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   Jedným zo subjektov Sloven-

skej republiky, podieľajúcich 

sa na tejto európskej iniciatí-

ve, sú Železiarne Podbrezo-

vá a.s.  Profesor Ľudovít Pari-

lák, riaditeľ Výskumno - vývo-

jového centra, s. r. o., nám čin-

nosť našej spoločnosti v EURE-

KE priblížil:

   - EUREKA je skutočne iniciá-
torom koordinovaného výsku-
mu a vývoja na medzinárodnej 
úrovni, s cieľom jeho komerci-
onalizácie za pria-
mej podpory štátu, 
ale hlavne firiem, 
ktoré o vyriešenie 
projektu a jeho re-
alizáciu majú záu-
jem. Ide o veľmi ši-
rokú škálu výsku-
mu, nielen v oblas-
ti hutníctva, stro-
járstva, stavebníc-
tva, ale aj turizmu, 
poľnohospodárstva, v súčasnos-
ti sa riešia problémy energetiky či 
ekológie... 
   Železiarne Podbrezová už dlhé 
roky vyvíjali aktivity pre zapoje-
nie sa do medzinárodných pro-
jektov. Už v roku 2001 boli spo-
luriešiteľom projektu v rámci 

šiesteho rámcového projektu 
SMARTWELD, ktorého výsled-
kom v roku 2004 bolo overenie 
výroby rúr z akosti T24 a ich za-
vedenie do výrobného progra-
mu ŽP a.s. 
   V rokoch 2003 - 2006 sa podie-
ľali na výskume projektu E!2927 
TRIPFORM, v rokoch 2004-2008 
to bol projekt E3192 ENSTEEL. 
V súčasnosti sme zapojení do rie-
šenia projektu  E!4092 - MICROST, 
ktorej hlavným cieľom je v prie-

behu rokov 2008-2012 zabezpe-
čiť výskum a vývoj mikrolegova-
ných ocelí  a ich zavedenie do vý-
roby rúr v podmienkach ŽP a.s. 
Ide o úsporné a ekonomicky vý-
hodné mikrolegovanie, pričom 
pri využití riadeného valcova-
nia za tepla vieme regulovať stav 

mikroštruktúry a získať tak nové 
akosti rúr so širokým spektrom 
mechanických vlastností, hlav-
ne pre konštrukčné aplikácie. Na-
vrhli sme chemické zloženie oce-
le, ktorá bola vyrobená v ŽĎAS, 
a.s. a k dnešnému dňu môžeme 
povedať, že sme zvládli aj riade-
né valcovanie týchto ocelí. Na-
šim partnerom na Slovensku je 
Technická univerzita Košice. Za-
hraničnými partnermi sú spomí-
naná akciová spoločnosť ŽĎAS, 
ktorá je aj koordinátorom celé-
ho projektu a jej spoluriešiteľom 
je Vysoká škola banská Technic-
ká univerzita Ostrava a Slovin-
sko zastupuje Inštitút pre mate-
riály a technológie Ľubľana, so 
svojim partnerom - hutou ACRO-
NI, d.o.o., Jasenice. V súčasnosti 

prebieha hodnote-
nie mikroštruktúr, 
stav precipitácie, 
analyzujú sa me-
chanické vlastnos-
ti. Je pripravený ex-
periment pre ťaha-
nie presných rúr, 
ako aj laboratórne 
tepelné spracova-
nie týchto nových 
akosti. Výsledky za 

celý projekt sú hodnotené je-
denkrát ročne na spoločných se-
minároch. Verím, že kolektív ŽP 
VVC, spolu s prevádzkarňami ŽP 
a.s., úlohu úspešne vyrieši,  čím 
prispejeme k inovácii výrobkov 
našej fi rmy.

O.K.
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Bronzová
je naša

Ako šetriť
s energiou

   Tohtoročná je zameraná na rodinné darcovstvo, na darovanie krvi tým najbliž-
ším - príbuzným, kolegom, známym...  K rodinnému darovaniu krvi nás vedú rôz-
ne životné situácie a snaha pomôcť v ťažkých okamihoch. V štrnástom ročníku ak-
cie Valentínska kvapka krvi, ktorá trvá od 9. do 

27. februára 2009, mô- žete lásku k človeku pre-
javiť najúčinnejšie, tak ako to vyhlásil organizá-
tor tejto celoštátnej hu- manitárnej akcie, Sloven-
ský Červený kríž: „Nikdy neviete, kto z vášho oko-
lia bude potrebovať krv. Vašu krv. Preto, ak miluje-
te, darujte.“  Dôraz pri da- rovaní krvi sa nekladie na 
to, či sa vaša krvná skupi- na zhoduje s tou, ktorú 
vaši najbližší potrebujú. Ide o akúsi „krvnú banku“, 
keď pacient z nej dostane krv od iného darcu s rov-
nakou skupinou,  a príbuz- ný  „vráti“ krv, ktorá sa po-
užije pre iného chorého.       
   Zistili sme, že v okrese Brezno môžete darovať krv každú stredu, od 7,30 

– 9,30 hod. v budove transfúzneho oddelenia pri Nemocnici s poliklinikou 

Brezno, n. o. V uvedený deň krv odoberá výjazdová mobilná jednotka z Ná-

rodného transfúzneho strediska z Banskej Bystrice, bez predchádzajúce-

ho nahlásenia.

DARUJTE DVE PERCENTÁ VLAŇAJŠEJ DANE NA DOBRÚ VEC

O treťom projekte programu EUREKA 

VÝSKUM, VÝVOJ A INOVÁCIE -  TO SÚ 

OBLASTI, AJ V ČASE HOSPODÁRSKEJ 

KRÍZY POVAŽOVANÉ ZA VÝCHODISKO-

VÉ. ZÁKAZNÍCI TOTIŽ PREFERUJÚ INO-

VÁCIE A TIE SÚ ZDROJOM ZÍSKAVANIA 

KONKURENČNÝCH VÝHOD FIRIEM A NA-

POMÁHAJÚ DIVERZIFIKÁCII TRHU. 

   Ak vám vykoná ročné zúčtovanie dane zo závislej činnosti zamestnávateľ, stačí vyplniť a predlo-

žiť Vyhlásenie o poukázaní 2 percent dane z príjmu do 30. apríla 2009 daňovému úradu v mieste 

svojho trvalého bydliska. Spolu s Vyhlásením doložíte potvrdenie svojho zamestnávateľa, že vaša 

daň, vyplývajúca z ročného zúčtovania, bola odvedená daňovému úradu.

   V prípade, že si podávate daňové priznanie samostatne, uvediete ako prijímateľa 2 percent dane 

Nadáciu ŽP alebo Nadáciu Miška Sotáka.

Vážení kolegovia,
     
    využime možnosť aj v tomto 
roku darovať 2 percentá dane 
Nadácii Železiarne Podbrezová, 
ktorá sa snaží podávať pomoc-
nú ruku  v priebehu celého roka.
      Pomáha všetkým, ktorí sú na 
jej pomoc odkázaní, hlavne z ra-
dov našich zamestnancov, ich ro-
dinných príslušníkov. 

      Činnosť Nadácie je zame-

raná na fi nančnú a materiál-

nu pomoc fyzickým a právnic-

kým osobám v oblasti zdra-

votníctva, športu, vzdeláva-

nia, sociálnej sféry a kultúry 

najmä v regióne Horehronie.

Valentínska kvapka krvi

Ako  poukázať 2 percentá dane?

Po predbežnom vyhodnote-

ní  roka 2008 sme vypomohli 

a podporili:

-    oblasť školstva a športu v hod-
note  126 064,36 € (3 797 815  
SKK),
oblasť zdravotníctva, sociál-
nej sféry a kultúry v hodnote 
42189,24 € (1 270 993 SKK).
 
   O výpomoc z prostriedkov nadá-
cie môžu požiadať občania zo so-
ciálne slabších vrstiev, osoby dl-
hodobo choré, zdravotne  postih-
nutí,  talentovaná mládež v ob-
lasti športu a kultúry, talentovaní 
mladí ľudia na podporu ich vzde-
lávania zaslaním žiadosti na ad-
resu Nadácie ŽP. Chceme poďako-
vať všetkým, ktorí doteraz prispe-
li a ešte prispejú svojím percen-
tom dane a veríme, že okrem svoj-
ho zriaďovateľa Železiarní Podbre-
zová a.s. sa počet darcov v tomto 

roku zvýši.
Ing. Soňa Máziková,
správca Nadácie ŽP

   Nadácia Miška Sotá-
ka vznikla za účelom 
poskytovania mate-
riálnej pomoci, nadaným deťom zo so-
ciálne slabších rodín na rozvoj ich priro-
dzeného talentu v oblasti športu, vzde-
lávania, publikačnej a výchovnej činnos-
ti, resp. v oblasti kultúry. Nadácia je spolu-
organizátorom akcií zameraných na roz-
voj mládeže. Úzko spolupracuje s Nadá-
ciou Železiarne Podbrezová a spolupodie-
ľa sa na rôznych projektoch v oblasti špor-
tu, kultúry, príp. vzdelávania. Ak pociťuje-
te, že aj vy sa chcete podieľať na podpore 
mladých, využite túto možnosť a venujte 

svoje 2 percentá vla-
ňajšej dane Nadácii 
Miška Sotáka. 

Za všetkých, ktorí pomoc potrebujú, ďa-
kujeme.

Ing. Mária Sotáková, správkyňa nadácie

   EUREKA je európska sieť aplikovaného výskumu a vývoja. Ko-

ordinuje a podporuje celoeurópsku spoluprácu v oblasti urých-

lenej realizácie výskumu do praxe. Preto ako partneri vždy vy-

stupujú univerzity a výskumné pracoviska na jednej strane 

a realizátor výsledkov výskumu na strane druhej. Tento zámer 

vznikol a bol inštitucionalizovaný prostredníctvom projektov 

EUREKA už v roku 1985. V súčasnosti sa do riešení projektov za-

pája  tridsaťsedem krajín Európy. 

Ilustračné foto: Ing. J. Cíger

Nadácia Miška Sotáka



PODBREZOVAN 3/2009STRANA 2

naša anketa   naša anketa   naša anketa   naša anketa   naša anketa

Zhovárala sa: O. Kleinová
Foto: V. KúkolováViete, čo je ICE? Máte ho v mobile aj vy?

   Na území Banskobystrického kraja bolo v roku 2008 zistených spo-
lu 13 350 trestných činov, čo predstavuje pokles o 175 prípadov v po-
rovnaní s rokom 2007. Vo všetkých oblastiach všeobecnej kriminali-
ty bol zaznamenaný pokles počtu prípadov v porovnaní s rovnakým 
obdobím roka 2007.
   Pokles objasnenia trestných činov nastal v oblasti násilnej kriminality 
a v oblasti majetkovej kriminality v krádežiach vlámaním. V ostatných 
oblastiach kriminality nastal nárast objasnenia. V celkovej kriminalite 
vykazovali najvyššie objasnenie okresy Revúca (69%), Poltár (65,7%), 
Veľký Krtíš a Banská Štiavnica (63,7%). Najnižšia úspešnosť objasne-
nia prípadov bola v okrese Banská Bystrica (40,7%). Škody spôsobe-
né celkovou kriminalitou dosiahli v roku 2008 výšku 1 411140 tis. Sk 
(46841,3 EUR), čo je v porovnaní s predchádzajúcim rokom nárast 
o 454 875 tis. Sk (15 099,1 EUR).
   V roku 2008 bolo na území Banskobystrického kraja zaznamena-
ných takmer 7 tisíc dopravných nehôd, pri ktorých bolo usmrtených 
85 osôb, ťažko zranených bolo 268 a ľahko zranených 1 301 osôb. 
Z celkového počtu nehôd sa v obci stalo vyše 4 tisíc. Najviac doprav-
ných nehôd sa stalo v okresoch Banská Bystrica, Zvolen a Lučenec. 
Škody vzniknuté pri dopravných nehodách dosiahli výšku 528 368 
tis. Sk (17 538,6 EUR). 

Štatistický úrad Banská Bystrica

označenie osoby vhodnej
na kontakt v prípade núdze

   Ministerstvo zdravotníctva po 
dohode s Ministerstvom dopra-
vy, pôšt a telekomunikácií pri-
pravuje vyhlášku o náležitos-
tiach týkajúcich sa lekár-
ničiek pre osobnú, náklad-
nú a hromadnú dopravu. 
Návrh vyhlášky je po me-
dzirezortnom pripomien-
kovom konaní a v súčas-
nosti sa spresňujú niektoré jej 
ustanovenia (napr. karta prvej 
pomoci, obsah príslušného dru-
hu lekárničky...). To znamená, že 
motoristi ešte môžu používať 
staré (pôvodné), ale aj teraz kú-
pené lekárničky – bez karty pr-
vej pomoci.  Návrh vyhlášky ob-
sahuje aj prechodné obdobia. 
To znamená, že:
1) aj po nadobudnutí účinnosti 
vyhlášky bude spotrebiteľ môcť 
používať tzv. „starú“ lekárnič-
ku vyrobenú, resp. distribuova-

nú,  podľa doterajších predpi-
sov, a to až do dátumu jej spot-
reby - po pripojení karty prvej 
pomoci (rýchly a jednoznačný 

návod na poskytnutie pr-
vej pomoci),
   2) kartu prvej pomoci si 
motoristi môžu kúpiť až 
vtedy, keď bude vyhláška 
platná. Aj na jej pripoje-

nie k tzv. „starej“ lekárničke je 
navrhnutý istý časový úsek, 
3) výrobcovia, resp. distribúto-
ri lekárničiek budú môcť uvá-
dzať na trh tzv. „staré“ lekárnič-
ky aj po nadobudnutí účinnosti 
vyhlášky (do stanovenej časovej 
hranice). Karty prvej pomoci pri-
ložia k pôvodnej lekárničke. Na-
vrhovatelia vyhlášky teda pred-
pokladajú, že po nadobudnutí 
jej účinnosti bude potrebný čas 
na výrobu lekárničiek podľa no-
vého predpisu.

Kriminalita a dopravné nehody
v Banskobystrickom kraji

Lekárničky
s kartou prvej pomoci

ICE (In case of emergency - v prípade nehody)

   Pri dopravných či iných nehodách sa často záchranári stretávajú s problémom ako získať ne-

jaké údaje o zranenom, ako pacienta identifi kovať, či získať dôležité informácie o jeho zdraví. 

Dnes už skoro každý pri sebe nosí mobilný telefón a preto je jednoduché zapojiť sa do progra-

mu In case of emergency - ICE. Ide o program, ktorý umožňuje ľuďom prvého kontaktu v prí-

pade nehody - záchranárom, požiarnikom, policajtom - identifi kovať postihnutých, kontak-

tovať ich najbližších a odovzdať či získať dôležité informácie. Takýto kontakt môže pomôcť 

zabrániť zbytočným komplikáciám, nesporne uľahčiť a urýchliť liečbu, ale zabrániť aj zbytoč-

nej liečbe. Čo je potrebné urobiť? Pod označením ICE uviesť telefónne číslo najbližšej osoby, 

oprávnenej pre potreby kontaktu v prípade núdze. Takýchto kontaktov môže byť v mobile 

uvedených aj viac, s očíslovaním – napr. ICE 1 manželka, ICE 2 otec ...

24. RYBÁRSKY

PLES
   Dom kultúry ŽP opäť po 
čase na chvíľu ožil a s ním aj 
tradície vychýrených rybár-
skych plesov. Že 24. ročník 
bol poznamenaný vynikajú-
cou atmosférou a výbornou 
zábavou svedčia fotografi e J. 
Turčanovej.

Miroslav STRELEC, Poo

   - Áno, ide o označenie kontaktnej 
osoby v prípade havárie, či iného 
nebezpečenstva, ktoré môže člo-
veka postihnúť. Uvedomujem si, 
že takéto označenie je potrebné, 
určite si ho označím aj ja do mo-
bilu, zatiaľ som však tak neurobil.

Bohuslav LEITNER,  Vo

  - Viem, čo je ICE, počul som už 
o tom, veľa sa o tom hovorí, no pri-
znám sa, zatiaľ ho v mobile ozna-
čené nemám.  Mám síce označený 
kontakt na blízkych, ktorí o mne 
dokážu poskytnúť informáciu, nie 
však pod označením ICE.

Ing. Michal GAŠPERAN, VVC

   - Nepočul som o tom, čo je ICE 
a tak ho pochopiteľne nemám 
ani v mobile.  

Martin BERČÍK, Michaleová

    - Áno, viem, čo znamená 
ICE. Zatiaľ v mobile s označe-
ním ICE nemám žiadny kon-
takt, ale považujem to za dob-
rú vec a určite môže v kritic-
kej situácii byť vhodnou, ale aj 
užitočnou. 

František POTOČÁR, Poo

   - Zatiaľ o tom veľa neviem, 
ale mala by to byť nejaká po-
môcka na kontakt s príbuzný-
mi v prípade nehody. Zatiaľ 
ho v mobile nemám, ale mys-
lím, že je to užitočná vec. Urči-
te si to dám.
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Čo predstavuje skratka ISO?

   - ISO je Medzinárodná organizácia 
pre normalizáciu (International Or-
ganisation for Standardization),  za-
ložená v roku 1947. V súčasnosti ju 
tvorí asi 157 národných normalizač-
ných organizácií reprezentujúcich 
svoje krajiny. Jej účelom je tvoriť me-
dzinárodné normy v duchu odsúhla-
sených pravidiel a smerníc.
Čo predstavujú normy ISO súbo-

ru 9000?

   - Normy ISO súboru 9000 sú sú-
hrnom asi 25 ofi ciálnych medziná-
rodných noriem, technických špeci-
fi kácií, technických správ, príručiek 
a webovských dokumentov, týkajú-
cich sa manažérstva kvality.
Prečo sa revidujú platné normy 

ISO o kvalite?

   - Dôvodom je viacero príčin:
- schválený postup uchovávania no-
riem ISO vyžaduje, aby sa každá nor-
ma každé tri roky revidovala,
- treba systematicky získavať názory 
používateľov noriem, čím sa spravi-
dla uľahčí ich používanie a vyjasnia 
sa sporné formulácie,
- revízie prispievajú k ďalšiemu vývo-
ju postupov systémov manažérstva.
Bude potrebná recertifikácia or-

ganizácie podľa novej normy ISO 

9001? 

   - Očakáva sa, že certifi kované orga-
nizácie modifi kujú svoj systém ma-
nažérstva kvality tak, aby bol v súla-
de s novou normou ISO 9001:2008, 
ale recertifi kácia sa uskutoční iba po 
vypršaní platnosti udeleného certi-
fi kátu. Celý proces certifi kácie podľa 
ISO 9001:2008 by sa mal zrealizovať 
v priebehu dvoch rokov,  po vydaní 
normy ISO 9001:2008.
Bude potrebné prepracovanie 

existujúcej dokumentácie v or-

ganizácii?

   - Keďže norma ISO 9001:2008 ne-
zavádza zásadné zmeny požia-
daviek na systémy manažérstva 
kvality, v porovnaní s normou ISO 

   Sprievodným javom každej krízy je za-
stavenie toku peňazí, ktorý bude výraz-
ný aj na Slovensku, keďže táto kríza sú-
visí najmä s krízou bankového a fi nanč-
ného sveta. 
   V tejto situácii pre mnohé aj dlhodobo 
úspešné fi rmy či podnikateľov vyvstáva 
otázka, ako sa so vzniknutou situáciou 
vyrovnať, zosúladiť pokles výroby so za-
mestnanosťou, nižší odbyt s potrebou 
inovácií... Bude to ťažké. Krachy, konkur-
zy či prevzatia sú nevyhnutné. Prežijú iba 
tí, ktorí neplytvali zdrojmi v minulosti, do-
statočne skoro prejdú na úsporný režim, 
zastavia všetky investičné projekty a naj-
mä, dobre odhadnú novú rovnováhu 
medzi výrobou a skutočnou spotrebou.

   Spotreba je najviac závislá od osobnej 
spotreby obyvateľstva a tá od jeho príj-
mov. V najbližších rokoch nás čaká naj-
vyššia nezamestnanosť v histórii nášho 
mladého štátu. Ruka v ruke s nezamest-
nanosťou ide nesolventnosť a pokles 
spotreby. Ľudia by mali začať šetriť, ne-
mali by počúvať ani politikov, ani banká-
rov. Mali by sme prestať žiť na dlh, zabud-
núť na luxusné veci či zahraničné dovo-
lenky. Netreba čakať nejaké úžasné vý-
sledky od záchranných balíčkov. Čaká 
nás prvá vážna kríza v trhových podmien-
kach, kde sa prejaví najmä (ne) kultúrna 
vyspelosť národa, preverí súdržnosť ro-
dín či priateľstiev.

(výňatok z Pravdy)

    V tomto tradičnom boji českých 
vývozcov si môžu jednotlivé fi r-
my porovnať svoje úspechy pri 
vývoze výrobkov a služieb. Súťaž 
má prispievať k vytváraniu proex-
portného prostredia v Českej re-
publike a mať v ňom úspech, zna-
mená zaradiť sa medzi najúspeš-
nejšie české fi rmy.
   Okrem veľkých firiem s obje-
mom vývozu prevyšujúcim 500 
miliónov korún ročne, súťaži-

Systém manažérstva kvality a jeho ďalšie normalizačné zabezpečenie

Nové normy ISO 9001 a ISO 9004 a ich aplikácia

Prečítali sme za vás

Krízu prežije len ten, kto vie šetriť

Exportér roku 2008
Koncom minulého roka boli vyhlásené výsledky štrnáste-

ho ročníka súťaže Exportér roka, ktorá sa konala pod zá-

štitou Hospodárskej komory Českej republiky. Usporia-

dateľmi boli opäť Stredný podnikateľský stav a Asociá-

cia na podporu podnikania ČR.
li taktiež fi rmy zo sektoru stred-
ne veľkých exportérov. Vo vlaňaj-
šom ročníku bolo vyhlásených nie-
koľko kategórii. Porovnával sa nárast 
exportu v medziročnom porovnaní, 
absolútny objem exportu kalendár-
neho roka, nárast exportu od roku 
1993 do roku 2007. Vyhlásená bola 
aj kategória krajských exportérov 
a špeciálna kategória o fi rmu vy-
vážajúcu do najväčšieho množ-
stva krajín.

   Medzi ocenené spoločnosti sa 
zaradila aj akciová spoločnosť 
ŽĎAS, s výrazným úspechom 
v dvoch kategóriách. V kategó-
rii Nárast exportu 2006-2007 sa 
medzi exportérmi nad päťsto 
miliónov korún umiestnila na 
veľmi dobrom pätnástom mies-
te a v kategórii krajských expor-
térov obsadila vynikajúce druhé 
miesto.
   Uvedená bilancia svedčí o po-
kračujúcom významnom rozvoji 
v exportnej politike akciovej spo-
ločnosti ŽĎAS a o jej konkuren-
cieschopnosti na náročných za-
hraničných trhoch, kde smero-
valo viac než päťdesiat percent 
jej produkcie.

Jana Svobodová

9001:2000, prepracovanie doku-
mentácie nebude potrebné. Vý-
nimkou však môže byť situácia, keď 
nová norma vyvolá zmenenú inter-
pretáciu niektorej časti normy ISO 
9001:2000.
Aký prínos možno od nových no-

riem očakávať?

   - Hlavným prínosom normy ISO 
9001:2008 spočíva v:
- zjednodušení používania,
- vylepšenom jazyku a tým lepšom 
chápaní zmyslu textu,
- kompatibilite s inými systémami 
manažérstva, napr. podľa normy 
ISO 14001.
Hlavný prínos normy ISO 9004:2009 
bude spočívať v:
- uľahčení praktických zlepšení sys-
témov manažérstva kvality,
- poskytnutí návodu na vytvorenie 
systému manažérstva kvality v or-
ganizácii, ktorý prostredníctvom 
poskytovaných produktov prináša 
hodnotu zákazníkom a všetkým za-
interesovaným stranám a harmoni-
zuje názory všetkých zainteresova-
ných strán,
- poskytnutí návodu pre manažé-
rov na ceste k trvalému úspechu or-
ganizácie,
- poskytnutí porovnaní, umožňu-
júcich organizáciám ďalej budo-
vať existujúce systémy manažér-
stva kvality.
Aké sú hlavné zmeny obsiahnuté 

v norme ISO 9001:2008 v porovna-

ní s normou ISO 9001:2000?

   - Norma ISO 9001:2008 bola vy-
pracovaná so zámerom vyjasniť 
požiadavky existujúcej normy ISO 
9001:2000 a zaviesť zmeny, ktoré 
majú zlepšiť jej kompatibilitu s nor-
mou ISO 14001:2004. Norma ISO 
9001:2008 však neprináša žiadne 
nové zásadné požiadavky a ani ne-
mení svoj cieľ. Certifi kácia podľa ISO 
9001:2008 nie je „vylepšená“ certifi -
kácia, ale je rovnocenná certifi kácii 
podľa ISO 9001:2000. 

Aké hlavné prínosy možno očaká-

vať od zavedenia systému mana-

žérstva kvality podľa noriem ISO?

   - Normy ISO súboru 9000 poskytujú 
organizáciám príležitosť zvýšiť hod-
notu svojich činností a trvalo zlepšo-
vať svoju výkonnosť tým, že zamera-
jú svoju pozornosť na hlavné procesy. 
Normy podčiarkujú úzke väzby medzi 
systémami manažérstva kvality a pro-
cesmi v organizáciách a podčiarku-
jú nevyhnutnosť trvalého zlepšova-
nia. Výsledkom má byť nasmerova-
nie ich používateľov na dosahova-
nie podnikateľských úspechov, vrá-
tane spokojnosti zákazníkov a za-
interesovaných strán. Z toho dôvo-
du manažment organizácie má re-
alizáciu systému manažérstva kva-
lity chápať ako výhodnú ziskovú in-
vestíciu, a nie iba ako certifikačnú 
požiadavku.
K hlavným prínosom využívania no-
riem patrí podpora činnosti organi-
zácie prostredníctvom:
- realizácie ôsmich zásad manažér-
stva kvality,
- realizácie procesného prístupu,
- akcentovania úlohy vrcholového 
manažmentu,
- formulovania merateľných cie-
ľov pre všetky funkcie a na všetkých 
úrovniach organizácie,
- akcentovania trvalého zlepšovania 
a spokojnosti zákazníka,
- merania systému manažérstva kva-
lity, procesov a produktov,
- zohľadňovania zákonných a regu-
lačných požiadaviek,
- rešpektovania dostupnosti zdrojov.
Aké prínosy môže organizácia 

očakávať od zavedenia normy ISO 

9004:2009?

   - Ak sa systém manažérstva kvality 
správne zavedie na základne ôsmich 
zásad manažérstva kvality a v súlade 
s normou ISO 90004, všetci zainte-
resovaní účastníci z toho môžu mať 
osoh, vychádzajúci:
- zo zhody produktov s požiadav-
kami,
- zo spoľahlivosti a bezporuchovos-
ti produktov,
- z dostupnosti  produktov, keď sú 
potrebné,
- z udržateľnosti produktov,
- z lepšieho pracovného prostredia,
- z vyššej spokojnosti zamestnancov,
- z vyššej bezpečnosti a dokonalejšej 
ochrany zdravia,
- z lepšej morálky a stability zamest-
nancov,

- z lepšej návratnosti investícií,
- z vyššieho podielu na trhu,
- z vyšších ziskov,
- zo zníženého účinku nežiadúceho 
prostredia.
   Prečo norma ISO 9001 obsahu-

je požiadavku na monitorovanie 

spokojnosti zákazníka? 

   - Spokojnosť zákazníka sa pokladá 
za základné „hnacie kritérium“ pre 
akúkoľvek organizáciu. Aby sa dalo 
posúdiť, či produkt spĺňa potreby 
a očakávania zákazníka, treba mo-
nitorovať úroveň jeho spokojnosti 
a prijať vhodné opatrenia, ak zákaz-
ník nie je spokojný.
Môže norma ISO 9001 zvýšiť spo-

kojnosť zákazníka?

   - Podrobnosti o systéme manažér-
stva kvality, opísané v normách ISO 
súboru 9000, vychádzajú zo zásad 
manažérstva kvality, ktoré obsahu-
jú procesný prístup a sústredenie sa 
na zákazníka. Realizácia týchto zá-
sad poskytuje zákazníkovi väčšiu dô-
veru, že produkty organizácie budú 
spĺňať jeho požiadavky a zvýšia jeho 
spokojnosť.
Čo znamená trvalé zlepšovanie?

   - Trvalé zlepšovanie je proces, kto-
rý sa zameriava na trvalé zvyšovanie 
účinnosti a efektívnosti organizácie 
pri plnení jej cieľov a politík. Trvalé 
zlepšovanie musí zodpovedať rastú-
cim potrebám a očakávaniam zákaz-
níkov a zabezpečovať dynamický vý-
voj systému manažérstva kvality. 
Čo je procesný prístup a prečo sa 

má využívať?

   - Procesný prístup je spôsob, ako do-
siahnuť želateľný výsledok pomocou 
manažérstva činností a príslušných 
zdrojov, chápaných ako jeden proces. 
Skúsenosti ukazujú, že pomocou ta-
kého prístupu môže organizácia do-
siahnuť rad výhod, vyplývajúcich:
- z integrácie a zosúladenia rozličných 
procesov, zameraných na dosiahnu-
tie plánovaných výsledkov,
- zo schopností sústrediť sa na účin-
nosť a efektívnosť procesov,
- zo zvýšenej dôvery zákazníkov a ďal-
ších zainteresovaných strán k zavede-
ným postupom,
- z transparentnosti činností vykoná-
vaných organizáciou,
- z nižších nákladov a kratšieho času 
pri účinnom a efektívnom využíva-
ní zdrojov,
- z podpory angažovanosti ľudí a jas-
nej definície ich úloh a zodpoved-
nosti,

- zo zlepšených, systematických, cie-
lených a predvídateľných výsledkov,
- z odstránenia bariér medzi rozličný-
mi funkčnými jednotkami a zjedno-
tenia ich zamerania na plnenie cieľov 
organizácie,
- zo zlepšeného manažérstva rozhra-
nia medzi procesmi.
Musí organizácia defi novať a zdo-

kumentovať všetky svoje procesy?

   - Účelom dokumentácie systému 
manažérstva kvality organizácie je 
podporiť plynulú a stabilnú činnosť 
procesov organizácie. Neexistuje 
však žiadny zoznam procesov, ktoré 
by sa podľa normy ISO 9001 museli 
zdokumentovať, a závisí od veľkosti 
organizácie, druhu jej činností, zloži-
tostí a kritickosti procesov a dostup-
nosti kompetentných pracovníkov, 
ktoré procesy sa rozpracujú a zdoku-
mentujú. Takisto neexistuje žiadny 
štandardný spôsob prezentácie pro-
cesov, ktorý môže závisieť od kultúry 
organizácie, štýlu jej manažérstva, 
vzdelania pracovníkov a ďalších fak-
torov, akým spôsobom sa procesy 
charakterizujú (napr. pomocou opi-
su, vývojového diagramu, blokové-
ho diagramu, matice zodpovednos-
ti, obrázku a pod.). Každý proces pri-
tom má mať svojho vlastníka (ale ne-
musí), ktorý zodpovedá za  jeho ria-
denie.
Ako sa dá proces merať?

   - Existujú rozličné metódy merania 
a riadenia procesov od jednoduchých 
monitorovacích systémov až po sofi s-
tické štatistické metódy (napr. štatis-
tické riadenie procesov). Výber a vyu-
žívanie konkrétnej metódy bude zá-
visieť od charakteru a zložitosti pro-
cesov a produktov danej organizá-
cie. Pri rozhodovaní o spôsobe me-
rania a kontroly treba zvažovať po-
žiadavky zákazníka, plnenie požado-
vaných kritérií, kvalitu dodávateľov, 
poruchovosť produktov, náklady na 
riadenie procesu atď.
Môže organizácia zostať certifi ko-

vaná podľa normy ISO 9001:2000 

alebo sa má recertifi kovať podľa 

novej normy ISO 9001:2008?

   - Certifikácia podľa novej nor-
my ISO 9001:2008 nie je „vylepše-
ná“ certifi kácia a preto ISO navrhla, 
aby počas dvoch rokov platili obi-
dve normy, t.j. ISO 9001:2000 a ISO 
9001:2008. Zmeny však nastanú pri 
aplikácii normy ISO 9004:2009, ale tu 
nepôjde o certifi káciu.

(Kvalita 4)

   Od vydania prvej normy systému manažérstva kvality ISO 9001 uply-

nulo viac ako dvadsať rokov a preto je prirodzené, že získané skúsenos-

ti s jej aplikáciou priniesli nielen čiastočnú zmenu fi lozofi e kvality (napr. 

zmenu z prvkového na procesný prístup), ale aj zmenu obsahu niekto-

rých termínov a činností. Napriek  tomu, že normy ISO súboru 9000 sa 

stali v mnohých organizáciách „bibliou kvality“, rozličné audity, disku-

sie, semináre a publikácie potvrdzujú, že v praxi stále existujú isté ter-

minologické a aplikačné nedorozumenia. Účelom  príspevku je preto 

vyjasniť niektoré frekventované nepresnosti formou odpovedí na zá-

kladné otázky a prispieť tak k objektivizácii názorov na aplikáciu sys-

témov manažérstva kvality.
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Rok Počet úrazov Početnosť na
100 zamestnancov

Zameškané
kalendárne dni

Percento
práceneschopnosti

2008 46 1,23 1 527 0,11

2007 41 1,08 1 642 0,12

Rozdiel ± +5 +0,15 -115 -0,01
   V minulom roku bolo v Železiar-
ňach Podbrezová zaregistrovaných 
štyridsaťšesť úrazov, z dôvodu kto-
rých bolo vymeškaných 1 527 kalen-
dárnych dní. Pri porovnaní s pred-
chádzajúcim rokom došlo k zvýše-
niu o päť úrazov a zníženiu zameška-
ných kalendárnych dní o 115.
   Za sledované obdobie neboli za-
znamenané závažné pracovné úra-
zy, s pracovnou neschopnosťou dlh-
šou ako 42 dní.
   K zvýšeniu pracovnej úrazovosti do-
šlo v prevádzkarňach valcovňa bez-
švíkových rúr,  centrálna údržba a do-
prava. Výrazné zvýšenie v centrálnej 
údržbe bolo v dôsledku organizač-
ných zmien – centralizácie prevádz-
kových údržieb od začiatku minulé-
ho roka. Naopak, zníženie zazname-
nali v oceliarni, ťahárni rúr a hutníc-

kej druhovýrobe. V piatich prevádz-
karňach pracovali bez úrazov.
   Najvyššiu pracovnú úrazovosť, 
podľa početnosti,  zaznamenali vo 
valcovni bezšvíkových rúr, ťahár-
ni rúr a centrálnej údržbe. Priemer-
ná početnosť za akciovú spoloč-
nosť bola 1,23, čo v porovnaní s mi-
nulým rokom predstavuje zvýšenie 
o 14 percent.
   Z rozboru vyplýva, že pracovné úra-
zy boli zaznamenané najmä v stre-
diskách:
- úpravňa a expedícia valcovne bez-
švíkových rúr,
- príprava výroby, ťažné stolice 
a úpravňa v ťahárni rúr,

Pracovná úrazovosť

Pracovná úrazovosť podľa jednotlivých prevádzkarní

Rok Vo Vvr Vt Vz Vhd Gork Te Tcú Td Ez Ost.
2008 3 11 16 - - - - 12 4 - -
2007 7 9 19 - 2 - - 1 3 - -
Roz-
diel ±

-4 +2 -3 - -2 - - +11 +1 - -

Z ROZBORU
BEZPEČNOSTI

A HYGIENY PRÁCE
ZA ROK 2008
VYBERÁME:

PÚ podľa mesiacov roka

PÚ podľa dní

% prehľad zamestnancov na rizikových prácach po prevádzarňach roky 2007 - 2008

prevádzkárne

- údržba oceliarne a výroba náradia 
v centrálnej údržbe,
- koľajová doprava u posunovačov.
   V oblasti pracovnej úrazovosti žien 
bolo zaznamenaných sedem úrazov, 
z toho vo valcovni bezšvíkových rúr 

dva, v ťahárni rúr štyri a v centrálnej 
údržbe jeden. V porovnaní s rokom 
2007 došlo k zvýšeniu o štyri úrazy.
   Z dôvodu pracovných úrazov bolo 
vymeškaných 1 527 kalendárnych 
dní, čo v porovnaní s predchádza-
júcim rokom znamenalo zníženie 

o 115 dní. Priemerné percento pra-
covnej neschopnosti bolo 0,11 (zní-
ženie o 0,01), priemerný denný stav 
práceneschopných 4 zamestnan-
ci (rovnako ako vlani),  jeden prípad 
pracovného úrazu bol priemerne lie-
čený 33 dní, čo predstavovalo zníže-
nie o sedem dní.
   Dlhodobá pracovná neschopnosť 
bola v prípade závažného pracovné-
ho úrazu v hutníckej druhovýrobe, 
ku ktorému došlo 31. októbra 2007. 
V prvom polroku 2008 došlo z dô-
vodu tohto úrazu k vymeškaniu ďal-
ších 97 dní.
   Pri podrobnejšom rozbore úrazov 
sa dozvedáme, že došlo v osemnás-

tich prípadoch k  poradenia zápäs-
tia a ruky, k siedmim poraneniam 
priehlavku a nohy pod ním, šesť 

bolo poranení kolena a predkolenia, 
po päť úrazov bolo v oblasti hlavy 
a hrudníka, zaznamenali sme tri po-
páleniny povrchu tela a dve porane-
nia lakťa a predlaktia. 
   Pri rozbore zdrojov  43,5 percen-
ta úrazovosti predstavoval materiál, 

bremená a predmety, 34,8 percenta 
pády zamestnancov, ktorých zdroj-
mi boli pracovné, prípadne cestné 
pracovné prostriedky a 8,7 percenta 
priemyselné škodliviny, horúce látky, 
horúce predmety, oheň a výbušniny.
   Najčastejšou príčinou úrazov bol 
nedostatok osobných predpokla-
dov na riadny pracovný výkon a rizi-
ko práce (91,3 percenta) a v 8,7 per-
centách používanie nebezpečných 
postupov a spôsobov práce.
   Najčastejším pracovným postu-

pom, kedy došlo k úrazu, bola vý-
roba a spracovanie materiálu (21,7 
percenta), pri údržbe, oprave, nasta-
vovaní a ladení to bolo 19,6 percen-

ta, pri skladovaní  (17,4) a pri zostavo-
vaní, príprave, inštalácii, montáži, de-
montáži (15,2).

   Najčastejšou pracovnou činnos-

ťou, pri ktorej došlo k úrazu, bola 
obsluha stroja, prísun alebo odsun 
materiálu (17,4 percenta). Zhodné 
percento to bolo pri pohybe, chôdzi, 
behu, stúpaní a klesaní. 15,2 percen-
ta tvorila manuálna práca s ručnými 

   V Železiarňach Podbrezová pracovalo v tretej a štvrtej 
kategórii na 212 rizikových miestach 1 788 zamestnan-
cov, z toho 331 žien. Z celkového počtu zamestnancov 
to  predstavovalo 48,9 percenta. V porovnaní s rokom 
2007 to predstavovalo zníženie o 0,8 percenta. V tretej 
kategórii rizikových prác pracovalo 1 672 zamestnan-
cov, z toho 315 žien, v štvrtej kategórii 116 zamestnan-
cov, z toho 16 žien.
   V minulom roku bolo 1 788 zamestnancov pracujúcich 
na rizikových prácach, exponovaných šiestimi rizikový-
mi škodlivinami v rôznej kombinácii. V infračervenom 

žiarení pracovalo 45 zamestnancov, v prachu a zvárač-
ských dymoch 111, v hluku 1754, s vibráciou 44, v tepel-
nej záťaži (mikroklimatické podmienky) 8 a fyzická zá-
ťaž ovplyvňovala prácu 299 zamestnancom.
   Najviac zamestnancov bolo exponovaných hlukom 
(75,1 percenta), fyzickou záťažou (12,8), prachom (4,8), 
tepelnou záťažou (3,8) a škodlivinou infračervené žia-
renia a vibrácie (1,9).  Jednej škodlivine bolo vystave-
ných 1 298 zamestnancov, z toho 252 žien, dvom škod-
livinám 398 zamestnancov (79 žien) a trom 92 zamest-
nancov. 

   V železiarňach bolo v roku 2008 odškodnených 46 pracovných 
úrazov a dve choroby z povolania. Z dôvodu porušenia zásad 
bezpečnosti práce boli dva prípady pracovných úrazov odškod-
nené čiastočne. Ďalej bolo odškodnených dvadsaťpäť evidova-
ných úrazov, pri ktorých zamestnanci s evidovanými úrazmi boli 
v lekárskom ošetrení, avšak liečenie ich zranenia si nevyžadovalo 
pracovnú neschopnosť. Za pracovné úrazy bolo postihnutým vy-
platených 1 159 tis. korún (38 471,75 €), z toho úrazový príplatok 
za dočasnú pracovnú neschopnosť predstavoval 329 529 korún 
(10 938,36 €), náhrada za bolesť 702 533 korún (23 319,82 €) a za 
sťaženie spoločenského uplatnenia 126 938 korún (4 213,57 €).

   Klinikou pracovného lekárstva a toxikológie 
Rooseveltovej fakultnej nemocnice v Banskej 
Bystrici boli v minulom roku priznané dve choro-
by z povolania a to v prevádzkarni centrálna údrž-
ba a v odbore riadenia kvality.  Za posledných päť 
rokov vzrástol počet chorôb z povolania na se-
dem, z toho jedna bola z vibrácií, jedna z borelió-
zy a päť chorôb z povolania z dôvodu dlhodobej 
nadmernej jednostrannej záťaže.   

nástrojmi a 13 percent upevňova-
nie, vešanie, zdvíhanie a ukladanie 
na zvislej ploche.  
   Najčastejším materiálovým čini-

teľom boli opracovávané dielce ale-
bo súčiastky, strojové dielce alebo 
nástroje (30,4 percenta) a druhým či-
niteľom boli povrchy na prízemí, po-
vrch zeme a podlahy (21,7). 
   A ako vplýval vek, prípadne skú-

senosť na úrazovosť? Najviac, se-
demnásť úrazov bolo v skupine 20 
– 30 ročných, dvanásť úrazov v sku-
pine 50 – 60 ročných, desať úrazov 
mali zamestnanci vo veku 40 – 50 ro-
kov, šesť úrazov bolo u 30 – 40 roč-
ných a jeden úraz bol zaznamenaný 
do dvadsať rokov.

Odškodnenie,

regresy

Choroby
z povolania

Rizikové práce
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1.

Nakupujte energeticky efektívne

spotrebiče...

Malé rozdiely v spotrebe elektriny sa rokmi na-
hromadia do veľkých súm. 
Najväčšie rozdiely v spot-
rebe energie sú pri chlad-
ničkách a mrazničkách. 
Tie musia byť, rovnako ako 
práčky či sporáky v EÚ, po-
vinne označené hodnote-
ním od A (nízka spotreba) 

po G (vysoká spotreba). Avšak pre chladničky a 
mrazničky platí od r.  2004 ešte presnejšie ozna-
čovanie: „A+“ a „A++“.

2.

Radšej vyčistite dvierka

na sporáku...

Pri každom otvorení dvie-
rok na sporáku uniká asi 
20 percent tepla - preto je-
dlo pozorujte zvonku

3.

Chladnička má stáť

na chladnejšom mieste...

Ak stojí chladnička alebo mraznička vedľa te-
pelného zdroja (radiátor, sporák, umývač-

ka riadu, práčka), spotre-
búva oveľa viac elektri-
ny! Takže si na ich blízkosť 
treba dávať pozor, alebo 
aspoň medzi ne umiest-
niť izoláciu. Najlepšie je 
nejaké chladné miesto: 
pri každom stupni navy-

še spotrebuje chladnička asi o 4 percentá viac 
elektriny!

4.

Nepreháňať to

s chladením...

Ideálna teplota v chlad-
ničke je 7° C - na to často 
stačí 1. stupeň.
Rada navyše: noviny v ne-
využitom priestore za-
bránia pri otváraní veľ-
kému úniku chladného 
vzduchu.

5.

Vypnúť chladničku...

Keď ste dlhšie preč, vy-
tiahnite chladničku zo zá-
suvky a odneste zvyšok 
jej obsahu k susedom (dá 
sa to spojiť s rozmrazo-
vaním).
Kto potrebuje držať v 
chlade len malé množ-

stvo potravín, zvládne to často aj bez chladnič-
ky - najmä v zime.

6.

Menej vody pri varení...

Aj pri varení vajec môže-
te ušetriť: na dno hrnca 
postačí množstvo vody 
na hrúbku prsta - vajcia sa 
uvaria vo vodnej pare. Bez 
problémov to funguje aj 
so zemiakmi či brokolicou.

7.

Variť na plyne...

Je to lacnejšie a šetríte 
tým prírodu. Straty ener-
gie sú vďaka priamemu 
spaľovaniu viditeľne men-
šie a plyn sa ľahšie regu-
luje.

8.

Využite všetko teplo...

Aj keď je to často napísa-
né v recepte, väčšinou je 
predhriatie rúry zbytoč-
né (výnimka: špeciálne 
cesto). Keď ju vypnete pár 

Ako ušetriť v domácnosti

minút pred dopečením, využijete zvyšok tepla 
bez míňania elektriny...

9. 

Pokrievka patrí

na hrniec...

Pokrievka na hrnci zní-
ži spotrebu energie až na 
1/4! Najlepšie sú tlakové 
hrnce, ktoré ušetria ďal-
ších 50 percent energie.

10.

Vodu na cestoviny

nechať zovrieť

v rýchlovarnej kanvici...

Najrýchlejšie zovrie voda 
v rýchlovarnej kanvici ale-
bo za pomoci ponorného 
variča. Preto ak máte elek-
trický sporák, oplatí sa ne-
chať vodu najprv zovrieť a 
až potom vliať do hrnca.

11.

Rozmrazujte mrazničku...

Ak sa v mrazničke vytvo-
rí vrstva ľadu, začne sil-
no stúpať spotreba ener-
gie. Rýchlo tvoriaci sa ľad 
a námraza prezrádza prie-
pustnosť dverí. Takže ne-
zabudnite raz za čas skon-
trolovať aj tesnenie.

12.

Vetrať krátko a intenzívne...

Pri vetraní je lepšie vypnúť 
kúrenie a dokorán otvoriť 
okná. Vzduch sa tak rých-
lo vymení a steny zosta-
nú teplé. Vetranie cez po-
otvorené okno a súčasné 
kúrenie predstavuje ob-
rovské plytvanie.

13.

Zaizolujte tepelné potrubia...

Ak sú teplovodné potrubia v nevykúrených 
miestnostiach ako napríklad v pivnici, treba ich 
starostlivo zaizolovať.

Refl exná fólia stojí pár ko-
rún, ročne vám však po-
môže ušetriť až niekoľ-
ko stovák. Umiestnite ju 
na stenu za radiátor ale-
bo kachle, fólia tak odra-
zí späť do miestnosti až 
90% tepla.

14.

Kontrolujte radiátory...

Ak máte vlastné kúrenie, 
kontrolujte najmä obe-
hové čerpadlo. Moderné 
čerpadlá spotrebujú ove-
ľa menej elektriny. A neza-
budnite na pravidelné od-
vzdušňovanie radiátorov.

15.

Regulujte kúrenie...

Zníženie izbovej teploty o jeden stupeň 
Celzia ušetrí až 6 percent 
energie! Pre zdravú izbo-
vú klímu stačí v obýva-
cích izbách 18-20°C, v ku-
chyni 16-18°C, v detskej 
izbe 20°C a na chodbách 
15°C. Viete, že malá klima-
tizačná jednotka pre jed-

nu miestnosť má spotrebu až 1000 wattov? Je 
to šesťkrát viac, ako veľký stojanový ventilátor!

16.

Nainštalujte si

programovateľné ter-

mostaty...

Moderné termostaty do-
kážu nastaviť  teplotu 
presne podľa vášho žela-
nia: večer vyššiu, cez deň 

a v noci nižšiu.
17.

Prádlo sušte na slnku...

Sušiče bielizne sú nezmy-
selnými žrútmi energie. V 
štvorčlennej domácnos-
ti spotrebujú až 480 kilo-
watt hodín elektriny! Prá-
dlo je teda oveľa lepšie vy-
vesiť na čerstvý vzduch!

18.

Používajte úsporné

žiarovky...

Vydržia niekoľkonásobne dlhšie, ušetria asi 
80 percent elektriny a sú 
vhodné hlavne do lámp, 
ktoré dlho svietia - časté 
vypínanie a zapínanie im 
škodí. Pretože úsporné 
žiarovky obsahujú riziko-
vé látky, nepatria do bež-
ného odpadu.

19.

Kúpte si rozvodku

s vypínačom...

Pohotovostný režim pre hifi systém, televí-
zor či videorekordér, spotrebuje ročne množ-
stvo elektriny. Odborníci napríklad vypočíta-

li, že až dva jadrové reak-
tory sú v Nemecku v pre-
vádzke len preto, aby po-
kryli túto zbytočnú spotre-
bu. Ak zapojíte viaceré za-
riadenia do rozdvojky s vy-
pínačom, pomôžete sebe 
aj životnému prostrediu. 

   Nabíjačka, na ktorú nie je pripojený mobil či 
fotoaparát zvyčajne ďalej spotrebúva elektrinu 
a mení ju na teplo (môžete si to vyskúšať). Ak ju 
teda nechávate v zásuvke aj keď svoje zariade-
nia nenabíjate, míňate tím až 10 krát viac ener-
gie ako je treba pri nabíjaní...

20.

Nech si aj fax zdriemne...

Zariadenia, ktoré v noci ne-
potrebujete, môžete zapo-
jiť do časovo nastaviteľné-
ho prepínača. Cez deň pra-
cujú, v noci spia...

21.

Obyčajné žiarovky na WC,

do kúpeľne a pivnice...

Všetka česť Edisonovi, ale tradičné žiarovky ex-
trémne plytvajú energiou. 
Až 90 percent jej unikne vo 
forme tepla. Najväčší zmy-
sel majú tam, kde sa zdr-
žiavate iba krátko a čas-
to sa tam zapína a vypína 
svetlo. Napríklad v kúpeľni.

22.

Vypnite počítač...

Aj keď na počítači práve nepracujete, stále po-
hlcuje až 70 percent energie. Takže aj cez krat-
šie prestávky je lepšie ho vypínať! Ak si kupu-

jete nový počítač, vedzte, 
že ploché LCD obrazovky 
sú energeticky šetrnejšie 
než klasické CRT monito-
ry. Ak zvažujete kúpu no-
tebooku vedzte, že pri rov-
nakom výkone majú nižšiu 
spotrebu.

23.

Krátka sprcha

namiesto kúpeľa...

Príprava teplej vody pohlcuje najviac energie 
v domácnostiach. Preto je 
lepšie krátko sa osprcho-
vať ako naplniť celú vaňu 
množstvom vody. Použí-
vajte úsporné hlavice, zni-
žujú spotrebu vody o po-
lovicu. Pri šampónovaní či 

mydlení sprchu vypnite.
24.

Nevyvárajte a nepredpierajtie...

Väčšina baktérií sa zničí už 
pri 60-tich stupňoch. A na 
rozdiel od vyváracieho reži-
mu pri tejto teplote ušetríte 
50 percent elektriny. Často 
postačí aj 30 alebo 40 stup-
ňov. Takže predpieranie si 

môžeme odpustiť.
25.

Vždy plnú práčku...
Práčka naplnená len jed-
nou ponožkou spotrebuje 
rovnako veľa energie ako 
úplne plná. Niektoré mo-
dely sú vybavené úspor-
ným programom pre polo-
vičné naplnenie, ktorý zníži 

spotrebu asi o tretinu.
26.

Nenakupujte prístroje na 

baterky...

Telefóny, elektrické holia-
ce strojčeky a zubné kef-
ky s priamym sieťovým pri-
pojením spotrebujú pod-
statne menej ako prístro-

je na baterky.
27.

Energia zo slnka...

Na európskych strechách 
sú už milióny solárnych za-
riadení na výrobu teplej 
vody či elektrickej energie. 
1,5 m2 plochy teplovodné-
ho kolektoru na osobu po-

kryje ročne viac než polovicu spotreby.
28.

Urobte si pohodlie...

Dobrá izolácia vonkajších stien, podkrovia a piv-
nice môže ušetriť viac ako polovicu nákladov na 
kúrenie. Inštaláciou kvalitných okien môžete zní-
žiť tepelné straty až o 70 percent! Takéto okná 
majú drevené rámy, účinnú izoláciu, dvojité sklo 

s nízkou hodnotou prestu-
pu tepla (predovšetkým in-
fračerveného žiarenia) a 
priestor medzi nimi je vy-
plnený plynom s nízkou te-
pelnou vodivosťou (napr. 
argónom). Tieto okná sú 

drahšie, ale vložené náklady sa vám počas doby 
ich životnosti niekoľkonásobne vrátia. A ešte jed-
na rada - ak chcete chrániť vaše zdravie a životné 
prostredie, vyhnite sa plastovým oknám vyrobe-
ným z PVC. Pri výrobe, počas životnosti a pri ich 
likvidácii sa totiž z PVC môžu uvoľňovať do okolia 

nebezpečné látky!
29.

Toastujte...

Kto neohrieva staré pečivo 
v rúre, ale na nadstavci na 
toustovači, ušetrí až 70 per-
cent energie.

30.

Mikrovlnku

len na maličkosti...

Už pri dvoch porciách spot-
rebuje mikrovlnka viac 
energie ako sporák. Tak-
tiež rozmrazovanie v mikro-
vlnke míňa príliš veľa ener-
gie - takže potraviny radšej 
vyberte z mrazničky dosta-
točne včas pred varením.

31.

Zhasínajte svetlo...

Rada, ktorú iste poznáte. 
Osvetlenie spotrebuje až de-
satinu elektriny v domácnos-
ti. Takže: posledný zhasína.

Zdroj: Bund der energieverbraucher
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Jedálny lístok 23. 2. – 1. 3. 2009 Jedálny lístok 2. – 8.3.2009 

DIEVČA S MOTORKOU
Jaroslava Núterová

Román na pokračovanie

Pondelok 2.3.

Polievka: oravská fazuľová, pečivo
Vyprážané kuracie stehno, zem., kompót
Brav. mäso na zelenom korení, cestovina

Prekladané mäso s kelom
Šopský šalát, pečivo

Hubové rizoto, uhorkový šalát
Zem. knedličky s nutelou, mak. posýpka

Utorok 3.3.

Polievka: mrkvová s pórom, pečivo
Hovädzie dusené, kôprov. omáčka, knedľa

Prírodný bravčový rezeň, zel. ryža, šalát
Gratiné treska so zeleninou

Zem. šalát so zelenou fazuľkou
Zap. baklažán s hyd. mäsom a zeleninou

Žemľovka s tvarohom
Streda 4.3.

Polievka: slep. s cestovinou, pečivo
Kur. prsia s mandarínkami, tarhoňa, šalát
Belehradský brav. rezeň, opek. zem., šalát

Štefánska sek. pečienka, zem. prívarok, chlieb
Zelotofu, pečivo

Španielske pikantné kur. stehno, obloha
Pečené buchty orechové, kakao

Štvrtok 5.3.

Polievka: kyjevské šči, pečivo
Mor. rezeň so syrom a špen., ryža, šalát

Maďarský hovädzí guláš, knedľa
Pizza s kuracím mäsom a olivami

Šampiňónový francúzsky šalát, pečivo
Hub. paprikáš s ovsen. vločkami, ryža, šalát

Makový koláč s čokoládou, kakao
Piatok 6.3.

Polievka: fazuľková kyslá, pečivo
Sekaný rezeň z bôčika, zem., uhorka
Kuracie soté na smotane, cestovina

Kovbojské bravčové mäso, ryža
Hydinový šalát, pečivo

Farfaly so zeleninovou omáčkou
Lievance s džemom

Sobota 7.3.

Polievka: francúzska, pečivo
Sikulský bravčový rezeň, knedľa

Nedeľa 8.3.

Polievka: kláštorná, pečivo
Kuracie soté na čínsky spôsob, ryža, šalát

Aký bol zdravotný stav obyvateľstva 

v polovici februára? 

- Uzavreli sme hlásenia za siedmy týž-
deň, v ktorom nám bolo hlásených 
11406 akútnych respiračných ochore-
ní (ARO), z toho 2 600 prípadov chrípky 
a jej podobných ochorení (CHPO). Evi-
dovaná chorobnosť dosiahla 628 prí-
padov na stotisíc obyvateľov. V porov-
naní s predchádzajúcim týždňom bol vý-
skyt ARO vyšší o 17,6 percenta a výskyt 
CHPO o 43,3 percenta (v prvom februáro-
vom týždni bolo hlásených 10 160 ARO, 
z toho bolo 1 900  CHPO).

HARTOVNICA
   Necháme zovrieť liter osolenej vody. Za stáleho miešania do nej vsy-
peme štyri rovné lyžice hladkej múky a povaríme. Múka musí jemne 
zhrčkovatieť. Do uvarenej masy nalejeme liter sladkého mlieka a pri-
dáme štyri deká vyškvarenej pokrájanej slaninky.
Náš tip: Polievku vylepšíme, ak do nej rozhabarkujeme jednu poliev-
kovú lyžicu bryndze na každého stravní-
ka, prípadne posypeme postrúhaným sy-
rom na tanieri pred podávaním.

ŤAPKY
   Do postrúhaných uvarených zemiakov 
pridáme viac múky a štipku soli. Cesto 
dobre vypracujeme, rozvaľkáme a nakrá-
jame na väčšie časti – pásy, z ktorých prstami trháme kúsky a hádže-
me do vriacej vody. Uvarené premyjeme a scedíme. Ťapky sa jedávali 
s mäsovou polievkou z baraniny, pridávali sa aj do iných polievok ale-
bo sa jedli zaliate prevareným sladkým mliekom.
Náš tip: Ako závarku môžeme použiť do letnej zeleninovej polievky, 
ako cestovinu môžeme posypať rozmrvenou bryndzou či tvarohom 
a poliať rozpraženou cibuľkou.

ŠKORCE
   Dáme zovrieť liter mlieka, pridáme asi šálku kukuričnej múky, pod-
ľa potreby cukor, soľ a kto chce, aj hrsť posekanej sudovej kapusty. Po 
zhustnutí sa masa naberá lyžicou a z nej sa nožom obtiera dookola 
o okraj misy. Keď je celý okraj natretý, kúsky sa nožom zhrnú do misy, 
omastia opraženou cibuľkou, posypú makom a podľa chuti cukrom, 
prípadne sa polejú škvarkami s husacou pečeňou.

XXXXVIII.

„Nárdy mi nepovedal, že ti zomrela 
mama,“ vyriekla rozochvene. „Ľutujem, 
Dalibor, prečo si...“
„Počkaj, Aneta,“ prerušil ju náhlivo a za-
díval sa na ňu. „Nespýtaš sa na moju 
priateľku?“
„Nie,“ odvetila stiesnene a uhla očami.
„Mám len jedinú priateľku, na ktorej 
mi záleží a ľúbim ju od prvej chvíle, keď 
som sa s ňou zoznámil vlani v lete na 
Jarabej. Aneta, ja viem, že ku mne ne-
cítiš to isté, čo ja k tebe. Dlho som ča-
kal na vhodnú príležitosť povedať ti, že 
ťa milujem a dnes, už nemôžem mlčať. 
Ani nechcem. Čoraz ťažšie mi pripadá 
tajiť sa so svojou láskou k tebe, napriek 
tomu, že pre teba som..., ako si to vtedy 
povedala? Priateľ, ochranca, sprievod-
ca a ešte čosi...“
„Poradca,“ doplnila ho so zovretým 
hrdlom.
„Áno,“ luskol prstami. „Poradca vo ve-
ciach spoločenského bontónu. Pamä-
táš, čo som ti odpovedal?“
„Nemusíš skúšať moju pamäť,“ dud-
rala. „Jedno želanie sa ti aj tak splnilo.“
„Si voľná,“ privrel oči pred očakávaný-
mi výčitkami. „Myslíš, že sila môjho že-
lania mala vplyv na tvoj rozchod s Mi-
chalom?“
„Neviem,“ vzdychla nešťastne a do očí 
sa jej nezmyselne tlačili slzy. „Zakázala 
som si meditovať, čo by bolo, keby. Ja..., 
osud to zrejme chcel a nechcem o tom 
hovoriť, tak ma prosím netráp.“
„Ty si posledná bytosť na svete, ktorú 
by som chcel trápiť. Neprišiel som ro-
zoberať tvoje city k Michalovi.“
„Mhm, fajn.“ Aneta vstala, spravila tri 
kroky a vrátila sa k Daliborovi. „Privá-
dzaš ma do pomykova. Dofrasa, Dali-
bor, chcem si kúpiť motorku.“
  Vzápätí vyskočil na rovné nohy, prud-
ko schmatol dievčinu za plecia.
„Provokuješ ma?“
„Myslím to vážne,“ vytrhla sa mu. „Ne-
dám sa viac obmedzovať žiadnemu 
chlapovi.“
„Rozumiem.“ Odstúpil od nej a z hrude 
sa mu vydral ťažký vzdych. 
  Anete prešiel mráz po chrbte, zrazu za-
túžila pohladiť mu ustarostenú smutnú 
tvár, zapáliť v jeho očiach iskričky ra-
dosti, upokojiť zrýchlený dych. Impul-

zívne k nemu natiahla ruku a dotkla sa 
Daliborovho líca. Silno jej zovrel prsty.
„Skúšaš ma, však?“ zašepkal s napä-
tím v hlase.
„Nevyznám sa v sebe,“ zaúpela. „Mám 
ťa rada Dalibor, ale neviem, či je to lás-
ka. Môj sen o motorke... Konečne sa 
mi môže splniť a ty si prídeš a  nezná-
šaš motorky...“
„Preboha, Aneta,“ privinul si ju k sebe. 
Unavene si oprela čelo o jeho ľavé líce. 
„Dobre, pokúsim sa nebáť o teba a ty 
ma za to povozíš, súhlasíš?“
„Skutočne si ochotný tolerovať mi jaz-
du na motorke?“ vzhliadla k nemu po-
chybovačne. „Vieš, vlastne ju nemu-
sím mať.“
„Len si Hondu pokojne kúp,“ namietol 
s úsmevom.
„Nie,“ krútila hlavou. „Aj tak pýtajú ne-
horáznu sumu.“
„Požičiam ti.“
„Neuznávam pôžičky.“
  Zarazene si pozreli do očí a rozosmiali 
sa. Dalibor zdvihol Anetu do náručia. „O 
tom sa dohodneme neskôr,“ vtisol jej 
na pery bozk. „Pôjdeš so mnou, Aneta?“
„K Nárdymu?“
„Nie, ku mne.“
  Mlčky sklonila hlavu. „Neviem, či sa 
mám hnevať alebo tešiť,“ prehovorila 
po chvíli. „Nechcem byť hračkou v tvo-
jich rukách. Hádam si nemyslíš, že sa 
k tebe nasťahujem? Je to..., nie je to...,  
dočerta.“
„Aneta.“ Daliborov hlas sa zachvel. „Tr-
pezlivo som čakal dlhú dobu a v kúti-
ku duše som často strácal nádej. Pre-
čo si presvedčená o tom, že sa chcem 
iba pohrať? Bože môj, ako málo ma 
poznáš. Vari som sa tak správal, vari si 
sa niekedy pri mne cítila obmedzova-
ná, robil som si na teba nárok? Vieš vô-
bec, ako vyzerá také hranie s dievča-
ťom? Ale...“ Vzal jej tvár do oboch dla-
ní, čím ju prinútil pozrieť na neho. „Pre-
staň sa báť, nehľadaj vo mne niečo, čo 
tam nie je.“
„Pokúsim sa,“ povedala vážne, rozhod-
nutá nebrániť sa ponúkanému šťastiu.
  Uvidím, či som toho schopná, dodala 
v duchu pre seba. Vlastne či sme obaja 
schopní experimentov.
  Som zvedavý, či nám to pôjde, pomys-
lel si Dalibor. Vlastne musí. 

koniec

Pondelok 23.2.

Polievka: krúpková, pečivo
Kuracie stehno s hlivami, knedľa

Bravčové mäso na rasci, tarhoňa, šalát
Údené tofu s fazuľkou a šampiňónmi, ryža

Ružový cestovinový šalát s tuniakom
Kelový karbonátok, zemiaky, šalát

Buchty na pare s lekvárom, kak. posýpka, kakao
Utorok 24.2.

Polievka: terchovská, pečivo
Astúrsky bravčový rezeň, zemiaky, šalát

Goralská pochúťka, cestovina
Liptovské droby, uhorka

Šalát z červenej repy so syrom, pečivo
Zapekaná brokolica s tofu

Bryndzovníky
Streda 25.2.

Polievka: roľnícka, pečivo
Vyprážaná ryba, zem. šalát s majonézou

Nitrianske bravčové stehno, knedľa
Špagety Neapol

Fazuľový šalát so salámou a chrenom, pečivo
Šéfovský šalát

Dukátové buchtičky s vanilkovým krémom 
Štvrtok 26.2.

Polievka: frankfurtská, pečivo
Údené mäso, zemiaky, cvikla s chrenom

Portugalská hovädzia roštenka, ryža, šalát
Tortelíny so šunkou, syrová omáčka

Brok. šalát s kur. mäsom a olivami, pečivo
Zemiakový paprikáš, cvikla
Tvarohový nákyp s višňami

Piatok 27.2.

Polievka: zem. kyslá s hubami, pečivo
Pečené mor. stehno, čer. kapusta, knedľa
Provensálsky kur. rezeň, slov. ryža, šalát

Lečo s klobásou, zemiaky
Zeleninový šalát s reďkovkou, pečivo

Pórový nákyp, paradajkový šalát
Moravský koláč, kakao

Sobota 28.2.

Polievka: prešovská, pečivo
Zbojnícka brav. krkovička, zem., uhorka

Nedeľa 1.3.

Polievka: cesnak. s haluškami, pečivo
Morčacie soté na zelenine, ryža, šalát

V siedmom týždni chrípka

zavrela aj školy
   O zdravotnej situácii obyvateľstva Banskobystrického kraja 

hovoríme s vedúcou odboru hygieny a epidemiológie Regionál-

neho úradu verejného zdravotníctva MUDr. Máriou Avdičovou:

Aké opatrenia boli prijaté z dôvodu 

zvýšenej chorobnosti? 

- V našom kraji bola v siedmom týždni, 
v súvislosti so zvýšeným výskytom akút-
nych respiračných ochorení a chríp-
ke podobných ochorení prerušená do-
chádza v piatich okresoch a to v dvoch 
materských školách a v dvanástich zá-
kladných školách. V okrese B. Bystrica 
bola prerušená školská dochádzka v ZŠ 
Šalková, odbor lekárskej mikrobioló-
gie izoloval z výteru nosohltanu  ďalší 
prípad vírusu chrípky typu B. V okrese 
Brezno  boli uzatvorené materské školy 

v Pohorelej a na Mazorníkove, základné 
školy v Pohorelej, na Mazorníkove, v Zá-
vadke, Polomke, Šumiaci, Heľpe a Va-
laskej. V okrese Žarnovica bola preruše-
ná školská dochádzka v dvoch ZŠ v Žar-
novici. K prerušeniu výchovno-vzdelá-
vacieho procesu došlo aj v okrese Veľký 
Krtíš v Základnej škole Dolné Plachtince.  
Vo zvolenskom okrese  bola uzatvorená 
ZŠ sv. Dominika Sávia, kde z celkového 
počtu 174 žiakov bolo neprítomných 
54, čo predstavovalo 31,03 percenta žia-
kov. V okrese Žiar nad Hromom boli vy-
konané tri odbery od sentinelových le-
károv na izoláciu chrípkových vírusov, 
v jednej vzorke sa potvrdil vírus chríp-
ky typu A aj B.                                                        (vk)

Šetríme, ale s chuťou



Kto má tri,
                   ušetrí...

za uvádzacie 

                  c
eny!

Nový profi l 8000
     s vlepeným sklom

          Stredové tesnenie  
    3 tesnenia v profi le

Izolačné trojsklo s Ug = 0,6 W/Km2

          štandard bez príplatku

stavebná hĺbka 85 mm

bezplatná infolinka 0800 115511

   Viete, že Ing. Karol Matej Ambróz, priekop-

ník a realizátor elektrifikácie Slovenska a 

propagátor moderného vedecko-technické-

ho pokroku, bol dočasne poverený správou 

podbrezovských železiarní?

    „Bol to čestný muž v pravom zmysle slova. 
Priateľský k ľuďom, dobromyseľ-
ný, ochotný pomôcť. Bol nepria-
teľom chvastúnstva a nepravdy,“ 
hovoril o ňom Ing. J. Nemessányi. 
V poéme Smädný milenec ho Pláv-
ka ako rodáka a potomka Samuela 
Ambrosia, zakladateľa osvietenec-
kej banskoštiavnickej spoločnos-
ti, ospieval: „obidvaja chceli osvie-
tiť Slovákov, ten prvý osvietenou 
spoločnosťou a druhý elektrárňou 
v rodnej obci“. 
   Ing. Karol Matej Ambróz sa narodil 6. januá-
ra 1877 v Sučanoch, v rodine strážnika na že-
lezničnej trati. Detstvo a mladosť prežil v Lip-
tovskej Sielnici. Vyštudoval gymnázium v Kež-
marku, Vyššiu priemyselnú školu v Košiciach. Z  
Vysokej školy technickej v Darmstadte prestú-
pil na Vysokú školu elektrotechnickú v Karlsru-
he. Jeho prvým pracoviskom bola fi rma Ganz 
a spol. v Budapešti, potom fi rma Bartelmus, Do-
nát a spol. v Brne, kde viedol výpočtové oddele-
nie a skúšobňu. Nakrátko pôsobil v Spoločnosti 
štátnych železníc a napokon prešiel do Oceliarní 
a železiarní v Rešici, v Rumunsku. Od roku 1908 
bol riaditeľom mestských podnikov v Targu-Mu-
res, kde  projektoval i vodnú elektráreň na rieke 
Mures. V roku 1912 sa podujal na rekonštrukciu 

továrne Tungsram v Budapešti. Po vzniku Čes-
koslovenskej republiky ponúkol svoje služby 
novej vláde a od 1. februára 1919 začal pracovať 
v podbrezovských železiarňach, kde bol povere-
ný správou závodu do 10. júla 1919 (správu zá-
vodu odovzdal ďalšiemu dočasnému riaditeľovi, 

Ing. Václavovi Motlovi). Ambróz po 
splnení úlohy – uvedení podniku 
do prevádzky, postúpil na Šrobáro-
vo ministerstvo, kde mal na staros-
ti elektrotechnické záležitosti a do-
siahol post vrchného radcu. Za Slo-
venskej republiky bol prednostom 
pre strojníctvo, elektrotechniku 
a automatiku na Ministerstve do-
pravy a verejných prác v Bratislave. 
Zapojil sa do budovania Slovenskej 
vysokej školy technickej (vznikla po 

presťahovaní Vysokej školy technickej M. R. Šte-
fánika z Košíc). Stal sa honorovaným docentom, 
neskôr suplentom s právom viesť ústav. V roku 
1943 doc. Ing. K. M. Ambróz v odbore strojného 
a elektrotechnického inžinierstva založil a viedol 
Ústav stavby elektrických strojov a prístrojov, na 
čele ktorého stál až do smrti (1. novembra1944).   

Z  enc. „Technika na Slovensku“ a archívnych
dokumentov spracovala

V. Kúkolová

„Navždy prestali pre teba hviezdy svietiť, 
už navždy prestalo pre teba slnko hriať, 
ale tí, čo ťa mali radi, nikdy neprestanú na 
teba spomínať.“
Dňa 28. februára uplynú štyri roky odvte-
dy, čo nás navždy opustil náš drahý man-
žel, syn, otec, dedo, brat a spolupracovník

Dušan SCHVARZBACHER z Brezna.

Kto ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku.
So smútkom v srdci spomínajú

manželka a deti s rodinami
...

„Nemohol si tu s nami dlhšie byť, srdce 
prestalo ti biť, ale v našich srdciach bu-
deš stále žiť.“
Dňa 22. februára uplynú dva roky od 
úmrtia drahého manžela, otca a staré-
ho otca

Jozefa BELKU z Čierneho Balogu.

Tí čo ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku.
Manželka Janka a syn Erik s rodinou

...

Dňa 24. februára uplynulo päť rokov od-
vtedy, ako nás navždy opustil manžel, 
otec a starý otec

Pavel BOVA z Hornej Lehoty.

S láskou spomína manželka
a dcéry s rodinami
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Obchodné zastúpenie 
SLOVAKTUAL Brezno
ČSA 17, 977 01 Brezno

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

špeciálne zľavy 
pre zamestnancov ŽP

„Láska nezomiera, ľudia áno. Nechajte ma ísť. Najviac mi 
dokážete svoju lásku, keď ma necháte žiť vo vašich srd-
ciach, mysliach a dobrých skutkoch.“
Ďakujeme všetkým príbuzným, priateľom, známym 

a bývalým spolupracovníkom z dopra-
vy, ktorí sa prišli rozlúčiť s našim drahým 
manželom, otcom, starým otcom, bra-
tom a švagrom
Jánom ŠULEKOM z PODBREZOVEJ.

Ďakujeme za prejavy sústrasti, ktorý-
mi ste sa snažili zmierniť náš hlboký žiaľ. 
Za dôstojnú rozlúčku ďakujeme Dycho-

vej hudbe ŽP.
Smútiaca rodina

Výrok Kollára „Život má byť dielo vlastnej duše“ sa ukrýval v tajničke krížovky z č. 2/09. Ví-
ťazkou vecnej ceny, ktorú venoval Jozef Krella, riaditeľ ŽP Gastro servis, s.r.o., sa stala Ele-
na Kúthová z Vt.  V dnešnej krížovke sa skrýva dánske príslovie. Tajničku zašlite do redak-
cie, do 28. februára.

Spoznaj svoj kraj III.

   H o re h ro n s k é  m ú ze u m 
v Brezne v meštianskom dome 
sprístupnilo do 27. februára 
výstavu Spoznaj svoj kraj III. In-
formačno-propagačná výsta-
va, ktorá v rámci pokračovania 
viacročného cyklu prostred-
níctvom obrazových doku-
mentov (fotografi e, videopre-
zentácie) a obsažného texto-
vého sprievodu predstavu-
je históriu a atraktivity ďalších 
vybraných obcí obvodu Brez-
no – Hronec, Jasenie, Michalo-
vá a mesto Brezno.
   Verejnosti je prístupná v pon-
delok až piatok od 8. – 16. hod. 

   Používatelia slovenčiny niekedy nevedia rozlíšiť 
slovné spojenie príslovky a prídavného mena od 
zloženého prídavného mena. Napríklad váhajú, 
či nejaký výraz pozostáva z príslovky vysoko a prí-
slušného prídavného mena ale-
bo príčastia, písaných osobitne, 
alebo ide o zložené prídavné 
meno s prvou časťou vysoko -, 
napr. vysoko postavený alebo 
vysokopostavený. Súčasné le-
xikografi cké príručky zaznamenávajú viaceré zlo-
žené prídavné mená s prvou časťou vysoko: vyso-

kofrekvenčný, vysokonapäťový, vysokokaloric-

ký, vysokotlakový, vysokozdvižný, vysokohorský, 

vysokoškolský, vysokopríjmový a iné (por. Krátky 
slovník slovenského jazyka, 2003,  i Pravidlá sloven-
ského pravopisu, 2000). Tieto prídavné mená vznik-
li zo združených pomenovaní a v ich prvej časti nie 
je príslovka vysoko, ale prídavné meno, pričom sa 
v zloženom prídavnom mene uplatňuje na konci 
prvej časti spájacia morféma – o, napr. vysoká frek-

vencia – vysokofrekvenčný, vysoké napätie – vy-

sokonapäťový, vysoký príjem – vysokopríjmový 

a pod. Mnohé z týchto zložených prídavných mien 
fungujú ako terminologické pomenovania. Pri roz-

hodovaní sa medzi dvoma spô-
sobmi pravopisu niekedy záleží 
na tom, s akým slovom sa daný 
výraz spája. Tak je to aj s výraz-
mi vysokopostavený/vysoko 

postavený. Prídavné meno vy-

sokopostavený sa odvodzuje od združeného po-
menovania vysoké postavenie a možno ho použiť 
v spojení so slovami človek, ľudia, úradník a pod., 
napr. vysokopostavený človek, vysokopostave-

ní ľudia, vysokopostavení úradníci. Spojenie prí-
slovky vysoko s adjektivizovaným príčastím posta-
vený je namieste použiť napr. v spojení vysoko po-

stavený dom, vysoko postavená hrádza, vysoko 

postavené hradby.
Silvia Duchková

Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV

REMINISCENCIE

Ing. Karol Matej AMBRÓZ

dočasným riaditeľom pred deväťdesiatimi rokmi

Predám 3-izbový byt v Brezne. Volať po 18. 

hod. Inf: 0903 490 635.
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Extraliga muži

KK Tatran Prefa Sučany – ŽP B 1:7

3474:3579

Zostava a body: Milan Tomka 602, Jaro-
slav Truska 575, Pavol Jakubec 596, Ra-
doslav Foltín 587, Jovan Čalič 584, Jo-
zef Pešta 635.

Extraliga ženy

ŽP – KK Zlaté Klasy 7:1

3398:3248

Zostava a body: Eva Bábelová 553, Dag-
mar Kyselicová 569, Katarína Micanová 
596, Gabriela Kuchárová 588, Jana Tur-
čanová/Dominika Skalošová 509, Edita 
Hiadlovská 583.

TKK Trenčín – ŽP 1:7

3036:3284

Zostava a body: Iveta Vaňková 554, Edi-
ta Hiadlovská 503, Dagmar Kyselicová 
540, Gabriela Kuchárová 604, Katarína 
Micanová 519, Ľubica Listoferová 564.

1. liga muži

ŽP C – KK TP Sučany 6:2

3284:3432

Zostava a body: Matej Sršeň 558, Ľu-
boš Figura 519, Tomáš Herich 551, Pa-
vel Paulečko 550, Ľuboš Svitek 537, Ma-
rek Mihok 569.

MTK Tatran Žarnovica – ŽP C 2:6

3396:3508

Zostava a body: Pavel Paulečko 596, 
Matej Sršeň 609, Jozef Petráš + Ľuboš 
Svitek 537, Michal Svitek 541, Marek Mi-
hok 589, Tomáš Herich 636.

Dorastenecká liga

ŽP – KK Zlaté Klasy 2:1

1605:1580

Zostava a body: Kristína Diabelková 
553, Tomáš Dziad 508, Dominika Ky-
selicová 509, Jaroslav Romančík 543. 
V šprinte zdolal Ján Vyletel Kristínu Di-
abelkovú 2:1.

ŽP – TJ Lokom. Vrútky 3:0

1663:1630

Zostava a body: Ľuboš Svitek 582, Ra-
dovan Balco 493, Marek Mihok 546, Mi-
chal Svitek 535. V šprinte vyhral Marek 
Mihok nad Martinou Ďurčekovou 2:1.

Tatran Sučany – ŽP 2:1

1627:1535

Zostava a body: Ľuboš Svitek 512, Ma-
rek Mihok 509, Michal Svitek 514, Rado-
van Balco 452. V disciplíne šprint Ľuboš 
Svitek porazil Jána Čabudu 2:1.

D. Kyselicová, KO
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    V dňoch 14. a 15. februára sa kona-
li v Osrblí preteky Viessman pohára 
v biatlone, bez účasti našich reprezen-
tantov - účastníkov majstrovstiev sveta 
a štartujúcich v IBU CUP. Chýbali aj ka-
deti, ktorí odcestovali na európsky Fes-
tival mládeže do Poľska. V šestici pre-
tekárov máme aj našich kadetov – An-
dreu Hôrčikovú a Ondreja Švantnera, 
ktorých vedie tréner 
Peter Zelinka. 
   Oddiel bežeckého 
lyžovania a biatlonu 
dosiahol vo Viessman 
pohári v rýchlostných 
pretekoch (v pretekoch s hromadným 
štartom): v kategórii mladších doras-
tencov 5. miesto (4.) Rudolf Michalov-
ský, 7. (5.) miesto Miroslav Šulek, 11. 
priečku Martin Kvačkaj. V kategórii 
mladších dorasteniek bola v obidvoch 
pretekoch druhá Katarína Kupcová, zo 
starších dorastencov 5. (4.) miesto ob-
sadil Jakub Fendek. Z juniorov skončil 
na 3. (4.) mieste Mário Kubiš, v prete-
koch s hromadným štartom bol 2. Pe-
ter Kazár a v rýchlostných pretekoch 
3. Peter Berčík. Z mužov od 21 – 35 ro-
kov obsadil v oboch pretekoch dru-
hú priečku Peter Ridzoň. Z mužov 46 
ročných a starších, v pretekoch s me-
dzinárodnou účasťou, zhodné umiest-
nenie – bronzovú priečku si vybojoval 
Marian Kazár.
   V kategórii žiačok 10 – 11 ročných bola 
8. (8.) Kristína Janíková, zo žiakov 12 – 
13 ročných bol 3. (1.) Marek Brezina, 20. 
(17.) Tomáš Longauer, žiačka tejto ka-
tegórie Andrea Miždová bola 9. (8.). Zo 
žiakov kategórie 14 – 15 ročných zví-
ťazil  (2.) Andrej Segeč, 8. (5.) bol Mar-
tin Marčok a v rýchlostných pretekoch 
8. skončila Lucia Šuleková.                   (mk)      

Zjazdárom pribúdajú body
   Ďalším kolom Slovenského pohára žiakov pokračoval kolotoč zjaz-
dárov o body do konečného hodnotenia. V dňoch 18. a 19. januá-
ra vo Vrátnej členovia Lyžiarskeho klubu ŽP Šport, a.s., bojovali s ná-
strahami tratí v slalome a obrovskom slalome. V ob-
rovskom slalome v kategórii starších žiakov obsadi-
li: 7. miesto Lukáš Kováčik, 10. Ivana Kupčoková, 16. 
Ester Žilková a 19. Martin Kristaly. V kategórii mlad-
ších žiakov skončila 13. Diana Kováčiková. Slalomovú 
trať zdolal Lukáš Kováčik na 8. mieste, Ivana Kupčoko-
vá na 9., Ester Žilková ako 12. a 15. bol Martin Kristaly. 
Mladšie žiačky v slalome obsadili: 9. priečku Diana Kováčiková a 20. 
Kamila Petrincová.
   Atmosféru pretekov umocnila prítomnosť najlepšej slovenskej 
zjazdárky Veroniky Zuzulovej, ktorá v rámci prípravy na Svetový po-
hár v danom čase trénovala vo Vrátnej a robila v priebehu pretekov 
predjazd žiakom.
   Predžiaci absolvovali 18. januára na Kubínskej holi druhé kolo Slo-
venského pohára v obrovskom slalome, v ktorom Denisa Mutišo-
vá skončila 10.                                                                                D. Kováčik, tréner LK ŽP

   Od 5. do 8. februára sa v chorvát-
skej Rijeke konal Svetový pohár jed-
notlivcov v kategórii juniorov a se-
niorov, v ktorom podbrezovský kol-
kársky klub reprezentovali Ľuba 
Listoferová  a Ondrej Kyselica. Spo-
lu s našimi hráčmi sa ho zúčastnil aj 
minuloročný víťaz Svetové-
ho pohára Ján Jasenský z In-
teru Bratislava a bývalá hráč-
ka Podbrezovej Katarína Va-
ligurová, v súčasnosti hrajú-
ca za KSV Wien. 
   Listoferová si v prvom kole hravo 
poradila so súperkou z Macedón-
ska 4:0 (566:467), no v druhom na-

Z kolkárskych dráh

   Zasnežené svahy, upravené zjazdovky 
a nádherná modrá obloha – to je to pra-
vé pre všetkých lyžiarov, teda aj účastní-
kov lyžiarskej školy, ktorú každoročne ví-
kendovou formou organizujú Železiarne 
Podbrezová. Ani tento rok nebol výnim-
kou. Od 17. januára do 15. februára sa 
uskutočnil v lyžiarskom areáli na Táľoch 
v poradí už 23. lyžiarsky výcvik, ktorého 
sa mohli zúčastniť deti zamestnancov 
železiarní, ale aj široká verejnosť. Dnes 
už môžeme povedať, že sa ho nielen zú-
častnili, ale deti sa naučili lyžovať, resp. 
zdokonalili si svoju lyžiarsku techniku. 
O to sa postaral tím skúsených, obeta-
vých a hlavne vtipných a trpezlivých in-

štruktorov pod vedením Ing. Ľubomíra 
Fillu, v zložení Michal Fillo, Anna Dobi-
ášová, Bianka Kvaková, Tibor Benedik, 
Ján Keller a RNDr. Natália Szabóová. Ly-
žiarsky kurz prebiehal podľa výcviko-
vého plánu za pomerne dobrých sne-
hových podmienok. Vyšlo to presne na 
deň, akoby sme mali s počasím spísanú 
dohodu. Ráno sa začínalo rozcvičkou, 
po nej nasledovalo samotné lyžovanie. 
Fyzická záťaž na snehu sa striedala s od-
počinkovými fázami. Všetky deti úspeš-
ne zvládli lyžiarsku abecedu a jazdu na 
obávanom veľkom vleku. Svoje schop-
nosti si mohli otestovať v záverečných 
pretekoch, ktoré sa konali v posledný 

deň lyžiarskeho kurzu. Každý účast-
ník získal medailu i diplom za úspešné 
zvládnutie lyžiarskej školy. Niekoľkoví-
kendová lyžovačka nám ubehla veľmi 
rýchlo. A to hlavne preto, že atmosfé-
ra bola fantastická. Priebeh kurzu ne-
bol narušený žiadnou nepredvídanou 
udalosťou. Chceli by sme sa poďakovať 
všetkým, ktorí prispeli k zrealizovaniu 
tejto akcie. Dúfam, že možnosť zúčast-
niť sa lyžiarskej školy dostaneme na-
priek nepriaznivej  ekonomickej situácii 
i budúci rok. Už dnes sa tešíme na ďal-
šie lyžiarske kurzy v jednom z najkraj-
ších lyžiarskych stredísk na Slovensku.

Mgr. D. Maťovčíková

Viessman
pohár

Zvládli aj jazdu na veľkom vleku

Účastníci Lyžiarskej školy 2009 

Na pamiatku s Veronikou

Vo Svetovom pohári jednotlivcov v kategórii juniorov a seniorov U23

Ľubica Listoferová bronzová
razila na následnú víťazku Naďu Sa-
vič zo Slovinska a s tou po dramatic-
kom súboji vypadla na menší počet 

zvalených kolov 2:2 (548:588). 
Kyselica po slabšom výkone 
v prvom kole podľahol svoj-
mu súperovi Danielovi Tep-
sovi hladko 0:4 (575:614). 

Valigurovej a Jasenskému sa dari-
lo o niečo lepšie, keď obaja vypad-
li až v semifi nále a tým si vybojovali 
bronzové medaily. V kombinácii ná-

rodov si juniori Listoferová a Jasen-
ský vybojovali tretie miesto, za Srb-
skom a Nemeckom.
Víťazi Svetového pohára:

-  v kategórii juniorov Viloš Zavar-

ko  (SRB),

- v kategórii junioriek Naďa Sa-

vič (SLO),

- v kategórii mužov Musanić Má-

rio (CRO,)

- v kategórii žien Fidel Barbara 

(SLO) .                                                             (DK) 


