
 Katalánsky premiér Ar-
tur Mas, navštívil 13. 
apríla 2012 závod TAP 
(Tubos de Acero de 

Precisión) pri príležitosti otvorenia novovybudovanej haly. V sprievo-
de slovenského veľvyslanca v Španielsku Jána Škodu, podpredsedu 
Predstavenstva ŽP a.s. Mariana Kurčíka, členov predstavenstva 
Júliusa Kriváňa a Ľudovíta Ihringa, predsedu Dozornej rady ŽP 
a.s. Jána Banasa, jej člena Luigi Cuzzolina a generálneho riaditeľa 
TRANSMESA Juana Ramona Domécha sa premiér Mas oboznámil 
s výrobou bezšvíkových rúr v závode v Sant Ramone. Šéf katalánskej 
exekutívy vo svojom príhovore vyjadril obdiv a zároveň poďakovanie 
manažmentu, že aj v týchto náročných časoch je firma schopná na-
predovať, prekonávať prekážky, neustále sa zlepšovať a rozširovať 
svoju výrobu. Rozšírenie prevádzky TAP zahŕňa výstavbu novej 
výrobnej haly s plochou 5000 metrov štvorcových, inštaláciu dvoch 
kontinuálnych ťažných liniek s kapacitou výroby 3 milióny metrov
rúr/ročne a ďalšie dve trojžilové lineárne ťažné stolice. Pre rok 2012 
má TRANSMESA v pláne vyrobiť 25 miliónov metrov rúr, ktoré expe-
duje momentálne do 36 krajín po celom svete.

Ing. T. Bevilaqua
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S Ing. Júliusom Kriváňom, obchodným riaditeľom

 Nový minister školstva Dušan 
Čaplovič svojimi vyjadreniami 
rozvíril hladinu jednak v škol-
ských vodách, ale i v odbornej 
a laickej verejnosti. Začalo sa 
veľa diskutovať na tému kvality 
školstva, reforiem, ich zmys-
luplnosti a efektívnosti. Ešte 
pred uvedením do funkcie sme 

S Ing. Máriou Niklovou, personálnou riaditeľkou

mali tú česť privítať ho na pôde 
našich stredných škôl a tak 
sme už poznali jeho predstavy, 
názory, veľa o nich diskuto-

vali a stotožnili sa 
s ním. Sme firma, 
ktorá práve preto, 
že pociťuje akútny 
nedostatok dobre 
pripravenej pracov-
nej sily pre trh práce, 
zobrala už takmer 
pred desiatimi rok-
mi výchovu do vlastných rúk 
a obnovila tradíciu hutníckeho 
učilišťa, dnes Súkromnej stred-
nej odbornej školy hutníckej 
Železiarní Podbrezová.
 To, o čom sa teraz diskutu-
je, dôverne poznáme. V praxi 
totiž takto fungujeme už od 
roku 2003, kedy sa Železiarne 
Podbrezová opäť stali zriaďo-
vateľom svojho učilišťa. Rok 

čo rok pribúda reali-
zácia nových myšlie-
nok, ktoré skvalitňujú 
vzdelávací proces 
v úzkom kontexte 
s potrebami vnút-
ropodnikového trhu 
práce, ktorý formuje 
aj profil absolventa. 

Súčasnosť ukazuje, že to bol 
zo strany vedenia ŽP a.s. vy-
nikajúci a priam vizionársky 
krok, ktorý chcú teraz nasle-
dovať i ďalší zamestnávatelia. 
Samotný štát si uvedomuje, že 
odborná príprava musí ísť ruka 
v ruke s praxou, pretože iba tak 
má absolvent šancu dobrého 
uplatnenia bez dlhej adaptácie 
sa v pracovnom kolektíve.

 Práca ŽP a.s. a našich škôl sa 
stále viac dostáva do povedo-
mia verejnosti a my ju prezen-
tujeme navonok na rôznych 
konferenciách, workshopoch, 
neustále si vymieňame názory 
a postrehy s odbornou verej-
nosťou z tejto oblasti. Spo-
meniem z aktivít posledných 
týždňov napríklad:
 12. apríla sme sa s riaditeľ-
kou našich škôl Ing. A. Pav-
lusovou zúčastnili ako hostia 
v Novom Meste nad Váhom na 
stretnutí, ktoré zvolal primátor 
mesta a otváral minister škol-
stva Dušan Čaplovič. Výsled-
kom bolo memorandum pod-
nikateľov a škôl pre zlepšenie 
spolupráce v budúcnosti,
 17. apríla sa konala konfe-
rencia Trendu na tému Štruk-
túra absolventov verzus štruk-
túra hospodárstva. V rámci 

Bilancia prvého 
š tvrť roka  bo la 
pozitívna, aký bol 
nábeh na druhý 
kvartál?
 - Možno povedať, 
že tiež pozitívny. 
Hoci sa mnohí zá-
kazníci odvolávali 
v marci na veľtrh v Düssel-
dorfe, nábeh zákaziek sa ča-
sovo posunul, no v apríli sme 
naplnili všetky prevádzkarne 
okrem zvarovne rúr veľkých 
priemerov, s ktorou však má-
me problémy už pár mesiacov. 
Pre valcovňu bezšvíkových 
rúr, ťaháreň rúr aj oblúkareň 
boli objemy zákaziek zabez-
pečené v súlade s plánova-
nými úlohami. Podobná je 
situácia v získavaní zákaziek 
na máj, ten časový posun ešte 
pociťujeme. Zákazníci volia 
vyčkávaciu taktiku a objedná-
vajú len „na poslednú chvíľu“.
Ako sa vyvíja cenová po-
litika?
 - Na pokles cien zatiaľ sil-
ný tlak nie je, cenovú úroveň 
na apríl sme udržali v rovine 
prvého štvrťroka, v niektorých 
teritóriách sa nám podarilo 
ceny aj navýšiť. Všetko sú-
visí s vývojom ceny oceľo-
vého šrotu, ktorá šla v prvom 
kvartáli trochu hore, násled-
ne v marci a apríli sa ustálila 

Aj o situácii v oceliarskom svete
a predpokladáme, 
že  v  na jb l i žš ích 
troch - štyroch me-
siacoch začne mier-
ne klesať. Neočaká-
vame však enormné 
výkyvy.
A čo sa týka jed-
notlivých druhov 

výrobkov?
 - V odbyte valcovaných rúr 
vyrobený objem dokážeme 
prekryť, a ak je pokles dopytu 
v jednom teritóriu, doplníme 
inde. Z dnešného pohľadu 
nevidím problém v naplnení 
valcovne bezšvíkových rúr 
ani na nasledujúce mesiace, 
do augusta. Rovnako rúrové 
navarovacie oblúky. V ostat-
ných mesiacoch sme sa do-
stali v tomto sortimente na ob-
jem 250 až 300 ton. V odbyte 
presných rúr sme mali január 
problematický, vo februári až 
apríli sme výrobu pokryli zá-
kazkami, momentálne sa javí 
situácia podobne ako v de-
cembri uplynulého roka.
 Vzhľadom na pripravovanú 
rekonštrukciu ZPO znižujeme 
predaj kontinuálne odlieva-
ných oceľových blokov. Na-
plánovali sme pokles predaja 
o 2 000 ton, ktoré budeme 
potrebovať do rezervy pre 
vlastné potreby na najbližších 
desať mesiacov.

Aké poznatky ste priniesli 
zo zasadnutia ESTA - výrob-
cov presných rúr a výrob-
cov valcovaných rúr?
 - Na zasadnutí ESTA odzneli 
problémy, ktoré trápia výrob-
cov presných rúr aj valcova-
ných rúr. Situácia je trocha od-
lišná. Výrobcovia zváraných 
rúr sú závislí na dodávkach 
pásky a jej cena stabilne kle-
sá. Dnes sa pohybuje hlboko 
pod cenou našich kontinuálne 
odlievaných oceľových blo-
kov. Z uvedeného vyplýva, že 
výrobcovia rúr môžu klesať 
s cenami zváraných aj ťaha-
ných zváraných rúr. Postupne 
dochádza k poklesu nákupu 
osobných automobilov. V pr-
vom štvrťroku, v porovnaní 
s rovnakým obdobím uplynu-
lého roka, bol zaznamenaný 
7 - percentný pokles regis-
trácie nových ŠPZ. To všetko 
predstavuje priamy dopad na 
výrobcov rúr. Situáciu vo vý-
voji v oblasti projektov pre 
energetický priemysel mož-
no označiť za podobnú ako 
pred pol rokom. Dochádza 
k časovému sklzu pri výrobe 
výmenníkov a potvrdzova-
ní zákaziek. Pozitívnym je 
náš návrat na kórejský trh 
s výmenníkovými rúrami. Na 
tomto trhu sme niekoľko rokov 
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Odpovede zasielajte do desiatich dní od vydania tohto čísla do redakcie novín, s uvedením 
správnej odpovede:
................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................. 
Meno a priezvisko: .................................................................................................................. 
Útvar: ....................................................................................................

Kedy vznikol Golfový klub Tále? 

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

Kupón č.2

Druhé kolo čitateľskej súťaže venované

10. výročiu prvého 18-jamkového 
golfového ihriska na Slovensku

Zaujímavé čísla: golfové ihrisko sa rozprestiera na ploche 62,4 hektára a jeho výstavba trvala 48 
mesiacov a 26 dní. Dĺžka dráh predstavuje  6 174 metrov. Najkratšia je dráha č. 2 - má 114,46 metra 
a najdlhšia je  dráha číslo 14 , ktorá má dĺžku 562,82 metra.  Pri realizácii golfového ihriska bolo 
vybudované 17 370 metrov tlakového zavlažovacieho potrubia, 447 postrekovačov vody, 20 600 
metrov hĺbkovej drenáže a odvodnenia, 262 odvodňovacích šácht, 6 085 metrov podzemných od-
vodňovacích priekop, jazero úžitkového objemu 4 500 metrov kubických a 6 koreňových čističiek. 
Pri výstavbe bolo použité 12 020 ton štrku, 11 130 ton piesku a 2 633 metrov kubických rašeliny. 
Na zatrávnenie greenov a odpalísk bolo spotrebovaných 809 kilogramov osiva a na hracie dráhy 
bolo potrebné zasiať 16 504 kilogramov osív.

V tomto roku oslávime desiate 
výročie golfového ihriska Gray 
Bear, ktoré bolo otvorené 8. 
augusta 2002 na Táľoch. 
Ako sa to všetko začalo?
   Dňa 5. novembra 1997 sa 
uskutočnila ustanovujúca 
schôdza Golfového klubu 
Tále, za člena Slovenskej 
golfovej asociácie bol pri-
jatý 20. decembra 1997. 
Pri založení si výbor sta-
novil cieľ – vybudovať na 
Táľoch osemnásťjamkové ihris-
ko, prvé na Slovensku. 
   V priestoroch hotela Stupka 
bol nainštalovaný golfový simu-
látor, následne bolo vybudované 
cvičné jamkovisko a odpalisko. 
V máji roku 1999 prišli na rad 
trenažéry v prírode. 
   Investorom výstavby golfového 
ihriska sa stali Železiarne Pod-
brezová, architektonický projekt 
vypracovala americká firma In-
ternational Golf Course Desing. 
Odborný dohľad nad výstavbou 
mala firma Southem Golf Limited 
z Veľkej Britanie. Vo fáze príprav 
prvým krokom bolo dôsledné 
oboznámenie sa dizajnérov ih-
riska – International Golf Course 
Design, L.L.C.,USA - Boba Wal-

tona a Skipa Maleka s terénom. 
Podmienkou bolo využiť v čo naj-
väčšej miere pôvodný prirodze-
ný tvar a použiť len nevyhnutné 
zemné posuny a úpravy terénu.  
   Zámer bol vypracovaný v no-

vembri 1998, nasledovali 
posudky vplyvov na život-
né prostredie. Ministerstvo 
životného prostredia SR 
vydalo v októbri roku 1999 
záverečné stanovisko, kto-
rým odporučilo realizáciu 

výstavby. Na základe architekto-
nického projektu golfového ihris-
ka od americkej firmy Internatio-
nal Golf Course Design, L.L.C. 
bol vypracovaný firmou EnviStav, 
s.r.o. Banská Bystrica projekt 
pre vydanie územného rozhod-
nutia. Po zabezpečení potreb-
ných stanovísk orgánov štátnej 
správy, dotknutých organizácií, 
nájomných zmlúv, odvodňova-
nia pozemkov, nájomných zmlúv 
s vlastníkmi pozemkov, súhlasov 
k výrubu drevín rastúcich mi-
mo lesa,  súhlasov k činnostiam 
v zmysle zákona o ochrane život-
ného prostredia..., bolo vydané 
územné rozhodnutie, ktorého 
platnosť bola potvrdená v máji 
roku 2000. V júni toho istého roku 

bolo Okresným úradom - odbo-
rom životného prostredia vydané 
vodohospodárske povolenie a 
stavebné povolenie na stavbu 
golfového ihriska na Táľoch.
    Proces posudzovania vplyvov 
na životné prostredie podmienil 
výstavbu osobitným špecifikám. 
Najevidentnejším bolo budovanie 
odpalísk a jamkovísk v súvislosti 
s nakladaním s priesakovými 
vodami. Šlo o laboratórne tes-
tovanie a prísny výber použitých 
materiálov, takisto aplikáciu špe-
cializovaných strojov v jednotli-
vých operáciách počas výstavby. 
Na druhej strane boli dodržiavané 
popri normách STN aj desiatky 
podmienok vyplývajúcich z po-
súdenia stavby podľa EIA (zákon 
o posudzovaní vplyvov na životné 
prostredie). Všetky jamkoviská 
a odpaliská sú odizolované mi-
nerálnym tesnením a ihrisko je 
odvodnené systémom drenáží 
tak, aby prípadná presakujúca 
povrchová voda neprechádzala 
do podložia, ale aby bola biolo-
gicky vyčistená v „koreňových 
čističkách“ a odvedená do ja-
zierok v areáli ihriska, prípadne 
s monitorovaním kvality do pri-
ľahlého Čierneho potoka.

Spoločnosť Tále, a.s. hľadá 
pomocníkov pri zabezpečení 
prestížneho medzinárodného 
golfového turnaja Allianz La-
dies Slovak Open 2012, ktorý 
sa bude konať v termíne 8. – 10. 
júna na golfovom ihrisku Gray 
Bear Tále.
Požiadavky:
- Vek minimálne 17 rokov
- Účasť počas všetkých dní tur-
naja
- Znalosť anglického jazyka vítaná
Ponúkame:
- Celodenné stravovanie
- Ubytovanie pre dobrovoľníkov zo vzdialenejších miest
- Bezplatné parkovanie
- Oblečenie (usporiadateľské tričko, šiltovku)
- Finančnú odmenu – 20 € brutto/1 deň

Neprehliadnite! 
- Golfová akadémia s profesio-
nálnymi hráčkami golfu 
- Tombola po skončení posled-
ného hracieho dňa 
- Párty pre všetkých dobrovoľ-
níkov v nedeľu 10. júna 
- Preplatenie cestovného z 
miesta trvalého bydliska na 
golfové ihrisko Gray Bear Tále 
a späť. Dobrovoľníkom, ktorí 
majú trvalý pobyt v obciach, 
z ktorých bude zabezpečený 

bezplatný transfer na ihrisko a späť, cestovné 
preplatené nebude.

Viac informácií a prihlášku nájdete na: 
www.slovakgolfopen.sk 

Kontaktná osoba: Miroslava Lešaková, 
e-mail: lesakova@tale.sk, tel: +421 486712209

Tešíme sa na spoluprácu!

Peter WEISS, 
valcovňa bezšvíkových rúr
 - Viem presne, v tomto roku to bude 
13. mája. Poďakujem sa mame, ktorú 
si vážim a mám rád, nejakou malič-
kosťou, myslím že ju kvety potešia.

Rudolf SITARČÍK, doprava
 - Ženy som si už uctil na MDŽ, ktorý 
ja uznávam. Samozrejme nezabud-
nem v máji na Deň matiek a venujem 
mame i manželke nejakú drobnosť. 
Možno ich zoberiem do obchodu, 
nech si niečo vyberú. Zaslúžia si od 
nás každý deň, nielen v dni sviatočné 
viac lásky a pomoci. 

*anketa* anketa*anketa* 
V druhú májovú nedeľu si pripomenieme Deň matiek, sviatok, 
ktorý zapustil korene už v starovekom Grécku. Gréci ho za-
svätili darkyni života a oslavovali tri dni. Za predchodcu Dňa 
matiek v dnešnej podobe však môžeme považovať Nedeľu ma-
tiek, ktorú slávili už v 16. storočí v Anglicku (stanovená bola na 
štvrtú nedeľu počas veľkonočného pôstu a služobníctvo, žijúce 
v príbytkoch svojich pánov, sa mohlo vrátiť domov k svojim 
matkám a stráviť s nimi deň). V dvadsiatom storočí sa tento 
deň stal celoamerickým národným sviatkom a dátum – druhej 
májovej nedele sa rozhodli prijať za svoj takmer všetky krajiny 
na svete. V Československu sa oslavoval od roku 1923. 
Je to zaujímavá história, ktorá do centra našej pozornosti 
posúva oslávenkyne – mamy a náš vzťah k nim. 

Viete kedy je Deň matiek 
a čo pre vás znamená?

Pýtala sa: V. Kúkolová Foto: I. Kardhordová

Jozef KOVÁČIK, výroba náradia
 - Myslím si, že je to druhá májová 
nedeľa. Sviatok je úctou k matkám, 
zaslúžia si ju za obetavosť, za výchovu 
a lásku, ktorú rozdávajú nielen svojim 
deťom, ale všetkým ľuďom. Želal by 
som si, aby všetky matky boli také, ako 
som spomínal. A keďže moja mama má 
rada sladkosti, aj v tento deň nebude 
medzi darčekmi chýbať bonboniéra. 

Vladimír ŠVANTNER, ťaháreň rúr
 - Hoci už mamku nemám, považujem 
tento deň za veľmi vzácny. Patrí všet-
kým mamám, manželkám, ktoré si 
treba vážiť vždy, pomáhať im v domác-
nosti a podieľať sa s nimi na výchove 
detí. My máme tri, takže manželka od 
nás dostane okrem lásky, pozornosti 
a pomoci aj nejaké to symbolické 
poďakovanie - kyticu kvetov...

Martiin MÔCIK, doprava
 - Deň matiek býva každoročne v 
druhú májovú nedeľu. Nezabúdam 
na oslávenkyne v mojej rodine. Ob-
darujem manželku a potom pôjdeme 
do Nemeckej k mojej mame a poďa-
kujem sa jej kytičkou za doterajšiu 
lásku a opateru, ktorú venuje nielen 
mne, ale aj mojej rodine.

Michal KOČICKÝ, ťaháreň rúr
 - Tento sviatok znamená pre mňa 
veľa, veď mama je ten najdôležitejší 
človek v našom živote s láskavým 
srdcom, milujúcim úsmevom. Tá moja 
je chorá a tak sa snažíme čo najviac 
jej uľahčiť život a pomáhať jej. Nielen 
na tento sviatok sa jej, ale aj man-
želke poďakujem za ich doterajšiu 
obetavosť a lásku, ktorú rozdávajú. 
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dozadu úspešne pôsobili, sil-
ná konkurencia čínskych vý-
robcov nás však vytlačila, ale 
v poslednom štvrťroku minu-
lého roka sa nášmu agentovi, 
pôsobiacemu v tomto teritóriu, 
podarilo získať dve lukratívne 
zákazky. Veríme, že aj v tom-
to štvrťroku sa nám podarí 
získať podobné objednávky. 
 Toto obdobie je veľmi nároč-
né ani nie z pohľadu získania 
objemu zákaziek, ale skôr 
z hľadiska cenovej politiky. 
Nemecký výrobca Benteler 
sa totiž snaží dobehnúť vý-

robu, o ktorú prišiel vlani pri 
požiari a na trhoch západnej 
i východnej Európy je veľmi 
silnou konkurenciou všetkým 
výrobcom bezšvíkových rúr. 
Na zasadnutí ESTA sa traja 
výrobcovia ohradili proti sprá-
vaniu tohto výrobcu rúr. Aj keď 
uvedené informácie neznejú 
najoptimistickejšie, som pre-
svedčený, že tak, ako sme 
si postavili plán výroby a ob-
chodu, bude sa nám dariť, aj 
napriek tomu, že nás v najbliž-
šom období čakajú veľmi zlo-
žité rokovania z pohľadu cien.

ok

(Dokončenie zo str. 1.)

Aj o situácii v oceliarskom svete

Na úvod, môžete de-
finovať kritériá „šité 
na mieru“ pre vašu 
prevádzkareň?
    - Nakoľko  pre-
važnú časť výrobkov 
dodávame pre auto-
mobilový priemysel, 
hodnoten ie  zmien 
vykonávame už od roku 2005, 
čo je požiadavka noriem VDA a  
ISO/TS 16949. V prevádzkarni 
druhovýroba hodnotíme zme-
ny v dielni výroby delených rúr. 
Počas hospodárskej krízy došlo 
k poklesu stavu zamestnancov. 
Z nepretržitej prevádzky štyroch 
zmien sme prešli na dvojzmennú 
výrobu. V súčasnosti je pre za-

Rok po začatí súťaže medzi zmenami
„Poďakovanie patrí všetkým“

Od 1. januára uplynulého roka prebieha v našej spoločnosti 
súťaž medzi pracovnými zmenami. Zapojení sú do nej pracov-
níci „R“ kategórie výrobných prevádzkarní oceliareň, valcovňa 
bezšvíkových rúr, druhovýroba a ťaháreň rúr a z obslužných 
prevádzkarní centrálna údržba, doprava, energetika a odbor 
riadenia kvality. Kritériá súťaže vychádzajú z oblastí: kvalita, vý-
sledky hospodárenia, dodržiavanie bezpečnosti pri práci a vývoj 
počtu reklamácií. Na základe týchto okruhov boli v jednotlivých 
prevádzkarňach vypracované individuálne súťažné kritériá „šité 
na mieru“. Mesačné a štvrťročné hodnotenia sú zverejňované 
na vývesných tabuliach. Motiváciou pre súťažiacich je finančná 
odmena. Zaujímalo nás, ako súťažia v druhovýrobe a preto sme 
oslovili Dušana Kováčika, prevádzkovo technického zamestnan-
ca riadenia kvality.  

Recertifikačný audit v spoločnosti 
ŽP EKO QELET a.s. bol úspešný

   V marci tohto roku vykonala 
certifikačná spoločnosť SGS re-
certifikačný audit v spoločnosti 
ŽP EKO QELET a.s.,  v rámci 
ktorého bol zisťovaný súlad  za-
vedených systémov 
riadenia s normami 
ISO 9001:2008 – 
riadenie kvality  a 
I S O  1 4 0 0 1 : 2 0 0 4 
– environmentálny 
systém. Audi t  bol 
vykonaný v  t roch 
strediskách spoločnosti a ne-
boli identifikované žiadne ne-
zhody. Niekoľko odporúčaní na 
vylepšenie systému bude apli-
kovaných do praxe spoločnosti. 
   Audítor v záverečnej správe 

vysoko hodnotí technické a tech-
nologické vybavenie strediska 
v Hliníku nad Hronom, vybudo-
vaný informačný systém a kom-
petentnosť pracovníkov zodpo-

vedných za systém 
manažérstva kvality a 
životného prostredia. 
   Spoločnosti boli 
udelené nové certi-
fikáty, ktoré potvr-
dzu jú ,  že  sys tém 
r iadenia vyhovuje 

normám ISO 9001:2008  a ISO 
14001:2004. Certifikáty sú platné 
do roku 2015. 

Ing. Ivan Schneider, 
manažér riadenia kvality 

ŽP EKO QELET a.s. 

bezpečenie plnenia 
termínov dodávok 
dielcov zákazníkom 
potrebné zabezpe-
čovať operatívne na 
určité obdobie aj tre-
tiu zmenu. Tým do-
chádza k presúvaniu 
jednotlivých zamest-

nancov do iných zmien, ako sú 
zaradení. Takže hodnotenie sa 
stáva o to náročnejším a muselo 
byť prispôsobené potrebám výro-
by. Je zavedený bodový systém. 
Jedným z kritérií je hodnotenie 
pracovných výkonov, ktoré je 
stanovené nielen na zmenu, ale 
aj na konkrétneho zamestnanca. 
Ďalšie kritériá sú straty z rekla-

mácií spôsobené vlastnými chy-
bami, registrovaný alebo evido-
vaný pracovný úraz, udržiavanie 
poriadku  na pracovisku a samo-
zrejme vlastná nekvalita.      
Komu sa darí najlepšie?
   -  Za rok 2011 bola tesným roz-
dielom vyhodnotená ako najlep-
šia zmena „A“ Milana Kuracinu. 
Poďakovanie však patrí všetkým 
zmenám, nakoľko v porovnaní s  

rokom 2010 všetky zmeny do-
siahli vyššie bodové hodnotenie, 
čo znamená zlepšenie, či už vo 
výkonoch alebo v znížení výskytu 
vlastných nepodarkov.  
Vplýva súťaž na dosahované 
výsledky?
   - Ako som už spomenul, došlo 
k zníženie výskytu vlastných ne-
podarkov, čo má  samozrejme 
dopad na ekonomický výsledok 

prevádzkarne.
Máte pocit, že sa mení aj postoj 
ľudí? Jednak k plneniu pra-
covných povinností a jednak 
v medziľudských vzťahoch?
   - Myslím si že všetci zamest-
nanci pristupujú k svojím pracov-
ným povinnostiam zodpovedne, 
či sa zmeny hodnotia alebo nie. 
Samozrejme každému padne 
každé euro naviac dobre a tak 
ten postoj je lepší. Na medziľud-
ských vzťahoch sa nezmenilo nič. 
Nie je to veľký kolektív, všetci sa 
poznajú dlhšie a myslím si že 
spolu vychádzajú dobre.   
Je niečo, čo by ste chceli v 
tomto smere organizovať tro-
chu inak, vylepšiť?
   -  Finančné ocenenie súťaže 
je dobrým motivačným prvkom. 
Myslím si, že by zamestnancov 
určite potešila  aj jednorazová 
odmena pre všetky zmeny, na-
príklad za zlepšenie výsledkov 
hodnotení v porovnaní s predo-
šlým rokom. 
 ok

Ako chutí ITIL?
 Keby ste nám túto otázku položili 
pred pol rokom, už z nášho slad-
kokyslého výrazu by ste vyčítali 
vyhýbavú odpoveď. Dnes môže-
me povedať, že nám už začína 
chutiť. Dokonca to môžeme aj 
dokázať!  
   Minulý týždeň 24. apríla 2012, 
sme sa zúčastnili na konferencii 
presne s rovnakým názvom: Ako 
chutí ITIL?  Jej účastníkmi neboli, 
ako by sa mohlo zdať,  žiadni 
podnikatelia z oblasti gastronómie 
a neprezentovali sa tam žiadne 
kulinárske špeciality, pretože ITIL 
nie je jedlo. ITIL predstavuje sú-
bor odporúčaní a návodov, ako 
poskytovať a riadiť služby v rámci 
informačných technológií. Keďže 
s uvedenou problematikou bojuje-
me už niekoľko rokov, chceli sme 
jednak počuť o starostiach a ra-
dostiach iných a trochu aj prispieť 
našim názorom a skúsenosťami. 
   Konferenciu organizovala 
v Bratislave spoločnosť itSMF 
Slovensko, predstavujúca ne-
závislé združenie  na podporu 
manažmentu IT služieb, kde je 
ŽP Informatika členom od roku 
2010. Tento ročník bol už šiestym 
v poradí, pričom, odkedy sme sa 
vážne začali zaoberať problema-
tikou ITILu a jeho aplikáciou pri 
riadení služieb pre našich zákaz-
níkov, boli sme jej pravidelnými 
účastníkmi. Tento rok však pred 
nás organizátori navyše postavili 
výzvu vo forme súťaže o „NAJ-
LEPŠÍ ITSM PROJEKT ROKU 
2011“. Výzvu sme prijali a do sú-
ťaže sa prihlásili s projektom pod 
názvom „Optimalizácia riadenia 
pomocou nástroja FIRIS“.  
   Pojem FIRIS a jeho filozofia bo-
la čitateľom Podbrezovana pred-

stavená už viackrát a používatelia 
aplikácií vyvinutých našou spoloč-
nosťou s ňou už určite prišli do 
styku. Možno však väčšina z vás 
netuší, že tento nástroj zohľad-
ňuje a implementuje riadenie 
procesov poskytovania IT služieb 
práve podľa spomenutého medzi-
národne uznávaného štandardu 
s názvom ITIL. Komisia súťaže na 
základe vyhodnotenia prihlášok 

vybrala tri najlepšie projekty a po-
skytla priestor na ich prezentáciu 
a posúdenie práve účastníkom 
spomínanej konferencie.  
  Dúfam, že vás neprekvapí, že 
jedným z vybraných bol aj náš 
projekt. Takže Ako chutí ITIL ?  
V podaní nášho prezentujúceho 
Ing. Jozefa Urbana, ktorý sa v pr-
vom rade účastníkom predstavil 
ako rybár a kuchár, až potom ako 
generálny riaditeľ firmy, ITIL chutí 
ako cibuľa: „... pri krájaní štípe, 
niekedy si aj poplačete, ale bez 
nej sa dobrý guláš navariť nedá.“  
Presne tak to bolo aj pri zavá-
dzaní tejto normy v našej spo-
ločnosti, niektoré búrlivé výmeny 
názorov by sa na týchto stránkach 

rozhodne nemohli uverejniť. Ale 
guláš je navarený, možno ho eš-
te potrebujeme trošku dosoliť 
a dokoreniť, ale veríme, že bude 
chutiť nám i našim zákazníkom. 
Aspoň účastníkom konferencie 
chutil, pretože po vyhodnotení 
výsledkov súťaže „...sa najlepším 
projektom roka 2011 podľa hlaso-
vania s prevahou stáva projekt ŽP 
Informatika s.r.o.“ 

  Výsledkom hlasovania sme boli 
veľmi potešení, pretože našou 
konkurenciou v súťaži boli  projek-
ty takých firiem ako Colná sprá-
va SR s podporou IBM  a firma 
Soitron.
   Súčasne si však uvedomujeme 
záväzok, ktorý sme si naložili na 
plecia. Pretože, ako sa vyjad-
ril jeden z expertov konferencie
„...nie je možné ostať stáť na 
mieste, v tomto procese sa musí-
te buď neustále zlepšovať, alebo 
sa budú vaše služby zhoršovať.“ 
A keďže my máme guláš radi, 
chceme ho vždy variť tak, aby 
chutil nielen nám, ale hlavne vám, 
ktorí naše služby používate.

Ing. V. Demianová

Jedným z najnovších zariadení druhovýroby je deliace zariadenie 
ADIGE CM 502.  Foto: V. Kúkolová
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konferencie Trend udelil ceny 
najaktívnejším stredným ško-
lám a výnimočným projektom 
spolupráce firiem a vysokých 
škôl. V kategórii súkromných 
škôl bola ocenená naša Súk-
romná stredná odborná škola 
hutnícka.
 Udelením týchto cien vyzdvi-
huje TREND inovatívne a 
udržateľné prepájanie výučby 
s praxou, rozsah a dopad spo-
lupráce školy s firmami pri roz-
voji vzdelávania a tiež schop-
nosť školy dlhodobo technicky 
aj materiálne napredovať. 
 Na konferencii Trendu bola aj 
panelová diskusia pre stred-
né školy, v ktorej boli riešené 
témy: Chýbajú na Slovensku 
absolventi technických škôl s 
maturitou? Máme naozaj príliš 
veľa gymnázií? Ako zatrak-
tívniť technické odbory? Ako 
sa osvedčuje zákon o odbor-
nom vzdelávaní a ako fungujú 
regionálne „sektorové rady“? 
Čo chýba školám od firiem a 
čo očakávajú firmy od škôl? 
Ako „panelisti“ svoje názory 
prezentovali: Igor Gallus, ria-

diteľ odboru stredných škôl a 
jazykových škôl, Ministerstvo 
školstva SR, Martin Heve-
ri, Getrag Ford, Košice, Michal 
Baľo riaditeľ SPŠ strojníckej 
v Košiciach, Anna Pavluso-
vá, riaditeľka Súkromnej SOŠ 
ŽP, Podbrezová, Mária Niklo-
vá personálna riaditeľka Žele-
ziarní Podbrezová a.s., Peter 
Goliaš, riaditeľ INEKO a Ma-
rian MEŠTER, vedúci úseku 
Automatizácia sietí, VSE a.s.
 Môžem povedať, že náš pro-
jekt fungovania školy sa tak, 
ako vždy, stretol s úprimným 
záujmom, obdivom a naše 
názory doplnené množstvom 
otázok z pléna na tému: Ako to 
funguje v Podbrezovej? V plé-
ne boli zástupcovia škôl, firiem, 
ministerstva školstva a myslím 
si, že prezentácia našej práce 
dopadla na výbornú
 19. apríla riaditeľka SSOŠH 
ŽP Ing. A. Pavlusová prebrala 
pre školu a jej zriaďovateľa Ce-

nu ministra hospodárstva SR 
(čítajte v článku na 4. strane),
 21. apríla zasadala Asoci-
ácia súkromných škôl Sloven-
ska, ktorej členom je aj naša 
škola. 
 V týchto dňoch sa veľa diskutu-
je aj na tému významu súkrom-
ných škôl, ich dotácií zo štátne-
ho rozpočtu. Otvára 
sa zákon o odbornej 
príprave a vzdelávaní, 
ďalšie zákony z tejto 
oblasti a veľa sa ho-
vorí o prehodnocovaní 
normatívov, na zákla-
de ktorých sú prideľo-
vané limity financií pre 
školy. Veríme, že rov-
nostársky prístup „na 
žiaka„ bude prehod-
notený a prostriedky 
budú bez ohľadu na 
typ školy – štátna či 
súkromná – prideľova-
né podľa spoločenskej 
potreby absolventov, 

   Dňa 19. apríla 2012 bol 
na výstavisku Agrokomplex 
v Nitre otvorený 20. ročník ce-
loštátnej prezentačnej výstavy 
výrobkov žiakov stredných od-
borných škôl  „Mladý tvorca 
2012“. Zároveň sa uskutoč-
nilo vyhodnotenie súťaže o 
Cenu ministra hospodárstva 
SR „Najlepšia spolupráca 
strednej odbornej školy so 
zamestnávateľkou sférou  
pri príprave žiakov pre od-
vetvia v pôsobnosti Minis-
terstva hospodárstva SR.“ 
   Naša škola podala projekt 
s názvom Automat na triedenie 
rúr, ktorého predkladateľom 
bol učiteľ odborných predme-
tov Ing. Peter Flaška. Predme-
tom súťaže bolo vypracovanie, 
zdokumentovanie a prihláse-
nie súťažného projektu pozo-

Čestné uznanie pre Súkromnú strednú odbornú školu hutnícku ŽP
a jej zriaďovateľa - Železiarne Podbrezová a.s.  

stávajúceho z rôznych aktivít, 
spolupráce strednej odbornej 
školy so zamestnávateľskou 
sférou pri príprave žiakov. 
   Účelom súťaže bolo oceniť 
stredné odborné školy, kto-
ré pripravujú žiakov v súlade 
s požiadavkami trhu práce, 
intenzívne spolupracujú so 
zamestnávateľom od obdobia  
získavania žiakov na štúdium 
až po ukončenie štúdia zá-
verečnou, resp. maturitnou 
skúškou a pri zamestnaní ab-
solventa. Zároveň mohli získať 
ocenenie aj zamestnávatelia, 
ktorí so školami najintenzívnej-
šie spolupracujú pri príprave 
žiakov.
   Odborná komisia odmenila 
náš projekt čestným uznaním 
a riaditeľka SSOŠH ŽP Ing. 
Anna Pavlusová ho osobne 

prevzala z rúk ministra hos-
podárstva SR Tomáša Mala-
tinského.  Ocenenie získali aj 
Železiarne Podbrezová a.s. za 

dlhodobú spoluprácu s našou 
školou pri príprave absolven-
tov.
   Výstava Mladý tvorca sa 

(Dokončenie zo str. 1.) S Ing. Máriou Niklovou, personálnou riaditeľkou

Odborné školstvo – aktuálna téma týchto dní

stala motiváciou nielen pre 
žiakov, ale aj pre pedago-
gických zamestnancov, ktorí 
takto prezentujú svoju odbor-
nú a pedagogickú spôsobi-
losť. Aj preto výstava zaujíma 
významné miesto v oblasti 
rozvoja stredoškolského od-
borného vzdelávania. Školy na 
výstave predstavujú a aj pre-
dávajú svoje výrobky z oblasti 
strojárstva, elektrotechniky a 
energetiky, drevospracujúcej 
výroby, odevov  a koženej ga-
lantérie, farmácie a chemickej 
výroby, sklárstva, polygrafie a 
papiernictva. Nechýbalo tam 
ani zastúpenie gastronómie, 
cukrárenských a pekáren-
ských výrobkov a poskytova-
nie kaderníckych a kozmetic-
kých služieb. 

Ing. Peter Mlynarčík + foto

ktorých škola dáva k dipozícii 
pre pracovný trh. 
Na záver môžem iba konštato-
vať známe fakty:
- napriek vysokej miere ne-
zamestnanosti pociťujú firmy 
akútny nedostatok odborne 
vzdelanej pracovnej sily na 
každom stupni potreby,
- úplne absentujú učebné od-
bory, v strednom školstve (ak 
abstrahujem od gymnázií) nie 
sú pripravované profesie, ktoré 
potrebuje prax, ale skôr podľa 
atraktívnosti, príp. náročnosti,
- veľmi málo vysokoškolákov sa 
orientuje na technické smery, 
v ponuke pracovného trhu (aj 
u nás) je množstvo humanit-
ných odborov, ktorých uplatne-
nie v praxi je veľmi malé a preto 
absolventi často pracujú v inom 
odbore, často v pozícii robot-
níckych profesií,

- nedostatky v znalostiach tech-
nických predmetov a matema-
tiky začínajú už v základnej 
škole a pokračujú v období 
štúdia na strednej škole. Po-
trebné je zaoberať sa vyučujú-
cimi odborných predmetov, aj 
majstrami odborného výcviku 
a zmeniť podmienky pre týchto 

pedagógov,
- sme za návrat k povinným 
prijímacím pohovorom s vo-
pred stanovenými hodnotia-
cimi pravidlami. Aj to je jeden 
z momentov, ktorý napomôže 
selektu žiakov pre odborné 
školy a pre gymnáziá, ktoré by 
mali byť výhradne prípravou na 
vysokoškolské štúdium.
 Určite všetci súhlasia s tým, že 
je nutné, aby štát v spolupráci 
so zamestnávateľmi prognó-
zoval potreby pre trh práce, 
tomu prispôsoboval otvárané 
učebné odbory, stredné školy, 
i štúdium na vysokých školách. 
Nemôžeme si dovoliť ďalšie 
mrhanie prostriedkami štátu 
na niekoľkoročné štúdiá mla-
dých ľudí, ktorí potom nenáj-
du uplatnenie a skončia ako 
nepripravená nekvalifikovaná 
pracovná sila, bez ohľadu na 
ukončenú vysokú školu. Sme 
radi, že minister školstva otvára 
tieto témy a chce ich riešiť. 
 Veríme, že aj ďalší zamestná-
vatelia budú nasledovať náš 
príklad a budú spolupracovať 
so štátom na príprave svojich 
budúcich zamestnancov. Je 
veľmi krátkozraké spoliehať sa 
iba na štát, trh práce a čakať, 
že sa to všetko nejako vyrieši. 
Čísla sú alarmujúce a budúc-
nosť nás v prípade nečinnosti 
v tejto oblasti poriadne zaskočí.

V kategórii súkromných škôl bola ocenená aj naša SSOŠH ŽP.



  Dňa 1. mája 1992 boli Železiarne Podbrezová š.p. transformované 
na akciovú spoločnosť s obchodným názvom Železiarne Podbrezo-
vá a.s. Tomuto kroku predchádzal privatizačný projekt a následne, 
v zmysle zakladateľskej listiny, menovalo Ministerstvo hospodárstva 
SR predstavenstvo a dozornú radu akciovej spoločnosti. Začiatky 
a.s. boli veľmi ťažké. Podnik bol vybavený len na špeciálnu výrobu, 
ale mal bohaté skúsenosti aj s výrobou náročnejšieho sortimentu. 
Nevyhnutné bolo hľadanie nových teritórií a prijatie novej filozofie 
smerovania obchodu na západ. Strategickým krokom bolo založenie 
medzinárodnej obchodnej spoločnosti PIPEX International A.G. v roku 
1993. Rok vzniku samostatnej Slovenskej republiky bol pre Železiarne 
Podbrezová jedným z najťažších v novodobej histórii. Antidumpingové 
opatrenia obmedzili prístup na trhy európskeho spoločenstva, situáciu 
skomplikovala insolventnosť zákazníkov, narástli pohľadávky voči 
odberateľom a dôsledky hlbokého útlmu v strojárstve sa podpísali na 
nedostatočnom dopyte po hutníckych výrobkoch. Pretrvával ostrý boj 
o prežitie, ruinujúci ekonomiku všetkých navzájom si konkurujúcich 
spoločností, nevynímajúc podbrezovské železiarne. Aj napriek ne-
priaznivým okolnostiam, vedenie spoločnosti pokračovalo v nastúpenej 
stratégii modernizácie technologickej základne. Uvedením modernej 
60-tonovej elektrickej oblúkovej pece do prevádzky bola zavŕšená 
intenzifikácia elektrooceliarne. Železiarne Podbrezová sa tak stali se-
bestačnými vo výrobe ocele, čo znamenalo uzavretie výrobného cyklu. 
V júli 1994 sa uskutočnilo mimoriadne valné zhromaždenie, z ktorého 
záverov vyplynul priamy podiel predstavenstva na riadení spoločnosti. 
Predsedom predstavenstva sa stal Ing. Vladimír Soták. Na základe od-
porúčaní špecialistov švajčiarskej poradenskej spoločnosti J.P. Calmes 
Consultans spracovalo predstavenstvo revitalizačný program spoloč-
nosti na strednodobý horizont rokov 1995 – 1999. Bol to prvý program 
svojho druhu v teritóriu bývalého Československa a následne poslúžil 
ako vzor iným ozdravujúcim sa spoločnostiam. V druhej polovici roku 
1994, po dvoch rokoch vykazovania červených čísel, sa objavil prvý 
zisk a postupne sa vylepšovala platobná bilancia. K presadeniu sa na 
európskych trhoch prispelo šesť nových osvedčení o kvalite. Oživenie 
hutníckeho priemyslu zvýšilo dopyt po valcovaných a presných rúrach 
vyrábaných v Podbrezovej. red.
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 - Príprave na takéto cvičenie 
sme venovali náležitú pozornosť, 
nakoľko sme do cvičenia takého-
to rozsahu museli zahrnúť viac 
zložiek interného usporiadania 
našej firmy a dcérskej spoločnos-
ti, ako aj externé spolupracujúce 
útvary – hlavne členov dopravnej 
polície. 
  Cvičeniu predchádzalo spraco-
vanie detailného plánu cvičenia 
a podľa citovaného zákona vo-
pred jeho schválenie rozhodnu-
tím Krajského úradu pre cestnú 
dopravu a pozemné komunikácie 
v Banskej Bystrici. 
  Z hľadiska toho, že v priestoroch 
kyslikárne vyrábame a skladuje-
me aj tekutý kyslík vo veľkom ob-
jeme, cvičenie simulovalo haváriu 
na potrubí tekutého kyslíka, pri-

Na základe závažných priemyselných 
havárií koncom sedemdesiatych a v 
priebehu osemdesiatych rokov, najmä v 
talianskom Sevese, indickom Bhópále, 
v brazílskom Cubatae a v mexickom 
Mexiko City s niekoľkými stovkami, 
resp. tisíckami obetí z radov obyva-
teľstva, pri každej z nich prijala Eu-
rópska únia Smernicu Rady č. 82/501/
EHS (známa pod názvom „Smernica 
Seveso“) a následne potom Smernicu 
Rady č. 96/82/EHS z 9. decembra 1996 
o kontrole nebezpečenstiev veľkých 
havárií zahŕňajúcich nebezpečné látky 
(známa ako „Smernica Seveso II“). Do 
právneho poriadku Slovenskej republi-
ky bola Smernica Seveso II transpono-
vaná zákonom NR SR č. 261/2002 Z.z. 
o prevencii závažných priemyselných 
havárií. Zákon ustanovuje podmienky 
a postup pri prevencii závažných prie-
myselných havárií v podnikoch s prí-
tomnosťou vybraných nebezpečných 
látok, pripravenosť na ich zdolávanie 
a na obmedzovanie ich následkov na 
život a zdravie ľudí, životné prostredie 
a majetok v prípade ich vzniku. Aj Že-
leziarne Podbrezová a.s. sú povinné 
v areáli starého závodu v Podbrezovej 
uskutočňovať pravidelné precvičovanie havarijných situácií v zmysle havarijného plánu, 
najmenej raz za tri roky. 
 V piatok 20. apríla 2012 sa takéto cvičenie uskutočnilo a zaregistrovali ho aj vodiči 
cestnej komunikácie prechádzajúcej cez obec Podbrezová. V súčinnosti s cvičením 
bola totiž úplne uzatvorená aj premávka na cestnej komunikácii č. I / 66 od 121,00 do 
123,00 kilometra, ktorá predeľuje areál v inkriminovanom mieste. Splnilo cvičenie svoje 
poslanie?, opýtali sme sa Ing. Ľubora Schwarzbachera, technického riaditeľa:

Cvičenie potvrdilo pripravenosť 
všetkých zložiek na profesionálny zásah

čom bol zasiahnutý aj pracovník 
obsluhy tohto pracoviska. Pre-
cvičenie všetkých záchranných 
zložiek našej firmy v spolupráci 
s pultom centrálnej ochrany, pod-
nikovým dispečingom a ostatný-
mi odbornými útvarmi preukáza-
lo, že tieto zložky sú pripravené 
na podobnú neželanú situáciu. 
 Uzatvorenie cesty prvej triedy 
I/66, ktorá prechádza v tesnej 
blízkosti pracoviska kyslikárne, 
bolo nevyhnutné, aby bola zma-
povaná súčinnosť pracovníkov 
našej dcérskej spoločnosti ŽP 
Bezpečnostné služby a polície. 
Motorové vozidlá nesmú prechá-
dzať priestorom v blízkosti výro-
nu tekutého kyslíka, nakoľko ten 
je ťažší ako vzduch a mohli by sa 
vznietiť. Môžem len konštatovať, 

že počas cvičenia v trvaní nece-
lej hodiny nedošlo k žiadnemu 
prechodu vozidiel. ani chodcov, 
daným nebezpečným priesto-
rom. Došlo k zdržaniu cestnej 
premávky na tomto úseku, kde 
stáli v kolónach stovky motoro-
vých vozidiel. Je veľmi dôležité, 
aby sme všetci boli pripravení na 
podobnú neželanú udalosť.
  Cvičenie k odstráneniu závaž-
nej priemyselnej havárie určite 
potvrdilo pripravenosť všetkých 
zložiek na profesionálny zásah. 
Malé nedostatky budú analy-
zované a v budúcnosti odstrá-
nené. Ďakujem všetkým, ktorí 
sa aktívne zúčastnili cvičenia 
a motoristom sa za zdržanie 
ospravedlňujem. 

O. Kleinová

Akciová spoločnosť
dvadsaťročná

DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ
 V rámci Mesiaca kultúrneho dedičstva sme aj v tomto roku pripravili 
besedy pre žiakov základných a stredných škôl na témy - hutníctvo 
železa na Pohroní a história Hradu Ľupča. Vyvrcholením podujatí 
bude Deň otvorených dverí Hutníckeho múzea ŽP 12. mája 2012 
od 8. – 13. hodiny, v priebehu ktorého sa návštevníci budú môcť 
oboznámiť so 172-ročnou históriou podbrezovských železiarní, ale 
aj archeologickými nálezmi z Hrádku, pochádzajúcimi z obdobia 
600 – 500 rokov p.n.l., dokumentujúcimi keltské osídľovanie v lokalite 
Horná Lehota. V prírodnej expozícii sa môžete oboznámiť s unikátnym 
výrobným zariadením z prvej polovice 20. storočia. 
Veríme, že vás zaujme aj fotografická výstava „Ľudia v Železiarňach 
Podbrezová včera a dnes,“ ale aj ďalšie aktivity, ako napr. prehliadka 
starých filmových týždenníkov, či trojrozmerných zbierok z našich 
depozitárov. 
  Veríme, že nielen vy, ale aj vaši rodinní príslušníci, priatelia a známi 
využijete tak, ako každoročne, možnosť oboznámiť sa s históriou 
najstarších železiarní na Slovensku. vk

V dňoch 23. - 26. apríla 2012 sa na Táľoch uskutočnil, pod záštitou 
Železiarní Podbrezová a.s., desiaty ročník slovensko - česko - poľskej 
konferencie Hutnícka a priemyselná analytika. Účastníci si navzájom 
vymenili skúsenosti v oblasti metód analytických rozborov, optimalizá-
cie prístrojového vybavenia laboratórii, noviniek techniky a zabezpe-
čenia kvality výsledkov. Navštívili i laboratórium ŽP a.s., ocenili jeho 
vybavenosť a vykonávané analýzy. Ing. E. Nepšinská

Foto: I. Kardhordová
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Jedálny lístok 7. – 13. máj 2012 Jedálny lístok 14. – 20. máj 2012 
Pondelok

Polievky: goralská, pečivo
rascová s vajcom, pečivo

Sekaný rezeň z bôčika, zem. šalát s majonézou
Sviečková hovädzia pečienka, cestovina

Granatiersky pochod, cvikla
Tlačenkový šalát, pečivo

Karfiol so syrovou omáčkou, zemiaky
Škoricové osie hniezda, kakao

Bageta šampiňónová so šunkou
Mliečny balíček

Utorok
Polievky: zeleninová domáca, pečivo

fazuľová so salámou, pečivo
Kurací rezeň na hubách, ryža, šalát
Nitrianske bravčové stehno, knedľa

Zemiakové placky, zakysanka
Horehronský syrový šalát, pečivo

Morčacie prsia na hrášku, mrkvový šalát
Rezance s orechmi

Bageta Gurmán
Vyprážaná ryba, pečivo

Streda
Polievky: mexická, pečivo

francúzska, pečivo
Husárska roláda, zemiaky, uhorka

Morčacie mäso na zelenine, tarhoňa, šalát
Zem. knedličky s údeným mäsom, kapusta

Šopský šalát, pečivo
Kuracie prsia s brokolicou a mandľami, 

zelen. obloha
Dukátové buchtičky s vanilkovým krémom

Bageta s pikantným mäsom
Ovocný balíček

Štvrtok
Polievky: stupavská zabíjačková, pečivo

roľnícka, pečivo
Sedliacka bravčová pečienka, 

čer. kapusta, knedľa
Mexický hovädzí guláš, ryža, šalát

Špenátový prívarok, volské oko, zemiaky
Bulharský šalát s bravčovým mäsom, pečivo

Losos na masle, dusená zelenina
Palacinky s Nutelou

Bageta celozrnná mexická
Vyprážané kuracie stehno v cestíčku, pečivo

Piatok
Polievky: gulášová, pečivo

pohronská, pečivo
Kuracie stehno s kuriatkovou omáčkou, cestovina

Vyprážaný syr, zemiaky, tatárska omáčka
Džuveč z bravčového mäsa, uhorka

Parížsky šalát, pečivo
Zapekané zemiaky s pórom

Lievance s džemom
Bageta s kuracím mäsom

Mliečny balíček
Sobota

Polievka: zemiaková kyslá s kôprom, pečivo
Bravčové mäso chilli con carne, ryža, šalát

Poľovnícka hovädzia pečienka, knedľa
Celozrnná bageta syrová

Nedeľa
Polievka: sedliacka, pečivo

Plnený brav. závitok, zemiaky, šalát
Perkelt z morčacieho mäsa, cestovina

Bageta moravská

Pondelok
Polievky: fazuľková kyslá s kôprom, pečivo

horácka, pečivo
Bravčová pečená krkovička, kapusta, knedľa

Kuracie prsia s horčicou, ryža, šalát
Vypráž. treska plnená brokolicou 

a syrom, zem., šalát
Mrkvový šalát s marhuľami

Plnené hovädzie mäso, zeleninová obloha
Langoše s kečupom

Bageta Apetito 
Ovocný balíček

Utorok (sviatok)
Polievka: hŕstková, pečivo

Detvianska nátura, opekané zemiaky, uhorka
Milánska hovädzia pečienka, cestovina

Bageta s kuracím mäsom
Streda

Polievky: držková, pečivo
kelová s ryžou, pečivo

Bratislavské bravčové stehno, knedľa
Pečené kur. stehno, zeleninová ryža, šalát

Roľnícke zemiaky, uhorka
Hydinový šalát, pečivo

Halušky s kyslou kapustou
Plnené rožky tvarohové, kakao
Bageta salámová so šalátom

Mliečny balíček
Štvrtok

Polievky: slepačia, pečivo
cesnaková s haluškami, pečivo

Vyprážané kuracie stehno, zem., kompót
Bravčové mäso na paprike, cestovina

Pizza diabolská
Šalát z červenej repy so syrom, pečivo 

Rizoto natural so zeleninou
Tvarohový nákyp s višňami
Celozrnná bageta syrová
Údená krkovička, pečivo

Piatok
Polievky: šošovicová s kyslou kapustou, pečivo

frankfurtská, pečivo
Maďarský hovädzí guláš, knedľa

Morčacie prsia plnené Nivou, ryža, šalát
Štefanská sekaná pečienka, zem. prívarok, chlieb

Pikantný šalát šampiňónový so šunkou, pečivo
Rezance s tvarohom, zakysanka

Šišky s džemom, kakao
Bageta moravská
Ovocný balíček

Sobota
Polievka: mrkvová s pórom, pečivo

Pečené kuracie stehno s kapustou, zemiaky
Záhradnícke brav. stehno, slov. ryža, uhorka

Bageta Gurmán
Nedeľa

Polievka: nosická s cícerom, pečivo
Hovädzie dusené, chrenová omáčka, knedľa

Kurací rezeň Kung-Pao, ryža, šalát
Bageta indická

Desiaty máj „POHYBOM K ZDRAVIU“   Dôvodom každoročného úmr-
tia najmenej 1,9 milióna ľudí 
vo svete, vrátane viac ako 600 
tisíc v Európskom regióne Sve-
tovej zdravotníckej organizácie 
(WHO), je nedostatok fyzickej 
aktivity. Viac ako 35 miliónov 
ľudí, čo je 60 percent všetkých 
úmrtí vo svete, zomrelo v roku 
2005 na chronické ochorenia, 
najmä kardiovaskulárne, on-
kologické, metabolické, respi-
račné, či muskuloskeletárne 
ochorenia. 
   WHO sa v máji 2002 rozhodla 

zaradiť do svojho kalendára 
významných dní počnúc rokom 
2003 svetový deň pod názvom 
– Pohybom k zdraviu (Move 
for Health), ktorým sa stal 10. 
máj. Cieľom tejto iniciatívy je 
upozorniť na rastúci počet chro-
nických ochorení spôsobených 
nedostatkom pohybu najčastej-
šie aj v kombinácii s nezdravou 
výživou. „WHO dlhodobo spo-
lupracuje aj s celosvetovými 

športovými organizáciami, aby 
prispela k riešeniu problému 
chronických ochorení podne-
covaním zdravého životného 
štýlu, ktorý zahŕňa i dostatok 
fyzickej aktivity. Aké aktivity 
sa uskutočnia pri príležitos-
ti Svetového dňa pohybu pre 
zdravie, si rozhodujú jednotlivé 
štáty samotné. V rámci tohto 
dňa budú aj regionálne úrady 
verejného zdravotníctva v Slo-

venskej republike prostredníc-
tvom poradní zdravia a oddele-
ní výchovy k zdraviu realizovať 
rôzne aktivity a Regionálneho 
úradu verejného zdravotníctva 
v Banskej Bystrici nebude vý-
nimkou,“ uviedla MUDr. Silvia 
Kontrošová, MPH, vedúca Od-
boru podpory zdravia bansko-
bystrického RÚVZ.
  Poradňa pre optimalizáciu 
pohybovej aktivity v Odbore 
podpory zdravia Regionálneho 
úradu verejného zdravotníctva 
so sídlom v Banskej Bystrici 
pripravila nielen na 10. mája 
viacero aktivít, spojených s pro-
pagáciou pohybu pre zdravie 
človeka. Všetky pracovné dni 
v týždni od 7. do 11. mája bu-
dú v Poradni pre optimalizáciu 
pohybovej aktivity Odboru pod-
pory zdravia RÚVZ v Banskej 
Bystrici Dni otvorených dverí. 
Dňa 10. mája od 8,30 do 11,30 
budú dve inštruktorky zdravot-
nej výchovy – rehabilitačná 
sestra a cvičiteľka ZRTV - de-
monštrovať návštevníkom zdra-
viu prospešné cvičenia a po-
skytovať pohybovú inštruktáž. 
Návštevníci budú mať možnosť 
zacvičiť si.  V dňoch 7., 9., a 11. 
mája 2012 bude telovýchovná 

lekárka MUDr. Hana Vrbanová 
z Poradne pre optimalizáciu 
pohybovej aktivity v priesto-
roch OPZ RÚVZ poskytovať 
individuálne poradenstvo zá-
ujemcom k  ich konkrétnym 
problémom a potrebám opti-
málne dávkovaného vhodného 
pohybu vo vzťahu k zlepšeniu 
ich zdravia - v pondelok 7. mája 
a v piatok 11. mája od 9. do 16. 
hod., v stredu 9. mája od 7. do 
11. hod.
   Ďalšie aktivity OPZ RÚVZ 
v Banskej Bystrici budú prebie-
hať mimo sídla RÚVZ. Inštruk-
torky z OPZ RÚVZ BB budú 9. 
mája viesť skupinové cvičenia 
pre seniorov v Dennom centre 
Harmónia v Banskej Bystrici.  
Počas Svetového dňa pohybu 
pre zdravie 10. mája sa  od 8. 
do 10. hod uskutočnia  v Stred-
nej priemyselnej škole Jozefa 
Murgaša v Banskej Bystrici dve 
prednášky pre študentov o vý-
zname pohybovej aktivity pre 
zdravie človeka spojené s bese-
dami a v ten istý deň od 14,30 
do 17,30 hod. bude poskytované 
poradenstvo pre návštevníkov 
Krytej plavárne na Štiavničkách 
spojené s meraním krvného tla-
ku a jednoduchými  kondičnými 
testami.

Mária Tolnayová,
hovorkyňa RÚVZ B. Bystrica

V areáli pred starým závodom pribudlo 58 parkovacích miest. 
Krásne parkovisko je vybudované za Slovenskou sporiteľňou 
s kapacitou 44 parkovacích miest a 14 pribudlo za budovou zdra-
votného strediska. OK + foto

Pribudli parkovacie miesta



V apríli odišli do
predčasného starobného dôchodku

Jozef GOCELIAK,
starobného dôchodku

Pavol MICHALISKO.
V mene vedenia akciovej spoločnosti Žele-
ziarne Podbrezová im ďakujeme za odvedenú 
prácu a do ďalších rokov života želáme len 
slnečné dni.„Čas plynie, smútok zostáva, 

strata milovaného bolieť ne-
prestáva...“
 Dňa 29. apríla uplynie deväť  
rokov odvtedy, čo nás navždy 
opustil náš milovaný 

Miloš ŠEDIVKA z Brezna. 
 S láskou spomínajú manželka Katka, syn 
Miško, rodičia a ostatná rodina

...
Dňa 12. mája uplynú štyri roky, 
ako nás navždy opustila milo-
vaná manželka a mama
Mária JAROŠOVÁ z Brezna.
S láskou a úctou spomínajú 
manžel, syn a ostatná rodina

Ďakujeme všetkým príbuz-
ným, priateľom, známym, bý-
valým spolupracovníkom, 
susedom a ostatným, ktorí sa 
prišli rozlúčiť s našim milova-
ným manželom, otcom, sta-
rým otcom, bratom a švagrom

Jozefom ŠTELLEROM z Podbrezovej.
Ďakujeme za prejavy sústrasti a kvetinové dary, 
ktorými ste sa snažili zmierniť náš hlboký žiaľ.

Smútiaca rodina
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Spomienky

Poďakovanie

Jazdecká škola Brezno ponúka denné 
jazdecké tábory. 0949 835 931
Predám pekný slnečný pozemok v Ro-
hoznej, 11 eur/m2, dohoda. 0907 745 483
 Prenajmem 1-izbový nezariadený byt 
s balkónom v Brezne – Mazorníkovo. 
Kontakt: 0904 277 092 po 16. hod.
Predám murovanú garáž na sídlisku Západ 
v Brezne. Cena dohodou.
Kontakt 0903 803 639

Jaroslava Núterová
ZVONY
(Dokončenie poviedky)
„Nič,“ drkotala zubami. „Pošmykla som sa.“
   Skôr starší ako mladší chlap si ju podozrievavo premeral. „Bosá, 
polonahá – nepomýlila si si ročné obdobie? Prečo sa naháňate?“
„To by bolo dlhé vysvetľovanie,“ povedal Dávid. Prehodil Rine cez 
plecia svoju bundu a pritisol si ju k sebe. „Veľmi ste nám pomohli, 
vďaka.“
„Všetko v poriadku?“ ozval sa hlas prichádzajúceho policajta. 
„Vy zaparkujte,“ pozrel na vodiča a obrátil sa k dvojici. „Vy dvaja 
poďte so mnou.“
   Kancelária na policajnej stanici bola strohá, neosobná, ale 
hlavne tam bolo teplo. Rina nemohla zastaviť triašku, aj keď se-
dela pri radiátore. Špinavé, studené nohy si vopchala pod seba 
a zimomravo sa chúlila do Dávidovej bundy.
   Policajti chodili hore – dole, nik si ich nevšímal. Množstvo otázok 
im vírilo hlavou, no Dávid mlčky objímal premrznutú Rinu, snažiac 
sa ju zahriať vlastným teplom. Netušili, že z dverí ich pozoruje 
mladý policajt.
„Myslíš, že ich dostali?“ opýtala sa Rina potichu.
„Dúfam,“ vzdychol si Dávid. Chytil jej tvár oboma rukami a zahľa-
del sa do lesklých očí. „Viem, je to tvoj bratranec, ale uvedomuješ 
si, čo od teba chcel? Bože môj, ako ťa mohol nútiť!“
„Išlo o veľké peniaze,“ prehovoril policajt a pokročil do miestnosti. 
Chvíľu postál pri sediacej dvojici, potom vložil do písacieho stroja 
hárok papiera. „Upozornila nás manželka Andyho Gavláka. Niečo 
sme tušili, dávali sme na nich pozor. Chýbali nám dôkazy. Teraz 
ich máme. Tí dvaja síce nechcú rozprávať, ale to, čo sme našli 
v ateliéri úplne postačí na ich zneškodnenie.“
 „Kto je za tým?“ vyskočila vzrušene Rina. Oči policajta si ju poba-
vene prezerali. Veľká bunda jej skoro skĺzla z pliec, takže tu stála 
v priesvitných šatách.
 „Mhm,“ odkašľal si. „Spíšeme zápisnicu a pôjdete domov. Myslím, 
že sa potrebujete preobliecť.“
   Karola Gavláková neplakala. Vypočula súdny rozsudok so 
zatajeným dychom. Poslala manželovi posledný smutný pohľad 
a rýchlo odchádzala zo súdnej budovy. Keď sa Andy vráti z výkonu 
trestu, ich syn bude už dávno chodiť, rozprávať, pýtať sa na otca. 
Tri roky budú od seba odlúčení vďaka nenásytnosti, nezmyselnej 
honbe za peniazmi sebeckého Andyho. 
   Karola nevyužila právo rozlúčiť sa s manželom. Načo? Čo by si 
tak mali povedať? Jeho správanie hovorilo za všetko. Neprejavil 
ani kúštik ľútosti, len pri vynesení rozsudku akoby sa máličko 
prikrčil.
  Oproti tomu tvár Mariána Sameša znetvorila pohŕdavá grimasa, 
ktorá nikoho nenechávala na pochybách o charaktere jej majiteľa.
   Prešlo pár mesiacov. Opäť sa prebúdzala jar. Rina Jergelová 
s radosťou konštatovala, že protivné zvony jej od novembrových 
udalostí dali pokoj. Nepočula viac ich nepríjemné vyzváňanie. 
S údivom si uvedomila jednu zaujímavosť - zvony tým pádom 
ohlasovali nebezpečenstvo v podobe podlého Mariána Sameša 
a nevarovali ju pred Dávidom Rakovským, ako si pôvodne myslela, 
lebo zvonili v rovnakom čase. Pri stretnutí s jedným i s druhým.
   Šťastie kalila myšlienka na Karolu. Fotoateliér musela okamžite 
uzavrieť. S našetrenými peniazmi prežila prvé mesiace samoty, 
no bola nútená konať. S polročným synom v náručí sa v jednu 
marcovú sobotu objavila u Dávida. Po počiatočných rozpakoch 
odhodlane povedala:
„Prišla som ťa poprosiť, Dávid, či by si mi pomohol znovu rozbeh-
núť fotografovanie.“
„Čo tvoj manžel?“ pozrel na ňu spýtavo.
„Súhlasí so všetkým,“ vzdychla si. „Je mu jedno, či to predám 
alebo v tom budem pokračovať.“
„Neviem, Karola, je mi ľúto, že to takto dopadlo...“
„Kvôli nemu nemusíte mať s Rinou výčitky. Našťastie mu prišili 
len spoluúčasť, dúfam, že ho to poučí. Oznámila som mu, že ťa 
mienim zamestnať a nevadí mu to. Záleží na tebe.“
„Čo spravíš s malým?“ opýtala sa Rina.
„Našla som k nemu opatrovateľku,“ odvetila Karola a sklopila oči.
„Jasné, že ti pomôžeme,“ usmial sa Dávid.
„Neplač, Karola,“ položila jej Rina ruku na plece. „Všetko bude 
v poriadku, uvidíš. My ťa neopustíme.“
„Aj starká sa minule hnevala, že málo vidí svojho prvého pravnu-
ka,“ pridal sa Dávid.
   Po niekoľkomesačnom trápení sa Karola konečne usmiala.

...
   Sobáš Riny Jergelovej a Dávida Rakovského bol spoločenskou 
udalosťou mesta Brezna, ktoré sa práve obliekalo do jarných šiat. 
Každý chcel vidieť očarujúcu nevestu a šťastného ženícha. Aký je 
svadobný deň mladomanželov, taký je celý ich nasledujúci život.
   Po daždi, sľubujúcom neveste slzy nebolo ani chýru a všetci 
priali mladej dvojici to, čo je v živote najdrahšie – šťastie, to, po 
čom všetci túžime - úspech, to, čo je v živote najcennejšie – zdra-
vie a napokon to, čo všetci hľadáme – lásku.

Takýto kuriózny pohľad sa naskytol M. Beraxovi pri výstupe na Hrb

TEAM A HABERA NA FINAL TOUR V BREZNE
„Po takmer 30 rokoch od vzniku 
našej skupiny chceme uzavrieť 
jednu mimoriadnu a úspešnú ka-
pitolu našich hudobných životov 
a najlepší spôsob je zahrať na-
šim fanúšikom a predviesť sa im 
v tom najlepšom svetle. Bude 
to naše najväčšie turné, čo sa 
týka celej výpravy svetiel, efektov, 
zvuku a veľkosti pódia – tak, aby 
to spĺňalo najprísnejšie európske 
kritériá.“  Pavol Habera
   Po štyroch rokoch sa vydávajú 
na svoje posledné spoločné turné. 
Česko slovenská pop – rocková 
legenda, skupina TEAM a Pavol 
Habera zavítajú 12. mája aj do 
Brezna.  Prípravy trvajú už takmer 
pol roka a kapela v tieto dni skúša 
od rána do noci, aby ponúkla fanú-
šikom vystúpenie, na ktoré budú 
ešte veľmi dlho spomínať. Kvalitu 
zvuku garantuje spoločnosť, ktorá 
ozvučovala európske turné Red 
Hot Chilli Peppers – High Lite 
Touring. O nezabudnuteľný záži-
tok zo svetelnej šou sa postará 

Ministry, ktorá zastrešuje akcie 
v celej Európe. Prekvapenie v 
podobe playlistu nabitého hitmi 
pripravila aj samotná kapela. Na 
toto turné zaradila dokonca aj 
obrovský hit, ktorý nehrávali už 
takmer pätnásť rokov. Skupina 
TEAM na čele s Paľom Haberom 
cvičila na turné viac ako mesiac 
a pripravili naozaj skvelú show, 

ktorá bude trvať vyše dvoch ho-
dín! Odznejú počas nej absolútne 
všetky hity, ktoré si fanúšikovia 
sami zvolili v hlasovaní na ofici-
álnej stránke kapely. Ako však 
naznačuje aj samotný názov „FI-
NAL TOUR“, ide o posledné veľké 
turné v histórii kapely a preto si ho 
určite nenechajte ujsť.  

ok



5. mája o 16.30 hod.
FŠ Podbrezová – Kolkáreň, II. liga muži ŽP – LAFC Lučenec

5. mája o 10. a 12. hod.
FŠ Brezno (staré ihrisko), I. liga mladší žiaci ŽP – MFK Námestovo

6. mája o 11. a 13.15 hod.
FŠ Podbrezová – Skalica, II. liga dorastu ŽP B – MFK Košice B

12. mája o 11. a 13,15 hod. 
FŠ Valaská, I. liga dorastu ŽP – 1. FC Tatran Prešov

12. mája o 10. a 12. hod.
FŠ Podbrezová – Skalica, I. liga starší žiaci ŽP – MFK Kysucké Nové Mesto

12. – 13. mája
DŠ Podbrezová, Majstrovstvá Slovenska jednotlivcov - ženy

ktorý sa uskutoční v sobotu 5. 
mája 2012. V programe je výstup 
na vrch Sitno, návšteva Banského 
múzea v prírode, prehliadka bane 
a historického mesta. 
Informácie na č.t. 0903 546 087.

(PM) 

   Turisti z  Podbre-
zovej vás pozývajú 
na autobusový výlet 
do Banskej Štiavnice, 
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*futbal*futbal*futbal*

V dňoch 28. - 29. aprí-
la 2012 sa uskutočnili 
majstrovstvá Sloven-
ska v kategórii dorastu 
a juniorov. Dorastenci odohrali 
svoje zápolenia v Dome špor-
tu ŽP v Podbrezovej a juniori 
sa stretli vo Veľkom Šariši. 
Skvele výsledky a výbornú 
hru predviedli dorastenci a do-
rastenky na podbrezovských 
dráhach. Prekonali rekordy 
dráh jednotlivcov Borisom 
Dzurekom z Trstenej (výkon 
650 bodov) a Dominikou Muš-
kovou zo Sučian (616 bodov). 
Súčet dvoch vystúpení Muš-
kovej (1190 bodov) zname-
nal prekonanie slovenského 
rekordu v kombinácii na 2 x 

Len pár dní nás delí od otvorenia XV. 
ročníka futbalového turnaja pre žiakov 
základných škôl o Pohár generálneho 
riaditeľa ŽP a.s., ktorého základná časť 
sa uskutoční 3. mája o 8,30 hod. na fut-
balových ihriskách okresu Brezno. 
Dvadsaťtri družstiev je rozdelených do 
štyroch skupín:
• v I. skupine sa na ihrisku v Jasení 

stretnú družstvá Nemecká, Predajná, 
Dolná Lehota, Podbrezová, Jasenie 
a Brusno,

• II. skupina hrá na breznianskom štadió-
ne a tvoria ju družstvá z Hornej Lehoty, 
Valaskej, Beňuša, ZŠ Pionierska 4 
Brezno a Hnúšte,

• III. skupina odohrá zápasy na ihrisku 
v Brezne (pri Slovenke), kde budú 
o postup bojovať družstvá z Lomu nad 

Rimavicou, Jánošovky, Pohronskej 
Polhory, Revúcej, ZŠ s MŠ Pionierska 
2 Brezno a Bacúcha,

• IV. skupinu tvoria tímy z Heľpy, Po-
horelej, Polomky, Šumiaca, Telgártu 
a Závadky nad Hronom, ktoré odohrajú 
zápasy na ihrisku v Polomke.

Víťazi základných skupín postupujú do 
finále, ktoré sa uskutoční 23. mája 2012. 
Finančné prostriedky na nákup športo-
vých potrieb obdrží každá zo zúčastne-
ných škôl a pre víťazov skupín bude táto 
čiastka ešte zaujímavejšia v závislosti na 
umiestnení vo finále.
  Veríme, že prídete podporiť žiacke 
tímy a  dobrú myšlienku organizátorov 
– akciovej spoločnosti ŽP Šport a TJ ŽP 
Šport, podporujúcu športový rast žiakov 
nášho okresu.  vk

Už po pätnásty raz  organizuje ŽP Šport, a.s., prestížny žiacky turnaj o
Pohár generálneho riaditeľa ŽP a.s.

Petržalka – FO ŽP Šport  0:0
Družstvo mužov vycestovalo 28. 
apríla do Petržalky, kde sa od 
úvodu snažili o zisk troch bodov 
do aktuálnej tabuľky druhej futba-
lovej ligy. Domáci však pozornou 
defenzívnou sieťou a obetavosťou 
mladých hráčov našu ofenzívu 
eliminovali a do šancí sme sa 
dostávali najmä cez štandardné 
situácie. Viackrát sa vyznamenal 
domáci brankár, ktorý zmaril aj 
Tubonemiho nájazd v druhom 
polčase. Petržalčania sa počas 
deväťdesiatich minút nedostali 
k ohrozeniu našej brány, na druhej 
strane naši útočníci nedokázali 
skórovať a tak sa stretnutie 27. 
kola skončilo bezgólovo 0:0. Do 

120 hodov. 
Farby KO ŽP Šport re-
prezentovali dorastenci 
Dominika Kyselicová, 

Marek Štefančík, Michal Dilský, 
Radovan Balco a Tomáš Dziad. 
Všetkým sa podarilo prebo-
jovať do užšieho nedeľného 
finále. Najvýhodnejšiu pozíciu 
si v kvalifikácii vytvoril Tomáš 
Dziad, ktorý postupoval z 3. 
miesta. Svoje umiestnenie si 
vo finále vylepšil o jedno miesto 
a v zaujímavom finále získal 
pre ŽP Šport Podbrezová strie-
bornú medailu.
  V kategórii juniorov najlepšie 
umiestnenie z našich hráčov do-
siahol Erik Kuna, výkonom 1140 
bodov skončil na piatom mieste.

Poradie dorasteniek:
1. Dominika Mušková, Tatran Suča-
ny,1190 bodov –nový slovenský rekord

2. Lenka Tranová, Tatran Spišská Nová 
Ves,1137 bodov
3. Terezka Magdolenová, TKK Trenčín, 
1104 bodov
12. Dominika Kyselicová, ŽP Šport 
Podbrezová,1019 bodov
Poradie dorastencov:
1. Boris Dzurek, ŠKK Trstená, 1237 
bodov 
2. Tomáš Dziad, ŽP Šport Podbrezová, 
1193 bodov
3. Richard Tóth, Slovan Duslo Šaľa, 
1181 bodov
6. Radovan Balco, ŽP Šport Podbrezo-
vá, 1156 bodov
7. Michal Dilský, ŽP Šport Podbrezová, 
1154 bodov
13. Marek Štefančík, ŽP Šport Podbre-
zová, 1126 bodov
Poradie juniorov:

1. Peter Nemček, ŠK Modranka, 1201 
bodov 
2. Martin Kozák, ŠK Modranka, 1176 
bodov
3. Richard Varga, Slavoj Veľký Šariš, 
1159 bodov
5. Erik Kuna, ŽP Šport Podbrezová, 
1140 bodov
9. Ľuboš Figura, ŽP Šport Podbrezová, 
1121 bodov
Poradie junioriek:
1. Michaela Beňová, Slavoj Veľký Ša-
riš, 1107 bodov 
2. Eva Maricsová, KK Zlaté Klasy, 
1094 bodov
3. Dana Klubertová, Tatran Spišská 
Nová Ves, 1074 bodov
10. Dominika Skalošová, ŽP Šport 
Podbrezová, 960 bodov

(kys) 

Turisti na Sitno

tabuľky sme si pripísali bod, no 
prvá Myjava nám opäť odbehla, 
keďže Myjavčania vyhrali 0:2 
v Liptovskom Mikuláši. V ďalšom 
zápase privítame na domácej 
pôde Lučenec. 

1. liga dorastu
Dorastenci A - mužstiev v prvej lige 
privítali  28. apríla na domácej pôde 
rovesníkov z Ružomberka. Starší 
dorastenci prehrali 1:2 a mladší so 
súperom remizovali 1:1.

2. liga dorastu
B - družstvá podbrezovského 
dorastu svoje zápasy odohrali 
29. apríla v Humennom, kde 
starší dorastenci do 18 rokov 
prehrali 3:0 a mladší U-16 remi-
zovali 1:1.

   V sobotu 28. apríla 2012 sa 
v uliciach Dudiniec konali preteky 
Slovenského pohára  v kritériu. 
Z pretekárov Cyklistického oddielu 
ŽP Šport, a.s., sa najlepšie  darilo 
kadetke Tereze Medveďovej, ob-
sadila 2. miesto v kategórii žien, 
junior Sebastián Čanecký prešiel 
cieľom na ôsmej pozícii, Šimon 

Medveďová v Slovenskom pohári dvakrát druhá
Vozár desiaty. Starší žiak To-
máš Kapajčík skončil siedmy 
a Slavomír Kujan desiaty.
   Slovenský pohár pokračo-
val na druhý deň (29. apríla) na 
ceste v Krupine pretekami jednot-
livcov s hromadným štartom. S čle-
nitým  štyridsaťsedem kilometrov 
dlhým okruhom si z podbrezov-

ských cyklistov opäť najlepšie 
poradila kadetka Tereza Med-
veďová, skončila na 2. mieste 
medzi ženami, junior Šimon 

Vozár bol deviaty, Ivan Schwarcba-
cher štrnásty, Sebastián Čanecký 
pätnásty. Starší žiak Daniel Rajčok 
obsadil siedme miesto, Tomáš 
Kapajčík ôsme a Slavomír Kujan 

jedenáste. Kadet  Pavol Kvietok 
bol v cieli piaty a Marcel Havetta 
jedenásty. 
   Blahoželáme Pavlovi Kvietkovi, 
ktorý sa nominoval na medziná-
rodné Preteky mieru najmladších. 
Uskutočnia sa v českom Jevíčku  
4. - 6. mája 2012.

P. Medveď

Pozývame vás

TOMÁŠ DZIAD VICEMAJSTROM SLOVENSKA


