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   Vyplnené Vyhlásenie o poukáza-
ní 2 percent dane z príjmu môžete 
predložiť ešte do 30. apríla 2010 
daňovému úradu v mieste svojho 
trvalého bydliska. Spolu s Vyhlá-
sením doložíte potvrdenie svojho 
zamestnávateľa, že vaša daň, vy-
plývajúca z ročného zúčtovania, 
bola odvedená daňovému úradu. 

   Pomáha všetkým, ktorí sú na jej 
pomoc odkázaní. Jej činnosť je za-
meraná na finančnú a materiálnu 
pomoc fyzickým a právnickým oso-
bám v oblasti zdravotníctva, športu, 
vzdelávania, sociálnej sféry a kultúry.

Obchodné meno:
Nadácia
Železiarne Podbrezová
IČO: 37818481
DIČ 2021533228
Právna forma: nadácia
Bankové spojenie:  SLSP a.s. 
0301554533/0900
Registrovaná v Notárskom centrál-
nom registri pod č. NZ 41842/2009
Sídlo: Kolkáreň 35, 976 81 Pod-
brezová

   Rok 2009 bude pravdepodobne historicky zaznamenaný ako 
rok prepuknutia celosvetovej krízy. V Železiarňach Podbrezo-
vá a.s. sa recesia začala prejavovať už v 4. štvrťroku 2008. Bo-
hužiaľ  musíme konštatovať, že celosvetová finančná a násled-
ne hospodárska kríza  značne negatívne ovplyvnila  život na-
šej spoločnosti. Rok 2009 sme po štrnástich rokoch ziskov úč-
tovne vykázali ako stratový. Treba však zdôrazniť, že včasným  
prijatím aj nepopulárnych úsporných opatrení sme eliminova-
li stratové hospodárenia na minimum.
   Prezentačný výsledok hospodárenia ŽP a.s., v súlade s me-
dzinárodnými účtovnými predpismi (IFRS), je strata - 6 314 
tis. eur. Obrat spoločnosti, v porovnaní s rokom 2008, poklesol  
o viac ako 55 percent.
   Pravdivosť a úplnosť zobrazenia finančnej situácie vo všetkých 
významných súvislostiach overila audítorská spoločnosť Deloitte 
Audit s.r.o. Bratislava.
   Zvýšenie dopytu po našich výrobkoch v prvých mesiacoch 
roka 2010, ako aj výsledky hospodárenia za uplynulé mesia-
ce nasvedčujú, akoby sme najhoršie obdobie už mali za sebou, 
čo je prianím azda každého zamestnanca. V prípade, že tento 
trend bude pokračovať a nebudú príliš rozkolísané cenové úrov-
ne vstupných materiálov a našich výrobkov, mohli by sme hos-
podárenie roka 2010 opäť vidieť v kladných číslach.

Ing. Libor Trnik,
vedúci odboru ekonomických informácií

Do piateho kola sa zapojilo 50 súťažiacich a úspešní boli tí, 
ktorí odpovedali: „...základný kameň nového závodu bol po-
ložený 28. júna 1968.“ Mgr. Radim Kochan z právneho od-
boru vyžreboval víťaza piateho kola a stal sa ním Pavel Ol-
brychtovič z valcovne bezšvíkových rúr (LKR). Výhercovi za-
blahoželala a cenu venovala Ing. Mária Niklová, členka Pred-
stavenstva a personálna riaditeľka ŽP a.s.

Foto: I. Kardhordová

V dňoch 12. až 16. apríla 
sa uskutoční významný 
veľtrh výrobcov rúr – 
TUBE, v nemeckom Düs-
seldorfe, na ktorom bude 
naša spoločnosť vysta-
vovať v spoločnom stán-
ku ŽP GROUP, spolu s ob-
chodnou spoločnosťou 
PIPEX Italia a výrobný-
mi spoločnosťami ŽĎAS, 
a.s. a Transmessa zo Špa-
nielska.

   Deň narcisov je unikátny 
projekt, ktorý odštartovala Li-
ga proti rakovine pred štr-
nástimi rokmi. Tohtoročným 
Dňom narcisov bude 16. apríl 
a do ulíc vyjdú dobrovoľní-
ci, prostredníctvom ktorých 
Liga proti rakovine prenáša 
problematiku boja proti rako-
vine a pravdu o súčasnom po-
stavení chorých na Sloven-
sku bližšie k ľuďom – do ulíc, 
aby sa z choroby nestal stra-

Do 30. apríla

O cenu
generálneho riaditeľa ŽP a.s.

Dnes nájdete šieste kolo sú-
ťaže venovanej 170. výro-
čiu založenia podbrezov-
ských železiarní, tradične 
na piatej strane. Vašou úlo-
hou bude text pozorne pre-
čítať a správne odpovedať na 

otázku. Nezabudnite priložiť 
aj kupón. Každé súťažné kolo 
bude vyhodnotené a jeden zo 
súťažiacich bude odmenený. 
Pravidlá súťaže dovoľujú po-

užiť dva žolíky. Ak splníte po-
žadované kritériá, dostane-
te sa do žrebovacieho bub-
na o Cenu generálneho ria-
diteľa ŽP a.s.

Rok 2009 stratový

Nadácia Miška Sotáka

Symbol nádeje
šiak, ale fakt, ktorý ľudí spája. 
Deň narcisov symbolizuje žl-
tý narcis – kvietok jari a ná-
deje. Ľudia si ho budú pripínať 
na svoj odev, aby vyjadrili so-
lidaritu s osobami postihnutý-
mi rakovinou.
   Deň narcisov každoročne 
pomáhajú organizovať stovky 
ľudí po celom Slovensku. Opäť 
prídu medzi nás žiaci našich 
súkromných škôl pod vede-
ním Mgr. Ľudmily Tichej. Ve-

ríme, že aj vy podporíte dob-
rovoľnú zbierku. Nezáleží na 
tom, akou sumou prispejete, 
dôležité je, že prejavíte spo-
lupatričnosť, hoci tou najdrob-
nejšou mincou.

   Vznikla s cieľom poskytovania ma-
teriálnej pomoci nadaným deťom zo 
sociálne slabších rodín, rozvoja ich 
prirodzeného talentu v oblasti športu, 
vzdelávania, publikačnej a výchov-
nej činnosti, resp. v oblasti kultúry. 
Obchodné meno:
Nadácia Miška Sotáka
IČO:  37828738
DIČ:  2021634219
Právna forma: nadácia
Bankové spojenie: SLSP, a.s., 
0302306937/0900
Registrovaná v Notárskom centrál-
nom registri pod č. 37744/2009
Sídlo: Kukučínova 24, 977 01 Brezno

Aj vo vlastnom záujme sa zapojte do prieskumu odboru bezpečnosti a hygieny – na 3 - 4 strane
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   Z údajov Štatistického úra-
du SR vyplýva, že na území 
Banskobystrického kraja bolo 
v minulom roku zistených 13 
705 trestných činov, čo v po-
rovnaní s rovnakým obdobím 
roka 2008 predstavuje nárast 
o 355. V okrese Brezno bolo 
zistených 1263 trestných činov, 
nárast o 44 prípadov. V oblasti 
všeobecnej kriminality najväčší 
podiel dosiahla majetková kri-
minalita (537 prípadov). V cel-
kovej kriminalite bola objasne-
nosť prípadov v okrese Brezno 
59,6 percenta, čo v porovna-
ní s rokom 2008 pokles o 1,9 
p.b. Škody, spôsobené celko-
vou kriminalitou dosiahli v ro-
ku 2009 v našom okrese výš-
ku 2 640 tis. eur, čo v medzi-
ročnom porovnaní znamená 
nárast škôd spôsobených kri-
minalitou o 448 600 eur. Naj-
väčší podiel na škodách mala 
ekonomická kriminalita (1 721 
100 eur).
   V minulom roku bolo v brez-
nianskom okrese zaznamena-
ných 198 dopravných nehôd. 
V porovnaní s rokom 2008 to je 
o 335 nehôd menej. Z celkové-
ho počtu nehôd sa v obci stalo 
135 prípadov. Pri dopravných 
nehodách bolo v roku 2009 na 
území okresu usmrtených 18 
osôb, teda o osem osôb viac, 
ako za porovnateľné obdo-
bie roka 2008, ťažko zrane-
ných bolo jedenásť osôb a ľah-
ko zranených 86 osôb. Škody 
vzniknuté pri dopravných ne-
hodách za rok 2009 dosiah-
li výšku 742 900 eur.

Oddelenie informačného
servisu, ŠÚ SR – pracovisko 

v B. Bystrici

Aplikovanie správnych postu-
pov riadenia projektov sa preu-
kázalo ako nevyhnutná potreba 
pre zvyšovanie šancí na úspeš-
né uplatnenie firiem na trhu, po-
znamenanom silným konkurenč-
ným prostredím. 
  Dnešný trend v oblasti projek-
tového manažmentu si vyžaduje 
nielen poznatky a skúsenosti zís-
kané vzdelaním a praxou, silnou 
devízou je odborná spôsobilosť 
overená certifikáciou. Aj vedenie 
dcérskej spoločnosti ŽP Informatika 
s.r.o., sa riadi touto filozofiou a preto 
v novembri uplynulého roka dospe-
lo k rozhodnutiu, deviatim projekto-
vým manažérom vytvoriť všetky pod-
mienky k tomu, aby sa mohli pokúsiť 
o získanie certifikátu v tejto oblasti.
   Nakoľko šlo o veľmi náročný pro-
ces, prípravu na certifikáciu zabez-
pečili prostredníctvom konzultačnej 
firmy 2bcognitus a podľa medziná-
rodnej metodiky IPMA. Prvýkrát sa 
stretnutie uskutočnilo 18. a 19. no-
vembra uplynulého roka. Účastníci 
sa pripravovali v dvoch skupinách. 
Piati boli zaradení do skupiny D, pre 
certifikovaných členov projektového 
tímu a štyria do skupiny C, certifiko-
vaný projektový manažér.
   Adepti na certifikáciu dostali študij-
né materiály, boli oboznámení s me-
todikou a po náročnej niekoľkome-
sačnej príprave, pod vedením kon-

ŽP Informatika s.r.o. pozýva študentov vysokých škôl 
so zameraním na informačné technológie na každoroč-
ný študentský kemp informačných technológií. Kemp 
sa uskutoční v termíne od 19. júla do 13. augusta 2010.
Ďalšie pokyny a informácie sú dostupné na adrese:

http://www.zpinformatika.sk/kemp2010/intro.pdf

Pracovníci spoločnosti ŽP Informatika s.r.o., ktorí absolvovali školenie a úspešne zvládli IPMA certifikáciu, zľava: Ing. Radoslav 
Račák, Ing. Miroslav Štulrajter, Ing. Peter Vrbjar, Ing. Viera Demianová, Ing. Jozef Barzík, Ing. Miroslav Šteňo, Ing. Pavol Vénos 
a Ing. Roman Kohútik. Chýba Mgr. Tatiana Ištvánová.

Foto: A. Nociarová

V poslednom čase do-
šlo v bytoch okresu Brezno 
k viacerým krádežiam, kde 
sa zlodeji dostali pod neja-
kou zámienkou, využili ne-
pozornosť majiteľa a potom 
ukradli z bytu  finančnú ho-
tovosť a cennosti.
   Najčastejšie používané zá-
mienky páchateľov sú: vy-
platenie výhry, vrátenie pre-
platku za spotrebu vody, vrá-
tenie preplatku z poistné-
ho, odpis vodomeru, skúša-
nie vodovodných batérií, hľa-
danie podnájmu, kontrola te-
lefónnych prístrojov, podo-
mový predaj...). Polícia žia-
da občanov, aby nevpúšťa-
li cudzích ľudí do bytu a ve-
ci vybavovali mimo neho, aby 
boli opatrní a vyžadovali od 
pracovníkov potrebný preu-
kaz alebo oprávnenie. Výskyt 
akýchkoľvek podozrivých ľu-
dí a vozidiel v blízkosti obyd-
lia oznámte na tiesňovú linku 
158 alebo nahláste v najbliž-
šom policajnom zbore.

(výňatok Horehronie)

Spoločnosť ŽP Informatika
má deväť certifikovaných
projektových manažérov

ŠTUDENTSKÝ KEMP

zultačnej firmy, absolvovali simulá-
ciu písomnej časti skúšky.
   Dňa 24. a 25. marca polročnú prí-
pravu zavŕšili skúškami v certifikač-
nej Spoločnosti pre projektové riade-
nie (SPPR) v Bratislave. Projektoví 
manažéri štúdium úspešne ukonči-
li a získali certifikáty.
   Spoločnosť ŽP Informatika tak zís-
kala nielen deväť odborníkov na pro-
jektové riadenie  (na počet zamest-
nancov firmy ojedinelé číslo), záro-
veň disponuje marketingovým ná-
strojom, zvyšujúcim jej kredit v ob-

lasti profesionálneho personálne-
ho vybavenia.
   A aké sú dojmy tých, ktorí po 
polročnom náročnom štúdiu do-

siahli nielen osobný, ale aj firem-
ný cieľ?
Ing. Miroslav ŠTULRAJTER 
   - Mám z toho veľmi dobrý pocit. 
Ide totiž o certifikát pridelený me-
dzinárodne uznávanou organizá-
ciou a kto ho dosiahne, zaraďuje sa 
medzi vysoko uznávaných mana-
žérov, schopných projektovo riadiť, 
v zmysle odporúčaných medziná-
rodných štandardov. Pre mňa je to 
veľká skúsenosť, zvýšenie osobné-
ho kreditu, ako aj kreditu spoločnosti 
ŽP Informatika v náročnom prostredí 

projektov informačných technológií.
Ing. Viera DEMIAnoVá
  - Bolo to pomerne náročné. Popri 
tom sme samozrejme museli zvládať 

aj bežné každodenné pracovné úlo-
hy. Aj napriek tomu, že šlo o proble-
matiku, s ktorou sa denno – denne 
stretávame v praxi, bolo potrebné 
ju zosúladiť s požadovanými definí-
ciami. Dnes môžem konštatovať, že 
som získala poznatky, ktoré ma na-
učili vyjadrovať sa v jazyku projekto-
vých manažérov a pripravovať pod-
klady pre riadenie projektov na pro-
fesionálnej úrovni. 
Ing. Miroslav ŠTEŇo 
   - Hoci máme dlhoročné skú-
senosti s projektovým riadením, 

máme za sebou množstvo pro-
jektov, potrebovali sme sa zjed-
notiť s metodikou medzinárod-
ného štandardu. Polročná prípra-
va, ale aj dvojdňová skúška, bo-
la dosť náročná. Cítili sme určitý 
tlak lebo sme nechceli zahanbiť 
seba a samozrejme bol tu aj zá-
väzok voči firme. Nepodcenili sme 
to a tak sa nám podarilo skúšku 
úspešne zvládnuť. Oceníme, keď 
budeme môcť svoje nové poznat-
ky uplatňovať čo najviac v nových 
projektoch.

O. Kleinová

Z regiónu

Kriminalita
a dopravné nehody
v okrese Brezno

Ing. Miroslav ŠTULRAJTER Ing. Viera DEMIANOVÁ Ing. Miroslav ŠTEŇO
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S Ing. Miroslavom Domovcom, CSc., vedúcim oceliarne

DVANÁSTY ROZMER
Uplynulý rok bol pre oceliareň veľ-
mi náročný, azda najťažší v novo-
dobej histórii. Ako hodnotíte toto 
obdobie zo svojho pohľadu?
   - Uplynulý rok bol z hľadiska orga-
nizácie práce v oceliarni veľmi nároč-
ný. Kvôli dramatickému poklesu ob-
jednávok pre oceľové výrobky sme od 
začiatku roka znížili pracovný režim 
na tri zmeny, pričom najnižšiu výro-
bu sme zaznamenali v júli 2009 – len 
tretinu projektovanej kapacity pece. 
Popri znížení stavov sme z dôvodu 
výhodnejších víkendových cien elek-
trickej energie prešli od marca na sys-
tém výroby počas sobôt a nedieľ. Od 
mája sme odstavili spôsob intenzifiká-
cie tavenia pomocou kyslíkovo-palivo-
vých horákov.
Hovorí sa, že všetko zlé je na nie-
čo dobré. Máte pocit, že toto zlo-
žité obdobie prinieslo aj pozitíva?
   - Určite áno. Veľmi som si vážil po-
stoj našich zamestnancov. Pochope-
ním situácie o potrebe neustálej zmeny 
rytmu práce neprotestovali a zbytočne 
nekomplikovali situáciu, aj keď sme si 
boli vedomí, že odpracovať nepretrži-
te za jedenásť mesiacov - s malými vý-
nimkami všetky soboty a nedele, nebo-
lo pre nikoho jednoduché.
Tohtoročný marec sa zapíše do de-
jín vašej prevádzkarne vyrobením 
nového rozmeru kontinuálne od-
lievaného oceľového bloku. o aký 
rozmer ide, koľký v poradí a môžete 
nám tento okamih priblížiť?
   - V dňoch 19. a 20. marca 2010 sme 
úspešne skúšobne odliali na štvrtom 
prúde ZPO nový, v poradí už dvanás-
ty formát, rozmerov 125 x 125 milimet-
rov. Odlievali sme ho spoločne s kvad-
rátom 160 milimetrov a kvôli testova-

Svetová výroba ocele v januári roku 
2010 stúpla o štvrtinu nad úroveň 
vlaňajšieho roka. Ratingová agentú-
ra Moody‘s, hovorí, že mnohé oce-
liarske firmy sa dostávajú v dôsled-
ku rastu cien surovín pod tlak. Pou-
kazuje na rokovania o cenách, ktoré 
prebiehajú medzi oceliarskymi pod-
nikmi. Ceny rudy na promptných tr-
hoch od začiatku roka stúpli o 25 
percent, čo spôsobuje predovšetkým 
vysoký dopyt z Číny. Trh počíta so 
zvýšením cien v ročných kontrak-
toch až o 40 percent, hlási agentú-

Vážení spolupracovníci,
   dostáva sa vám do rúk dotazník, ktorého poslaním je oboznámiť sa s va-
šimi skúsenosťami a poznatkami s používaním OOPP. 
   Náš prieskum je anonymný, preto očakávame, že ho vyplníte vo vlastnom 
záujme a objektívne zhodnotíte kvalitu používaných OOPP. 
   Zamestnávateľ má eminentný záujem na tom, aby OOPP poskytova-
né zamestnancom plnili všestranne svoju funkciu a k tomu je potrebné po-
znať vaše skúsenosti.
   V dotazníku vyplňte nevyhnutné údaje, správnu odpoveď v tabuľkách 
označte krížikom (X). Pri každom druhu OOPP máte priestor na ďalšie ná-
vrhy a pripomienky. K zaručeniu anonymity nikde meno neuvádzajte, ani 
dotazník nepodpisujte.

Prevádzkareň/odborný útvar: .................................................
............................................................................................... 
Stredisko: ..............................................................................
................................................................................................
Profesia: ................................................................................
................................................................................................ 
Počet odpracovaných rokov v ŽP a.s.: ...................................
................................................................................................

Prieskum spokojnosti
zamestnancov ŽP a.s.

v oblasti BOZP, zameraný na osobné
ochranné pracovné prostriedky (OOPP)

Ako ste spokojný/-á s kvalitou prideľovaných OOPP na ochranu:
Hlavy – ochrannej prilby:

Hodnotiaca vlastnosť
(prvok) 

Ochranná prilba - hodnotenie

Výborná Uspoko-
jivá

Neuspo-
kojivá

Ochrana  pred vplyvmi
a nebezpečenstvami na pra-
covisku
Kvalita a vlastnosti materiálu         

Kvalita upínacích prvkov
a popruhov
Pohodlie pri práci  

Spokojnosť s udržiavaním
a čistením  
Celkové hodnotenie
vhodnosti prilby
Vaše návrhy, pripomienky
k prilbe:

Sluchu – chrániče sluchu:

Hodnotiaca vlastnosť
(prvok) 

Chrániče sluchu - hodnotenie

Výborná Uspoko-
jivá

Neuspo-
kojivá

Ochrana pred hlukom         

Kvalita a vlastnosti materiálu   

Pohodlie pri práci          

Spokojnosť s udržiavaním 
a čistením    
Životnosť         

Celkové hodnotenie vhodnosti 
chráničov sluchu

Očí a tváre – ochranné okuliare a ochranné štíty:

Hodnotiaca vlastnosť
(prvok) 

Ochranné okuliare / štíty
- hodnotenie -

Výborná Uspoko-
jivá

Neuspo-
kojivá

Ochrana  pred vplyvmi a ne-
bezpečenstvami na praco-
visku
Kvalita a vlastnosti materiálu 
zorníkov alebo štítu 

Kvalita upínacích prvkov a po-
pruhov

Pohodlie pri práci

Spokojnosť s udržiavaním 
a čistením

Celkové hodnotenie vhodnosti 
ochranných okuliarov/štítov 

Vaše návrhy, pripomienky k ochranným okuliarom alebo k ochran-
nému štítu:

Zo sveta ocele
ra. To dostane pod tlak nielen mar-
že oceliarskych podnikov, ale preja-
ví sa aj u zákazníkov oceliarskych 
podnikov, v automobilovom prie-
mysle, v stavebníctve a strojárstve. 
Rastúcimi nákladmi v železnej ru-
de a koksovateľnom uhlí budú pod-
ľa  Moody‘s postihnuté najmä pod-
niky vyspelého sveta, ako napríklad 
ThyssenKrupp, Lucchini a Tata Steel 
UK. Ak sa týmto podnikom nepoda-
rí zvýšené náklady preniesť na svo-

jich zákazníkov, dostanú sa ich mar-
že pod tlak.  Svetový oceliarsky zväz 
Worldsteel oznámil, že výroba suro-
vej ocele dosiahla v januári 109 mi-
liónov ton, čo bolo o 25,5 percenta 
viac, ako v uplynulom roku. V kraji-
nách EÚ bolo vyrobené o 34 percent 
ocele viac, ako v januári roku 2008. 
V Nemecku predstavovalo zvýše-
nie výroby 28 percent, Čína, s veľ-
kým odstupom nejväčšieho výrob-
cu ocele vo svete, zvýšila výrobu o 
18 percent. Podľa údajov Worldsteel 
stúplo v januári aj vyťaženie kapacít.

niu technologických podmienok bo-
lo odliate v dvoch sekvenciách spolu 
296 kusov dĺžky 7 metrov, čo predsta-
vuje hmotnosť 255 ton.  Po vyhodnote-
ní kvality nového výrobku možno kon-
štatovať, že stavom povrchu, rozmer-
mi aj vnútornou homogenitou a štruk-
túrou vyhovuje príslušným normám. 
Technicky aj technologicky je pripra-
vený pre štandardnú výrobu.
   Nový formát - kvadrát 125 milimet-
rov - je na trhu veľmi žiadaný, hlavne 
pre kováčne a profilové oceliarne. Je-
ho príprava si vyžadovala veľa úsilia 
pri nevyhnutnej výrobe technologic-
kého zariadenia  ZPO, predovšetkým 
súčastí kryštalizátorov, sekundárneho 
chladenia, úprave ťažno - rovnacích 
stolíc a chladníka. Za to by som chcel 
poďakovať zamestnancom prevádzkar-
ne centrálna údržba. Samozrejme, svoj 
podiel na bezproblémovej výrobe no-
vého formátu má dobrá technologická 
príprava parametrov odlievania, zvlášť 
pri jeho štarte, návrhu odlievacej rých-
losti, chladiaceho množstva vody, ty-
pu trysiek a pod., za čo si zaslúžia po-
chvalu moji kolegovia z technológie a 
riadenia výroby oceliarne.

na sklonku  roka – 1. októbra 2009 
- bolo opätovne včlenené do vašej 
prevádzkarne stredisko šrotové 
pole Piesok. okrem skládky a dis-
tribúcie oceľového odpadu sú po-
slaním strediska aj ďalšie činnosti. 
Rozbehli sa podľa vašich predstáv?
   - Hlavnou náplňou ŠP Piesok je 
okrem skladovania šrotu jeho úprava 
na vsádzkyschopný šrot strihaním a 
pálením. Oceľový šrot musí byť očiste-
ný aj od farebných kovov. Druhou úlo-
hou je úprava a skladovanie technolo-
gického odpadu z výroby ocele – vy-
sýpanie trosky z troskových mís, se-
parácia kovového odpadu od trosky, 
drvenie liatiny, separácia a rozpaľova-
nie oceľových rozliatkov a tzv. oceľo-
vých bonbónov a výroba umelého ka-
meniva rôznych frakcií, ktoré ponúka-
me na odpredaj.
   Všetky tieto činnosti boli rozbehnu-
té už počas predchádzajúcej správy 
ŽP EKO QELETOM a s prechodom ria-
denia organizácie tohoto nového stre-
diska pod oceliareň sme nezazname-
nali žiadne väčšie problémy.
Železiarne Podbrezová žijú v tom-
to roku v znamení  významného ju-
bilea. Čo im zaželáte pri tejto prí-
ležitosti?
   -  Stosedemdesiat rokov existen-
cie akejkoľvek spoločnosti je unikát-
ne a ojedinelé. Vývoj spoločnosti pou-
kazuje zvlášť v súčasnom ťažkom ob-
dobí na správne a zdravé smerova-
nie firmy. Preto želám firme prospe-
ritu na ďalšie dlhé obdobie a všetkým 
železiarom, nech avizovaný výrobný 
progres zabezpečí zvýšenú spokoj-
nosť ich rodinám.
Ďakujem za rozhovor

O.K.

Ilustračné foto: A. Nociarová
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Horných končatín – ochranných rukavíc:

Hodnotiaca vlastnosť
(prvok) 

Ochranné rukavice  – hodno-
tenie 

Výborná Uspo-
kojivá

Neuspoko-
jivá

Ochrana  pred vplyvmi a ne-
bezpečenstvami na praco-
visku 
Kvalita a vlastnosti materiálu      

Kvalita šitia             

Pohodlie pri práci    

Spokojnosť s udržiavaním 
a čistením       
Celkové hodnotenie vhodnosti 
ochranných rukavíc
Vaše návrhy, pripomienky k ochranným rukaviciam:

Dolných končatín – ochrannej obuvi

Hodnotiaca vlastnosť
(prvok) 

Ochranná obuv - hodnotenie

Výborná Uspoko-
jivá

Neuspoko-
jivá

Ochrana  pred vplyvmi a ne-
bezpečenstvami na praco-
visku 
Kvalita a vlastnosti materiálu  

Komfort a stabilita pri práci/
pri chôdzi    
Spokojnosť s udržiavaním 
a čistením   
Celkové hodnotenie vhodnosti 
ochrannej obuvi
Vaše návrhy, pripomienky k ochrannej obuvi:

Celého tela – ochranného odevu „montérky“

Hodnotiaca vlastnosť
(prvok) 

Hodnotenie odevu –
„montérky“

Výborná Uspo-
kojivá

Neuspoko-
jivá

Ochrana  pred vplyvmi a ne-
bezpečenstvami na praco-
visku
Kvalita a vlastnosti materiálu   

Kvalita šitia    

Pohodlie pri práci  

Spokojnosť s praním

Celkové hodnotenie vhodnos-
ti ochranného odevu – „mon-
térky“
Vaše návrhy, pripomienky k  „montérkam“:

Máte ďalší problém, týkajúci sa bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, kto-
rý považujete za potrebné riešiť? V krátkosti ho popíšte:

.........................................................................................................................

........................................................................................................................

.........................................................................................................................

........................................................................................................................ 

.........................................................................................................................

........................................................................................................................

.........................................................................................................................

.........................................................................................................................

......................................................................................................................

......................................................................................................................
S poďakovaním za spoluprácu 

odbor bezpečnosti a hygieny 

Apríl už tradične spájame 
s bezpečnosťou a ochranou 
zdravia pri práci. Svedčí to-
mu aj prieskum spokojnosti, 
ktorý uvádzame v tomto čís-
le Podbrezovana. Čo vás vie-
dlo k takejto forme získania in-
formácií?
   - Oblasť bezpečnosti a ochra-
ny zdravia pri práci patrí medzi 
kľúčové oblasti v systéme riade-
nia spoločnosti ŽP a.s. Trvalým 
záujmom vedenia spoločnosti je 
dosahovať zlepšovanie úrovne 
BOZP, minimalizovanie nebez-
pečenstiev ohrození a rizík a do-
stupnými metódami, formami or-
ganizácie práce znižovať prav-
depodobnosť vzniku nežiadúcej 
udalosti, akou môže byť pracovný 
úraz, nehoda, alebo havária. Do-
sahovanie tohto cieľa musí byť tr-
valou prioritou pri plnení pracov-
ných a ostatných povinností kaž-
dého zamestnanca akciovej spo-
ločnosti Železiarní Podbrezová. 
   Skutočnosť, že máme v spo-
ločnosti zavedený a certifikova-
ný Systém riadenia bezpečnos-
ti práce podľa požiadaviek me-
dzinárodne uznávaných kritérií 
v oblasti BOZP, v zmysle OHSAS 
18001 už od roku 2004, v spoloč-
nosti vytvára vhodné podmienky 
urobiť maximum pre bezpečnosť 
a ochranu zdravia zamestnancov 
a zároveň akciovú spoločnosť za-
väzuje byť lepší aj v tejto oblasti. 
Spoločnosť vynakladá nemalé fi-
nančné prostriedky práve na bez-
pečnosť a ochranu zdravia svo-
jich zamestnancov. Značná časť 
predstavuje poskytovanie OOPP. 
Za minulý rok práve pre túto ob-
lasť poskytovania OOPP bolo vy-
naložených 199,5 tis. eur. Našim 
cieľom je, aby boli do spoločnos-

ti nakupované kvalitné OOPP za 
primeranú cenu, aby našim za-
mestnancom boli prideľované 
ochranné prostriedky vo vyššej 
kvalite, v súlade s efektivitou vy-
naložených finančných prostried-
kov. No a k tomu práve potrebu-
jeme spätnú väzbu zamestnan-
cov. Podľa toho, ako sa v do-
tazníkoch vyjadria, bude možné 
tieto ich poznatky s používaním 
prostriedkov zosumarizovať, vy-
hodnotiť a urobiť návrhy k zlep-
šeniu kvality OOPP. Je dôleži-
té, aby každý zamestnanec, kto-
rý sa ankety zúčastní, zodpoved-
ne pristupoval k vyplňovaniu do-
tazníka a pravdivo uviedol všetky 
údaje. Od tohto práve závisí vy-
hodnotenie a následné možnos-
ti zlepšenia pri výbere vhodných 
a kvalitných OOPP. 
V ostatnom čase zaznamenáva-
me viac pripravovaných zmien 
v oblasti bezpečnosti a hygie-
ny. Prezradíte nám čo chys-
táte?
   - Bezpečnosť nie je samozrej-
mosť. Je to cieľavedomá činnosť 
každého zamestnanca,  a tým 
každého pracovného kolektívu, 
každej pracovnej zmeny. Podsta-
ta systému riadenia BOZP je vy-
hľadávať najslabšie miesta, iden-
tifikovať ich a navrhovať účin-
né opatrenia k posilneniu týchto 
miest, t.j. k odstráneniu možných 
príčin vzniku nežiadúcich udalostí, 
alebo aspoň k minimalizovaniu ich 
výskytu tak, aby sa pracovné úra-
zy, nehody, havárie vôbec nevy-
skytli. To je dôsledná preventív-
na činnosť. A na tom je potrebné 
prehĺbiť filozofiu a prístup. Zakrý-
vanie nedostatkov, alebo činnos-
ti zakázaným spôsobom nikomu 
nepomôžu. A myslím, že ani jeden 

zamestnanec nedosahuje uspo-
kojenie vlastných potrieb, ak by 
vedome vykonával nejakú činnosť 
nedovoleným alebo zakázaným 
spôsobom a tŕpol, aby sa nestala 
nehoda... Chceme, aby zamest-
nanci poskytovali podnety k zlep-
šeniu, aby činnosť odborných za-
mestnancov odboru, bezpečnost-
ných technikov nespočívala len 
v prešetrovaní pracovných úra-
zov, ale hlavne v konzultáciách so 
zamestnancami, s majstrami, ta-
kpovediac s osvetovou činnosťou 
k zvyšovaniu povedomia o bez-
pečnej práci a ochrane vlastné-
ho zdravia zamestnanca, pretože 
to predstavuje naozaj pre každé-
ho človeka a jeho najbližších, ro-
diny a príbuzných, nevyčísliteľnú 
hodnotu. Prvé zmeny zamestnan-
ci spozorujú už v najbližšom ob-
dobí, keď v záujme zvýšenia ich 
bezpečnosti budú do ŽP a.s. ob-
jednávané pracovné odevy od-
lišované reflexnou farbou v ob-
lasti hornej časti trupu a ramien. 
V oblasti hygieny práce pripravu-
jeme v najbližšom období výme-
nu mycej pasty za kvalitnejší te-
kutý prostriedok na umývanie rúk.
Čo považujete za kľúčový prob-
lém z oblasti bezpečnosti a hy-
gieny na našich pracoviskách?
   - Kľúčový problém, ten je jeden 
jediný –  zabrániť vzniku akému-
koľvek pracovnému úrazu, choro-
be z povolania, nehode alebo ha-
várii. A čím viac sa nám toto bude 
dariť napĺňať dostupnými forma-
mi a metódami bezpečnej prá-
ce, angažovanosťou zamestnan-
cov a tiež najnovšími odbornými 
poznatkami v tejto oblasti, tým to 
bude lepšie pre všetkých.  

Zhovárala sa
O. Kleinová

V predvečer Svetového dňa bezpečnosti
a ochrany zdravia pri práci 

Potrebujeme spätnú väzbu 
Európska agentúra pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (European Agency for Sa-
fety and Heath at Work) na svojej internetovej stránke priniesla informáciu, že v Európ-
skej únii každé 3,5 minúty zomrie jeden človek na následky pracovného úrazu alebo cho-
roby z povolania. Aj napriek tomu, že sme ako prvý hutnícky podnik na Slovensku v ro-
ku 2004 získali certifikát Systému riadenia bezpečnosti práce v súlade so štandardom 
OHSAS 18 001, neznamená to, že nie je čo vylepšovať. Dňa 28. apríla si pripomenieme 
Svetový deň bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a to je príležitosť k nášmu rozhovo-
ru s Ing. Jozefom Búlikom, vedúcim odboru bezpečnosti a hygieny a Ing. Ondrejom Ma-
jerom, PhD., koordinátorom SRBP:

Juraj Pančuška pri rovnaní rúr na rovnačke č. 3 v prevádzkarni ťaháreň rúr.

Foto: I. Kardhordová
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*čitateľská súťaž k 170. výročiu založenia podbrezovských železiarní * 

Dvadsiate storočie

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

Otázka 6. kola:
Uveďte, kedy bola slávnostne 
otvorená prevádzkareň ťahá-
reň rúr 2?

Kupón 
č. 6

Sto sedemdesiat rokov existencie zaraďuje podbrezovské železiarne medzi najstaršie 
firmy na Slovensku. Prešli 19., 20. a ocitli sa v 21. storočí. Počas tohto obdobia 
sa vystriedali roky úspechov i neúspechov, niekoľkých svetových hospodárskych 
kríz, dvoch svetových vojen a štyroch zmien štátneho usporiadania – od monarchie 
až po demokraciu. Významné udalosti zásadnou mierou ovplyvňovali aj vnútorné 
dianie. Železiarne sa v ich priebehu menili, zdokonaľovali, rozširovali a nakoniec 
transformovali na mini hutu.

otvorená aj ťaháreň rúr 2
   Komplexná modernizácia podbre-
zovských železiarní sa začala polo-
žením základného kameňa ťahárne 
rúr 1, prvej stavby R - programu. Na-
sledovala druhá stavba v roku 1974, 
položením základného kameňa ďal-
ších dvoch prevádzkarní – valcov-

   Celý nápad postaviť lanovku v tom-
to krásnom kúte Veporských vrchov 
sa zrodil za kurióznych okolností. 
Gabriel Ťatliak, vtedajší šéfkonštruk-
tér piesockých strojární a všestranný 
športovec, si na Chopku počas lyžo-
vačky poranil koleno.  Gáborovi, ako 
ho jeho priatelia volali, počas liečby 
skrsla v hlave myšlienka, postaviť do-
pravné zariadenie, ktorým by sa lyžia-
ri vyviezli na svah pohodlne – bez po-
treby odopínať si pred nástupom lyže.
   Lanovku začali stavať v roku 1953. 
Po zameraní 560 metrov dlhej trasy, 
výrube pásu lesa a na základe zís-
kaného povolenia z Okresnej lesnej 
správy v Brezne, prišla ďalšia úlo-
ha - betónovanie základov budúcich 
staníc a pätiek budúcich podpier. 
Práca to nebola ľahká. Betón mieša-
li ručne a na miesto ho vynášali vo 
vedrách. Stavalo sa v náročnom str-
mom teréne (priemerný sklon trate 
lanovky je 46,14 percenta). Neskôr 
brigádnikom uľahčovala prácu provi-
zórna nákladná lanovka. Ruku k die-
lu pridali aj učni z piesockého učiliš-
ťa, rovnako ako ostatní – bez nároku 
na odmenu. Mnohí z brigádnikov si 
dodnes spomínajú aj na nesenie viac 

Celkový pohľad na výstavbu nového závodu – ťahárne rúr 2 (r. 1978).
Foto: archív HM ŽP 

Jubilantom aj „výťah“ na Chvatimechu
   Nedávno uplynulo päťdesiatpäť rokov od sprevádzkovania v súčasnosti najstaršej 
sedačkovej lanovky na Slovensku, ktorú na Chvatimechu postavili milovníci lyžovania 
a turistiky. Zväčša boli zamestnancami Strojární Piesok a Švermovych železiarní v Pod-
brezovej. Nejeden z nich aktívne pôsobil v Telovýchovnej jednote Piesok.

než tri štvrtiny tony ťažkého vratného 
kolesa – lanáča, k vrcholovej stanici, 
dvadsiatkou brigádnikov na troch rov-
nobežne upevnených tyčiach.
   Do prevádzky bola lanovka uve-
dená 12. februára 1955. Tým sa ale 
výstavba Lyžiarskeho strediska detí 
a mládeže neskončila. Postupne bo-
li v stredisku vybudované ubytovacie 
kapacity pri údolnej stanici lanovky, 
lyžiarska chata (neskôr pomenova-
ná Bernardín) pri vrcholovej stanici, 
tri vleky a osvetlenie svahu. Koneč-
ná dĺžka zjazdovky presiahla dva ki-
lometre. Stredisko nadobudlo dnešnú 
podobu. V sedemdesiatych a osem-
desiatych rokoch tu lyžovali budúce 
osobnosti bieleho športu – zjazdár-
ka Lucia Medzihradská, účastníčka 
zimných olympijských hier, Dagmar 
a Soňa Kuzmanové, bratia Gonde-
kovci, Milan Sekelský atď.
   Žiaľ, po roku 1989 už Chvatimech 
nedokázal udržať krok s moderný-
mi strediskami v okolí – Mýtom pod 
Ďumbierom či Táľami. V roku 1996 
lanovka stratila oprávnenie prepra-
vovať osoby.
   V roku 2003 si lyžiarske stredisko 
vzal do prenájmu Róbert Hauer. S veľ-

kými cieľmi sa kúsok po kúsku pustil 
do obnovy celého strediska, vrátane 
chaty Bernardín (pôvodná bola zbú-
raná na jar 2009, toho času prebie-
ha výstavba novej). Jednou z priorít 
je aj sprevádzkovanie historickej la-
novky pre verejnosť. Uvedené horské 
dopravné zariadenie sme totiž voziť 
len náklad a obsluhu. Uvažuje sa nad 
spoluprácou s blízkou Čiernohronskou 
železničkou – ďalšou technickou pa-
miatkou, ktorá vlani oslávila sto ro-
kov od uvedenia do prevádzky. Ko-
nečne, technických pamiatok je v blíz-
kom okolí neúrekom – vodojem s val-
covitou vežou v areáli bývalých Stro-
jární Piesok (postavený v roku 1906), 
časť liatinového mosta v Hronci (z roku 
1810) prvého vyrobeného v habsbur-
skej monarchii, najstaršia vysoká pec 
na Slovensku – postavená v roku 1795 
v lokalite Tri vody (neďaleko Osrblia).
   V roku 2006 lanovka získala certifi-
kát od Prvého medzinárodného mú-
zea lanových dráh v Berlíne, deklaru-
júci jej jedinečnosť. V súčasnej dobe 
je myšlienka opäť sprevádzkovať la-
novku pre turistov a lyžiarov ešte sil-
nejšia. K tým skôr narodeným sa pri-
dávajú mladí nadšenci nielen z blízke-

ho okolia, ale aj z rôznych kútov Slo-
venska. Brigádnicky obnovujú náte-
ry či kosia porast na trase lanovky.
   Na stavbe tohto horského doprav-
ného zariadenia sa nielen podieľali, 
ale na jeho údržbu obetovali množ-
stvo voľného času – Ing. Július Star-

ke, Jozef Kamaráš, Ladislav „Vla-
do“ Králi, Štefan Mráz, Vojtech Vichr 
a mnoho ďalších nadšencov. Práve 
im je pripisovaná zásluha na tom, že 
sa táto jedinečná lanovka dožíva ta-
kého úctyhodného veku.

Ján Palinský

ne rúr s pretlačovacou stolicou a ťa-
hárne rúr 2. Päťročné úsilie bolo za-
vŕšené 25. apríla 1979 otvorením pr-
vej z nich – valcovne rúr s pretlačo-
vacou stolicou.
   Ťaháreň rúr 2 začala písať svoju his-
tóriu o rok neskôr, slávnostným otvo-
rením prevádzky 29. mája 1980. Do 

užívania boli dané aj objekty – moria-
cich liniek a chemických prevádzok, 
haly nástrojárne a oblúkarne, prístav-
by meniarne a výpočtového strediska, 
rozšírená bola kotolňa a olejové hos-
podárstvo. V sociálnej oblasti pribu-
dla moderná závodná kuchyňa s je-
dálňou. V roku 1984 bolo v rámci au-

tomatizovaného systému riadenia vý-
roby v ťahárni rúr 2 zavedené pláno-
vanie a riadenie výroby počítačom.

Premiestnenie oblúkarne
   V rokoch 1979 a 1980 bola výroba 
oceľových navarovacích oblúkov pre-
miestená z valcovne rúr s pretlačova-
cou stolicou do nových priestorov ťa-
hárne rúr 1. Okrem pôvodných dvoch 
liniek bola doplnená o tretiu – tlačnú 
linku na výrobu oblúkov.

Tretia stavba R - programu
   Koncom sedemdesiatych rokov bo-
la investičná výstavba presunutá do 
starého závodu. Po štvorročnom úsi-
lí stavbárov a investora bola daná 
do užívania tretia stavba Rúrového 
programu – zariadenie pre plynulé od-
lievanie ocele.  Staré vertikálne za-
riadenie plynulého odlievania ocele, 
z roku 1962, doslúžilo. Za dvadsať ro-
kov prevádzky na ňom odliali 793 130 
ton zliatkov, ktoré boli následne použi-
té ako vsádzka do valcovne hrubých 
plechov a po jej rekonštrukcii aj vo 
valcovni rúr s pretlačovacou stolicou. 
Kompletná skúška za tepla na novom 
radiálnom zariadení pre plynulé odlie-
vanie ocele, t.j.  prvé radiálne odlieva-
nie vo dvoch prúdoch,  sa uskutočnila 

28. septembra 1982 vo večerných ho-
dinách a v ranných hodinách druhého 
dňa bolo úspešne vykonané odlievanie 
na všetkých štyroch prúdoch. Skúšob-
nú prevádzku začali 7. októbra 1982 
a 6. novembra 1982 bolo zariadenie 
plynulého odlievania ocele odovzda-
né do trvalej prevádzky. Ešte v prie-
behu skúšobnej prevádzky bola od-
skúšaná možnosť sekvenčného od-
lievania – pričom bola úspešne odlia-
ta prvá dvojtavba. Slávnostné otvore-
nie ZPO – I sa uskutočnilo 21. decem-
bra 1982.  Súčasťou nového ZPO bolo 
recirkulačné hospodárstvo chladiacej 
vody, ako aj čistenie vody, privádzač 
priemyselnej vody z Hnusna a elek-
troobjekty. Elektrické oblúkové pece 
A a B boli v priebehu osemdesiatych 
rokov rekonštruované, s dôrazom na 
zvýšenie kvality a zníženie energetic-
kej náročnosti pri výrobe ocele. Stav-
bou „Odprášnenie exhalácií od elektric-
kých oblúkových pecí v roku 1985 bolo 
dosiahnuté – zníženie úletu emisií (na 
12,8 mg/m3) a výrazné zlepšenie pô-
vodného ekologického stavu prostre-
dia. V starom závode Išlo o prvú vý-
znamnú stavbu v oblasti intenzifikácie 
oceliarne, za ktorou nasledovali ďalšie. 

Spracovala
V. Kúkolová z podkladov HM
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Jedálny lístok od 12. do 18 apríla 2010 Jedálny lístok od 19. do 25. apríla 2010 

Pondelok
Polievka: krúpková, pečivo

Jarné kuracie stehno, zemiaky
Bravčové mäso na hubách, sl. ryža, šalát
Zemiak. - bryndzové pirohy so slaninkou

Bretónsky šalát, pečivo
Zapek. baklažán s hyd. mäsom a zeleninou

Šúľance so strúhankou
Utorok

Polievka: hov. s cestovinou, pečivo
Sviečková hovädzia pečienka, knedľa
Kuracie prsia s horčicou, ryža, šalát

Krup. rizoto s klobásou a hubami
Pekinský šalát so šunkou, pečivo
Karfiol so syr. omáčkou, zemiaky 
Pečenú buchty s makom, kakao

Streda
Polievka: údeninová, pečivo

Jelení guláš, cestovina
Vypráž. kur. stehno, zem. kaša, kompót

Kurací perkelt, špenátové halušky
Syrové tajomstvo, pečivo

Farfally so zeleninovou omáčkou
Ovocná bublanina, kakao

Štvrtok
Polievka: zem. s hláv. kapustou, pečivo
Sečuánske morčacie prsia, ryža, šalát

Údená krkovička, kapusta, knedľa
Pizza s bryndzou

Zeleninový šalát s reďkovkou, pečivo
Šéfovský šalát

Škvarkové pagáče
Piatok

Polievka: cesnaková s haluš., pečivo
Obaľovaný hovädzí rezeň, zem., šalát

Mor. soté na ázijský spôsob, tarhoňa, šalát
Zemiakové placky plnené mäsom

Cestovinový šalát s brokolicou
Zapeč. ryba so šampiň., šalát z čer. kapusty

Lievance s džemom
Sobota

Polievka: fazuľová so salámou, pečivo
Bratislavské brav. stehno, knedľa

Nedeľa
Polievka: karfiolová, pečivo

Znojemský hov. guláš, ryža, šalát

Zdravie máš len jedno

Ilustračné foto Peter Halmos

Podľa prieskumov trpí ne-
jakým druhom alergie pri-
bližne každý tretí Európan. 
Úlohu tu zohráva genetic-
ká predispozícia, zhoršu-
júce sa životné prostredie, 
zmena životného štýlu a v 
neposlednom rade aj stres 
a psychika. 
    Ministerstvo zdravotníc-
tva SR zaradilo alergie medzi 
oblasti národného zdravot-
ného výskumu, ktoré najvý-
raznejšie prispievajú k rieše-
niu zdravotníckych problémov 
na Slovensku. Výskyt alergií 
má stúpajúcu tendenciu. Stú-
pa výskyt kožných a respirač-
ných alergií, najmä bronchiál-
nej astmy, nielen u dospelých, 
ale aj u detí. 
   Jar predstavuje pre alergi-
kov nadmiernu záťaž. Orga-
nizmus reaguje na prítom-
nosť alergénov zvýšenou pro-
dukciou protilátok, čo sa mô-
že prejaviť opuchmi, sčerve-
naním pokožky, slzením ale-
bo pálením očí, problémami s 
dýchaním a podobne. V jar-
nom období sú najčastejšími 

alergénmi kvitnúce liesky, jel-
še, topole, vŕby, duby, javory, 
brezy, ku ktorým sa postupne 
pridávajú niektoré druhy tráv.     
   Pacienti trpiaci sennou nád-
chou by mali pozorne sle-
dovať peľové správy, kto-
ré informujú o množstve ale-
bo hustote peľu konkrétnych 
rastlín v ovzduší. Počas su-
chého a veterného počasia 
by mali vetrať a zdržiavať sa 
vonku čo najmenej. Dobrou 
radou je po pobyte na vzdu-
chu si dôkladne vykefovať 
vlasy, aby sa odstránili pe-
ľové zrniečka, ktoré sa tam 
prichytili. 

Rady pre vás:
Alergici poznajú, keď je vo 
vzduchu „peklo“. Každý, 
kto trpí alergiou, by sa mal 
liečiť. Neliečená alergia, a 
s ňou spojená senná nád-
cha, môže viesť asi v tre-
tine prípadov až k prepuk-
nutiu astmy, keď sa aler-
gia rozšíri ďalej do hor-
ných i dolných dýchacích 
ciest.  Alergia sa dá lie-
čiť pomocou metódy na-
zvanej imunoterapia, kto-
rá pracuje na princípe oč-
kovania. Najdôležitejšou 
zásadou alergikov je však 
hlavne prevencia, teda 
snaha o čo najmenší kon-
takt s alergénmi. 

Dôkladne sledujte
peľovú situáciu

Aktuálne informácie o množ-
stve alergénu vo vzduchu 
možno získať z novín, televíz-
neho vysielania alebo inter-
netu. Podľa množstva „svoj-
ho“ alergénu vo vzduchu si 
môžete plánovať denné ak-
tivity a dlhodobo sa pripra-
vovať na preventívne užíva-
nie liekov. 

Plánujte podľa

počasia
Koncentrácia peľových aler-
génov v ovzduší je výrazne 
závislá na vývoji počasia – pri 
oteplení sa množstvo peľu 
vždy výrazne zvýši, v daž-
ďových dňoch sa naopak vý-
razne zníži. Keď je teplý, su-
chý a veterný deň, zostaň-
te radšej doma. Aktivity von-
ku skúste naplánovať krát-
ko po daždi, keď je vzduch 
najčistejší. 

Noste so sebou
vybavenie pre prípad

núdze
Ak trpíte len ľahkou formou 
alergie, nie je treba brať lieky 
dlhodobo. Aj tak však so se-
bou noste po celý čas peľovej 
sezóny lieky, ktoré vám po-
môžu, v prípade náhlej aler-
gickej reakcie. Na alergickú 
nádchu, kýchanie, svrbenie i 
pálenie očí skúste voľne pre-
dajný liek. 

Nepustite peľ do
domu, ani do auta

V období, keď vrcholí peľo-
vá sezóna, príliš nevetrajte 
a v noci spite so zatvorený-
mi oknami. Klimatizácia, či už 
doma, alebo v aute, by ma-
la byť vybavená HEPA filtra-
mi, ktoré boli vyvinuté a pô-
vodne ich používala aj NASA. 
Tieto najdokonalejšie filtre sú 
pre alergikov obzvlášť vhod-
né. Vzduch v spálni zvlhčujú 
pomocou zvlhčovačov. 

Zbavte sa prachu
i roztočov

Príčinou sezónnej alergie 
môžu byť aj roztoče. Darí sa 
im hlavne v matracoch a pe-
rinách. Raz za čas vyper-
te periny a vankúše aspoň 
na 60 °C a dôkladne matrace 
vyčistite. Pomôže sprej, kto-
rý roztoče v matracoch zahu-
bí. Ľudskému zdraviu je ne-
škodný. 

Vykážte zvieracích
miláčikov zo spálne

Nenechajte domácich miláči-
kov polihovať vo svojej poste-
li alebo na gauči. Aj keď bu-
dú možno urazení, ak ich vy-
hodíte z obľúbeného mies-
ta, buďte nekompromisní. Vo 
zvieracej srsti sa totiž peľ veľ-
mi dobre drží, takže vám pes 
alebo mačka v kožuchu pri-
nesú nepríjemnosti. 

Poriadne jedzte
a spite

Začnite každý deň zdravý-
mi raňajkami, do ktorých za-
hrniete čerstvé ovocie alebo 
džús, bohatý na vitamín C. 
Posilníte tak imunitný systém, 
ktorý bude lepšie schopný 
bojovať proti prejavom alergie. 
Pokiaľ ste unavení, symptó-
my alergie sa môžu výrazne 
zhoršiť. Dbajte na to, aby ste 
si každú noc dopriali potreb-
nú dávku spánku.

(Zdroj: TASR)

Pondelok
Polievka: francúzska, pečivo

Maďarský hovädzí guláš, knedľa
Morč. rezeň plnený pórom, ryža, šalát
Špenát. listy s hlivami, opek. zemiaky

Študentský šalát, pečivo
Kur. rezeň na hubách, karfiol s brokolicou

Žemľovka s tvarohom
Utorok

Polievka: fazuľová kyslá, pečivo
Parmský bravčový rezeň, zem., šalát
Kuracie soté na paprike, cestovina

Kač. stehno na pomarančoch, ryža, šalát
Ružový cestovinový šalát s tuniakom

Brav. mäso na kari korení so zeleninou
Palacinky s marhuľ. džemom a orechmi

Streda
Polievka: paradaj. s ryžou, pečivo

Pečené kuracie stehno, zel. ryža, šalát
Plnená paprika, knedľa

Op. klobása, hrach. kaša, uhorka, chlieb
Jablkovo - zeler. šalát s ananásom, pečivo

Zemiakový paprikáš, uhorkový šalát
Rezance s jablkami

Štvrtok
Polievka: terchovská, pečivo

Brav. rezeň na zelenom korení, cestovina
Hydinové ražničí, zemiaky, šalát

Milánske špagety
Bulharský šalát s brav. mäsom, pečivo

Kuracie prsia s plnkou, obloha
Buchty na pare s nutelou, mak.pos., kakao

Piatok
Polievka: šurdica, pečivo

Segedínsky bravčový guláš, knedľa
Prírodná hovädzia roštenka, zel. ryža, šalát

Morč. mäso s brus. omáčkou,
široké rezance

Rančerský šalát, pečivo
Mrkvovo - hub. nákyp, parad. šalát

Koláč kysnutý slivkový, kakao
Sobota

Polievka: zelen. domáca, pečivo
Plnený brav. závitok, zem., uhorka

Nedeľa
Polievka: kelová so zem., pečivo

Kur. rezeň s bazalkou a tymiánom,
tarhoňa, šalát  



Predám kozmodisk. Cena 
20 euro. Informácie na te-
l.č. 617 1708

...
Predám záhradu na Zu-
berštíne. Kontakt: 617 
1509

...

Predám 2- izbový  by t 
v Podbrezovej, murovaný. 
Informácie 0944 423 989

...
Predám 5-izbový rodin-
ný dom v Lopeji, jedno-
poschodový, nízkoenerge-
tický, po kompletnej rekon-
štrukcii. Cena dohodou. 
Kontakt: 0905 319 280

„Zase ďalší rok skončil svoje putovanie a v našich srdciach 
skrytá spomienka. Prosté ľudské prianie do ticha šepkáme, 
že sa raz určite stretneme.“
Piate výročie úmrtia si pripomenieme 
19. apríla, kedy nás navždy opustil náš 
milovaný manžel, otec a starký

Jozef BoHáČIK
z Pohronskej Polhory.

S láskou spomína manželka
a deti s rodinami

Ďakujeme všetkým príbuzným, priateľom, známym a býva-
lým spolupracovníkom za účasť na poslednej rozlúčke s na-
šim drahým manželom, otcom a bratom

Jaroslavom ŠTULAJTERoM 
z Brezna,

za prejavy sústrasti a kvetinové dary, 
ktorými ste sa snažili zmierniť náš hl-
boký žiaľ.  

Smútiaca rodina
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Spomienky

Poďakovanie

Inzertná služba

   Program: začína o 10. hod. slávnostnou svätou omšou v kos-
tole sv. Juraja s piesňami chrámového zboru apoštola Pavla 
z Brezna, od 11,15 hod. alegorický sprievod v dobových kos-
týmoch a ľudových krojoch Lopejom. Starosta obce Ing. J. 
Šteller privíta o 12. hod. hostí, otvorí slávnosti a letnú turistic-
kú sezónu. O 12,15 hod. vystúpi detský folklórny súbor Klá-
sok z Podbrezovej, o 12,50 hod. brejková skupina Street Ele-
ment a o 13. hod. mladí tanečníci z Faber dance school. Diva-
dlo Drak z Prešova sa predstaví o 13,20 hod. piesňami „Na sk-
le maľované“ a o 14. hod. vystúpi skupina historického šermu 
Berezun. Folklórna skupina Bystrina je na programe o 14,20 
hod. a o 15. hod. je vystúpenie Martina Jakubca, speváka ľu-
dových a moderných piesní. Program uzavrie o 15,30 hod. sku-
pina Silo a lampa svieť. 
   V priestoroch záhrady, za poštou, bude postavený historic-
ký stan s výstavkou zbraní a zbroje (bodné, sečné, strelné). 
Spolu so zaujímavým výkladom si budú môcť deti i dospelí vy-
stavované predmety nielen prezrieť, ale aj vyskúšať. Priprave-
né sú atrakcie –  streľba z luku, streľba z kuše, hádzanie vr-
hacími sekerami, zrážanie hláv lúpežníkom, hádzanie krúžkov 
a pre najmenšie deti hádzanie loptičiek.

   Medzinárodným dňom pamiatok a sídel, ktorý si pripomenieme 18. apríla,  sa začína Mesiac 
kultúrneho dedičstva. V tomto období sa viac, ako inokedy zaujímame o históriu okolo nás a je 
tu príležitosť navštíviť aj Hutnícke múzeum Železiarní Podbrezová.  Mesiac kultúrneho dedičstva 
vyvrcholí 18. mája Medzinárodným dňom múzeí a galérií, a tak ako iné inštitúcie podobného za-
merania, aj my počas tohto obdobia pripravujeme pre svojich návštevníkov rôzne aktivity, o kto-
rých sa dočítate v budúcom čísle Podbrezovana.

Z pera dopisovateľov

- Pôvab ochotníckych predstavení, v 
ktorých som v Tisovci hral, alebo kto-
ré som režíroval, sa  mi ťažko  poda-
rí po toľkých rokoch presne opísať. 
Krása divadelných spomienok je v ich  
pominuteľnosti a prchavosti. Pre mňa 
ochotnícke divadlo znamenalo  nevy-
čerpateľný, bezhranične inšpiratívny, 
často nedocenený, občas seba pre-
ceňujúci nástroj  (perpetum mobi-
le) na tvorenie, myslenie a zábavu.  
   Po päťdesiatich rokoch, čo som od-
išiel z Tisovca, mi pripadá nanajvýš 
potrebné sa čitateľom týchto spomie-
nok  najskôr  predstaviť, lebo tí mladí 
v Tisovci ma už nemôžu poznať ani 
ako inžiniera „z pod maši“, ani  ako 
divadelníka - režiséra.  
   Na začiatok by som rád dal čitate-
ľom týchto riadkov uspokojivú odpo-
veď na otázky: „Kto som? Odkiaľ som  
do Tisovca prišiel? Kde sú moje  ko-
rene po meči a kde po praslici? Kam 
až siahajú  moje začiatky  v ochotníc-
kom divadle?
   Narodil som sa  v Harmanci. Gény 
mojich predkov sú u mňa zašifrova-
né a  ich pôvod nie je ani sociálny, ani 
národnostný či politický. Ich pôvod je 
čisto iba ľudský. Jednoducho som ich 
zdedil, ako jediné bohatstvo na tomto 
svete, ktoré patrí iba mne. Myslím si, 
niekde v kútiku duše - úplne hlboko, 
že som zdedil aj herecké gény, ale 
neviem po kom. Genetici  tvrdia, že 
cesty ľudských génov sú nevyspyta-
teľné. Po meči pochádzam z Hornej 
Štubni a po praslici z Medzibrodu. 
Obyvateľov obce  Medzibrod  prezý-
vajú „rakári“ (aj ja sa k nim počítam), 
čo vedia piecť chutnú haruľu, tenkú 
ako čínsky porcelán, pestovať kultú-
ru  ochotníckeho divadla a usporiadať 
dobré zábavy. Tam som strávil svoje 

študentské roky a hrával  v ochotníc-
kom divadle, ktoré bolo liahňou  di-
vadelných ochotníkov. Ochotnícke di-
vadlo účinkuje v  Medzibrode už  od 
nepamäti. Charakteristickým zna-
kom bola  skutočnosť, že divadlo na 
dedine bolo najvýznamnejšou zlož-
kou kultúrno-spoločenského živo-
ta. Stály repertoár tvorili hry od Fer-
ka Urbánka, neskôr i od Jozefa Gre-
gora Tajovského či Boženy Slančíko-
vej -Timravy. Divadelné predstavenie 
sa najčastejšie hrávalo na druhý svia-

tok vianočný, Veľkú noc a fašiangy. 
V ochotníckom divadelnom súbore 
v Medzibrode  som odohral  pár po-
stáv v hrách: Jiřiho  Mahena  Jánošík 
(montáž), Ivana Stodolu - Svätopluk, 
Karla Čapka - Biela nemoc, Alojza 
Jiráska - Lucerna, Ivana Bukovčana 
„Surovô drevo“,  A. D´Usseauo – Ja-
mesa Gowa „ Hlboké korene“ ,  Joná-
ša Záborského  „Najdúch“, Ivana Te-
rena - Rok na dedine,  atď. S hrou Já-
nošík sme v roku 1948 vyhrali  v ce-
loslovenskej divadelnej súťaži orga-
nizovanej ÚSOD  (Ústredie sloven-
ských ochotníckych divadiel) v Tur-
čianskom sv. Martine 1. miesto v ka-
tegórii C (dedinskí pokročilí). Pozva-
li nás na pohostinné vystúpenie do 
hlavného mesta Slovenska – Brati-
slavy.  Naši ochotníci vystúpili 23. ok-
tóbra na javisku Slovenského národ-
ného divadla a to dvakrát za jedno 
odpoludnie. Ja som tam hral študen-
ta teológie. Patrónom nášho predsta-
venia bol Andrej Bagar.
   Na VŠB - hutníckej  fakulte som 
tancoval vo vysokoškolskom súbo-
re a pískal som tam na valašskú 
píšťalku. Počas štúdia som mal per-
manentku do divadla. Každé dva 
týždne som sa tak dostal v Ostra-
ve do divadla.  Za roky štúdia som 
videl množstvo opier a činohier. Po 
ukončení štúdia na HF VŠB Ostrava  
som dostal umiestenku  do Tisovca 
k vysokej peci, ktorá patrila Švermo-
vym železiarňam v Podbrezovej. Od 
2. septembra 1955 som nastúpil do 
zamestnania ako pomocný majster 
k vysokej peci.
   V štyridsiatych rokoch 19. storo-
čia bola tisovská vysoká pec naj-
väčším producentom surového žele-
za, tzv. erárneho komplexu v Uhor-

sku. Železiarska výroba bola rozho-
dujúcim odvetvím Tisovca až do ro-
ku 1965, kedy bývalé Švermove že-
leziarne, n.p.,  vysokú pec v Tisovci 
zrušili. Železo, ktoré ostalo v peci, le-
bo „šichta“ majstra Jána Klincku od-
mietla urobiť posledný odpich, mož-
no vidieť ešte aj dnes. V jubilejných  
rokoch sa na mieste, kde stála vy-
soká pec, stretávajú bývalí zamest-
nanci ŠŽ, n.p.

   Dokončenie
v budúcom čísle

   Dňa 19. apríla 2010 sa o 11. hodine v zasadačke 
ŽP BYTOS, s.r.o., uskutoční dražba 2-izbového by-
tu na Štiavničke, číslo 206/37.
   obhliadka nehnuteľnosti sa uskutoční po do-
hode s pracovníkom exekútorského úradu, č. t.  
0903 807 285. Bližšie informácie záujemcom po-
skytneme priamo v ŽP BYToS, s.r.o.

V marci odišli 
do predčasného dôchodku

Katarína LEITNEROVÁ,
do dôchodku

Miroslav MALIK.
V mene vedenia Železiarní Podbrezová 
a.s. im ďakujeme za odvedenú prácu a do 
ďalších rokov želáme veľa slnečných dní. 

pracovné jubileá
35 - ročné

Ján BARTOŠ, Peter KOLLEGA, Pavol SRNKA
30 - ročné

Ján HRIČÁK, Nadežda SMOLOVÁ, Vladimír ŠVANTNER
25 - ročné

Miroslav BARTOŠ, Ján BOŠEĽA, Peter POKOŠ, Tomáš 
RAJCHEL

20 - ročné
Stanislav DIBDIAK, Daniel HRNČIARIK, Renáta 
KUMŠTÁROVÁ, Drahuša PJATEROVÁ, Svetozár 
SEMANČÍK, Eva ŠKVARKOVÁ

životné jubileá
Ladis lav ANTAL,  Ing.  Jozef  BÚLIK,  Ľubomír 
DANKO, Pavol GIERTL, Ľubomír HAVRAN, Katarína 
JÁNOŠÍKOVÁ, Vladimír ŠVANTNER, Anna BELKOVÁ, 
Jaroslav FAŠKO, Anna KAMZÍKOVÁ, Ľubomír 
KRŠTENÍK, Marian LEITNER, Marta LOVÁSOVÁ, 
Daniela MEDVEĎOVÁ, Jaroslav NOSÁĽ, Juraj 
PANČUŠKA, Božena SZÁNTÓOVÁ, Viliam ŠKULTÉTY, 
Juraj TURČIN, Alžbeta WEISENBACHEROVÁ, Pavol 
MICHALISKO, Pavol OLBRYCHTOVIČ, Ján ŠŤANGA, 
Ján ŠUHAJDA, Ján WEISENBACHER

Neprehliadnite!

Odišli do dôchodku
aprílovým

Pozývame vás na jedenásty ročník

ktorú organizuje obec Podbrezová a Farský úrad v Lopeji, 
v nedeľu 25. apríla 2010 v Lopeji.

JarneJ SlávnOSti
SvätéhO JuraJa,

Pri príležitosti osláv 150. výročia ochotníckeho divadla v Tisovci bo-
lo 26. marca 2010 riaditeľkou GMoS Mgr. Darinou Kišákovou  udelené 
verejné Poďakovanie za rozvíjanie a uchovávanie kultúrnych hodnôt 
a tradícií v oblasti ochotníckeho divadla v regióne Gemera – Malohon-
tu,  Ing. Jánovi Greschnerovi, bývalému personálnemu námestníkovi 
Švermovych železiarní, ktorý nám poslal do redakcie svoje spomienky:
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Vo Viedni sa dňa 3. apríla uskutočnil turnaj 
NBC „A“ kategórie, ktorý sa započítava do 
Svetového rebríčka NBC. Podbrezovú re-
prezentovali, v silnej konkurencii hráčov 
z ôsmich krajín, Vilmoš Zavarko, Jovan Ča-
lič, Milan Tomka a Tomáš Pašiak. V turnaji 
boli hráči rozdelení do trojčlenných skupín. 
Pašiak a Tomka svoje skupiny vyhrali. Za-
varko (1) a Čalič (4) boli podľa postavenia 
vo svetovom rebríčku medzi nasadenými 
hráčmi. Prvé kolo bolo konečné pre Tomku 
a Čaliča. Tomka prehral 0:2 so Slovincom 
Stoklasom a Čalič vypadol na sudden victori 
s neskorším víťazom Hergetom z Maďarska, 

ktorý dal stop aj ďalším hráčom z Podbre-
zovej,  v štvrťfinále Pašiakovi a v semifiná-
le Zavarkovi. Zavarko následne prehral zá-
pas o tretie miesto s Boantom z Rumunska.
Výsledky Veľkej ceny
Rakúska 2010 - muži:
1. Zoltán Hergét (HUN) 
2. Mitja Gornik (SLO)
3. Claudiu Boanta (ROM)
4. Vilmoš Zavarko (SRB) – ŽP Šport. 
   Zavarko si týmto umiestnením udr-
žal postavenie svetovej jednotky v reb-
ríčku NBC.

(kys)

1. liga žiakov
   Pätnáste kolo prvej žiackej ligy sa 
uskutočnilo 27. marca, kedy družstvo 
ŽP U-15 s Ružomberkom pre-
hralo 3:5 (1:4). Góly za domácich 
vsietili Németh, Jakuba a Har-
van. Prvoligové B - družstvo žia-
kov remizovalo s Ružomberkom 1:1 
(0:1). Gól za domácich strelil K. Dekrét.

...
2. liga dorast

   Pokračovala 28. marca 18. kolom, 
v ktorom sa na podbrezovských tráv-
nikoch stretli ŽP B U-18 – FK Poprad 
3:1 (1:0). Strelci gólov za ŽP: Tŕník 
dva a Fedor. Dorastenecké B druž-

stvo U-16 s FK Popradom vyhralo 3:0 
(1:0), ked dva góly strelil Urbánik a je-
den Kučerák. 

...
1. liga dorast

   Devätnástym kolom pokračo-
vala 1. dorastenecká liga v prvý 

aprílový deň. Na domácej pôde priví-
tal dorastenci ŽP U-19  súpera z Tesly 
Stropkov. Podbrezovský tím vyhral 1:0, 
keď jediný gól zápasu padol už v pr-
vom polčase z kopačky Fašku.
   Družstvo domácich U -17 remizova-
lo gólom Ferenčáka, ktorý vyrovnal ne-
priaznivý vývoj zápasu po góle Demču.

(rk)

ČSoB Bratislava
Marathon 2010

   Piaty ročník bratislavského mest-
ského maratónu sa uskutočnil 28. 
marca s účasťou 3 677 bežcov rozde-

lených do siedmich kate-
górii. Víťazstvo v marató-
ne mužov i žien si odnies-
li kenskí vytrvalci, v súťa-
ži mužov vyhral Edwin Ki-

bowen a v pretekoch žien zvíťazila Li-
lian Koechová. Zo slovenských prete-
károv skončil ako najlepší Martin Ho-
lečko z Krompách, ktorý obsadil tre-
tie miesto.  V polmaratóne sa bojova-

lo aj o slovenské tituly. Z mužov si titul 
majstra SR vybojoval Miroslav Vanko 
a zo žien Janka Zatlúkalová (zabeh-
la maratón ako tretia najlepšia že-
na, s osobným rekordom 1:17:06 h).   
V štartovnom poli 
polmaratónu boli 
medzi 1021 pre-
tekármi aj naši bežci. Pavol Faško 
obsadil v celkovom hodnotení 27. 
miesto a v kategórii muži nad 40 ro-
kov bol 3. (za Petrom Prešnajderom 
zo Skalice a Ľubošom Cesnakom zo 
Žiliny). V kategórii jednotlivcov – žien 
do 34 rokov skončila Jana Dančíko-

vá zo ŽP Informatika na 93. mieste.

Faško druhý
   Mestské kritérium „Zvolenská kori-
da“ sa uskutočnilo 3. apríla vo Zvo-

lene za medziná-
rodnej účasti 40 
pretekárov kate-

górie nad 40 rokov. Forma nášho 
bežca Pavla Fašku sa neustále zlep-
šuje, čo dokázal aj výkonom na tej-
to trati, kde pred seba pustil len ma-
ďarského bežca a skončil na dru-
hom mieste.

(vk)
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 *futbal *futbal * futbal*

V nasledujúcom týždni začína jar-
ná sezóna pre členov Cyklistic-
kého klubu ŽP Šport, a.s.  Nie-
len o príprave na ročník 2010 ho-
voríme s trénerom Petrom Med-
veďom: 

Vráťme sa k hodnoteniu minulo-
ročnej sezóny.
   - V minulej sezóne sme absolvo-
vali šesťdesiatjeden pretekov do-
ma aj v zahraničí, z ktorých sme si 
priniesli tridsaťsedem víťazstiev. Na 

majstrovstvách Slovenskej republiky sme získali trinásť medailí, 
z toho päť majstrovských titulov. V konečnom hodnotení sezóna 
dopadla pre náš klub veľmi dobre.

Ako prebiehala vaša zimná príprava? 
   - Prípravu na cyklistickú sezónu ročníka 2010 sme zača-
li už v januári, pravidelnými tréningmi v telocvični a posilňovni v 
Športovej hale na Štiavničke. Vo februári sme absolvovali zim-
né sústredenie na bežkách, na trasách Podbrezová – Štiavnička, 
v areáli biatlonu v Osrblí sme trénovanie beh na lyžiach. Jarné 
sústredenie bolo naplánované na desať dní a malo sa uskutočniť 
od 20. marca v Chorvátsku. Vzhľadom na to, že počasie u nás 
bolo rovnaké ako v Chorvátsku,  zostali sme opäť v Podbrezovej, 
kde sme v lokalite Štiavnička najazdili prvé objemové kilometre. 

Kedy začínajú pre vás jarné zápolenia?
   - V prvom rade treba povedať, že v  nadchádzajúcej sezó-
ne chceme byť samozrejme ešte lepší, ako v tej minulej. Prete-
kať budeme v cyklokrose, cestnej a horskej cyklistike. Prvé pre-
teky tejto sezóny začínajú už 11. apríla  v Turčianskych Tepli-
ciach, kde sa uskutoční Slovenský pohár v MTB, o týždeň na to 
sa konajú preteky Európskeho pohára v Slovenských Ďarmo-
tách,  tiež v disciplíne MTB. Prvé cestné preteky absolvujeme 
25. apríla v Trnave.

Súpiska cyklistov je nabitá mládežníkmi, môžete nám ich 
priblížiť?
   - Členskú základňu tvorí pätnásť  pretekárov, ktorí sú zara-
dení do Centra talentovanej mládeže (CTM). Máme obsadené 
všetky mládežnícke vekové kategórie – od mladších žiakov po 
juniorov. Najväčšie očakávania vkladáme od našej pretekárskej 
jednotky – juniorky Natálie Šimorovej, ktorá sa v MTB presadila 
už aj v medzinárodnej konkurencii. Máme silné družstvo kade-
tov, z nich medzi najlepších patria Ondrej  Glajza a Šimon Vo-
zár. V starších žiakoch si najlepšie počínajú Tereza Medveďo-
vá a Pavol Kvietok.

(vk)

Zo zápasu ŽP B – HSC Humenné.                                                                  Foto: A. Nociarovej

ŽP B – I. HSC Humenné 1:1 (0:0)
Góly: 52. min. Sedliak, 83. Gavaľa  Pred 230 divákmi rozhodoval Staník. ŽK: 
Blaško. Zostava domácich: Hanák – Turňa, Nosko, Minčič, Blaško, Kočan, Pó-
dio, Betka, Pančík, Sedliak, Púchy.
   V prvom polčase bola hra v strede poľa vcelku vyrovnaná, aj zásluhou rých-
lych a bojovných hostí. Domáci nevyužili dobre príležitosti na strelenie gólu 
Sedliakom ani Púchym, preto polčas skončil nerozhodne. Do druhej polovice 
zápasu nastupovali domáci s cieľom streliť gól. Podarilo sa to po tresnom ko-
pe hlavičkou Sedliakovi, v 52. minúte. Niekoľko dobrých príležitostí Železiari 
nevyužili. Nedáš – dostaneš sa potvrdilo v 83. minúte po rohovom kope,  stre-
lou z hranice pokutového územia železiarov vyrovnal Gavala. V závere stret-
nutia mohli domáci strnúť víťazstvo na svoju stranu, avšak z príležitosti  Ku-
bašiaka ani Giertliho nedokázali skórovať.

...
MFK B. Bystrica – ŽP B 0:0

Pred 140 divákmi rozhovodal Krivošík. ŽK: Nosko, Minčič, Karásek, Turňa.
Zostava ŽP: Hanák – Podstavek, Nosko, Minčič, Turňa, Pódio, Betka, Kocan, 
Karásek, Giertl a Sedliak. Striedali Pančík, Nikel a Púchy.
   Hostia  nastúpili na súperove ihrisko pod dojmom vysokého víťazstva na 
jeseň v Brezne, čo malo negatívny vplyv na vývoj prvého polčasu. Domáci 
sa jednoduchými akciami a bojovnosťou dostali do dvoch dobrých príležitos-
tí, ktoré zahodili len vďaka zbrklosti. Železiarni si síce tiež vypracovali gólo-
vé príležitosti, ale ani Minčič, Nosko, Sedliak či striedajúci Púchy, ich nedoká-
zali premeniť. Dvakrát sa vyznamenal domáci brankár Lauko, pri strele Min-
čiča a hlavne, keď trestný kop Turňu dokázal vytlačiť na brvno svojej brán-
ky. Nakoniec sa domáci mohli radovať z gólu, avšak Starší ani Banyar sa ne-
dokázali zorientovať sami pred šestnástkou Hanáka.                       J. Daučíkn 10. apríla o 10. hod. štart prvého ko-

la terénnych pretekov motocyklov EN-
DURO CROSS 2010 v Brezne – Lúčky,
n druholigové zápasy ŽP B sa uskutoč-
nia na futbalovom štadióne v Brezne:
10. apríla o 15,30 hod. s Duklou B. Bys-
trica, 24. apríla o 16. hod. s Čadcou, 28. 
apríla o 16. hod. s Lipanmi,
n 11. apríla o 10. hod. usporiada SCK 
Ďumbier cyklistické podujatie – Otvá-
ranie studničiek, so zrazom na Chvati-
mechu pri Pizzerii,
n 18. apríla o 7. hod. zraz na Bezenskej 
ulici v Brezne  s absolvovaním cyklotú-
ry Okolo Rimavskej Soboty,
n 25. apríla o 7. hod. zraz na železnič-
nej stanici v Brezne na cyklotúru Oko-
lo Urpína.

Športové akcie

Z bežeckých tratí

Zavarko štvrtý na Veľkej cene Rakúska 2010

Pred štartom
jarnej sezóny


