 za-
mestnancov, z toho 2628 mužov 
a 730 žien, z toho v robotníckych 
profesiách osemdesiat percent a  
v technicko-hospodárskych pro-
fesiách dvadsať percent. Z cel-
kového počtu zamestnancov 
ich pracovalo na rizikových prá-
cach 1900, z toho 1599 mužov a 

301 žien (v 3. kategórii rizikových 
prác 1828 zamestnancov a v 4. 
kategórii 72).
   Zamestnanci pracujúci na ri-
zikových prácach boli expono-
vaní uvedenými škodlivinami v 
rôznych kombináciách. Jednou 
škodlivinou ich bolo exponova-
ných 1354 (74 percent), dvomi 
škodlivinami 361 (20 percent) a 
tromi škodlivinami 101 zamest-
nancov (6 percent). V porovnaní 
s rovnakým obdobím roka 2011 
došlo k zvýšeniu o jedno percen-
to.

Analýza stavu
pracovného prostredia

Veľmi toxické, toxické a karcinogénne
chemické látky a zmesi
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    V živote človeka je 60 rokov 
významným jubileom. Rovna-
ké jubileum oslavuje tohto roku 
aj naša Hutnícka fakulta (HF) 
Technickej univerzity v Košiciach 
(TU). Zriadená bola v roku 1952 
ako jedna z troch zakladajúcich 
fakúlt bývalej Vysokej školy tech-
nickej, ktorá sa transformova-
la na TU v Košiciach. Opiera sa 
o kultúrnu a technickú podsta-
tu hutníckych tradícií a hlási sa 
k duchovným a civilizačným hod-
notám a tradíciám, ktorých pô-
vodkyňou bola Banská akadé-
mia v Banskej Štiavnici založená 
roku 1762 Máriou Teréziou, krá-
ľovnou uhorskou a českou. Ban-
ská akadémia v Banskej Štiavnici 
bola v tom čase najstaršou tech-
nicky orientovanou vysokou ško-
lou v Európe a tohto roku oslavu-
je významné jubileum, 250. výro-
čie svojho založenia.
   Hutníctvo, ako základné od-
vetvie ťažkého priemyslu na Slo-
vensku, malo už od nepamä-
ti veľmi vhodné podmienky pre 
rozvoj. Patrilo a naďalej patrí me-
dzi základné kamene sloven-
ského priemyslu. Predurčova-
li ho k tomu prírodné podmien-
ky, nerastné suroviny, šikovnosť 
a zručnosť tunajších ľudí, stároč-
né tradície a skúsenosti. Avšak k 
poznaniu vlastností materiálov, 
zákonitostí výrobných procesov 
potrebovalo slovenské hutníc-
tvo aj vysokokvalifi kovaných od-
borníkov.
    Rozhodnutie zriadiť fakul-
tu vyplývalo z historických hut-
níckych tradícií, ako aj z plánov 
priemyselného rozvoja Sloven-
ska. HF sa stala zdrojom vyso-
koškolsky vzdelaných odborní-
kov pre oceliarske podniky v Ko-
šiciach a Podbrezovej, pre výrob-
cu medi v Krompachoch, hliníka 
v Žiari nad Hronom, výrobcu fe-
rozliatin na Orave, celý rad kovo-
hutníckych podnikov ČR a mno-
hé ďalšie menšie hutnícke a zlie-
varenské podniky, často v spo-
jení s podnikmi ťažkého stro-
járstva. K znovuzavedeniu hut-
níckeho vysokého školstva vý-
znamne prispela rozvíjajúca sa 
industrializácia východného Slo-
venska, najmä výstavba meta-
lurgického závodu HUKO – ne-
skôr VSŽ Košice a iných podni-
kov. Učiteľmi HF sa stali význam-
ní odborníci a absolventi HF VŠB 
v Ostrave a SF SVŠT v Bratisla-
ve, ako aj mnohí poprední odbor-
níci, najmä z českých krajín vte-
dajšieho Československa.
    Prvým dekanom fakulty, kto-
rá mala dve katedry – hutníctva 
a chémie, bol profesor Horák. V 
prvom školskom roku tu pôsobi-
li jeden profesor, jeden docent, 
jeden odborný asistent a šiesti 
asistenti. Študovalo v nej 89 štu-
dentov. Už v treťom školskom 
roku 1954/1955 sa katedra hut-
níctva rozdelila na 6 nových ka-
tedier - pecí a hutníckej energeti-
ky,  farebných kovov, čiernej me-
talurgie, lejárstva, metalografi e a 
tepelného spracovania, tvárne-
nia kovov.
    Fakulta po dvoch rokoch 

existencie mala sedem katedier, 
no tento ambiciózny rozvoj pre-
sahoval personálne a technic-
ké možnosti mladej HF. Preto od 
školského roku 1955/56 sa počet 
katedier znížil na štyri - katedru 
chémie, katedru náuky o kovoch, 
tepelného spracovania a tvár-
nenia, katedru pecí a hutníckej 
energetiky a katedru kovohutníc-
tva a metalurgie vzácnych kovov. 
V nasledujúcom školskom roku 
bola posledne uvedená kated-
ra premenovaná na katedru ko-
vohutníctva a zlievarenstva a od 
roku 1961 na katedru kovohut-
níctva. V roku 1959 vznikla ka-
tedra železiarstva a v roku 1965 
katedra tvárnenia kovov. Možno 
povedať, že v tom čase kated-
ry HF pokryli celý cyklus výroby 
a hutníckeho spracovania kovov. 
V súčasnosti má HF týchto osem 
katedier - chémie, metalurgie že-
leza a zlievarenstva, neželez-
ných kovov a spracovania odpa-
dov, náuky, o materiáloch, tvár-
nenia kovov, pecí a teplotechni-
ky, keramiky, integrovaného ma-
nažérstva.
    Pred šesťdesiatimi rok-
mi na  fakulte študovalo prvých 
89 adeptov hutníctva, z nich 
50 ukončilo štúdium v roku 1957 
v troch študijných odboroch. 
V tomto období tu študovalo 
veľa študentov z Českej repub-
liky v odbore hutníctvo neželez-
ných kovov, pretože VŠB Ostra-
va tento odbor nemala.  Mnohým 
z nich sa košické vysokoškolské 
prostredie stalo tak blízke, že aj 
po ukončení štúdia sa stalo ich 
novým domovom. 
    Základný metalurgický profi l 
vzdelávania bol zavŕšený v 60. 
rokoch minulého storočia zria-
dením odborov hutníctva žele-
za a ocele, priemyselné pece a 
teplotechnika  a tvárnenie ko-
vov. Vďaka rozvinutému ašpi-
rantskému, teraz doktorandské-
mu štúdiu, získala fakulta prá-
va na habilitačné konania a ko-
nania na vymenúvania za profe-
sorov už v 60. rokoch minulého 
storočia, a to v odboroch: hutníc-
tvo kovov, fyzikálna metalurgia 
a medzné stavy materiálov a  v 
80. rokoch aj v odbore analytic-
ká chémia. Študijný odbor zlieva-
renstvo bol v ďalších rokoch zru-
šený, od školského roku 1964/65 
bol zavedený študijný odbor hut-
níctvo železa a zlievarenstvo. V 
roku 1968 bolo zriadené študij-
né zameranie priemyselné pece 
v rámci odboru  hutníctvo železa 
a tvárnenie kovov v rámci odbo-
ru náuka o kovoch. Tým bol zavŕ-
šený základný metalurgický cyk-
lus vzdelávania na HF. 
   V 80. rokoch štúdium skrátené 
na štyri roky. Novinkou bolo aj za-
vedenie blokového systému vý-
učby v končiacich ročníkoch, kto-
ré napriek dobrému úmyslu ne-
našlo uplatnenie. Príčinou bola 
predovšetkým náročnosť štúdia, 
keď sa študenti celé dni venova-
li jednoliatym a zložitým celkom. 
Od školského roku 1990/91 bola 
zavedená nová koncepcia vý-
chovy hutníckych inžinierov, s 

upravenou dĺžkou štúdia na päť 
rokov. Charakteristickým pre toto 
štúdium bola široká ponuka voli-
teľných predmetov,  najmä v jed-
notlivých, úzko špecializovaných 
zameraniach. Od roku 2001 bolo 
inžinierske štúdium na HF orga-
nizované v šiestich akreditova-
ných študijných odboroch s jede-
nástimi špecializáciami. V aka-
demickom roku 2004/2005 bolo 
na HF zavedené akreditované 
trojstupňové vzdelávanie v štu-
dijných odboroch s príslušný-
mi študijnými programami v ba-
kalárskom, inžinierskom a dok-
torandskom stupni. 
V prechodnom ob-
dobí, po dobu 4 ro-
kov,  ešte dobiehalo 
5 ročné inžinierske 
vzdelávanie. 
   V oblasti peda-
gogiky HF v súčas-
nosti ponúka širo-
ké spektrum akre-
ditovaných študij-
ných programov 
vo všetkých troch 
stupňoch štúdia. Absolventom 
stredných škôl s maturitou HF 
ponúka od akademického roku 
2012/2013 štúdium v desiatich 
bakalárskych moderne koncipo-
vaných študijných programoch. 
V inžinierskom štúdiu, ktoré je 
dvojročné, má možnosť študent 
na HF študovať deväť študijných 
programov. Pre absolventov in-
žinierskeho štúdia je v ponuke 
osem doktorandských študijných 
programov. Študijné programy 
všetkých troch stupňov vzdelá-
vania pokrývajú najnovšie trendy 
v odboroch: hutníctvo, materiá-
ly, energetika, chemické techno-
lógie, environmentálne inžinier-
stvo, chémia a kvalita produkcie. 
    V čase 60. jubilea založe-
nia HF už fakulta vychovala viac 
ako 5300 hutníckych inžinierov, 
z toho 100 zahraničných - z Al-
žírska, Angoly, Ekvádoru, Eti-
ópie, Jemenu, Jordánska, Kó-
rey, Kuby, Laosu, Madagaskaru, 
Mongolska, Nigérie, Peru, Sýrie, 
Vietnamu a Lýbie. Vo vedeckej 
výchove fakulta vychovala 282 
kandidátov vied a 204 doktorov 
fi lozofi e. 
   Pri vysokoškolskom vzdelá-
vaní učitelia a vedeckí pracov-
níci fakulty vydali 90 monogra-
fi í a učebníc, 220 skrípt a učeb-
ných textov, vyše 7000 vedec-
kých a odborných publikácií
    Počiatky vedecko-výskumnej 
činnosti HF súvisia s prícho-
dom prvých profesorov na fa-
kultu - významných odborníkov 
z praxe, najmä zo závodov a in-
štitúcií z českých krajín bývalé-
ho Československa. Prvotný vý-
skum, vedený formou fakultných 
výskumných úloh, závisel od ob-
medzeného laboratórneho vyba-
venia, ktoré sa postupne zlepšo-
valo budovaním fakulty. Orientá-
cia výskumu bola zameraná na 
anorganickú a analytickú chémiu 
pre hutníctvo, výrobu a spraco-
vanie neželezných kovov, vlast-
ností a štruktúru ocelí a zlieva-
renských zliatin, čo súviselo s 

pedagogickou orientáciou fakul-
ty. Už vtedy sa na fakulte tvori-
la, dodnes platná,  koncepcia vý-
učby na pôvodných výsledkoch 
vlastnej vedeckej práce. Záslu-
hu na tom majú najmä  prví pro-
fesori fakulty, ktorí väčšinou prišli 
z výskumno-vývojového prostre-
dia vtedajšieho hutníckeho prie-
myslu.
    V polovici 60. a v 70. ro-
koch sa výskumná činnosť do-
stala na vyššiu úroveň – s rieše-
ním úloh Štátneho plánu základ-
ného výskumu na väčšine kate-
dier. Aplikovaný výskum bol na 

prelome 60. a 70. 
rokov orientovaný 
najmä na koordino-
vanie dvoch hlav-
ných úloh Štátneho 
plánu rozvoja vedy 
a techniky. V 70. 
rokoch, tak ako sa 
budovali jednotlivé 
katedry, pribúdali 
i výskumné úlohy. 
Napríklad v roku 
1985 bol výskum 

orientovaný na zabezpečenie 11 
úloh Štátneho plánu základného 
výskumu, 3 úlohy Štátneho plánu 
technického rozvoja, 7 úloh cha-
rakteru rezortného, odborové-
ho a podnikového, 36 úloh hos-
podárskej činnosti a 1 fakultná 
úloha zameraná na prípravu roz-
siahleho projektu. Pri všetkých 
úlohách sa, okrem publikačných 
aktivít, dôsledne sledovali rea-
lizačné výstupy často končia-
ce podaním patentovej prihlášky 
a udelením patentu.
    Realizáciu výsledkov vedec-
kovýskumnej činnosti fakulty 
v praxi podporovalo aj zriadenie 
vedecko-výrobného združenia 
so ZVL Považská Bystrica, za-
meraného na výskum a vývoj ti-
tánových zliatin pre letecký prie-
mysel. Združenie pôsobilo na ka-
tedre náuky o kovoch za účas-
ti Vedeckovýskumného praco-
viska kovových materiálov VŠT 
(bývalé fakultné Laboratórium 
hutníctva neželezných kovov). 
Ako príklad starostlivosti o reali-
záciu výsledkov výskumu v pra-
xi možno uviesť skutočnosť, že 
v roku 1988 bolo na fakulte po-
daných 5 prihlášok vynálezu, 13 
prihláškam boli udelené autorské 
osvedčenia a 29 výstupov bolo 
realizovaných prostredníctvom 
zlepšovacích návrhov  a tematic-
kých úloh. 
    Po roku 1990, spolu so záni-
kom  centrálne plánovanej a ria-
denej ekonomiky, zanikli aj me-
chanizmy plánovania, koordiná-
cie vedeckých činností a realizá-
cie výsledkov vedeckej činnosti. 
Tematika výskumných úloh bola 
diverzifi kovaná a rozptýlená do 
množstva menších projektov. Si-
tuácia sa začala zlepšovať v pr-
vom desaťročí 21. storočia, kedy 
fakulta začala riešiť rozsiahlejšie 
projekty. V projektoch je výrazná 
snaha o obnovenie prístrojového 
vybavenia s cieľom realizovať na 
HF kvalitnú vedeckovýskumnú 
činnosť, hodnú fakulty a univer-
zity 21. storočia, ako aj minulých 

vedeckých tradícií.
    Pracovníci fakulty vyrieši-
li viac ako 1700 vedecko-vý-
skumných úloh a projektov a bolo 
im udelených viac ako 120 autor-
ských osvedčení českosloven-
ských a slovenských patentov.
   V priebehu svojho vývoja HF, 
ako technologicko - inžiniersky 
orientovaná fakulta, vždy dbala 
o úzke prepojenie k príslušnému 
priemyselnému prostrediu. Čes-
koslovensko patrilo k najvyspe-
lejším priemyselným krajinám a 
rovnaká charakteristika sa týka-
la hutníckeho priemyslu. Vyspe-
lé oceliarstvo bolo reprezentova-
né Kladnom, Ostravskom, Žele-
ziarňami Podbrezová – spoloč-
nosťou s dlhoročnou tradíciou 
a novo budovanými VSŽ Koši-
ce a FZ na Orave. V oblasti ne-
železných kovov sa na Sloven-
sku z primárnych surovín vyrá-
bali meď, hliník, nikel, antimón, 
olovo, kobalt, mangán, zinok, or-
tuť, ako aj zlato a striebro v ôs-
mich hutách, zatiaľ čo v Čechách 
sa v desiatke závodov neželez-
né kovy spracovávali a fi nalizo-
vali. Významná bola aj tradičná 
výroba a fi nalizácia medi, mosa-
dzí a bronzov v Považskej Bystri-
ci a ložiskových kovov na Orave. 
Netreba zabúdať ani na početné 
zlievarne a podniky ťažkého stro-
járstva.
    Metalurgický a kovospracu-
júci priemysel bol charakterizo-
vaný nielen objemom produkcie 
(15 miliónov ton ocele ročne), ale 
najmä mnohými pôvodnými tech-
nologickými a materiálovými ino-
váciami, čo bolo doménou ústa-
vov VVZ sústredenej na Ostrav-
sku, v Kladne, Brne a v prípade 
neželezných kovov v Prahe a jej 
okolí. V tomto prostredí vznikla 
Hutnícka fakulta VŠT, po Ostra-
ve druhá v Československu, prvá 
a doteraz jediná na Slovensku.
   Spolupráca HF s praxou mala 
a má aj naďalej tri základné mo-
tívy a ciele - prípravu a výcho-
vu absolventov vecne orientova-
ných podľa potrieb príslušných 
spolupracujúcich priemyselných 
podnikov, - vykonávanie pria-
mej výskumnej činnosti, - účasť 
významných odborníkov z pra-
xe na výučbe ako nástroj pre vý-
chovu aktuálne orientovaných in-
žinierov. S príslušnými podnikmi 
boli zriadené konzultačné stre-
diská pre externé štúdium: v Žiari 
nad Hronom, Podbrezovej, Mar-
tine, Dubnici nad Váhom a Pra-
he, ktoré po splnení svojho úče-
lu zanikli. 
    Priama výskumno-vývojová 
spolupráca s jednotlivými orga-
nizáciami bola zameraná na rie-
šenie konkrétnych výskumno-vý-
vojových úloh. Medzi tradičných 
partnerov uvedenej spolupráce 
patrili a naďalej patria aj Železiar-
ne Podbrezová.
    Aj vďaka medzinárodným ak-
tivitám a zahraničnej konfrontácii 
sa absolventi HF úspešne uplat-
ňujú,  okrem Slovenska a ČR, aj 
na európskom a svetovom trhu 
práce ako rovnocenní partneri 
absolventov zahraničných škôl.

Výňatok z príhovoru dekana fakulty Petra Horňáka
ŠESŤDESIATROČNÉ JUBILEUM HUTNÍCKEJ FAKULTY
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Jedálny lístok 8. - 14. 10. 2012 Jedálny lístok 15. - 21. 10. 2012

Všetko sa odvíja od meta-
bolického syndrómu. Čo 
to vlastne je?   
- Metabolický syndróm je sú-
bor príčinných sú-
vislostí. Prejavmi 
stojí na čele civili-
začného dôsledku 
v podobe srdcovo 
– cievnych ocho-
rení. Metabolic-
ký syndróm sa vy-
značuje obezitou, 
zvýšeným krvným 
tlakom, zvýšenou 
hladinou cukru v krvi a zvý-
šenými hladinami „zlých tu-
kov“. Rizikovými ukazova-
teľmi sú obvod pásu u mu-
žov nad 94 a u žien nad 80 
centimetrov, glykémia nalač-
no nad 5,6 mmol/I alebo dg. 
DM 2 typu, hypertriacylgly-
cerolémia nad 1,7 mmo-
l/l, znížený HDL cholesterol 
pod 1,0 a zvýšené hodnoty 
krvného tlaku nad 130/85. 
Bez jediného z týchto rizík 
je len 21,6 percent mužov a 
32 percent žien vo veku 25 
až 64 rokov. Tieto riziká spo-
lu s fajčením a nedostatkom 
pohybu spôsobujú častejší 
výskyt srdcovo – cievnych 
ochorení a vyššiu 
úmrtnosť. 
S takýmto problé-
mom sa nespor-
ne stretávajú aj 
naši spolupracov-
níci. Mnohí s tým 
už aj niečo ro-
bia, no veľa je ta-
kých, ktorí by síce 
chceli, ale nevedia ako na 
to. Mohol by im pomôcť 
váš preventívny program 
Včas? V čom spočíva?
   - Náš program zahŕňa sys-
tém preventívnych prehlia-

Bojujme proti metabolickému syndrómu

Nový benefit: preventívny program VČAS

A ako sa môžu zamestnanci takejto preventív-
nej prehliadky zúčastniť?, opýtali sme sa Ing. 
Márii Niklovej, členky predstavenstva a perso-
nálnej riaditeľky:
   - Vedenie ŽP radí starostlivosť o zdravie svojich zamest-
nancov medzi priority a preto rozhodlo, že všetkým záujem-
com z radov našich zamestnancov preplatí túto vstupnú pre-
hliadku v hodnote 30 eur. Uvedená suma bude samozrejme 
zdanená podľa platnej legislatívy. V spolupráci s autorom pro-
jektu a dcérskou spoločnosťou ŽP Gastroservis pripravuje-
me aj doplnenie jedálneho lístka o stravu navrhnutú v súlade 
s programom VČAS. Termíny vyšetrení budú vopred ozná-
mené prostredníctvom rozhlasu našej akciovej spoločnosti. 
Záujemcovia o tento druh  preventívnej prehliadky sa však už 
oddnes môžu prihlásiť v odbore bezpečnosti a hygieny na tel. 
čísle 2943 u Marty Krellovej.

   Súčasný nepriaznivý trend vo vývoji srdcovo – cievnych ochorení na Slovensku je alarmujúci. Každoročne v ich dôsledku zomie-
ra okolo pätnásťtisíc ľudí, čo predstavuje päťdesiat percent všetkých úmrtí. K diagnózam, ktoré súvisia s vysokým rizikom úmrtia 
na infarkt či mozgovú porážku pribudol nový fenomén – metabolický syndróm. Stále sa zvyšujúci počet ľudí s nadváhou a obezi-
tou v čoraz skoršom veku vedie k masívnemu rozšíreniu tohto syndrómu. Jeho dosah na spoločnosť je obrovský a preto je po-
trebné niečo robiť. Veľmi dôležitým krokom je zmena stravovania a celkového spôsobu života. V Železiarňach Podbrezová už nie-
koľko rokov dozadu dcérska spoločnosť ŽP GASTRO rozšírila denné menu o racionálne druhy jedál. Zamestnanci, ktorí chcú pre 
svoje zdravie niečo robiť, dostanú aj ďalšiu možnosť. V týchto dňoch rokuje vedenie ŽP o benefi te, ktorým by mal byť preventívny 
program Včas. Autorom projektu je MUDr. Richard Kozár, MPH a my sme ho požiadali o priblíženie:

dok, ktoré zrealizuje naša 
výjazdová skupina priamo 
u vás vo fi rme. Záujemcom 
urobíme potrebné vyšetre-

nia a na základe 
výsledkov budú 
navrhnuté účinné 
opatrenia, resp. 
odporúčania na 
ďalšie odborné 
postupy. 
Napríklad?
- Ak niekto trpí 
obezitou a chce 
svoj problém rie-

šiť, usmerníme ho a pora-
díme správnu životosprá-
vu pod odborným vedením 
v našich centrách na liečbu 
obezity.
Koľko trvá preventívna 
prehliadka a čo je jej ob-
sahom?
- Preventívna prehliadka trvá 
zhruba dvadsať minút a po-
mocou prístrojov uskutoční-
me analýzu zloženia tela s 
vyhodnotením telesnej hmot-
nosti, množstva svalovej a tu-
kovej hmoty, podielu telesné-
ho tuku z celkovej hmotnos-
ti, BMI, množstvo vnútrobruš-
ného tuku, zmeranie obvodu 
pása, meranie krvného tla-

ku na obidvoch hor-
ných končatinách 
a vyšetrenie hladi-
ny cukrov a tukov v 
kapilárnej krvi. K po-
súdeniu úrovne fy-
zického a psychic-
kého stresu poslú-
ži analýza premen-
livosti srdcovej frek-

vencie. Uskutočníme aj ana-
lýzu pružnosti ciev a spiro-
metriu s analýzou dychových 
parametrov pľúc a meranie 
SpO2.

O. Kleinová

Pondelok
Polievky: kapustová s klobásou, pečivo

rascová s vajcom, pečivo
Brav. rezeň s broskyňou a syrom, zem., šalát

Goralská pochúťka, cestovina
Kuracie stehno so zeleninou, špenát. rezance

Macedónsky šalát s tofu, pečivo
Natural rizoto so zeleninou

Orechový závin, kakao
Celozrnná bageta mexická

Mliečny balíček
Utorok

Polievky: krúpková, pečivo
sedliacka, pečivo

Pečené kačacie stehno, červen. kapusta,
knedľa

Plnený bravčový závitok, ryža, šalát
Štefánska sekaná pečienka, zem. prívarok, 

chlieb
Ružový cestovinový šalát s tuniakom

Pečené zemiaky s paradajkovou omáčkou
Kakaové osie hniezda, kakao

Bageta s kuracím mäsom
Údená krkovička, pečivo

Streda
Polievky: mexická, pečivo

kačacia s cestovinou, pečivo
Kuracie prsia na paprike, cestovina

Sekaný rezeň z bôčika, zem. šalát s majonézou
Fliačky s kapustou

Parížsky šalát, pečivo
Zapekaný brav. rezeň so syrom,

zeleninová obloha
Šišky s džemom, kakao

Bageta moravská
Ovocný balíček

Štvrtok
Polievky: držková, pečivo

špenátová so syrovými haluškami, pečivo
Maďarský hovädzí guláš, knedľa

Pečené kuracie stehno, zeleninová ryža,
kompót

Losos s cestovinami, citrónová omáčka
Grécky šalát, pečivo

Tofu s kuracími prsiami na čínsky spôsob
Plnené rožky tvarohové, kakao

Bageta s pikantným mäsom
Vyprážaný bravčový rezeň, pečivo

Piatok
Polievky: prešporská, pečivo
zemiaková gulášová, pečivo

Vyprážaný morčací rezeň ovčiarsky,
zem., šalát

Hovädzia roštenka na slanine, tarhoňa, uhorka
Restovaná kačacia pečeň,

hrášková ryža, cvikla
Pikantný syrový šalát, pečivo

Bravčové mäso dusené s kelom
Šúľance so strúhankou

Celozrnná bageta syrová
Mliečny balíček

Sobota
Polievka: zeleninová s rajbaničkou, pečivo
Kuracie stehno pivárske, kapusta, knedľa
Brav. rezeň na srbský spôsob, ryža, šalát

Bageta Gurmán
Nedeľa

Polievka: nosická s cícerom, pečivo
Hydinové ražniči, zemiaky, čalamáda
Bratislavské brav. stehno, cestovina

Bageta šampiňónová so šunkou

Pondelok
Polievky: boršč s mäsom, pečivo

karfi olová, pečivo
Hamburské bravčové stehno, knedľa

Morčacie soté na ázijský spôsob, ryža, šalát
Špenátové listy s hlivami, opekané zemiaky

Fazuľový šalát so salámou a chrenom, pečivo
Plnené hovädzie mäso, zeleninová obloha

Palacinky s Nutelou
Bageta Apetito
Ovocný balíček

Utorok
Polievky: fazuľová kyslá, pečivo

mrkvová s pórom, pečivo
Husárska roláda, zemiaky, uhorka

Kuracie stehno na smotane s hlivami,
cestovina

Držky na diabolský spôsob, knedľa
Brokolicový šalát s kuracím mäsom

a olivami, pečivo
Zemiakový paprikáš, uhorkový šalát

Tvarohový nákyp s višňami
Bageta moravská

Pečené kačacie stehno, pečivo
Streda

Polievky: hovädzia s pečeň. haluškami, pečivo
goralská, pečivo

Sviečková hovädzia pečienka, knedľa
Morčacie prsia na hrášku so šampiň.,

ryža, šalát
Zemiakové placky plnené mäsom

Šalát z červenej repy so syrom, pečivo
Pečená ryba s bylinkami, mexická zelenina

Kysnutý koláč marhuľový, kakao
Celozrnná bageta syrová

Mliečny balíček
Štvrtok

Polievky: terchovská, pečivo
roľnícka, pečivo

Záhradnícke bravčové stehno, tarhoňa, šalát 
Vyprážaný syr, zem., tatárska omáčka

Pizza diabolská
Hydinový šalát, pečivo

Halušky s kyslou kapustou
Maxi buchta s orechovo-višňovou plnkou,

vanil. krém
Bageta s kuracím mäsom

Pečená bravčová krkovička, pečivo
Piatok

Polievky: hŕstková, pečivo
paradajková s ryžou, pečivo

Pečený bôčik s plnkou, kapusta, knedľa
Kurací rezeň na hubách, ryža, šalát

Baraní guláš, halušky
Pestrý cestovinový šalát

Rezance s tvarohom, zakysanka
Zem. knedličky tvarohovo-jahodové,

mak. posýpka
Bageta Gurmán
Ovocný balíček

Sobota
Polievka: údeninová, pečivo

Belehradský brav. rezeň, opekané zemiaky, 
uhorka

Jelenie ragú s brusnicami, cestovina
Bageta s pikantným mäsom

Nedeľa
Polievka: furmanská, pečivo

Zbojnícke kuracie stehno, ryža, šalát
Debrecínsky hovädzí guláš, knedľa

Bageta salámová so šalátom



Ďakujeme všetkým príbuzným, známym a spolu-
pracovníkom z prevádzkarne ťaháreň rúr, oblúkar-

ne za účasť na poslednej rozlúčke 
s našim milovaným manželom, ot-
com, starým otcom a bratom

Stanislavom GAŠPERANOM
z Brezna.

Za dôstojnú rozlúčku ďakujeme Dy-
chovej hudbe ŽP.

Smútiaca rodina

„Kto umiera, neodchádza ale zostane s tými, kto-
rí ho mali radi.“

Dňa 11. októbra 2012 si pripome-
nieme rok odvtedy, ako nás na-
vždy opustil milovaný manžel, 
otec, starý a prastarý otec

Pavol LEDŇA z Predajnej.
S láskou spomínajú manželka

a synovia s rodinami
...

Dňa 14. októbra sme si pripo-
menieme piate výročie od úmr-
tia nášho drahého manžela, otca 
a starého otca

Ladislava VIŠTÍKA
z Podbrezovej.

S láskou spomínajú manželka 
a deti s rodinami

...
Dňa 17. októbra uplynie tridsať rokov odvtedy, čo 

nás navždy opustil náš drahý otec
Eugen KOTRÁN
z Podbrezovej.

Kto ste ho poznali a mali radi, ve-
nujte mu spolu s nami tichú spo-
mienku.

Dcéra a syn s rodinami

Spomienky
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Poďakovanie

októbrovým

Inzertná služba

Pozývame vás:
� štrnásty LOPEJSKÝ JARMOK 12. októbra 2012 od 
9. do 18. hodiny na ulicu Družba, 
� vystúpenie folklórneho súboru Čierťaž s programom 
ZVYKY NA DEDINE, ktoré sa uskutoční v KD Valaská  
7. októbra o 17. hod.,
� entomologickú výstavu exotického hmyzu HMYZ 
TRÓPOV do Horehronského múzea v Brezne, ktorá 
bude sprístupnená od 10. októbra do 8. novembra od 
8. do 16. hodiny,
� slávnostné otvorenie celoslovenskej prehliadky zá-
ujmovej činnosti učiteľov Chalupkovo Brezno 12. 
októbra o 17. hod. do obradnej siene MsÚ v Brezne 
a o 19. hod. do jedálne Hotelovej akadémie na pásmo 
o živote a diele Martina Rázusa JA A MOJI HUGÁNI,
� zbojnícku jazdeckú exhibíciu ZBOJNÍCKA JAZDA 
2012  na salaš Zbojská, ktorá sa uskutoční  20. októb-
ra od 10. hod.,  
� na DOLNOLEHOTSKÚ PARÁDU 19. a 20. októb-
ra. Na siedmom ročníku kultúrno-spoločenského pod-
ujatia uvidíte divadelné predstavenie, vystúpia folklór-
ne súbory, ľudové hudby, budú aj zabíjačkové špeciali-
ty a tanečná zábava.

v septembri odišli
do starobného dôchodku

Eva BELANOVÁ
Mária FIGĽUŠOVÁ

Pavel KRÁL
Štefan MRAVÍK

Ján TELGÁRSKY 
Milan TROJAN

Milan ZAVRŠAN

do predčasného
starobného dôchodku

Pavel BIROŠ
Dušan DANIŠ

Jozef MEDVEĎ
Milan PENZEŠ

V mene vedenia akcio-
vej spoločnosti Železiarne 
Podbrezová im ďakujeme 
za odvedenú prácu a do 
ďalších rokov života želá-
me len slnečné dni.

pracovné jubileá
40-ročné

Janka ČÍŽIKOVÁ
Bohumil KRUPČÍK

Eva LIČKOVÁ
Vojtech PATÚŠ

Ján ŠÁRIK

35-ročné
Peter ĎURIANČÍK
Jozef MATEIDES

30-ročné
Miloš DAXNER
Marian JUROŠ
Anton KUZMA

25-ročné
Branislav DIBDIAK
Anna ĎURČÍKOVÁ
Iveta MYDLIAROVÁ

Zuzana PALIDEROVÁ

20-ročné
Pavol GIERTL

Mária HARTVICHOVÁ
Ján STASÍK

životné jubileá
Ján CIBUĽA

Miroslav ČIEF
Juraj DEMETER

Ing. Mária HAVAŠOVÁ
Stanislav KUBICA
Ľudovít LEITNER
Anna PANČÍKOVÁ

Eva ŠÁRIKOVÁ
Oľga VIŠTÍKOVÁ

Jozef BALCO
Mária BALCOVÁ
Alica DUDÁŠOVÁ

Jozef GIERTLI
Drahoslava KAPUSTÍKOVÁ

Milan BRTKO
Štefan KÖRMÖCZI

Milan KUPEC
Eva LIČKOVÁ
Ondrej LOKŠA
Ján MALČEK

Božena SCHÍROVÁ
Milan ZIFČÁK

Úprimne ďakujem Nadácii Železiarne Podbrezová, 
OZ KOVO a kolektívu mechanickej dielne centrálnej 
údržby za fi nančnú pomoc, ktorú mi poskytli na liečbu 
počas mojej dlhodobej práceneschopnosti.

Ľ. Štulrajter
...

Ďakujem Nadácii Železiarne Podbrezová za poskytnu-
tú fi nančnú pomoc  v čase mojej liečby.

M. Majerík

Predám garáž s jamou 
v Podbrezovej, Šupkova 
štvrť, cena 3 600 €. 
Kontakt: 0903 552 598 

...
Predám rodinný dom 2+KK, 
Valaská-Piesok, cena doho-
dou. Kontakt: 0904 144 252

...
Predám 4 ks zimné pneu 
MP 59 Matador 185/60/15 
na plech. diskoch, málo jaz-
dené, cena dohodou.
Tel.: 0903 546 084

...
Predám garáž na Kolkárni 
v Podbrezovej. Cena 3 000 
€, dohoda možná.
Tel. 098 458 247

   Máloktorá športová disciplína ma takú bohatú históriu, ako ma-
ratón. A práve maratón láka každého bežca, ochutnať celých 
42,195 kilometra. Zaraďuje sa medzi kráľovské disciplíny, kto-
ré si vyžadujú rešpekt. V nedeľu, 23. septembra sme mali mož-
nosť vychutnať si  atmosféru 1. ročníka Banskobystrického ma-
ratónu, ako jeho účastníci. ŽP Informatiku reprezentovala Jana 
Dančíková, ktorá s časom 4:14:28 obsadila v kategórii žien od 
18. - 40. rokov 4. miesto a v celkovom hodnotení z 15 žien bola 
9. Zamestnanec Železiarní Podbrezová Peter Mikovíny zabehol 
trať za 3:32.17, čo mu vynieslo v jeho kategórii 2. miesto a v ka-
tegórii mužov v absolútnom poradí 116 pretekárov bol 42. Býva-
lý zamestnanec ŽP Stanislav Mak zdolal trať za 3:19:11 a skon-
čil vo svojej kategórii na 7. mieste, v celkovom poradí 116 mužov 
bol 27. V disciplíne polmaratón reprezentoval ŽP Ľubomír Juroš, 
ktorý s časom 1:18:15 bol vo svojej kategórii 2. a v celkovom po-
radí 240 mužov skončil na 6. mieste. Poďakovanie divákov i pre-
tekárov si zaslúžili organizátori podujatia.                                JD

   V sobotu 29. septembra sa uskutočnil v Brezne MTB maratón 
pod označením „JAKI KELLYS BikeTour“, ktorého hlavným or-
ganizátorom bol SCK Ďumbier. Boli to posledné preteky v rám-
ci cyklomaratónskej MTB série a zúčastnilo sa ich 360 preteká-
rov, medzi nimi aj naši spolupracovníci. V kategórii nad 40 ro-
kov na trase „Klasik“ 42 km  (najpočetnejšia) z 37 účastníkov 
si z radov našich spolupracovníkov najlepšie počínal Ľubomír 
Juroš, ktorý skončil 6. V celkovom poradí zo 190 zúčastnených 
skončil 11. Na trase „Klasik“ 42 km v kategórii žien 19-39 roč-
ných skončila Jana Dančíková z desiatich zúčastnených na 4. 
mieste. Na trase „Hobík“ (23 km)  v kategórii mužov nad 40 ro-
kov bol Ivan Sivčák zo sedemnástich zúčastnených na 2. mies-
te a v kategórii mužov nad 40 rokov, zo sedemnástich zúčast-
nených skončil Pavol Húsenica dvanásty.                              ok

Znenie tajničky krížovky z 
Podbrezovana č. 19: „Kto má 
peniaze pláva s priaznivým 
vetrom.“ Cenu výherkyni Eve 
Boháčikovej z odboru práce a 
miezd venovala Ing. Věra Bu-
láková, riaditeľka ŽP BYTOS 
s.r.o.

Foto: V. Kúkolová

Víťazka krížovky

Banskobystrický maratón

Pretekali aj naši

Na trati Ľ. Juroš, ktorý skončil vo svojej kategórii šiesty

12. a 13. októbra o 17. hod. v Štátnej opere - 
prvá a druhá premiéra hudobne spracovanej 
rozprávky Engelberta Humperdincka: Perníko-
vá chalúpka. 

...
14. októbra o 18. hod. v Bohéma klube Koncert-
né fantázie pre klarinet a klavír v podaní španiel-
skych umelcov Luisa Alberta Requejo (klarinet) 
a Miriam Cepeda (klavír).

...
15. októbra o 18.30 hod. v rámci Mesiaca slo-
venskej a českej vzájomnosti v Městkom divadle 
v Brne sa uskutoční koncertné a tanečné pred-
stavenie zostavené z najznámejších hitov sveto-
vých muzikálov GOLDEN BROADWAY.

...
17. októbra o 18.30 hod. v Štátnej opere pred-
stavenie opery, uvádzané v talianskom jazyku 
so slovenskými titulkami:  FEDORA od Umber-
ta Giordana.

...
18. októbra o 18. hod. v Bohéma klube Hudobné 
skvosty od swingu cez bebop až podnes. 

...
19. októbra o 19. hod.  Štátna opera uvádza od 
Ludwiga van Beethovena: Egmont, predohra.

Hudobné dni 2012Ďakujeme
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Dňa 7. októbra v Podbrezovej, na sídlisko Štiavnička, sa 
uskutočnia preteky CYKLOCROSS INTERNATIONAL POD-
BREZOVÁ UCI KATEGÓRIE C2 a 3. kolo Slovenského pohá-
ra v cyklokrose, so štartom jednotlivých kategórií od 12.30 
do 14.50 hodiny.
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ŽP Šport Podbrezová U-15 - MŠK Námestovo 1:1 (0:1)
Gól za ŽP: Tešlár

ŽP Šport Podbrezová U-14 - MŠK Námestovo 6:1 (0:0)
Góly za ŽP: Vinarčík 3, Balco, Klein, Gordan 

Po prehre na pôde Žiliny sme nastúpili s cieľom zvíťaziť, čo sa nám aj podarilo po zaslúženej vý-
hre 6:1. V priebehu  celého zápasu sme mali jednoznačnú hernú prevahu, no šance, ktoré sme si v prvom pol-
čase vytvorili, sme nedokázali premeniť. Čo sa nepodarilo v prvom polčase, to sme si vynahradili v druhom, 
keď sme súperovi nastrieľali po pekných akciách šesť gólov. Hosťom sa podarilo streliť jediný gól po nechy-
tateľnom priamom kope Krista. S výkonom družstva som nad mieru spokojný, predviedli sme veľa pekných 
akcií, hrali  dôrazne a dodržiavali taktické pokyny.                                                          Martin Boháčik, tréner

   Posledný septembrový víkend sa 
na Slovensku začala cyklokrosová 
sezóna. Prvé dva kolá Slovenské-
ho pohára BCF, ktoré boli zaradené 
do kalendára UCI ktg. 2, sa konali 
v Udiči pri Považskej Bystrici. Pod-
brezovskí cyklisti vykročili do nové-
ho ročníka dobre, keď v sobotu (29. 
septembra) v kategórii kadetov zví-
ťazil Pavol Kvietok, Tomáš Kapaj-
čík bol 6., Slavomír Kujan 7., Da-
niel Rajčok 10.V kategórii juniorov 
Sebastián Čanecký skončil 5. a Te-
reza Medveďová zvíťazila v kate-
górii žien. V nedeľu (30. septem-

bra) prešiel kadet Pavol Kvietok cie-
ľom na druhej pozícii, Tomáš Kapaj-
čík a Slavomír Kujan si zopakova-
li umiestnenia z predchádzajúce-
ho dňa, Daniel Rajčok bol 15. Ju-
nior Sebastián Čanecký obsadil 5. 
miesto a Tereza Medveďová v ktg. 
žien opäť zvíťazila.
   V Čechách sa začala cyklokro-
sová sezóna 22. septembra prvým 
kolom v Lošticiach, kde kadet Pa-
vol Kvietok vybojoval 3. 
miesto a Tereza Med-
veďová v kategórii žien 
skončila štvrtá.        (pm)

EXTRALIGA MUŽI 
4. kolo:

ŠK Modranka - ŽP Šport B 6:2 
3493:3473

Zostava a body: B. Vadovič 624, T. Dilský 559, P. Šibal 552, T. Pašiak 
613, R. Kürty 564, E. Kuna 561

EXTRALIGA ŽENY
4. kolo:

ŽP Šport - TKK Trenčín 2:4 
2112:2132

Zostava a body: J. Turčanová 585, D. Kyselicová 542, 
D. Kyselicová 529, D. Skalošová 456.

1. LIGA VÝCHOD 
4. kolo:

ŽP Šport C – MKK Svit 8:0 
3362:3145

Zostava a body: M. Štefančík 548, Ľ. Svitek 562, T. Dziad 562, R. Balco 
560, J. Petráš / M. Dilský 547, P. Paulečko 583.

DORASTENECKÁ LIGA VÝCHOD
1. kolo:

ŽP Šport – Lokomotíva Vrútky 3:1 
1655:1301

Zostava a body: M. Štefančík 565, T. Dziad 517, R.Balco 573, M. Bab-
čan (488-nepočítal sa).

Šprint: D. Kyselicová – M. Ilovský 2:0, R. Balco – P. Vereš 1:2.
(kys)

II. liga muži – 10. a 11. kolo
ŽP – MFK Tatran L. Mikuláš 3:0 (3:0)

Góly: 18´, 21´ Tubonemi, 31´ Minčič
Domáci boli od začiatku aktívni, vytvorili si viacero gólových príležitostí, z ktorých prvú nepreme-
nil Minčič, neujala sa ani Pančíkova strela. V 18. min. sa už  radovali po kolmej prihrávke Kupčíka 
na Vaščáka Tubonemimu a ten otvoril skóre zápasu. V 21. min. sa opäť presadil Tubonemi, keď 
po ideálnej hlavičke Vaščáka preloboval vybiehajúceho Šavola a zvýšil na 2:0. O dve minúty ne-

skôr Andričov center skončil na brvne a v 31. min. Pančíkov priamy kop usmernil Minčič hlavou k pravej žrdi sú-
perovej bránky (3:0). V 35. minúte mohol Tubonemi dosiahnuť hetrik, no jeho hlavička skončila na brvne a ná-
slednú Pančíkovu dorážku obrancovia z čiary vykopli na rohový kop. V závere prvého polčasu Harvilkov cen-
ter len tesne minul Tubonemi. V druhom polčase tempo hry upadlo, hralo sa medzi šestnástkami. Zaujali šance 
domáceho Kožičku, ktorého strelu a samostatný nájazd v závere zápasu brankár Šavol chytil.

Slovan Duslo Šaľa – ŽP 1:1 (1:1)
Gól: 9´ Tubonemi, 28´ Minčič (vlastný)

Podbrezová so ziskom 24 bodov je momentálne na prvej priečke druholigovej tabuľky, k čomu prispela aj po-
sledná remíza zo Šale, ktorá bola našim víkendovým súperom v 11. kole. Pred takmer šesťsto divákmi odohra-
li oba tímy kvalitný ofenzívny futbal, ktorému po záverečnom hvizde rozhodcu diváci schuti zatlieskali. Skóre 
otvoril v 9. minúte Tubonemi. Šaľanom sa síce do polčasu podarilo vyrovnať, no v druhom dominoval náš tím, 
ktorý však svoju prevahu nedokázal pretaviť do víťazstva.

I. liga dorast - 10. kolo
FC Spartak Trnava - ŽP Šport Podbrezová U-17  0:0

FC Spartak Trnava - ŽP Šport Podbrezová U-19 0:2  (0:0)
Góly: 69´ Jovanović, 87´ Očenáš

Zápas sa odohral na horúcej pôde Trnavy, kde sme po víťazstve s Dubnicou chceli zabodovať. Už 
v 5. min. sa otvorilo okienko v defenzíve domácich a veľkú príležitosť Jovanoviča brankár bravúr-
ne zneškodnil. Do konca polčasu si obidve mužstvá príkladne plnili taktické pokyny a ich hra sa odvíjala hlav-
ne  medzi šestnástkami, náznaky šancí riešili obidve defenzívy. Do druhého polčasu sme išli so zámerom hrať 
trpezlivo a pokúsiť sa streliť gól. Prvú príležitosť mal v 55. min. Szöke. V 68. min. dostal z hĺbky poľa prihrávku 
za obranu Sokol, keď v krídelnom priestore potiahol loptu a spätnou prihrávkou našiel Janka, ktorý posadil loptu 
na hlavu nabiehajúcemu Jovanovičovi, ktorý nechytateľne poslal loptu do brány súpera. V 89. min. po rohovom 
kope Polaščík našiel na zadnej tyči Očenáša, ktorý hlavou zakončil na 0:2. Hráčom ďakujem za vysoko taktický 
výkon, trpezlivú a umnú hru,  ktorá nám priniesla cenné tri body.

Ján Hroš, asistent trénera

II. liga dorast – 9. kolo
ŽP Šport Podbrezová U-18 - FK Dukla Banská Bystrica B 3:3  (1:1)

Góly za ŽP: Dický 2, Németh
Prvú šancu mali hostia, ktorých nebezpečnú hlavičku vyrazil na roh Ilavský. V 29. min. otváral skóre 
Dický, v šanci bol aj Vysočan, následne Černák nedal gól zoči-voči brankárovi. Hru sme mali vo väč-
šine v rukách, no po rýchlom protiútoku v 39. min. stav vyrovnal Lietava. V druhom polčase sa ob-
raz hry obrátil. Po individuálnych chybách, slabej koncentrácii profi toval súper, najprv Balko zvyšo-

val na 1:2 a v 60. min. Lietava zvyšoval na 1:3. Keď Bystričania nevyužili ďalšie dve vyložené šance, k slovu sme 
sa v 76. minúte po chybe brankára dostali my. Brankár hostí vykopol loptu len do Hrica a Németh znížil  na 2:3. Po-
sledných 10 minút sme otvorili hru, prešli na 4:3:3, čo sa nám vyplatilo. V 88. min. vyrovnával Dický, po priamom 
kope Petrusza. V nadstavenom čase sme mohli po peknej kombinácii ešte otočiť výsledok zápasu, keď Hrica pri-
hrával Némethovi do prázdnej bránky, ale lopta preskočila Némethovi nohu.           Ivan Klusaček, asistent trénera

ŽP Šport Podbrezová U-16  -  FK Dukla Banská Bystrica B 1:4 (0:3)
Gól za ŽP: Petrík

Súper nás v prvom polčase  vyškolil z efektivity a zakončenia. Zaskočil nás gól v 4. min. priamo z rohu po chybe 
brankára Straku. Nevedeli sme sa presadiť a súper herne dominoval. Naša hra bola ustráchaná a každý protiú-
tok hostí zaváňal gólom. Druhý gól sme inkasovali v 19. min. strelou Gregaňa z 30 metrov (0:2). V 25. a 28. min.  
brankár Straka chytil gólové strely hráčov Dukly. V 30. min. chybu Majerníka využil Klačan (0:3).V polčasovej pre-
stávke sme pozmenili rozostavenie s úmyslom dostať súpera pod tlak,  no zámer nám nevyšiel.V 65. min. krížnou 
strelou zvýšil na 0:4 Kapusta. V závere zápasu sa strelecky presadil Adam Petrík, tečovanou strelou znížil stav 
na (1:4). Za výkon si mužstvo nič iné ako kritiku, nezaslúži. Určití hráči by sa mali nad sebou zamyslieť a vrátiť k 
predchádzajúcim výkonom.                                                                                          Pavel Kajaba, asistent trénera

I. liga starší žiaci - 8. kolo

- 6. októbra o 10. hod. na staré ihrisko do Brezna na I. ligu mladších žiakov: 
ŽP Šport – Lokomotíva Zvolen (U 13,U 12),

- 13. októbra o 10. hod. na FŠ Valaská na I. ligu starších žiakov:
ŽP Šport – FK Čadca (U15, U 14),

- 13. októbra o 11. hod. na FŠ Brezno na I. ligu dorastu: 
ŽP Šport – MFK Ružomberok (U 19, U 17),

- 13. októbra o 14.30 hod. na FŠ Podbrezová na II. ligu mužov:  
ŽP Šport – DAC Dunajská Streda,

- 14. októbra o 11. hod. na FŠ Brezno na II. ligu dorastu: ŽP Šport – FK Poprad (U 18, U 16)

Pozývame

Z kolkárskych dráh

Úspešný štart

� 7. októbra o 10. hodine 1. ligový zápas dorastu: ŽP - Fiľakovo,
� 13. októbra o 9. hodine Extraliga mužov: ŽP A – Modranka A,
� 13. októbra o 14. hodine Extraliga mužov: ŽP B – Sučany A,
� 14. októbra o 12.30 hodine 1. liga dorastu ŽP – Sučany.

   Druhé kolo Extraligy mužov v kolkoch prinieslo súboj dvoch adeptov na 
majstrovský titul. A družstvo KO ŽP Šport vycestovalo na dráhy Interu Bra-
tislava, kde zápas zvládlo na výbornú, súpera nepustilo ani do najmenšie-
ho vedenia. Konečný výsledok zaostal len 4 body za rekordom dráh. Po vý-
hre 6:2 si pripísalo dva dôležité body na ceste za majstrovským titulom. V 3. 
kole v domácom prostredí si ľahko poradili s Košicami 8:0. B družstvo si v 2. 
kole priviezlo cenné body z Košíc, po výhre 7:1 a v 3. kole doma vyhralo so 
Spišskou Novou Vsou 6:2. Zaujímavosťou tohto zápasu je strata bodu Petra 
Šibala, ktorý vytvoril nový rekord dráhy číslo 1, ale ani to nestačilo na Ras-
tislava Bajtoša, s ktorým prehral na body 1:3. Druhú tohtoročnú prehru za-
znamenalo B-družstvo v 4. kolo, v ktorom podľahlo Modranke na vonkajších 
dráhach 2:6. C družstvo zvíťazilo v druhom kole s Prešovom na dráhach vo 
Veľkom Šariši 6:2 a na domácich dráhach v 3. kole pokorilo rezervu Spišskej 
Novej Vsi 7:1. Tretiu výhru v rade prinieslo 4. kolo s družstvom Svitu v domá-
com prostredí (8:0). Ženy nestačili v 2. kole na svoje súperky z Piešťan, kto-
rým podľahli 2:4, vo Veľkom Šariši v 3. kole prehrali 1,5:4,5 a následne v 4. 
kole nestačili na domácich dráhach na súperky z Trenčína a prehrali 2:4. Do-
rastenci vstúpili do sezóny víťazstvom v domácom prostredí s Vrútkami 3:1.
   Priebežné postavenie v tabuľkách po 3. kole: Podbrezová A 2. miesto, Pod-
brezová B 3. miesto, Podbrezová C 4. miesto, Podbrezová ženy 5. miesto.

V dňoch 3. - 6. októbra 2012 sú kolkári ŽP Šport na Svetovom 
pohári družstiev v nemeckom Augsburgu. V konkurencii 16 
účastníckych krajín odohrali v stredu a štvrtok kvalifi káciu. 
Najlepší štyria postúpili do dnešného semifi nále, v sobotu 
hrajú o 3. miesto a postup do fi nále.

NA SVETOVOM POHÁRI

Info pre fanúšikov


