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Vážení spolupracovníci.
  Končí sa prvý štvrťrok a my sa denne stre-
távame s negatívnymi dopadmi hospodár-
skej krízy. Zatiaľ nič nenasvedčuje jej zvrá-
teniu. Ubezpečujem vás, že pre Predsta-
venstvo ŽP a.s. vôbec nebolo jednoduché 
pristúpiť k rozhodnutiu ďalšieho znižova-
nia stavov zamestnancov. V čase, keď sú 
výrobné kapacity spoločnosti  vyťažené len 
na päťdesiat percent, keď vás musíme ne-
chávať doma na šesťdesiat percent a keď 
je zo strany bankových inštitúcií vysielané 
množstvo negatívnych signálov, ktoré si 
vyžadujú rokovania so všetkými finančný-
mi ústavmi, sme však inú možnosť nemali.
   Ďalším z nie ľahkých rozhodnutí, kto-
ré predstavenstvo muselo prijať v boji 
o zachovanie maximálnej zamestnanos-
ti v materskej spoločnosti, bolo odstave-
nie výroby presných rúr v TTS Svinov, kde 
príde o prácu asi stopäťdesiat ľudí. Je nám 
veľmi ľúto, že musíme túto prevádzkareň 
odstaviť a zakonzervovať, nemôžeme však 
dopustiť, aby sme šli na tretinu, či polovi-
cu výrobných kapacít v dvoch spoločnos-
tiach. Toto opatrenie nám umožní zacho-
vať po 1. apríli zamestnanosť.  

    Predmetom rokovania boli dopa-
dy hospodárskej krízy na našu akcio-
vú spoločnosť a prezident sa zaujímal 
o opatrenia, ktoré boli prijaté v Železiar-
ňach Podbrezová na preklenutie tohto 
zložitého obdobia. Predstavenstvo ho 
podrobne informovalo o konkrétnych 
krokoch, ktoré boli nutné už v posled-
nom štvrťroku uplynulého roka a o tých, 

Prezident  Ivan Gašparovič sa zvítal s predsedom predstavenstva Vladimírom Sotákom. 

Prezident SR rokoval s našim predstavenstvom

Diskutovali na horúcu tému
V predvečer prezidentských volieb sa Ivan Gašparovič, prezident Slo-
venskej republiky a kandidát na tento post aj do ďalšieho volebného 
obdobia, na svojich cestách po Slovensku  14. marca, stretol s Pred-
stavenstvom ŽP a.s., ktoré mu bolo naklonené v minulých voľbách 
a podporuje jeho kandidatúru aj teraz.

ktoré boli prijaté v prvých mesiacoch 
roku 2009. Zároveň vyjadrilo presved-
čenie, že všetky smerujú k cieľu, aby si 
spoločnosť po zažehnaní krízy upevnila 
svoje postavenie na európskych a sve-
tových trhoch. Predstavenstvo označilo 
za najťažší z riešených problémov znižo-
vanie stavov zamestnancov spoločnos-
ti, na rast ktorých za uplynulé roky vlo-

žilo nemalé finančné 
prostriedky. Aj vďaka 
drastickému znižova-
niu nákladov muse-
la spoločnosť pristú-
piť k rozhodnutiu, k 1. 
aprílu 2009 prepus-
tiť približne 190 ľudí. 
Vyjadrilo však pre-
svedčenie, že k ďal-
šiemu znižovaniu už 
nedôjde a v prípade, 
že spoločnosť bude 
mať  dos ta tok  zá-
kaziek, prednostne 
prijme späť tých bý-
valých zamestnan-
cov, ktorí museli odísť 
v roku 2009.         (o.k.)

Prihovára sa vám Ing. Vladimír Soták,
predseda predstavenstva a generálny riaditeľ

Buďme optimisti

   - Šrotovné sa zatiaľ ukazuje, ako 
veľmi úspešný projekt, na šrotoviská 
prichádza množstvo áut. Doslova ma 
prekvapili vozidlá, ktoré tu vidím od-
stavené na šrotovanie.
   V mnohých prípadoch je evident-
né, že to boli rodinní miláčikovia s vy-
leštenými karosériami. To len na-
svedčuje, že záujem je veľký. Niek-

Predseda vlády SR Robert Fico v Hliníku nad Hronom

Predseda vlády si s obdivom prezrel najmodernejšie zariadenie na spracovanie oceľového 
odpadu.                                                                                                                                                 F: A. Nociarová

Projekt je veľmi úspešný
Predseda vlády  Robert Fico navštívil v sobotu, 14. marca, 
spoločnosť ŽP GROUP – ŽP EKO QELET, a.s., v Hliníku nad 
Hronom, ako autorizovaného likvidátora starých vozidiel. 
Cieľom jeho cesty bolo oboznámiť sa s celým reťazcom od 
spracovania starých vozidiel až po kúpu nových. 

torí predajcovia už avizujú aj čakacie 
doby na kúpu nového auta. Myslím si, 
že po tomto opatrení budeme vníma-
ní ako krajina, ktorá urobila význam-
ný krok v oblasti pomoci automobilo-
vému priemyslu. Som veľmi rád, že 
sa to takto rozbehlo a želám si, aby 
si mohlo kúpiť nové auto čo najviac 
ľudí,“ konštatoval premiér.

    Ing. Vladimír Soták, predseda 
Predstavenstva ŽP a.s. konštatoval, 
že: „Predstavenstvo ŽP a.s. pokladá 
rozhodnutie vlády Slovenskej repub-
liky o vyplácaní tzv. šrotovného za 
jedno z veľmi dôležitých rozhodnutí, 
ktoré umožnilo naštartovať spotrebu. 
Z našej strany bola ministerstvu hos-
podárstva pri príprave tejto vyhláš-
ky poskytnutá maximálna súčinnosť. 
Toto rozhodnutie vlády otvára dvere  

pre všetkých subdodávateľov auto-
mobilového priemyslu a naša spoloč-
nosť so svojim výrobným programom 
má tu veľmi významný podiel. Presné 
rúry dodávame takmer pre všetkých 
výrobcov automobilov a z toho dôvo-
du si veľmi vážime  návštevu predse-
du vlády na našom novovybudova-
nom pracovisku v Hliníku nad Hro-
nom. Projekt bol vybudovaný v minu-
lom roku s nákladom zhruba päťsto 

miliónov korún. Táto prevádzkareň je 
garantom dostatku kovového odpadu 
pre našu spoločnosť aj do budúcnos-
ti. Som rád, že sme predsedovi vlá-
dy mohli ukázať najmodernejšiu pre-
vádzkareň na likvidáciu vrakov  áut 
na Slovensku. Bola to dobrá investí-
cia a realizovaná vo veľmi vhodnom 
čase. Prispeje v našom boji o pozície 
na európskych a svetových trhoch.“

(o.k.)

   Do budúcnosti neplánujeme ďalšie zni-
žovanie stavov zamestnancov. Vďaka zá-
sadnej redukcii nákladov, ktoré sme pri-
jali v závere minulého a na začiatku tohto 
roka, predpokladáme, že v hospodáre-
ní z prevádzkovej činnosti skončíme ten-
to rok na nule. 
   Sme si vedomí, že aj  dvetisícdeväť-
sto zamestnancov, v porovnaní s pôvod-
ným číslom tritisícsedemsto, zďaleka  ne-
korešponduje s percentom našich objed-
návok. Sme však presvedčení, že do kon-
ca roka zabezpečíme také množstvo zá-
kaziek, aby sme nemuseli ďalej reduko-
vať stavy zamestnancov. Nadpočetný stav 
zamestnancov sme pripravení znášať na 
vlastné náklady.
   Apelujem však na vás, ktorí zostáva-
te v kmeňovom stave spoločnosti, aby ste 
k vykonávaniu svojich pracovných po-
vinností pristupovali s plnou vážnosťou. 
V ostatnom čase nám pribúdajú reklamá-
cie, hoci niektoré sú aj špekuláciami od-
berateľov, ktorí tiež pociťujú dopady hos-
podárskej krízy. Snažme sa robiť tak, aby 
sme všetky reklamácie vylúčili. Každou 

Prezident navštívil aj našu okresnú nemocnicu. Z jeho úst sa dostalo pri tejto príle-
žitosti ocenenia MUDr. L. Gorduličovej, lekárke OAIM, ktorá sa priamo, ako prvá le-
kárka podieľala na záchrane ľudských životov na Polomke.            Foto: A. Nociarová

(Pokrač. na str. 3)

Využite svoje právo a zúčastnite sa prvého kola prezidentských volieb

S predsedom predstaven-
stva na aktuálnu tému

Ako sa rozbehlo na
Slovensku „šrotovné“

Predstavujeme vám
vedúceho druhovýroby

ŽP GASTRO má novú
výdajňu jedál

Krížovka
o pekné ceny

Aktuality
zo športu
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Zhovárala sa: O. Kleinová
Foto: V. Kúkolová

Počuli ste o možnosti dostať štátny príspevok

za zošrotovanie starého automobilu?

   „Autorizovaným spracovateľom  je aj spoločnosť ŽP GROUP  - 
ŽP EKO QELET, a. s., ktorá má vybudované dostatočné ka-
pacity na to, aby uspokojila všetkých záujemcov o odovzda-
nie starých vozidiel, so zabezpečením ich následnej likvidá-
cie tak, ako to predkladá vyhláška Ministerstva hospodár-
stva Slovenskej republiky“, uviedol obchodný riaditeľ Ing. 
Viliam Ryšavý. Spoločnosť ŽP EKO QELET, a.s., v roku 2007 
a 2008 investovala 500 miliónov korún do vybudovania linky 
na likvidáciu autovrakov (tzv. shredder), ktorú uviedla v spo-
lupráci s Recyklačným fondom Slovenskej republiky do pre-
vádzky v roku 2008 v Hliníku nad Hronom. Linka patrí me-
dzi najmodernejšie zariadenia tohto druhu v Európe. Je to 
veľkokapacitná linka na spracovanie oceľového šrotu a sta-
rých vozidiel. Je navrhnutá tak, aby veľmi efektívne spra-
covávala rôzne druhy materiálov. Zariadenie dokáže spra-
covať celé automobily (bez nebezpečných náplní, pneuma-
tík, autobatérií...), rôzne druhy domácich spotrebičov a od-
padový kov do hrúbky šesť milimetrov, ale aj automobilové 
motory. Kapacita linky je stotisíc vrakov áut ročne. „Vďaka 
tejto investícii dokáže naša spoločnosť upraviť kovový od-
pad do stavu, ktorý je aj v dobe súčasnej hospodárskej krí-
zy poznamenaný zníženou výrobou hutníckych fabrík, veľ-
mi žiadaným artiklom“, konštatoval Ing. Ryšavý.

O. Kleinová

Ivan SLIAČAN, zásobovanie
  - Nakoľko ide o dotáciu podmieňu-
júcu zošrotovaním auta staršieho 
ako desať rokov, netýka sa ma to. 
Ja mám auto relatívne nové, päť-
ročné, takže sa nejako zvlášť tým 
nezaoberám. Obávam sa však, že 
to môže byť opäť pre niekoho prí-
ležitosť na zneužitie štátneho prí-
spevku.

Zariadenie dokáže spracovať celé automobily (bez nebezpeč-
ných náplní, pneumatík, autobatérií...                       F: A. Nociarová

V Hliníku nad Hronom stúplo šrotovanie trojnásobne

Naša linka patrí medzi najmodernejšie v Európe 
„Šrotovné“, ktoré ľuďom umožňuje kúpiť si nové auto o dvetisíc eur lacnejšie, ak sa zbavia toho starého, má na Slo-
vensku úspech. Ľudia začali vo veľkom šrotovať staré a objednávajú si nové automobily.

1. Šrotovné bude prizna-
né, ak ste majiteľom viac 
ako desaťročného auta, vy-
robeného pred rokom 1999 
a bolo na vaše meno nahlá-
sené v policajnej evidencii 
do 31. decembra 2008.
2. Staré auto je potreb-
né zošrotovať. Autorizo-
vaným pracoviskom je aj 
ŽP EKO QELET, prevádz-
ka Hliník nad Hronom. 
Treba priniesť technický 
preukaz a dostanete hod-
noverný doklad o zošro-
tovaní.
3. Následne je potrebné 
auto trvale odhlásiť z evi-
dencie na polícii, kde pred-
ložíte doklad zo šrotovis-

Igor ŠLUCH, doprava
   - Samozrejme, sú toho plné mé-
diá. Toto opatrenie vlády je urči-
te prínosom pre ochranu životného 
prostredia, štát sa zbaví starých vra-
kov a zmyslom je aj podpora automo-
bilového priemyslu. S tou kúpou nové-
ho automobilu to vidím trochu zložité, 
pretože ten čo nemá peniaze na nové 
auto, si to asi nemôže dovoliť. 

Ing. Peter BELKO, druhovýroba
   - Ja si myslím, že to trošku pomôže, 
rozhýbe automobilový priemysel. Je 
to smerované na automobily tej nižšej 
triedy, podľa mňa  by však bolo vhod-
nejšie plošné zníženie dane z prida-
nej hodnoty do určitej výšky ceny vo-
zidla. Sú ľudia, ktorí síce majú autá 
staršie ako desaťročné, ale ich autá 
sú zachovalé. 

Karol VOJENČIAK, doprava
   - Ja auto nevlastním, sledujem však 
dianie a toto rozhodnutie vnímam 
ako ústretový krok voči automobi-
lovému priemyslu a samozrejme aj 
smerovanie k odbúraniu starých ka-
rosérií. Uvítal by som však, a iste aj 
mnohí ďalší, keby v tejto dobe upria-
mil štát pomoc aj iným priemyselným 
odvetviam.

Jozef TURŇA, zásobovanie
   - Vzhľadom k tomu, že zákon je 
pomerne čerstvý, neviem jedno-
značne posúdiť jeho prínos. Pre 
ekonomiku štátu myslím že urči-
te a nie je na škodu ani obnova au-
toparku, na druhej strane, toho, 
čo tak staré auto doteraz mal, sot-
va bude motivovať šrotovné na 
kúpu nového.

ka, vypíšete žiadosť o zme-
nu (musíte mať doklady to-
tožnosti, potvrdenie o povin-
nom zmluvnom poistení na 
daný rok), odovzdať technic-
ký preukaz, značku (prípadne 
oznámenie o jej strate) a ko-
lok v hodnote 1,5 eura.
4. Pri kúpe nového auta si 
môžete vybrať do ceny 25 
tisíc eur (750 tisíc korún) 
a priniesť doklad o zošroto-
vaní a doklad z polície o vy-
radení z evidencie. 
5. Novým vozidlom sa rozu-
mie automobil od autorizo-
vaného predajcu, ktorý má 
najazdených menej ako 6000 
kilometrov alebo vozidlo, kto-
rého prevádzka nemá viac 

ako šesť mesiacov.
6. Zľava na nové auto cez 
šrotovné je 1 000 eur ale-
bo 1500 eur v prípade, že 
predajca dá k cene bonus 
500 eur.
7. Šrotovné nemožno po-
užiť na zlacnenie nového 
auta financované prostred-
níctvom lízingu.
8. Nové auto je potreb-
né prihlásiť na polícii na 
človeka, ktorý bol majite-
ľom zošrotovaného auta. 
Podáte žiadosť o zapísa-
nie, treba mať osvedče-
nie o evidencii, doklad 
o nadobudnutí (faktúru), 
doklad o zaplatení zákon-
nej poistky, doklad totož-
nosti a zaplatíte kolok 
v sume 66 eur.

Ako treba postupovať:
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Buďme optimisti

Ing. Milana Srnku, PhD., vedú-
ceho technického a investič-
ného rozvoja sme sa opýtali:
Pán inžinier, ako hodnotíte 
plnenie minuloročného plá-
nu technického a investičné-
ho rozvoja našej spoločnosti?
   - Z pohľadu investícií môžeme 
minulý rok považovať za jeden 
z najsilnejších za posledné roky. 
Plánované investičné úlohy sa 
nám podarilo úspešne realizo-
vať, aj keď koniec roku už bol po-
znamenaný finančnou a ekono-
mickou krízou. V tejto súvislosti 
by som chcel poďakovať všetkým 
spolupracovníkom, ktorí sa po-
dieľali na investičných akciách. 
Ktoré z realizovaných akcií 
boli kľúčové?
   - Medzi najvýznamnejšie in-
vestície technologického cha-

Ilustračné foto: I.Kardhordová

Na  úvod ,  p r e -
zradíte nám nie-
čo o sebe? Od-
kedy pracujete v 
Podbrezovej, aké 
posty ste zastáva-
li doposiaľ...
   - V Železiarňach 
Podbrezová pra-
cujem od augus-
ta roku 2002, kedy 
som ukončil štú-
dium výrobného manažmen-
tu na Drevárskej fakulte Tech-
nickej univerzity vo Zvole-
ne. Nastúpil som ako asis-
tent vedúceho odboru infor-
matiky. V roku 2003 som pre-
šiel na dopravu, kde som pra-
coval ako asistent vedúce-
ho prevádzkarne a neskôr ako 
vedúci technického oddele-
nia. V roku 2004 som sa stal 
asistentom technického riadi-
teľa a od roku 2006 som pra-
coval ako vedúci výroby v pre-
vádzkarni zvarovňa rúr veľ-
kých priemerov.
 A čo vaše súkromie? 
   - Som ženatý a s manželkou 
máme krásnu  šestnásťmesač-
nú dcéru Bianku. Všetok voľ-
ný čas sa snažím venovať prá-
ve rodine, ale keď sa podarí, 
tak si rád zahrám golf. 
 Do funkcie vedúceho pre-
vádzkarne ste nastúpili vo 
veľmi ťažkom období. Ako to 

totiž spoločnosť stráca peniaze.
Vážení spolupracovníci,
   opatrenia predstavenstva sa 
dotkli všetkých úrovní riadiacich 
štruktúr v našej spoločnosti a som 
presvedčený, že niet útvaru, ktorý 
by nebol dopadmi tejto krízy za-
siahnutý. Na druhej strane verím, 
že v druhom polroku tohto roka 
k zlepšeniu situácie dôjde. Zo 
strany Európskej únie totiž bolo 
prijaté obrovské množstvo opat-
rení, s cieľom zmiernenia dopa-
dov hospodárskej krízy. Z pozície 
člena Hospodárskej rady pre rie-
šenie dopadov hospodárskej krí-
zy Slovenskej republiky môžem 
garantovať, že aj zo strany vlády 
Slovenskej republiky sú prijímané 
veľmi operatívne opatrenia, sme-
rujúce k zmierneniu dopadov na 
všetkých úrovniach.
   V prístupe ku komunikácii so 
zamestnávateľmi, a to zdôrazňu-
jem, je obrovský rozdiel.  V minu-
losti bol záujem o diskusie v tom-
to smere nulový, dnes sa od za-
mestnávateľov priam žiada, aby 
prichádzali s návrhmi na riešenie 
dopadov. Mnohé z nich sú reali-
zované v praxi. 
   Za najvýznamnejšie rozhodnu-
tie vlády, ktoré bolo prijaté a týka 
sa priamo aj našej spoločnos-
ti, považujem skrátenie termínu 
vrátenia dane z pridanej hodnoty 
z dvoch na jeden mesiac. Ďalším 
je rozhodnutie o  tzv. šrotovnom.
    Veľmi dôležitou skutočnosťou, 
ktorá ma vedie k optimizmu, je 
fakt, že Európsku úniu dnes tvorí 
dvadsaťsedem krajín a všetci roz-

mýšľajú, ako čeliť hospodárskej 
kríze. Naopak, v Spojených štá-
toch amerických diskutujú o tejto 
problematike dve politické stra-
ny a žiaľ, obidve majú na jej vzni-
ku aj svoj podiel. Som presved-
čený, že závislosť Európskej únie 
od USA nie je taká zásadná, aby 
kríza, ktorá vznikla v Spojených 
štátoch amerických, zlikvidova-
la európsku ekonomiku. V Eu-
rópskej únii, ktorej sme súčasťou, 
žije totiž štyristopäťdesiat milió-
nov ľudí a toto spoločenstvo musí 
nájsť a verím, že nájde východis-
ká, ako čeliť hospodárskej kríze.
   Vážení spolupracovníci.
   Blížia sa prezidentské voľby a ja 
vás chcem požiadať, aby ste pre-
hodnotili svoj postoj a uvedomi-
li si, že práve predstavitelia opo-
zície zastupujú politické strany, 
ktoré nesú hlavnú zodpovednosť 
za súčasný stav našej energetiky, 
zdravotníctva, školstva, kultúry...  
   Nemôžem súhlasiť s vyhláse-
niami, že trh všetko vyrieši. Nie-
čo určite áno. Ten, kto chce zod-
povedať za vedenie štátu, však 
musí predovšetkým vytvárať pod-
mienky,  predpoklady, aby v tom 
štáte mohli existovať aj výrob-
né podniky a normálne podnika-
teľské prostredie. Opozičné poli-
tické strany mali obrovskú mož-
nosť riešiť dane, odvody, školstvo, 
zdravotníctvo  a neriešili ich. Dnes 
kritizujú vládu za opatrenia, ktoré 
prijíma proti kríze.
   Prezident Slovenskej republiky, 
a to zdôrazňujem, aj v tomto vo-
lebnom období prispel značným 
dielom k posilneniu podnikateľ-

ského prostredia a v rámci svojich 
možností veľmi významne pomá-
hal upevňovaniu pozícií podnikov, 
ale aj rodiny.
   V mene predstavenstva sa ob-
raciam na vás s prosbou, aby ste 
vy a vaši rodinní príslušníci pod-
porili kandidáta, ktorý je prínosom 
aj pre našu spoločnosť. Podporte 
preto v prvom i druhom kole Ivana 
Gašparoviča. Slovenská repub-
lika aj v čase hospodárskej krízy 
potrebuje vzdelaného prezidenta 
s bohatými životnými skúsenos-
ťami, ktorý dokáže posúdiť prínos 
a dopady prijímaných zákonov na 
občanov. Ivan Gašparovič je jed-
noznačne jediným z kandidátov, 
ktorý tieto atribúty spĺňa. 

Vážení spolupracovníci,
   som presvedčený, že Železiar-
ne Podbrezová prežijú aj túto krí-
zu tak, ako prežili všetky, ktoré sa 
jej za stosedemdesiat rokov posta-
vili do cesty. Dnes nepoznám je-
diný dôvod, pre ktorý by sme ne-
mali myslieť pozitívne. Medzi na-
šou konkurenciou považujem  Že-
leziarne Podbrezová za jasného 
lídra. Naša spoločnosť totiž dnes 
disponuje veľmi kvalitným pra-
covným kolektívom, sme jednou 
z mála spoločností, ktoré si vy-
chovávajú svojich následníkov, 
v našich rukách je zabezpečenie 
všetkých vstupných materiálov po-
trebných pre výrobu, sme najväč-
ším spracovateľom oceľového šro-
tu na Slovensku, máme uzavretý 
výrobný cyklus, vlastnú obchod-
nú sieť, až po obchodných zástup-
cov, ktorých máme po celom svete.

(Dokonč. z 1. str.)

Predstavujeme vám:
Od 1. januára 2009 boli zlúčené prevádzkarne zvarovňa rúr 
veľkých priemerov a hutnícka druhovýroba. Vznikla pre-
vádzkareň druhovýroba a do funkcie jej vedúceho bol me-
novaný Ing. Tomáš MARČOK, MBA:

vnímate zo svojho 
pohľadu?
   - Tak v bývalej 
druhovýrobe ako 
aj bývalej zvarov-
ni rúr veľkých prie-
merov došlo k ra-
pídnemu poklesu 
zákaziek a určite aj 
to bol jeden z dô-
vodov pre zlúčenie. 
Museli sme pristú-

piť k zníženiu zmennosti v dru-
hovýrobe na jednu pracovnú 
zmenu a preto, bohužiaľ, aj k 
zníženiu stavov. Tieto opat-
renia nie sú nikdy a pre niko-
ho príjemné, avšak pri súčas-
nom stave zákazkovej náplne 
boli nutné.  
 Priblížite nám zmeny, ktoré 
zlúčenie dvoch prevádzkar-
ní prinieslo?
   - Keďže ide o dva úplne roz-
dielne druhy výroby, zlúče-
nie výrobných procesov mož-
né nie je. Asi najväčšou zme-
nou je práve to zlúčenie riade-
nia oboch prevádzkarní.  
Tradičná otázka na záver: Čo 
si želáte do budúcich dní?
   - Myslím, že všetci si pra-
jú, aby kríza skončila čo naj-
skôr a kým skončí, tak prajem 
našim obchodníkom po celom 
svete veľa úspechov pri získa-
vaní zákaziek.

 Zhovárala sa O. Kleinová

Bol to jeden z najsilnejších rokov 
Zabezpečenie výroby prioritou 

rakteru  v minulom roku patri-
la úpravárenská linka presných 
rúr v prevádzkarni ťaháreň rúr, 
ktorá umožňuje on-line v desia-
tich  po sebe nasledovných ope-
ráciách (od rovnania až po bale-
nie do šesťhranu) spracovať rúry 
priemeru od 15 do 55 milimet-
rov, v konečných dĺžkach 5 500 
– 15 600 milimetrov. Významnou 
technologickou akciou bolo a j 
vybudovanie ďalšieho automati-
zovaného skladu rúr v prevádz-
karni ťaháreň rúr, ktorý umožňu-
je skladovať rúry od minimálnej 
dĺžky 2000  do 15600 milimet-
rov. Hlavným prínosom automa-
tizovaného skladu je urýchlenie 
expedície. Pre zlepšenie ma-
nipulácie pri oprave výmurov-
ky EAF pece pribudol v  oceliarni 
poloportálový žeriav. V oblúkar-

ni sme po dobrých skú-
senostiach aj na linke č. 
1 nahradili ohrev oblú-
kov zo zemného ply-
nu za indukčný ohrev, 
ktorý zabezpečuje rov-
nomernejší ohrev ma-
teriálu pri tlačení, tým aj  
lepšiu rozmerovú kvalitu 
oblúkov a mierne zvý-
šenie výkonov. Na ces-
tách nového závodu si 
určite väčšina zamest-
nancov všimla pohy-
bovať sa nové obkročné 
vozidlo Hyster. 
    Minulý rok bol vý-
znamný aj pre investície 
stavebného charakte-
ru. V lete bola ukonče-
ná prestavba internátu v Piesku 
na bytový dom a v auguste sa do 
neho mohli nasťahovať prví ná-
jomníci. V starom závode sa ur-
čite bez povšimnutia  nezaobiš-
la rekonštrukcia sociálnej budo-
vy oceliarne a zároveň aj priesto-
rov kantíny.  
   Štart do nového roka pozna-
menala globálna hospodár-
ska kríza, ktorá sa nepochyb-
ne podpísala aj na prehodno-
tení plánu investičného roz-
voja a upriamení sa na najnut-
nejšie projekty technologic-
kého charakteru. Môžete nám 
niektoré priblížiť?
   - Bohužiaľ, globálna hospo-
dárska a finančná kríza pozna-

menala aj našu akciovú spoloč-
nosť. V takomto ťažkom obdo-
bí je určite namieste veľmi uváž-
livo voliť nakladanie s financiami. 
V prvom rade je potrebné zabez-
pečiť výrobu. Sférou, kde sa dajú 
výdaje ušetriť, sú aj investície. 
Preto bol aj investičný plán ten-
to rok schválený oveľa neskôr, 
ako po iné roky a je na menej 
ako tretinovej úrovni, za posled-
né tri roky.  Už koncom minulé-
ho roku sme boli nútení,  z dôvo-
du hospodárskej krízy, prehod-
notiť niektoré nakontrahované 
investície a po dohode s dodá-
vateľmi došlo k posunu v ich re-
alizácii. Rozvoj firmy však ne-
môže zaniknúť, lebo je  devízou 
do ďalších rokov. Avšak realizo-

vať sa budú len obmedzene, a to 
hlavne investície nevyhnutného 
charakteru a investície s rýchlou 
návratnosťou.  
   Najväčším investičným projek-
tom v roku 2009 je určite výstav-
ba galvanickej pozinkovne HPL 
rúr, ktorá prinesie nový výrobok 
do výrobného programu. Ďalšou 
významnou investičnou techno-
logickou akciou na rok 2009 je 
modernizácia zariadenia proti-
koróznej ochrany rúr UV lakom.  
Pevne dúfam, že hospodárska 
kríza nebude dlho trvať, hospo-
dárstvo sa opätovne naštartu-
je a to bude signálom aj pre ďalší 
výraznejší technický rozvoj našej 
akciovej spoločnosti. 

Zhovárala sa:  O. Kleinová

Medzi najvýznamnejšie investície technologického charakteru  v minulom roku patrila úpravá-
renská linka presných rúr v prevádzkárni ťaháreň rúr.                                                      F: A. Nociarová

Prihovára sa vám Ing. Vladimír Soták, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ
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Internet je ďalšou možnos-
ťou komunikácie so zákaz-
níkmi. Často ho využívame 
aj pri rôznych legislatív-
nych úkonoch. Môžete kon-
kretizovať, koľko personál-
nych počítačov a za akých 
podmienok  je napojených 
na internet?
   - Pre akciovú spoločnosť 
Železiarne Podbrezová, ako 
aj ďalšie spoločnosti skupiny 
ŽP GROUP, zabezpečujeme 
komplexné dátové prepojenie 
prevádzkovaním metropolit-
nej siete, službou BCN (Busi-
ness CityNET) od spoločnos-
ti T Com, s jednotným prístu-
povým bodom do internetu 
o kapacite 30 Mbit/sec. Uve-
deným spôsobom sú do in-
ternetu pripojené stovky pra-
covných staníc. 

Aké sú hlavné zásady pou-
žívania internetu v ŽP a.s.? 
   - Používa-
nie interne-
tu a elektro-
n icke j  poš-
ty je povole-
né len pre slu-
žobné účely 
a plnenie pra-
covných po-
vinností. Prí-
stup užívate-
ľov k interne-
tu sa povoľu-
je na základe 
rozhodnutia vedúcich pre-
vádzkarni a odborných útva-
rov. Každé povolenie je evi-
dované v databáze. Samot-
ný prístup na internet je mo-
nitorovaný tak z pohľadu vy-
ťaženosti uvedenej kapacity, 

Marec - Mesiac internetu

Nadácia Miška So-
táka vznikla za úče-
lom poskytovania 
materiálnej pomoci, nadaným de-
ťom zo sociálne slabších rodín na roz-
voj ich prirodzeného talentu v oblasti 
športu, vzdelávania, publikačnej a vý-
chovnej činnosti, resp. v oblasti kul-
túry. Nadácia je spoluorganizátorom 
akcií zameraných na rozvoj mládeže. 
Úzko spolupracuje s Nadáciou Žele-
ziarne Podbrezová a spolupodieľa sa 
na rôznych projektoch v oblasti špor-
tu, kultúry, príp. vzdelávania. Ak poci-
ťujete, že aj vy sa chcete podieľať na 
podpore mladých, využite túto mož-
nosť a venujte svoje 2 percentá vla-

Slovo internet je skratkou z anglického výrazu 

interconnected networks - prepojené siete. Prvé 

uzly tvoriace internet vznikli v roku 1969 ako Ar-

panet, sieť Ministerstva obrany (Department of 

Defense) Spojených štátov amerických.  Tento 

systém zmenil prvého januára 1983 svoj základ-

ný sieťový protokol, čím vznikol dnes známy in-

ternet. V roku 1986 pribudla jeho chrbtová sieť 

National Science Foundation a tak si v deväťde-

siatich rokoch 20. storočia získal širokú pozor-

nosť verejnosti.

INTERNET má ďalekosiahly dopad na našu prácu, vedomos-
ti a pohľad na svet. Umožňuje  nám jednoduché pripojenie 
k iným počítačom a informačným a komunikačným službám 
kdekoľvek vo svete.  O jeho využívaní v pracovnom prostre-
dí, ale i rôznych nástrahách, hovoríme s Ing. Jánom Gabo-
ňom, riaditeľom úseku prevádzky a služieb ŽP Informatika, 
spoločnosti s ručením obmedzeným, ktorá spravuje infor-
mačné technológie našej firmy:

Vážení kolegovia,
     
    využime možnosť aj v tomto 
roku darovať 2 percentá dane 
Nadácii Železiarne Podbrezo-
vá, ktorá sa snaží podávať po-
mocnú ruku  v priebehu celé-
ho roka.
      Pomáha všetkým, ktorí sú 
na jej pomoc odkázaní, hlav-
ne z radov našich zamestnan-
cov, ich rodinných príslušníkov. 

      Činnosť Nadácie je zame-
raná na finančnú a materiál-
nu pomoc fyzickým a práv-
nickým osobám v oblasti 
zdravotníctva, športu, vzde-
lávania, sociálnej sféry a kul-
túry najmä v regióne Ho-

   Ak vám vykoná ročné zúčtovanie dane zo závislej činnosti zamestnávateľ, stačí vyplniť a predložiť Vy-
hlásenie 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 roč-
ného zúčtovania, bola odvedená daňovému úradu.
   V prípade, že si podávate daňové priznanie samostatne, uvediete ako prijímateľa 2 percent dane Nadá-
ciu ŽP alebo Nadáciu Miška Sotáka.

Obchodné meno:
Nadácia Miška Sotáka
IČO:  37828738
DIČ:  2021634219
Právna forma: nadácia
Bankové spojenie:
SLSP, a.s., 0302306937/0900
Registrovaná v Notárskom centrálnom 
registri pod č. 207/2007
Sídlo: Kukučínova 24, 977 01 Brezno

ňajšej dane Nadá-
cii Miška Sotáka. 
Za všetkých, ktorí 

pomoc potrebujú, ďakujeme.
Ing. Mária Sotáková,

správkyňa nadácie

Ako  poukázať 2 percentá dane?

Obchodné meno: Nadácia Železiarne 
Podbrezová a.s.
IČO: 37818481
DIČ:  2021533228
Právna forma: nadácia
B a n k o v é  s p o j e n i e :  S L S P,  a . s . ,  
0301554533/0900
Registrovaná v Notárskom centrálnom 
registri pod č. 232/2008
Sídlo: Kolkáreň 35, 976 81 Podbrezová

rehronie.

Po predbežnom vyhodnote-
ní  roka 2008 sme vypomohli 
a podporili:

- oblasť školstva a športu 
v hodnote  126 064,36 € 
(3 797 815  SKK),
- oblasť zdravotníctva, so-
ciálnej sféry a kultúry v hod-
note 42 189,24 € (1 270 993 
SKK).
 
   O výpomoc z prostriedkov 
nadácie môžu požiadať obča-
nia zo sociálne slabších vrstiev, 
osoby dlhodobo choré, zdra-
votne  postihnutí,  talentovaná 
mládež v oblasti športu a kul-
túry, talentovaní mladí ľudia na 
podporu ich vzdelávania za-
slaním žiadosti na adresu Na-
dácie ŽP. Chceme poďakovať 
všetkým, ktorí doteraz prispeli 
a ešte prispejú svojím percen-

tom dane a veríme, že okrem 
svojho zriaďovateľa Železiarní 
Podbrezová a.s. sa počet dar-
cov v tomto roku zvýši.

Ing. Soňa Máziková,
správca Nadácie ŽP

ako aj navštevovaných cie-
ľových adries.
Komplexne sú zásady použí-
vania  internetu a elektronic-
kej pošty v ŽP a.s., uvedené 
vo vnútropodnikovej legis-
latíve (Manuál bezpečnos-
ti ŽP a.s.).

Zaujímalo by nás, koľko 
elektronických správ den-
ne prichádza a odchádza 
z našej firmy?
   - Vo februári bolo z firmy 
odoslaných 27 628 poštových 
správ, vnútropodnikových  33 
068. Do firmy prišlo 94 700 
správ, pričom 386 z nich bolo 
zadržaných z dôvodu zavíre-
nia. Denný priemer vychádza 
na 5 550 správ. 

Spojenie so svetom však 
prináša aj riziká. Ako je za-
bezpečený informačný sys-
tém ŽP a.s. pred zneužitím?

   - Základným predpokladom 
je overený poskytovateľ in-
ternetu, schopný plniť zmluv-
ne dohodnuté úrovne slu-
žieb po stránke výkonu, do-
stupnosti, ako aj bezpečnos-
ti jeho infraštruktúry. Násled-

ne, prevádzkou špecializova-
ných technológii, zabezpeču-
jeme riadený prechod z chrá-
nenej vnútornej siete (intra-
netu ŽP a.s.) do nechráne-
nej, vonkajšej siete internetu: 

  systém Fi-
rewall  pod-
ľa presne de-
f i n o v a n ý c h 
pravidiel ria-
di sprístup-
nen ie  špe-
cifickej služ-
by z internetu 
príslušnému 
užívateľovi,
  pre potre-
by sprístup-
nenia údajov, 

ako aj služieb informačné-
ho systému  ŽP a.s. užívate-
ľom z prostredia  internetu,  je 
implementovaná architektú-
ra neutrálnych (tzv. demilita-
rizovaných) zón, ktoré prio-
ritne slúžia pre zamedzenie 

priameho prístupu k uvede-
ným zdrojom,
   v rámci komunikácie me-
dzi spoločnosťami ŽP GROUP 
máme vytvorené virtuálne 
privátne dátové siete s vyu-
žitím šifrovania údajov,
  každá odchádzajúca a do-
chádzajúca pošta, ako aj 
sprístupnená WEB stránka, 
prechádzajú antivírovou kon-
trolou. Podrobnejšie infor-
mácie o požitých pravidlách 
v rámci riadenia poštovej 
a WEB komunikácie sú zve-
rejnené na intranete ŽP a.s. 
v sekcii informácie o IS.   
   
V čom vidíte najväčšie ri-
ziká a ako sa má užívateľ 
chrániť?  
   - Podľa zverejnených šta-
tistík patria medzi dva naj-
častejšie spôsoby ohrozenia:
- mailová a WEB komuni-
kácia, 
- infikovanie vírom zo strany 
samotného užívateľa.

 
Užívateľom odporúčame 
pracovať podľa možnosti 
s overenými zdrojmi:
  neotvárať poštu, príp. pri-
pojený súbor v nej,  od ne-
známeho odosielateľa,
  nenavštevovať neznáme, 
neoverené WEB stránky, 
  nepoužívať nosiče (diskety, 
CD, USB kľúče...), bez pred-
chádzajúceho otestovania 
antivírovým programom. 

Najväčším rizikom pre uží-
vateľa je potenciálna stra-
ta, poškodenie, príp. únik 
dát.  Z uvedeného dôvo-
du, ako aj v snahe o elimi-
novanie dopadu prípadne 
HW poruchy na pracovnej 
stanici, odporúčame pravi-
delné zálohovanie dát cen-
trálnym automatizovaným 
systémom archivácie a zá-
lohovania. 
 

V. Kúkolová

Nadácia Miška Sotáka
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Monika KRÁLIKOVÁ, Vzor
1. Sme radi, že bolo otvorené toto za-
riadenie. Je to tu lepšie ako predtým, 

prostredie je veľmi pekné.
2. Manžel robí v Podbrezovej, chvá-
lil stravovanie, takže som vedela, že 
ponuka bude pestrá , aj jedlá sú chut-
né. Som skôr mäsový typ, ale oslovu-
jú ma aj ďalšie ponuky. Za stravu pla-
tíme zatiaľ v hotovosti, neskôr si kú-
pime lístky.
Eva HUGECOVÁ, Myval
1. Táto možnosť stravovania sa nám 
páči, predtým sme vyskúšali rôzne za-
riadenia reštauračného typu, ale ne-
páčilo sa nám to. Teraz je to lepšie, 
hlavne prostredie. Rozhoduje aj po-

loha, máme to z pracoviska najbližšie.
2. Do výdajne chodíme od prvého 
dňa, máme lístky, ktoré nám kúpil za-
mestnávateľ a už sme si zvykli aj na 
objednávací spôsob. Strava, čo do 
veľkosti porcií a chuti,  je výborná.
Eva ŠARINOVÁ, Myval

   Pestrá ponuka chutných jedál, s neodmysliteľnou dele-
nou či racionálnou stravou, k tomu rýchla obsluha v prí-
jemnom prostredí, to je vizitka ŽP Gastroservisu, s. r.o. O  
kvalitných službách tejto stravovacie spoločnosti sa ver ej-
nosť presviedča na každom kroku. Z ponuky ich teplých, 
balených ale i mrazených jedál si vyberie aj ten najnároč-
nejší stravník.
    Najnovšou aktivitou Gastroservisu je otvorenie novej vý-
dajne jedál na Rázusovej ulici v Brezne. Interiér nám vzhľa-
dom pripomína kantíny v akciovej spoločnosti Železiarne 
Podbrezová. Kapacita výdajne je päťdesiatpäť miest, s den-
nou ponukou šiestich jedál pre zamestnancov okolitých fi-
riem a občanov mesta. Do plynulej prevádzky bola odovzda-
ná deviateho marca a už si našla svoju klientelu zo Vzoru, 
Myvala, ISU Športu...  Personál výdajne zabezpečuje  denný 
výdaj stravy v čase od 10. do 14. hodiny.  „Prevádzkovaním 
tohto stravovacieho zariadenia sa snažíme upevniť si pozí-
cie v  okresom meste, kde sme doposiaľ stravu len dovážali. 
Našim cieľom je ponúkať stravovacie služby a naše výrob-
ky širokej verejnosti v Brezne,“ povedal Jozef Krella, riadi-
teľ ŽP Gastroservisu, s.r.o.  „V budúcnosti chceme zaradiť 
do ponuky aj mrazenú stravu, rozšíriť sortiment o automaty 
na teplé nápoje...“  Ako povedal riaditeľ, plánov majú mno-
ho, avšak všetko záleží od toho, ako Brezňania zareagujú 
na ich ponuku. Že to bol správny krok, potvrdzuje spokoj-
nosť stravníkov zapojených do našej ankety.

ŽP GASTROSERVIS, s.r.o., otvoril jedáleň v Brezne

1. Otvorenie kantíny nám prišlo vhod, 
je tu super. Chodili sme do týchto 
priestorov aj predtým, potom do oko-

litých reštaurácií. Sme tu spokojní, je-
dlo je chutné.
2. Ponuka je pestrá, každý si vyberie 
podľa chuti. Napríklad aj pri diéte si je 
z čoho vybrať. Nielen mne sa tu páči, 
všetci z kolektívu nové prostredie a 
služby chválime.
Ružena MICHALISKOVÁ, Myval
1. Aj ja sa tu stravujem od začiatku. 

Keď by som to mala porovnať, je to iná 
úroveň stravovania i prostredia. V kľu-
de sa stíhame najesť počas tridsaťmi-
nútovej prestávky. Striedame sa z na-
šej firmy tak, aby jedna časť zamest-
nancov bola vo výdajni o 10. a druhá 
o 10,30 hod. Vieme, že ponúkajú aj 
balenú stravu, ktorú nevyužívam na-
koľko pracujeme len na jednu zmenu.
2. Striedavo si vyberám denne zo 
šiestich jedál. Páči sa mi aj veľkosť 
porcií a kvalita stravy. Nerada porov-

návam, ale zďaleka to prevyšuje pred-
chádzajúcu úroveň.
Adam MEDVEĎ, žiak ZŠ

1. Mama robí vo Vzore, takže si ob-
jednávame a aj sa stravujeme spo-
lu. Som tu už tretí deň, páči sa mi tu.
2. Som spokojný  aj s ponukou. Mám 
rád mäso, ale aj niečo sladké, napr. 
múčne jedlá. Ochutnal som už mäso 
s ryžou, včera kapustovú polievku 
a dnes knedľu s kapustou a mäsom. 
Všetko mi chutilo.
Antónia GIERTLOVÁ, Vzor
1. Predtým sme sa stravovali v rôz-
nych zariadeniach. Výdajňa nám vy-

hovuje pre svoje umiestnenie, máme 
ju – ako sa povie, na pracovisku. 
Páči sa mi jej zariadenie, udržiava-
né v čistote.
2. Som spokojná, nielen s pestrosťou po-
núkanej stravy, ale aj cenou jedál, dokon-
ca ma to vyjde o niečo lacnejšie. Chutili mi 
kuracie prsia s ryžou, rezeň so zem. ka-
šou a dnes pirohy...  Bolo to bolo dobré.

Vladimír BUBELÍNY, Myval  
1. Veľmi sa mi tu páči, ešte som sa ne-
stretol s takýmto kvalitným stravova-
ním.   Predtým som sem nechodil, ko-
legyne mi nosili jedlo v obedári z reš-
taurácií. Je tu pekne, čisto, obsluha 
je rýchla.
2. Ochutnal som kuracie mäso, aj re-
zeň a dnes knedľu s kapustou. Na 
zajtra som si nechal poradiť. Som spo-
kojný, výber je veľký a čo je hlavné, je-
dlo mi chutí.
Ivana KOŠIČIAROVÁ, Myval

1. Výborné. Je tu dobrý výber jedál 
a príjemné prostredie. Väčšia poho-
da pri jedle, nakoľko pracovisko je veľ-
mi blízko. 
2. Striedam stravu, dnes som mala pi-
rohy, predtým mäso, zajtra bude kon-
dičkový tanier. Skúšame všetko, kým 
si nájdeme to svoje, pre mňa to zna-
mená ľahšie jedlá. S prípravou jedál 
a rozsahom ponuky som spokojná. 
Lenka ŠAJGALÍKOVÁ, ISU Šport
1. Najväčšou výhodou, a to nielen 

v tomto počasí je, že je to blízko. Pred-
tým sme sa stravovali v tých istých 
priestoroch alebo v reštauráciách, kto-
ré boli dosť vzdialené, vzhľadom na 
obedňajšiu prestávku. Kolektívne cho-
díme na obed v čase, keď je predajňa 
zatvorená.
2. Prostredie je jednoduché, ale prí-
jemné. Ja som sa dala na delenú stra-
vu, ale myslím si, že každý si príde pri 
výbere na svoje. V ponuke je šesť je-
dál, mäsitých, múčnych, racionálnych... 
Zatiaľ mám za sebou len dva obedy, 
ale chutili mi.
Viliam VIČAN, ISU Šport
1. Som spokojný, je to dobré, páči sa mi 
aj interiér. Obsluha je rýchla a čo je dô-
ležité, stíhame obedy v stanovenej pre-

stávke. Máme lístky od zamestnávate-
ľa, využívame objednávkový spôsob.
2. Doteraz, čo som si objednal bolo 
dobré. Mám rád hlavne ryby. Možno 
mi trochu chýba z korenín niečo pi-
kantnejšie, napríklad čili korenie. 

V. Kúkolová

Stravníkov sme sa opýtali:
1. Aké sú vaše prvé dojmy z tohto zariadenia?
2. Ste spokojný (á) s ponukou a kvalitou jedál?Foto: I. Kardhordová
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Jedálny lístok 23. – 29. 3. 2009 Jedálny lístok 30. 3. – 5. 4. 2009
Pondelok 23. 3.

Polievka: zeleninová domáca, pečivo
Maďarský hovädzí guláš, knedľa

Morč. prsia s paprikou a brok., ryža, šalát
Zemiakové placky plnené hlivami
Pórovo - hráškový šalát, pečivo
Rezance s tvarohom, zakysanka

Ovocná bublanina, kakao
Utorok 24. 3.

Polievka: prešovská, pečivo
Brav. rezeň s nivou a šampiňón., zem., šalát

Zbojnícke kuracie stehno, tarhoňa, šalát
Klužská kapusta

Mrkvový šalát s ananásom
TOP šalát s kuracím mäsom, pečivo

Cesnakové osie hniezda
Streda 25. 3.

Polievka: karfiolová pečivo
Prírodná hovädzia roštenka, zel. ryža, šalát

Pečený brav. bôčik s plnkou, kapusta, knedľa
Syrový koláč so šampiňónmi

Vitamínový šalát s jablkami, pečivo
Sójový segedínsky guláš, zemiaky

Buchty na pare s nutel., mak. pos., kakao
Štvrtok 26. 3.

Polievka: boršč s mäsom, pečivo
Vyprážaný syr, zem., tatárska omáčka

Kuracie soté na paprike, cestovina
Údené mäso, hrach. kaša, uhorka, chlieb

Šampiňónový pikan. šalát so šunkou, pečivo
Plnené hovädzie mäso, obloha

Sladký cestovinový nákyp
Piatok 27. 3.

Polievka: hrachová so salámou, pečivo
Hovädzie dusené, parad. omáčka, knedľa

Bravčový rezeň na rasci, ryža, šalát
Špenátový prívarok, volské oko, zem.

Windsorský šalát, pečivo
Francúzsky fazuľkový nákyp

Plnené rožky orechové, kakao
Sobota 28. 3.

Polievka: terchovská pečivo
Plnený bravčový závitok, zem., šalát

Nedeľa 29.3.
Polievka: pórová s krúpami, pečivo

Morč. soté na ázijský spôsob, sl. ryža, šalát

Diétne, ale s chuťou
PAROVEC
   Zvyšky chlebového cesta zalejeme vlažnou vo-
dou a zakryté necháme niekoľko hodín kysnúť. 
Potom tekutinu precedíme a dáme variť. Pridá-
me rascu a soľ. Keď zovrie, zatrepeme sladkým 
mliekom alebo smotanou, do ktorej sme dali lyžič-
ku múky alebo žĺtok. Táto polievka je veľmi zdravá a výživná, najmä pre cho-
rých a rekonvalescentov.

KYSEĽ  I 
   V osolenej vode uvaríme na kocky pokrájané zemiaky, ktoré po dovarení vy-
berieme. Zo šťavy zo sudovej kapusty (jušky) a hladkej múky urobíme zápraž-
ku a vývar ňou zahustíme. Povaríme. Na masle opražíme cibuľku a polievku ňou 
omastíme. Zemiaky si dá do polievky každý podľa chuti. 

HUBOVÁ POĽIFKA
   V tri štvrte litra osolenej vody varíme hrsť sušených húb s troškou majoránu. 
Na masle alebo masti urobíme zápražku z hladkej múky, zalejeme vývarom, 
dovaríme, dochutíme soľou, posekanou petržlenovou vňaťou, čiernym kore-
ním a pažítkou.
Výdatnejšiu polievku dostaneme, ak hneď na začiatku varenia k sušeným hu-
bám dáme variť aj na malé kocky nakrájané zemiaky.

PÔSTNA KAŠA
   Štvrť kila usušeného pomletého jačmeňa upražíme doružova a zalejeme lit-
rom vody. Varíme do zhustnutia. Kašu vylejeme ma misu, v prostriedku urobí-
me jamku na ľanový olej, do ktorého sa namáča lyžica s kašou.
Tento recept je charakteristickým staroslovenským receptom pre pôstne obdo-
bie. Ocenia ho nielen vegetariáni a vegáni, ale je vhodný na jarnú očistnú kúru. 
Ak nezoženiete ľanový olej alebo vám jeho chuť prekáža, použite olej orecho-
vý či bylinkami ochutený olivový.  

FUČKA, GUĽAŠA
   Asi kilo očistených a nadrobno pokrájaných zemiakov varíme v osolenej vode 
až do rozvarenia. Potom ich roztrepeme habarkou a pomaly, za stáleho mieša-
nia prisýpame hrubú múku tak, aby sa netvorili hrčky. Keď je kaša dostatočne 
hustá, necháme ju ešte prevrieť, pobublať, fučať. Hotové jedlo vlejeme na hlbo-
ký tanier alebo misu tak, aby v strede bola jamka a kaša vyhrnutá až k okrajom. 
Do jamky vlejeme kyslé alebo sladké mlieko, do ktorého sa kaša na lyžici po-
nára. V pôste sa do kaše namiesto mlieka prilievala šťava z kyslej kapusty, kto-
rá sa nechala zovrieť, pridal sa cesnak, prípadne sa trocha zapražila a osladila.

   V rámci prevencie a kontroly prenosných ochorení na Sloven-
sku od prvého januára platí povinné očkovanie osôb, ktoré do-
siahli určený vek. Novorodenci v štvrtom dni života sú, v rám-
ci základného očkovania, zaočkovaný proti tuberkulóze (BCG). 
V treťom až štvrtom mesiaci života dostávajú aj prvú dávku pro-
ti diftérii, tetanusu, pertussise (acelulárnej) a vírusovej hepatitíde 
B. Druhú dávku základného očkovania dostanú v piatom a šies-
tom mesiaci (hemofílové invazívne infekcie, detská obrna) a tre-
tiu dávku základného očkovania dostanú v jedenástom a dva-
nástom mesiaci (pneumokokové invazívne ochorenia – konju-
govaná vakcína, simultánna aplikácia s hexavakcínou). Naro-
dení v roku 2008 od 15. mesiaca – najneskôr do 18. mesiaca ži-
vota, v rámci základného očkovania absolvujú očkovanie pro-
ti morbilli, mumpsu, rubeole (MMR). Narodení v roku 2004 budú 
preočkovaní v šiestom roku života na diftériu, tetanus, pertussis 
(acelulárna) a detskú obrnu (DtaP – IPV). Narodení v roku 1999 
budú preočkovaní v jedenástom roku života na morbilli, mumps, 
rubeolu (MMR) a pri negatívnom tuberkulíne preočkovaní na tu-
berkulózu (BCG). Narodení v roku 1997 budú preočkovaní v tri-
nástom roku života na diftériu, tetanus, detskú obrnu (dT-IPV). 
Dospelí musia absolvovať každých pätnásť rokov preočkovanie 
na diftériu a tetanus (dT).
   Na očkovanie detí HbgAg pozitívnych matiek je určená pen-
tavakcína DPTa – IPV + HIB. Deti, ročník narodenia 2006, kto-
ré neboli preočkované v treťom roku života proti diftérii, tetanu 
a pertussis  sa v roku 2009 nepreočkujú. Preočkovanie dospe-
lých proti záškrtu a tetanu sa vykonáva kombinovanou očkova-
cou látkou každých pätnásť rokov. V prípade prekročenia odpo-
ručeného intervalu sa preočkovanie proti záškrtu a tetanu vyko-
ná vždy len jednou dávkou, pokiaľ je v zdravotnej dokumentá-
cii pacienta dokumentované základné očkovanie tromi dávkami 
očkovacej látky proti tetanu. Základné očkovanie dospelých proti 
tetanu a záškrtu tromi dávkami sa vykoná len v prípade, že nie je 
dôveryhodná dokumentácia základného očkovania z minulosti.

(ÚVZ SR)  

Povinné očkovanie
pre deti i dospelých

   Slovenský Červený kríž 
v spolupráci s Národnou 
transfúznou službou Sloven-
skej republiky a hematolo-
gicko – transfúznymi odde-
leniami nemocníc zorgani-
zoval 14. ročník Valentínskej 
kvapky krvi.
   Tohtoročná „Valentínka“ trvala 
tri týždne, od 9. do 27. februára 
2008, a bola zameraná na ro-
dinné darcovstvo. Ide o darova-

nie krvi najbližšími príbuznými, 
známymi i kolegami. Nie je pri-
tom dôležité, či má darujúci takú 
istú krvnú skupinu ako jeho prí-
buzný. Pacient môže dostať krv 
od iného darcu, rovnakej krvnej 
skupiny, pričom príbuzná „vráti“ 
krv do krvnej banky, a tá ju po-
užije pre iného chorého. Všetci 
tí, ktorí sa rozhodli a darovali krv 
počas Valentínskej kvapky krvi 
dostali aj malý darček s logom 

kampane a zároveň boli zara-
dení do žrebovania o hodnotné 
ceny. Do kampane sa zaradilo 
tridsaťsedem územných spolkov 
Červeného kríža na Slovensku. 
Darovať krv prišlo sedemnásťti-
síc deväťstoštyridsaťdeväť dar-
cov, z toho štyritisíc štyristošesť 
prvodarcov. V porovnaní s ro-
kom 2007 počet darcov stúpol 
o vyše šesťtisíc a prvodarcov 
pribudlo o vyše tisíc.

Rovnodennosť je okamih, v ktorom 
Slnko počas svojho zdanlivého roč-
ného pohybu prechádza prieseční-
kom rovníka s ekliptikou. Vtedy je na 
celej Zemi deň rovnako dlhý ako noc. 
Pri prechode Slnka z južnej pologu-
le na severnú nastáva jarná rovno-
dennosť (približne 21. marca). Sln-
ko sa na svojej zdanlivej ročnej drá-
he po oblohe dostalo do priesečníka 
s rovníkom. V deň jarnej rovnoden-
nosti svieti priamo na rovník, čo zna-
mená, že obyvatelia rovníka majú na 
pravé poludnie Slnko kolmo nad hla-
vou. Na celej zemeguli, okrem pres-
ných zemepisných pólov, je dĺžka dňa 
aj noci rovnaká. 

Ilustračné foto: I. Kardhordová

Valentínska kvapka krvi

Pondelok 30. 3.
Polievka: kelová so zem., pečivo

Detvianska nátura, opekané zem., uhorka
Milánska hovädzia pečienka, cestovina

Hydinový nákyp so zeleninou
Fazuľový šalát so syr. a kukuricou, pečivo

Zapekané zemiaky s pórom
Hanácke koláče, kakao

Utorok 31. 3.
Polievka: slepačia s cestov., pečivo

Pivárske kuracie stehno, kapusta, knedľa
Bravčové mäso na hubách, tarhoňa, šalát

Džuveč z bravčového mäsa, cvikla
Kapustový šalát s hroznom a jablkami, pečivo
Hovädzie var. so zeleninou, kečupová omáčka

Višňové halušky s orechami
Streda 1. 4.

Polievka: šošov. s kys. kapustou, pečivo
Kuracie soté s kešu orieškami, ryža, šalát
Vyprážaný bravčový rezeň, zem., kompót

Cukína s tofu
Cestovinový šalát s brokolicou

Pečená ryba s bylinkami, dusená zelenina
Čučoriedkový koláč

Štvrtok 2. 4.
Polievka: paradajková s ryžou, pečivo
Sviečková hovädzia pečienka, knedľa

Brav. mäso Chilli con Carne, ryža, šalát
Pizza s bryndzou

Grécky šalát, pečivo
Kuracie prsia s brok. a mandľami, obloha

Šúľance s makom
Piatok 3. 4.

Polievka: hŕstková, pečivo
Vypr. mor. med. so šunkou a syr., zem., tat. 

omáčka
Námornícke hovädzie mäso, slov. ryža, šalát
Brav. rezeň v kokose, arašid. omáčka, ryža

Rančerský šalát, pečivo
Švajčiarske sójové zem., uhorkový šalát

Palacinky s lekvárom a čokoládou
Sobota 4. 4.

Polievka: slov. hubová, pečivo
Hutnícke bravčové stehno, knedľa

Nedeľa 5. 4.
Polievka: zeleninová. s rajban., pečivo

Údená krkovička, zemiakový šalát



Dňa 27. marca uplynie päť rokov, čo nás navždy 
opustil náš drahý manžel, otec a starý otec 

Július KUBOVE z Valaskej.
S láskou spomína manželka,

dcéra a syn s rodinami
...

„Kto žije v srdciach tých, ktorých opustil, ten ne-
zomrel a navždy zostane v ich spomienkach.“
Dňa 25. marca uplynú štyri roky odvtedy, čo nás 
navždy opustil milovaný manžel, otec a starý otec

Ján REJTA z Lopeja.
S láskou a úctou spomínajú manželka

a dcéry s rodinami
...

 „Nikdy nezomrie ten, kto ostáva v našich srd-
ciach.“
Dňa 20. marca uplynul rok odvtedy, čo nás na-
vždy opustil milovaný syn, brat, manžel a otec

Dušan MÚKA z Podbrezovej. 
Kto ste ho poznali, venujte mu spolu s nami ti-
chú spomienku.

S bolesťou a láskou v srdci spomína mama, manželka, deti, sestra s 
rodinou a ostatná smútiaca rodina

...
Dňa 31. marca si pripomenieme piate výro-
čie úmrtia našej drahej manželky, mamy a sta-
rej mamy

Otílie HAVAŠOVEJ z Brezna.
Kto ste ju poznali, venujte jej spolu s nami ti-
chú spomienku.

Smútiaca rodina

   Hoci doba poznačená globálnou krízou je zložitá, sú aj takí, kto-
rí sa radšej po celý rok uskromňujú na maximum, len aby sa ne-
museli vzdať zaslúženej dovolenky. Vlaňajší pobyt našich spo-
lupracovníkov v gréckom letovisku NEI PORI, v srdci Olympskej 
riviéry na úpätí najvyššieho pohoria Grécka - Olympu, mal veľ-
ký ohlas a na podnet týchto rekreantov sme pátrali po tohtoroč-
nej ponuke na ZV OZ KOVO.
Tohtoročné termíny pre Podbrezovčanov sú nasledovné:

   V cene je zahrnuté ubytovanie, posteľná bielizeň, spotreba 
energií, poistenie insolventnosti CK, delegát. Priplatiť si je možné 
na večeru 8 eur alebo polpenziu 11 eur na osobu/deň. Odporú-
čané sú príplatky na poistenie. Doprava je luxusným autobusom 
s nástupom v Podbrezovej. Volajte na tel. č. 1462.

 

Termín: Cena 
štúdio/apartmán

Cena na prístelku v štúdiu
(3., 4. os., dieťa do 14 rokov)

  3.7. –14.7. 265 eur    - 20 percent
21.7. –  1.8. 265 eur    - 20 percent
26.8. –  6.9. 249 eur    - 20 percent 

     4. – 15.9. 198 eur    - 20 percent
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marcovým

Jazykové okienko

Inzertná služba
Hľadáme majstrov na nadstavbu väčšieho 
počtu komínov.
Kontakt: 0904 957436

...
Predám garáž v Podbrezovej.
Kontakt: 0903 532125

...
Predám 2-izbový byt na Kolkárni v Podbre-
zovej.
Kontakt: 617 1868

...
Ponúkam prepravné služby do 3,5 tony.
Kontakt: 0905 410144.

pracovné jubileá
30-ročné

Peter BICIAN
Pavel RIDZOŇ

25-ročné
Vlastimil BERČÍK

Juraj ENGLER
Marian VEVERKA

20-ročné
Irena GRÚBEROVÁ

Juraj IVAN
Vladimír LOPUŠNÝ

Pavol LUPTÁK

životné jubileá
Miroslav BELO

Jaroslav KLIMENT
Jozef MESIARKIN

Ľubica RONČÁKOVÁ
Jozef SCHWARZBACHER

Ing. Karol SLABÁK
Jozef SOJAK

Eva VENGEROVÁ
Jozef VILIM

Miroslav BLAŽEK
Vladimír BLAŽENIAK

Dáša FÍZEROVÁ
Ivan HUSÁR

Zdena KOŠIČIAROVÁ
Edita KRAKOVSKÁ

Veronika KRÁLKOVÁ
Katarína LEITNEROVÁ

Helena MINKOVÁ
Ing. Mária SLOBODNÍKOVÁ

Jozef ŤAŽKÝ
Jozef TOMENGA
Miroslav JANÁK

Ing. Milan KOVÁČIK
Jozef PILIAR

Viete, aké sú najčastejšie jazykové nedostatky 
v úradných dokumentoch?

Nesprávne:          Správne:
jednanie               rokovanie
jednorázove         jednorazovo
jedná sa               ide o 
majetkoprávne     majetkovoprávne
na každý pád       v každom prípade
obsažený             obsiahnutý
v zmluve ošetriť    upraviť, rozriešiť, vyriešiť
reštrukturizovaný  reštrukturalizovaný
včetne                   vrátane
predať skúsenosti    odovzdať
profesný               profesijný, profesionálny
bezvadný          krásny, skvelý
sprostiť viny      zbaviť viny
tlačítko              tlačidlo
razítko              pečiatka
inšpektoriát      inšpektorát
opilosť             opitosť
ohľadom          čo sa týka, vzhľadom na

Blíži sa prvý jarný deň.    
Ilustračné foto Peter Halmos

   Ak patríte k tým, ktorí už majú vy-
siate budúce priesady kvetov, ktoré 
budú zdobiť vaše balkóny a záhrad-
ky, možno vás zaujme aj možnosť 
naučiť sa ich upravovať do kytíc ale-
bo iných pekných aranžmánov. Zís-
kať zručnosť v tejto oblasti vám po-
núka kultúrne a spoločenské centrum 
Klások Podbrezová, ktoré pripravuje 
kurzy aranžovania pre ženy a diev-
čatá, bez rozdielu veku. Môžete tak 
spojiť príjemné s užitočným a výsled-
kom budú po celý rok vlastnoručne 
vyrobené kvetinové väzby zo živých 

V priestoroch Horehronského múzea 
v Brezne sa piateho marca uskutočni-
la vernisáž výstavy výtvarných diel aka-
demickej maliarky Eriky Šándorovej 
„Priestor a vzťahy“.  Autorka v expresív-
nych a dynamických maľbách vyjadru-
je medziľudské vzťahy a postoje človeka 
k priestoru a bytiu. Kombinované techni-
ky odrážajú v sebe hru svetla, farieb a po-
hybu. Aj v monotypiách a drevorytoch 
je podčiarknutý neustály pohyb, rytmus, 
energia, ako aj harmónia priestoru a kra-
jiny. Výstava je verejnosti sprístupnená 
do 20. marca.

Vylúštenú tajničku, v ktorej sa 
ukrýva výrok Sterna: Samota 
...T1-4, zasielajte do redakcie 
novín do 30. marca. Jedného 
z lúštilo čaká milé prekvapenie. 

Opäť na Olympskú

riviéru

Naučíme vás
viazať kvety 

aj sušených materiálov. Ak sa chce-
te pridať k nám, zavolajte na tel. čís-
lo 4101, kde dostanete podrobnej-
šie informácie.

S.K.



PODBREZOVAN - vydáva akciová spoločnosť  Železiarne Podbrezová. Vychádza v párnych týždňoch v piatok. Uzávierka aktualít v párnom týždni v pondelok. Redakčná rada - predseda Ing. Jozef Bánik, Členovia: Ing. Alena 
Sojková, Ing. Anton Mojžiš, Ing. Iveta Králiková, Ing. Alena Kvačkajová, Ing. Milan Majer, Ing. Soňa Roštárová, Ing. Pavol Kühnel, Ing. Ľuboš Ďurinďák, Vladimír Vaník, Ing. Anna Pavlusová.
Šéfredaktorka: Mgr. Oľga Kleinová, zástupkyňa Viera Kúkolová. Redakcia a administratíva: Železiarne Podbrezová a.s., Kolkáreň 35, 976 81 Podbrezová, telefón: 645 2711, 645 2714, fax: 645 2713, e-mail: no-
viny@zelpo.sk http://www.zelpo.sk/region/tlac/podbrezo/zelpopodbr.html. Tlač HLP grafik, s.r.o. Registračné číslo 15.

   Pätnásťkilometrový 
cestný beh v Čier-
nych Kľačanoch 
absolvoval 8. mar-

ca aj Pavol Faško, ktorý 
v konkurencii stovky úča-
stníkov obsadil celkové piate 
miesto a stal sa víťazom svo-
jej vekovej kategórie.

   V prvý deň, 
v slalome žiakov, domáci pre-
tekári vo svojich kategóriách 
obsadili: z mladších žiačok  si 
15. miesto vybojovala Kamila 
Petrincová, z mladší žiakov 
skončil 33. Lukáš Brieda., zo 
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Z kolkárskych dráh
ŽP A - Košice B 2:0 

   Futbalovú jar odštartovalo prvoligové 
áčko 7. marca stretnutím s Košicami B. 
Na domácej pôde, za slnečného poča-
sia sa zápas pre domácich nezačal pri-
aznivo, keď sa už v prvej minúte zranil 
útočník Michal Gottwald a z hry musel 
odstúpiť. Domáci však aj napriek tomu 
odohrali celý zápas prevažne v ofen-
zíve. Prvú šancu po Chomistekovej 
prihrávke mal v piatej minúte Gajdošík, 
ale zblízka hlavičkoval nad (na snímke 
I. Kardhordovej). V šestnástej minúte 
sa dvakrát predstavil Kostúrik. Jeho 
prvý pokus obrancovia zrazili, druhú 
strelu mu košický brankár chytil. Po 
domácich štandardných situáciách 
to v šestnástke hostí často „horelo“.  
Platilo to aj v dvadsiatej minúte, keď 
Piatkovi chýbali centimetre, aby hlavou 
dočiahol na gólový center Chomisteka. 
V dvadsiatej tretej minúte Školník pri 
malom vápne fauloval Kostúrika a ro-
zhodca nariadil pokutový kop. Snitka 
z bieleho bodu poslal loptu k pravej 
žrdi (1:0). V tridsiatej tretej minúte 
brankár hostí neudržal Piatkovu strelu, 
ale Kostúrikova dorážka opečiatkovala 
iba gólmana hostí. Domáci pokračovali 
v nápore aj po prestávke. V päťdesiatej 
prvej minúte spoza šestnástky to 
skúšal Kožička. O štyri minúty, po 
rohovom kope Chomisteka, najvyššie 
vyskočil Gajdošík a zvýšil na 2:0. 
Domáci boli pri chuti a v 66. minúte 
prenikajúci Snitka z dvanástich metrov 
trafil brvno košicej bránky. Poslednú 
príležitosť mal v deväťdesiatej minúte 
aktívny Kostúrik, ktorého krížnu strelu 
vyrazil brankár na roh.  
   Dvadsiate prvé kolo mal náš tím 
odohral v Michalovciach. Z dôvodu 
chrípkového ochorenia, ktoré postihlo 
tri štvrtiny našich hráčov, bolo stretnu-
tie odložené na 28. marca.      

ŽP B – Tatran Prešov B 2:1
   Prvý jarný zápas druhej ligy odohralo 
béčko 15. marca. Na domácej pôde, 
ihrisku v Podbrezovej, privítali súpera 
Tatran Prešov B. Hoci  sa na tomto 
ihrisku, niekoľko dní pred zápasom ob-

Premávka vlekov v lyžiarskom stredisku 
na Táľoch počas víkendu:
- 20. marca  len v čase večerného lyžova-
nia od 18. do 21. hod.,
- 21. marca v čase denného lyžovania od 
9. do 16. hod.,
- 22. marca v čase denného lyžovania od 
9. do 16. hod.

Extraliga muži

Inter Bratislava A – ŽP A 2:6
3604:3611

Zostava a body: Ondrej Kyselica 
604, Tomáš Pašiak 601, Tomáš Dilský 
615, Peter Šibal 601, Michal Svitek 
548, Bystrík Vadovič 643.

ŽP A – Vrútky  5:3
3624:3448

Zostava a body: Ondrej Kyselica 
602, Tomáš Pašiak 605, Tomáš Dilský 
608, Peter Šibal 622, Juraj Kriváň 556, 
Bystrík Vadovič 631.

Slavoj V. Šariš A – ŽP B 2:6
3636:3646

Zostava a body: Pavol Jakubec 573, 
Milan Tomka 619, Jaroslav Truska 
606, Jozef Pešta 566, Radoslav Foltín 
633, Jovan Čalič 649.

ŽP B – Inter Bratislava A 6:2
3689:3557

Zostava a body: Pavol Jakubec 571, 
Milan Tomka 635, Jaroslav Truska 
626, Jozef Pešta 587, Radoslav Foltín 
620, Jovan Čalič 650.

Extraliga ženy

Tatran Sučany – ŽP 0:8
3078:3274

Zostava a body: Ľubica Listoferová 
576, Dominika Skalošová 482, Eva 
Bábelová 516, Katarína Micanová 
581, Gabriela Kuchárová 595, Edita 
Hiadlovská 524.
 

1. liga

ŽP C – PKŠ Košice B 7:1
3372:3106

Zostava a body: Matej Sršeň 535, 
Herich Tomáš 569, Pavel Paulečko 
603, Jozef Petráš 557, Ľuboš Figura 
547, Ľubomír Niščák 561.

ŽP C – MK Hesta Prešov 7:1 
3310:3385

Zostava a body: Matej Sršeň 587, 
Tomáš Herich 607, Pavel Paulečko 
535, Jozef Petráš 534, Michal Svitek 
580, Ľubomír Niščák 542.

Dorastenecká liga

Prvý nadstavbový turnaj o majstra 
Slovenska v Spišskej Novej Vsi: 1. Ta-
tran S.N. Ves (1627), 2. ŠK Modranka 
(1580), 3. MKK Stará Turá (1579), 
4. ŽP (1570), 5. Družba Piešťany 
(1565), 6. ŠKK Trstená (1550). Naši 
zverenci skončili štvrtí po najvyrov-
nanejších výsledkoch, keď na druhú 
priečku stratili len desať bodov.

Zostava a body: Ľuboš Svitek 530, 
Michal Dilský 502, Marek Mihok 519, 
Michal Svitek 521.

(Kys)

   V prvý marcový deň sa uskutočnili vo 
Važci verejné preteky v behu na lyžiach, 
v ktorých najmladšie a mladšie žiactvo 
bežalo klasickým spôsobom a v ostatných 
kategóriách súťažili vo voľnej technike. 
Preteky, ktoré boli zároveň aj slovenským 
šampionátom, preverili výkonnosť žiactva pred 
poslednými domácimi pretekami v biatlone 
v tohtoročnej sezóne. V kategórii mladších žiačok 
zvíťazila Zuzana Longauerová, šiesta bola Kri-
stína Janíková a z mladších žiakov skončil siedmy 
Tomáš Longauer. Bronzovú medailu si,  v kate-

górii najmladších žiakov, vybojoval Dušan 
Peťko. Z dorasteniek tretie miesto obsadila 
Katarína Kupcová, deviaty bol dorastenec 
Ondrej Švantner, dvanásty Jakub Fendek, 
pätnásty Ján Kratochvíla, osemnásty 
Michal Marčok, dvadsiaty Marek Brezina, 

dvadsiaty druhý Martin Kvačkaj. V kategórii muži 
a juniori víťazstvo patrilo Tomášovi Hasilovi, tretí 
skončil Peter Ridzoň, štvrtý Peter Berčík. Z ve-
teránov sa najlepšie darilo Petrovi Zelínkovi, ktorý 
obsadil štvrté miesto a za ním sa umiestnil Marian 
Kazár.                                                                             (MK)

Prvé jarné víťazstvá
javila niekoľkocentimetrová pokrývka 
nového snehu, do nedele bolo všetko 
pripravené. Domáci začali aktívne, 
už v sedemdesiatej deviatej sekunde 
vyslal na hosťujúceho brankára dobrú 
strelu Pich. Hostia po desiatich minúta-
ch hru vyrovnali, ale domáci sa opäť 
nasťahovali na prešovskú polovicu. 
Paradoxne, najbližšie ku gólu boli Ta-
trančania, keď v sedemnástej minúte 
z trestného kopu spoza šestnástky 
opečiatkovali ľavú žrď Ihradského 
bránky. Domáci však vzápätí doká-
zali, ako sa premieňajú šance a to 
v rozpätí dvoch minút hneď dvakrát. 
V devätnástej minúte sa na hranici 
šestnástky skvele zorientoval Kostúrik 
a strelou k pravej žrdi vsietil svoj desi-
aty gól v súťaži. Hneď potom si na rohu 
päťky ideálne nabehol Giertl a hlavou 
zvýšil na 2:0.  Giertl mohol v tridsiatej 
šiestej minúte po rohu opäť skórovať, 
ale tento raz zblízka hlavičkoval do 

brvna. Po zmene strán hostia vsadili 
všetko na jednu kartu. V päťdesiatej 
deviatej minúte vykresal prešovskú 
iskierku nádeje Kirňák (2:1). Hostia 
sa ďalej snažili, zatlačili domácich do 
defenzívy, ale vážnejšiu príležitosť si 
nevypracovali. Domáci taktickou hrou 
tesný náskok ubránili a do jarnej časti 
vstúpili víťazne.

Po bode zo súperových ihrísk
Zelené trávniky ožili cez víkend aj 
mládežníckym futbalom, pred ktorým 
stoja tri základné ciele. Zachrániť 
starší dorast v prvej lige, dorast B by 
mal urobiť všetko preto, aby hral vyššiu 
súťaž – 2. ligu a posledným cieľom je 
úspešné účinkovanie starších žiakov 
v prestížnej súťaži s názvom Niké Cup. 
K splneniu týchto troch pilierov jarnej 
časti mládežníckych súťaží boli počas 
zimnej prestávky zrealizované nasle-
dovné kroky. V oboch dorasteneckých 

tímoch došlo k zmenám na postoch 
hlavných trénerov, hráči absolvovali 
kvalitnú zimnú prípravu a v A - družstve 
staršieho dorastu pribudli dvaja mladí 
hráči – Kupec a Kochan. Ako sa spo-
mínané zmeny premietli do výsledkov 
oboch našich dorasteneckých tímov 
v úvodných zápasoch jarnej časti 
v Nitre? Starší dorastenci vstúpili do 
zápasu s favorizovanou Nitrou dobre, 
keď viedli 0:1. Silný súper sa však na 
náš jednogólový náskok dotiahol, no 
to bolo všetko. Zápas skončil pre nás 
veľmi priaznivým výsledkom 1:1. Za-
hanbiť sa nedali ani mladší dorastenci, 
ktorí v prvej lige v súboji s Nitrou mali 
podľa papierových predpokladov ťahať 
za kratší koniec. Hoci sme prehrávali 
0:2, dokázali sme stretnutie vyrovnať 
na 2:2. Spod Dubňa si tak oba naše 
dorastenecké celky doviezli bod za 
remízu. 

(fo)

Foto: Iveta Kardhordová

Ako budú premávať

vleky cez víkend? 
Slovenský pohár žiakov

   Slovenský lyžiarsky zväz a Lyžiarsky klub ŽP Šport, a.s., zorganizovali 
šieste kolo Slovenského pohára žiakov v alpskom lyžovaní, ktoré sa usku-
točnilo 7. a 8. marca v Areáli športov na Táľoch.

starších žiačok bola 7. Ivana 
Kupčoková, 11. Ester Žilko-
vá a zo starší žiakov bol10. 
Lukáš Kováčik, 14. Daniel On-
derčánin a 21. Martin Kristaly.
V obrovskom slalome, ktorý bol 
na programe 8. marca, sa umi-

estnila mladšia žiačka  Kamila 
Petrincová na 8. mieste, staršia 
žiačka Ester Žilková prešla 
cieľom ako  14., zo starších 
žiakov 6. miesto obsadil Daniel 
Onderčánin a 13. bol Lukáš 
Kováčik.

Faško nadväzuje

na predchádzajúce

úspechy

Verejné preteky aj majstrovstvami SR


