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Spoločenská
rubrika

Nadácia Miška Sotáka vznikla za
účelom poskytovania  materiálnej
pomoci, nadaným deťom zo sociál−
ne slabších rodín na rozvoj ich pri−
rodzeného talentu v oblasti športu,
vzdelávania, publikačnej a výchovnej
činnosti, resp. v oblasti kultúry. Na−
dácia je spoluorganizátorom akcií
zameraných na  rozvoj mládeže.
Úzko spolupracuje s Nadáciou Žele−
ziarne Podbrezová  a spolupodieľa
sa na rôznych projektoch v oblasti
športu, kultúry, príp. vzdelávania. Ak
pociťujete, že aj vy sa chcete podie−

S   Ing .  Jú l i usom Kr i váňom,  obchodným r i ad i te ľom ŽP  a . s .

Skutočnosť prevyšuje plán
Pán riaditeľ, ako hodno−
títe štart do roku 2008?
   − Vrátim sa do uplynulé−
ho roka. Situácia sa javila
inak, ako v predchádzajú−
com období. Dopyt po oce−
ľových výrobkoch sa tro−
chu zníži l  a týkalo sa to
hlavne nášho sort imentu,
bezšvíkových valcovaných
rúr. Do Európskej únie sa  do−
vážalo z Číny zhruba 50 tisíc
ton oceľových výrobkov me−
sačne a to bola príčina takejto
situácie. Zvrat nastal na konci
roka,  kedy čínska vláda zru−
šila proexportnú výhodu pre
výrobcov oceliarskych vý−
robkov. Po dvoch rokova−
niach európskych výrobcov
oceľových rúr ESTA v
Číne, bol i  pr i jaté účinné
opatrenia.
   Tento rok z hľadiska čí−
sel z predaja a zo situácie
na trhu nasvedčuje, že do−
pyt po oceliarskych výrob−
koch opäť rastie. Netýka sa
to len nášho sortimentu. Z in−
formácií od poľských a čes−
kých výrobcov usudzujeme,
že rastie záujem aj o dlhé a
ploché výrobky. Na sklonku
minulého roka vzrástla cena
oceľového šrotu, rastú ceny
prísad, čo pochopiteľne
ovplyvňuje aj cenu oceliar−
skych výrobkov.
   Obchodný plán ŽP a.s.
bol zostavovaný na konci

tretieho a vo štvrtom kvar−
táli uplynulého roka. Naplá−
nované objemy boli rozde−
lené pre jednotlivé obchod−
né organizácie našej spo−
ločnosti  a zostavených
bolo niekoľko variantov, so
zreteľom na možné očaká−
vané situácie. Vo februári
došlo v obchodnom pláne k
zmene, boli zvýšené ceny,
pri zachovaných objemoch
výroby.
Sme v treťom mesiaci pr−
vého štvrťroka, aké ob−
dobie máme za sebou z
hľadiska plnenia ob−
chodného plánu?
  −  Je marec (3. marca −
pozn. redakcie) a my máme
za sebou dva mesiace vý−
roby a expedície našich vý−
robkov odberateľom. Celko−
ve boli objemy výroby, kto−

ré sme si na toto obdobie
naplánovali, splnené, dokon−
ca prekročené v nosných
prevádzkarňach, ako je val−
covňa bezšvíkových rúr,
ťaháreň rúr a oceliareň.
Budete aj konkrétnejší?
   −  Pre valcovňu bezšví−
kových rúr obchodný plán
na prvý štvrťrok zahŕňal
objem výroby 28 tisíc ton,
potvrdených je 28 604 ton
zákaziek. V oblúkarni plán
predstavoval 883 ton, po−
tvrdených bolo 991 ton.
Pre ťaháreň rúr bolo pláno−
vaných 12 622 ton, potvr−
dených bolo 12 652 ton
rúr. Z hľadiska výroby kon−
tinuálne odlievaných oceľo−
vých blokov, kde plán
predstavoval 35 600 ton,
bolo potvrdených 36 500
ton. Vo výrobe hydraulic−
kých rúr sme pôvodne na−
plánovali 175 ton, plán však
bol modifikovaný na 225 ton,
potvrdených máme dnes
193 ton a verím, že plán spl−
níme.
A čo ostatný sortiment?
   −  Zat iaľ,  v porovnaní s
plánom, nemáme naplnenú
zvarovňu rúr veľkých prie−
merov, kde bol štvrťročný
plán postavený na 720 ton,
doposiaľ máme potvrde−
ných 644 ton. Po skúse−
nostiach z dvoch predchá−
dzajúcich mesiacov som

presvedčený, že plánova−
né čísla splníme. Problema−
tické sú zatiaľ redukcie, z
plánovaných 23 máme po−
tvrdených 10 ton. Zatiaľ ho−
vorím preto, že ide o výro−
bok, po ktorom dopyt
vzrastá na jar a preto ve−
rím, že v apríli sa situácia
zlepší. V sortimente zvára−
ných ťahaných rúr bol plá−
novaný objem výroby na
502 ton a zatiaľ máme na−
plnenú polovicu z tohto
množstva. Zvýšením ceny
pásky a následným zvýše−
ním našej ceny sme prišli o
niektoré dlhodobé zákaz−
ky. Podobná je situácia s
kal ibrovanými rúrami. Z
plánovaných 750 ton máme
dosiaľ potvrdených 605
ton. V druhovýrobe máme
z plánovaných 770 ton pot−
vrdených 737 ton. Vo výro−
be zváraných ťahaných rúr
z plánovaných 3 ton máme
zákazky na 2 tony výroby.
Z plánovaného objemu vý−
roby zváraných kalibrova−
ných rúr 29 ton máme po−
tvrdených 28 ton.
Celkovo?
   − V hmotnom vyjadrení −
obchodný plán na prvý
štvrťrok počítal so zákaz−
kami v objeme 80 427 ton
a skutočnosť predstavuje
81 251 ton výroby. Vo f i−
nančnom vyjadrení 2 miliar−
dy 158 miliónov korún tiež
predstavujú nárast v po−
rovnaní s plánom.

Prezradíte nám perspek−
t ívy aj na nasledujúce
obdobie?
   − V týchto dňoch už potvr−
dzujeme druhý štvrťrok, apríl
a ďalšie mesiace. Z celko−
vého objemu, ktorý je po−
dobný ako predchádzajúci,
máme nabrať zákazky vo
všetkých výrobkoch v obje−
me 80 851 ton,  dnes máme
potvrdených zhruba 11 200
ton. V hodnotovom vyjadrení
to predstavuje 312 miliónov
korún. Ak by som mal hovo−
riť o perspektíve druhého
kvartálu, o naplnení záka−
ziek, môžem smelo povedať,
že nebude problém so za−
bezpečením plánovaných
objemov. Cenová komisia si
na februárovom zasadnutí
vytýčila zvyšovanie ceny,
čím sa zvýšia aj plánované
tržby. Upravený obchodný
plán bude predložený v naj−
bližších dňoch predstaven−
stvu na schválenie. Násled−
ne sa to bude týkať plánova−
ných úloh pre jednotlivé ob−
chodné spoločnosti.
    Zo súčasného pohľadu
tak možno konštatovať, že
po bezšvíkových  rúrach je
dopyt vysoký. Ani oceliari
nemusia mať obavy, pre−
vádzkareň môže ísť naplno
aj po modernizáci i  a ná−
slednom zvýšení objemu
výroby, zákaziek na konti−
nuálne odlievané oceľové
bloky máme dostatok.

O. Kleinová

Vážení  kolegovia,
  ž i vo t  ok rem pekných  chv í ľ
prináša každému z nás i situá−
c ie ,  kedy  nev ieme ako  ďa le j .
Vtedy očakávame, že na bl ízku
bude n iek to ,  k to  nás  vypoču−
je a pomôže, možno prežil  nie−
čo podobné a má pre nás r ie−
šenie. Nikdy nevieme, či sa to
s tane dnes ,  za j t ra . . .
  Zákonnú možnosť  darovať  2
percentá dane tret iemu sekto−
ru  sme všetc i  p r iv í ta l i ,  p re to−
že tak to  môžeme pr iamo roz−
hodnú ť  a  ovp lyvn i ť  p r í sun  f i −
nanci í  konkrétnym subjektom.
Dávame p re to  i  t en to  rok  na
zváženie,  kde t ie to  prost r ied−
ky  darova ť .  Využ ime opä ť
možnos ť  da rova ť  2  percen tá
dane Nadáci i  Železiarne Pod−
b rezová .  Pomáha vše tkým,
ktorí sú na jej pomoc odkázaní

Ak vám ako zamestnancom vykoná ročné zúčtova−
nie dane zo závislej činnosti zamestnávateľ, stačí
vyplniť a predložiť Vyhlásenie o poukázaní 2 %
dane z príjmu do 30. apríla  2008 daňovému úra−
du v mieste svojho trvalého bydliska. Spolu s Vy−
hlásením doložíte potvrdenie svojho zamestnáva−
teľa, že vaša daň, vyplývajúca z ročného zúčtova−

Ako  poukázať 2 percentá dane?
nia, bola odvedená daňovému úradu. Ak sa roz−
hodnete pre Nadáciu Miška Sotáka, potrebné tla−
čivá získate v mzdových učtárňach.
V prípade, že si podávate daňové priznanie samo−
statne,  uvediete ako prijímateľa 2 percent dane Na−
dáciu ŽP alebo Nadáciu Miška Sotáka.

ľať na podpore mladých,
využite túto možnosť a ve−
nujte svoje 2 percentá vla−
ňajšej dane Nadácii  Miška
Sotáka. Za všetkých, ktorí

pomoc potrebujú ďakujeme.
Ing. Mária Sotáková,

správkyňa nadácie

a čo je  dô lež i té ,  pomoc sme−
ru je  do nášho reg iónu.
   Činnosť Nadácie je zamera−
ná na finančnú a materiálnu
pomoc fyzickým a právnickým
osobám v oblasti zdravotníctva,
športu, vzdelávania, sociálnej
sféry a kultúry. Používa na to
nielen prostriedky, získané z
2 percent dane, ale i ďalšie
dotácie formou darov, predo−
všetkým od Železiarní  Pod−
brezová a.s. ,  a le i  ďalších
subjektov.
  O výpomoc z prostriedkov
Nadácie môžu požiadať obča−
nia zo sociálne slabších
vrst iev,  osoby dlhodobo
choré, zdravotne  postihnu−
tí,  talentovaná mládež v ob−
lasti športu a kultúry, talen−
tovaní mladí ľudia na podpo−
ru ich vzdelávania.

   Chceme poďakovať všetkým
darcom,  k tor í  do teraz  pr ispe−
l i  svo j ím  percen tom dane  a
ver íme,  že  sa  ok ruh  darcov
rozšír i ,  okrem svojho zriaďova−

te ľa  Že lez ia rn í  Podbrezová
a .s . ,  č i  už  z  radov  f yz i ckých
alebo právnických osôb a tým
sa zvýši možnosť podpory Na−
dác ie  ŽP,  h lavne  v  reg ióne
Horehron ie .

Ing.  Soňa Máz iková,
správca Nadácie ŽP
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Foto: I. KardhordováAko sa chránite pred jarnou únavou?

EURO –  INFO

Pavol Fiľo, Tcú
  − Ja sa nepotrebujem chrániť pred
jarnou únavou. Nemám pocit, že
by som mával problémy s jarnou
únavou a pripisujem to životospráve,
vďaka čomu som aj pravidelným
darcom krvi. Výhodou darcovstva
krvi je aj pravidelná preventívna
kontrola a tak človek vždy vie, na
čom je.

Projekt jednotných eurových platieb
zrovnoprávni domáce a zahraničné prevody

Zuzana Kučerová, Pdp
  − No veru občas mám pocit, že
ide na mňa jarná únava. Nie je to
síce často, ale niekedy som ospalá
a unavená. Na jar sa preto sna−
žím čím viac zdržiavať na čerstvom
vzduchu, konzumujem vitamíny vo
forme ovocia, zeleniny. Snažím sa
čistiť si organizmus bylinkovými čaj−
mi, cvičím aerobik a pilates.

Igor Motyčka, dôchodca
  − Nemám s tým zatiaľ problémy.
Myslím si však, že treba sa sprá−
vať striedmo. Všetko s mierou
a k tomu pohyb v prírode. Kým
som chodil do práce, hoci zdravot−
né problémy som nemával, nemal
som veľmi čas myslieť na seba.
Dnes sa venujem viac rodine
a dbám aj o životosprávu.

Vladimír Venger, Oz
  − Na jar konzumujeme v rodine med−
vedí cesnak – bylinka podobná konva−
linkovým listom je ideálna na očiste−
nie organizmu − napokon aj medvede,
keď sa prebudia ju vyhľadávajú. Dá−
vame ju do šalátov, omáčok... Odpo−
rúčam všetkým. Už v marci sa dá nájsť
v močarinách a na slnečných miestach,
účinná je kým nezačne kvitnúť.

Milan Náter, Oz
  − Prechádzkami po čerstvom vzdu−
chu, dopĺňaním vitamínov, ja osob−
ne aj kyslou kapustou, deti ju veľ−
mi nechcú, tak jedia jablká, citró−
ny... Nespomínam si, že by som
niekedy mal problém s jarnou úna−
vou. Skôr tá únava na mňa dolie−
ha v decembri. Ako sa však dni
predlžujú, únava sa stráca.

Priestor jednotných eurových
platieb SEPA bude rozhodujúcim
nástrojom bezhotovostného pla−
tobného styku v Európskej únii.
Je to takmer mesiac, čo sa pro−
jekt uviedol do praxe. Slo−
venské banky sa však so za−
vádzaním jednotných pla−
tieb neponáhľajú. Celoeu−
rópsky projekt sa má ukon−
čiť až v roku 2011. Súčas−
nou úlohou číslo jeden pre
naše banky je pritom prechod
na euro.

Jednotne a rovnoprávne
 Cieľom projektu SEPA je odstrániť
rozdiel medzi cezhraničnými a vnút−
roštátnymi platbami v eurách. “Jed−
notná platobná oblasť bude priesto−
rom, v ktorom budú môcť ľudia, fir−
my a ďalšie subjekty realizovať a pri−
jímať cezhraničné a vnútroštátne plat−

by v eurách za rovnakých podmie−
nok, práv a povinností bez ohľadu
na svoje sídlo. V rámci SEPA by sa
mali všetky cezhraničné platby rea−
lizovať rovnako rýchlo, lacno a bez−

pečne ako domáce platby,” vy−
svetľuje Jitka Patůčková, ria−
diteľka prevádzky Komerčnej
banky.
Klientom bude na platby po−
stačovať vytvorenie jedného
bankového účtu. SEPA vytvára
spoločné štandardy pre plat−

by a inkasá a zároveň definuje jed−
notné požiadavky pre platobné karty
a terminály. Projekt má tiež za úlohu
posilniť európsku integráciu pomo−
cou trhu služieb platobného styku,
kde budú rôzne služby ponúkané za
rovnakých základných podmienok.
SEPA pritom neznamená rovnaké
poplatky v celom priestore. Každá

banka bude mať naďalej svoju ban−
kovú politiku. Zladia sa však ceny za
cezhraničné a domáce platby.

Rýchlejšie prevody
Náš zákon o platobnom styku hovorí,
že tuzemský prevod − úhrada alebo
inkaso − medzi klientmi dvoch rôz−
nych bánk musí byť vykonaný
prostredníctvom lokálneho zúčtova−
cieho systému. Projekt SEPA pred−
pokladá stieranie rozdielov medzi do−
mácimi a cezhraničnými platbami,
ktoré majú byť uskutočnené
prostredníctvom systémov zúčtovania
kompatibilných so SEPA. Lehoty na
uskutočnenie tuzemských platieb sú
stanovené na nasledujúci bankový
deň, po odpísaní hodnoty úhrady z
účtu príkazcu. Pri cezhraničných plat−
bách je lehota päť bankových dní.
Slovenská banková asociácia bude
sledovať, aby pri domácich platbách
nedošlo k zhoršeniu v súčasnosti
existujúcich platobných služieb, na
ktoré sú bankoví klienti zvyknutí.
Podľa Európskej komisie do konca
roku 2011 platobný prevod v akej−
koľvek mene nesmie trvať dlhšie ako
tri dni, od dňa zadania a po roku
2011 nesmie byť dlhší ako jeden
deň.

Na začiatok formulár
Podľa výkonného riaditeľa Slovenskej
bankovej asociácie Ladislava Unčov−
ského je v schéme SEPA na Sloven−
sku prihlásených zatiaľ sedem bánk.
„Banky zriadili výbor na implemen−

táciu systému SEPA, avšak gro práce
bude spadať do roku 2009,” hovorí
Unčovský. Podľa neho je v súčasnosti
najdôležitejšia príprava bánk na pre−
chod na jednotnú európsku menu.
Slovenská sporiteľňa, Citibank,
ČSOB, UniCredit Bank boli zare−
gistrované v januári, v marci sa k nim
pridali Tatra banka, VÚB banka a
Komerčná banka. „V prvej fáze sú
banky pripravené prijímať prichádza−
júce platby, do konca roka sa k nim
pripoja aj odchádzajúce platby v
eurách,” konštatuje hovorkyňa
UniCredit Bank Zuzana Ďuďáková.
Banky sa dohodli na používaní jed−
notného formulára pre kreditné pre−
vody, ktorý bude zhodný pre papie−
rové a elektronické platobné príka−
zy. Formulár bude podporovať tech−
nológiu OCR − rozpoznanie písaných
znakov.

Čas je náš nepriateľ. Neuveriteľne letí
a prípravu na nedávne Vianoce už vy−
striedalo veľkonočné upratovanie.

V posledný februárový týždeň aj počasie evidentne pripomínalo
prebúdzajúcu sa prírodu a preto nám skutočne nič nestálo v ceste
opýtať sa vás na jarnú únavu. Nepredpokladali sme, že víkend
bude opäť poznamenaný snežením a dokonca víchricou. Našťastie
sme nezaznamenali nejaké veľké škody, odniesla si to zasa jed−
na tuja, tentokrát na futbalovom štadióne. Anketou sme vám
chceli pripomenúť jar a zdôrazniť dôležitosť dodržiavania životo−
správy a pohybu na čerstvom vzduchu. Slnečné lúče sú však ešte
veľmi zubaté a preto stále platí: nezhadzujte ešte zimníky, na jar
sa treba obliekať čo najteplejšie.                        O. Kleinová

Vyššie náklady
  Po prechode na euro, ktoré bude
banky stáť stámilióny korún, sa budú
musieť pripraviť na ďalší zásah do roz−
počtov. „Nedá sa konkrétne povedať,
aké budú náklady typickej banky, lebo
typická banka neexistuje,“ hovorí Martin
Kadorík, riaditeľ odboru podpory kariet
Komerčnej banky. Náklady sa podľa
neho budú líšiť podľa veľkosti a zame−
rania konkrétnych bánk. Orientačne
však môžem povedať, že to bude rá−
dovo v desiatkach až stovkách milió−
nov korún. Upraviť vš. systémy tak,
aby plne vyhovovali a boli kom−
patibilné so štandardmi SEPA.
Najväčšie náklady sú spojené s elek−
tronickým bankovníctvom. Závisí to od
toho, kto si zvolí akú stratégiu. Menší
hráči na trhu môžu použiť služby inej,
väčšej banky.

Prevzaté HN

Nabíjanie baté−
rie notebooku
sa zdá jednoduché. Stačí zapojiť po−
čítač do elektrickej siete a je to. Ale po−
zor, nesprávne nabíjanie môže nielen
znížiť kapacitu akumulátorov, ale aj vý−
razne skrátiť ich životnosť. Vo všeobec−
nosti platí, že ak notebook dlhšie ne−
používame, batériu treba z neho vy−
brať. Vybíjanie je samovoľný proces
a dochádza k nemu aj pri nevyužíva−
ní batérie. Nebuďte preto prekvape−
ní, keď v nej po dvoch mesiacoch
v skrini už nezostane žiadna „šťava“.
Nevystavujte ju však počas tohto ob−
dobia prudkým zmenám prostredia,
priame slnko či blízke výhrevné tele−

so jej určite nepomôžu. Pri skla−
dovaní by teplota nemala pre−
siahnuť 30 stupňov
Celzia a klesnúť pod
10 stupňov Celzia.
   Rovnako ju môžete odpojiť
aj v prípade, že máte prenosný počí−
tač trvalo pripojený k sieti. Moderné
batérie majú poistku proti nabíjaniu,
ak je v nej ešte dostatok energie. Tým
sa eliminuje počet nabíjacích cyklov
a predlžuje sa životnosť batérie. Tak
ako každý iný akumulátor, aj noteboo−
ková batéria má totiž obmedzený po−
čet nabití, ten je zvyčajne limitovaný čís−

lom 500. Následne
sa jej skracuje čas jej
výdrže. Pri starších
batériách typu NiCd
a niektorých NiMH je

známy aj efekt pamäte
alebo i zdanlivej straty jej

kapacity. Do určitej miery sa tomu dá
zabrániť úplným vybíjaním a nabíjaním
batérie. Ak už nič nepomáha, zostá−
va len jedna rada. Vyberte sa do ob−
chodu a kúpte si nový akumulátor. Ba−
térie starnú rovnako ako človek a aj
keď ich vôbec nebudete používať, po−
stupne ich výkonnosť klesne.

A. Šikida

Prvý marcový víkend.
Foto: F. Hrablay
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FEBRUÁR VO VÝROBE

POROVNANIE PLNENIA ÚLOH VÝROBY

 JANUÁR 2008 FEBRUÁR 2008 I. − II. 2008

PLYNULO ODLIEVANÉ BLOKY 103,40 101,10 102,20
BEZŠVÍKOVÉ VALCOVANÉ RÚRY 100,37 102,57 101,46
ZVÁR. RÚRY VEĽKÝCH PRIEMEROV 79,70 111,06 95,07
BEZŠVÍKOVÉ  ŤAHANÉ  RÚRY 100,31 100,34 100,32
ZVAR.RÚRY ŤAHANÉ 61,47 58,91 60,23
KALIBR.ZVAR.RÚRY 78,38 82,32 80,27
RÚROVÉ OBLÚKY 103,19 110,74 106,88
HUTNÁ DRUHOVÝROBA (PV−10) 100,09 92,33 96,32
HD−HYDRAULICKÉ RÚRY 143,67 111,07 127,37

Ing. Anton Mojžiš,
asistent výrobného riaditeľa,

informuje:

  Po priaznivých výsledkoch dosiahnutých v prvom
mesiaci roka sme aj od februára očakávali pokračo−
vanie v nastúpenom trende. Zákazky vo väčšine pre−
vádzkarní dosahovali plánované objemy, menej ich
bolo v ťahárni rúr pre zvárané ťahané a kalibrované
rúry a v hutníckej druhovýrobe pre výrobky z bez−
švíkových rúr. Dostatok zákaziek umožnil optimali−
zovať organizáciu výroby jednotlivých druhov výrob−
kov, znížiť organizačné prestoje a tým lepšie využiť
hrubý pracovný čas na výrobu. V sumáre boli dosiah−
nuté výsledky minulého mesiaca dobré a priaznivo
sa prejavia aj vo výsledku hospodárenia.
(Percentuálne plnenie úloh výroby a nakládky v prvých
dvoch mesiacoch je uvedené v grafoch a tabuľke).

OCELIAREŇ
   V tejto prevádzkarni sme
pokračovali v nastúpenom
trende organizácie práce.
Medzi dlhé sekvencie liatia
boli vhodne umiestňované
krátke sekvencie špeciál−
nych akostí, s cieľom do−
siahnutia optimálneho plne−
nia požiadaviek našej val−
covne bezšvíkových rúr i
požiadaviek predaja. Vý−
sledkom tohto snaženia je
dosiahnutie sekvenčnosti
liatia 10,64 tavby a prekro−
čenie plánovaných úloh vý−
roby ocele o 347 ton. Vo
februári sa prejavili zvýšené
požiadavky predaja, liatie
pre externých odberateľov z
celkovej mesačnej výroby
tvorilo až 46,6 percenta a v
porovnaní s plánom bolo
prekročené o 3203 ton. Me−
nej sa nám darilo v naklád−
ke plynulo odlievaných oce−
ľových blokov. Plánované
úlohy sme nesplnili o 1385
ton a sklad hotovej výroby
stúpol o 4587 ton. Už od pr−
vých marcových dní musí−
me venovať mimoriadnu po−
zornosť príprave a nakládke
plynulo odlievaných blokov,
aby boli zrealizované vyso−
ké operatívne úlohy a sklad
hotovej výroby znížený na
optimálnu hodnotu.

VALCOVŇA
BEZŠVÍKOVÝCH RÚR

    Aj vo februári sa v tejto
prevádzkarni prejavila účin−
nosť technologických a or−

POROVNANIE PLNENIA ÚLOH NAKLÁDKY

 JANUÁR 2008 FEBRUÁR 2008 I. − II. 2008

PLYNULO ODLIEVANÉ BLOKY 102,61 88,16 95,48
BEZŠVÍKOVÉ VALCOVANÉ RÚRY 94,25 106,46 100,29
ZVÁR. RÚRY VEĽKÝCH PRIEMEROV 85,76 103,04 94,23
BEZŠVÍKOVÉ  ŤAHANÉ  RÚRY 107,66 101,03 104,43
ZVAR.RÚRY ŤAHANÉ 65,92 55,27 60,75
KALIBR.ZVAR.RÚRY 52,28 104,84 77,55
RÚROVÉ OBLÚKY 116,58 120,40 118,44
HUTNÁ DRUHOVÝROBA (PV−10) 108,71 90,41 99,82
HD−HYDRAULICKÉ RÚRY 103,18 109,67 106,43

ganizačných opatrení.
Zvláštna pozornosť bola ve−
novaná sledovaniu kadencie
trate a prijímaniu účinných
opatrení na jej postupný ná−
rast. Výsledkom je dosiah−
nutie priemernej mesačnej
kadencie 2,99 ks/min. Je to
hodnota najvyššia za po−
sledných jedenásť mesiacov
a podstatne prispela k
prekročeniu v hrubej výro−
be o 627 ton a v distribuč−
nej výrobe o 403 ton. Nad−
výroba pokryla zvýšené po−
žiadavky predaja, čím boli
aspoň sčasti vyriešené po−
žiadavky niektorých distri−
bučných kanálov. Okrem vý−
roby priaznivé výsledky boli
dosiahnuté aj v nakládke
hotovej výroby. Plánované
úlohy boli prekročené o 607

ton. Potešiteľné je, že i pri
prekročení výrobných úloh
predaja bolo dosiahnuté zní−
ženie skladu hotovej výroby
o 205 ton.

ŤAHÁREŇ RÚR
   Je prevádzkarňou, ktorá
zabezpečuje výrobu najšir−
šieho druhu výrobkov, a to:
bezšvíkové presné rúry,
zvárané za studena ťahané
rúry a zvárané za studena
kalibrované rúry. Podieľa sa
na tepelnom spracovaní níz−
kolegovaných kotlových rúr
a hrotovaní valcovaných rúr
určených pre našu dcérsku
spoločnosť ŽP TTS Svinov.
Zladiť a optimalizovať všetky
uvedené požiadavky v časo−
vom slede je značne nároč−
né, prejavuje sa to hlavne v
úpravárenskej časti, cez
ktorú musí „pretiecť“ celá

uvedená výroba. Potešiteľné
je konštatovať, že február bol
ďalším z mesiacov, kedy boli
vo výrobe zváraných kalib−
rovaných rúr a zváraných

ťahaných rúr splnené všetky
potvrdené zákazky, aj na−
priek tomu, že ich množstvo,
ako som už spomenul, nedo−
sahovalo plánované hodno−
ty. Čo sa týka výroby pres−
ných rúr, plnenie bolo rovno−
merné a mesačné plánova−
né úlohy boli prekročené o
16 ton. Podobné boli aj do−
siahnuté výsledky v naklád−
ke hotových výrobkov. V na−
kládke bezšvíkových rúr boli
plánované úlohy prekročené
o 45 ton, vo zváraných ka−
librovaných rúrach o 12 ton
a nakládka zváraných ťaha−
ných rúr nebola splnená o 76
ton. Pre úplnosť je potrebné
uviesť, že v samostatnom
stredisku tejto prevádzkarne
− v oblúkarni, boli výrobné
úlohy prekročené o 32  ton
a nakládka o 60 ton. Výroba
a nakládka redukcií v porov−
naní s plánom bola nižšia a
kopírovala momentálny ob−
jem zákaziek.

ZVAROVŇA RÚR
VEĽKÝCH PRIEMEROV

   Pod vplyvom zlepšenej

s i tuác ie  v  zabezpečen í
zákaziek, výrobné úlohy v
hmotnostnom vy jadren í
boli prekročené o 27 ton a
nakládka o 7 ton. Okrem
hlavne j  výroby pokračo−
vala aj v minulom mesia−
c i  p ráca vo  výkonoch,  v
t ržbách pre  ex terných
odbera te ľov  a  dos iah la
hodnotu 1,307 mil. korún,
čo vedie k zlepšeniu eko−
nomických výs ledkov.

HUTNÍCKA
DRUHOVÝROBA

   Zákaziek na výrobky z
bezšvíkových rúr bolo tro−
chu menej,  na výrobky z
kalibrovaných a hydraulic−
kých rúr ich bolo viac. Cel−
kovo z hľadiska hodnotenia
množstva všetkých výrob−
kov hutníckej druhovýroby
výrobné úlohy neboli splne−
né o 9 ton a úlohy naklád−
ky o 17 ton. Najvyššie
prekročenie plánovaných
úloh za prvé dva mesiace
tohto roka bolo zaznamena−
né vo výrobe hydraulických
rúr − o 33 ton.

Z hľadiska posudzovania plnenia plánovaných výrob−
ných úloh jednotlivých prevádzkarní bol február priaz−
nivým mesiacom a dobré výsledky sa premietnu i do
ekonomického hodnotenia akciovej spoločnosti. Teší
nás, že dopyt po bezšvíkových rúrach vo valcovanom
i ťahanom prevedení a plynulo odlievaných blokoch,
ktoré v tržbách tvoria až 92 percent predaja, je stá−
le vysoký. Zároveň nás však mrzí, že extenzívne fak−
tory zvyšovania výroby v spomínaných druhoch vý−
robkov sú vyčerpané a preto musíme upriamiť pozor−
nosť na intenzívne faktory v podobe znižovania pre−
stojov, zvyšovania kadencií tratí a agregátov a zvy−
šovania využívania fondu pracovného času.
V mene výrobného úseku ďakujem všetkým zamest−
nancom akciovej spoločnosti za úsilie vynaložené pri
plnení výrobných úloh uplynulého mesiaca a do na−
sledujúcich týždňov prajem všetkým veľa pevného
zdravia, šťastia, pracovnej i rodinnej pohody.
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Zo života spoločností skupinyZo života spoločností skupiny

Rok 2007 očami generálneho riaditeľa Žiaromat Kalinovo, a.s.

Ing. Ľubomír KUPEC

  − V minulom roku pokračoval trend
zvyšovania výroby a predaja z pred−
chádzajúceho obdobia, neustále
rozširovaný o ponuky kvalitných
materiálov a tvarového sortimentu.
Bol to rok pre našu spoločnosť vý−
znamný aj z iného dôvodu. Akcio−
vá spoločnosť Železiarne Podbre−

zová sa stala stopercentným vlast−
níkom Žiaromat − u. Z rozhodnu−
tia majiteľa sa uskutočnilo predčasné
ukončenie vyrovnania, čo znamená,
že v novembri boli predčasne vyrov−
nané všetky záväzky Žiaromat − u,
a.s.,  voči svojim veriteľom. Úlohy
minuloročného finančného plánu
sme splnili. Po zohľadnení  nákla−
dov z vyrovnania, sme dosiahli zisk
29,730 milióna korún,
čo predstavovalo plne−
nie na 107,4 percen−
ta. Preinvestovali sme
10,234 milióna korún
do oblastí −  modernizácie lisova−
cej techniky, zlepšovania pracovných
podmienok, šetrenia energií a zvy−
šovania produktivity práce.
Vaše očakávania od roka
2008?
  − Vykonávací plán na tento rok
predpokladá ďalšie zvyšovanie
predaja o dvadsať percent. Pri

uplatnení sa na trhoch počítame
s vyššou pridanou hodnotou, s
vyššou kvalitou žiarubetónov a
šamotov. Máme rozpracované
ďalšie obchodné aktivity na expan−
ziu predaja žiarubetónov na Ukra−
jinu. V pláne investičného rozvoja
je dvadsať akcií, v celkovej hod−
note 12,5 milióna korún. Najväč−
šou z nich je „Otvárka bane Mo−

čiar“, ktorá je po legis−
latívnej stránke pripra−
vená a s prácami zač−
neme  ihneď, ako nám
to dovolí počasie. Aj keď

od polovice minulého roka zazna−
menávame pokles dopytu po
šamote, verím, že rozšírením po−
nuky v sortimente akostí, ako aj
tvarov našich výrobkov naplníme
plán na rok 2008 vo výrobe a pre−
daji a upevníme si svoju pozíciu
na trhu žiaruvzdorných materiálov.

(vk)
Vypálený žiaruvzdorný materiál vo vozokomorovej peci. Foto: archív
Žiaromat a.s.

Výskumný a vývojový projekt
EUREKA – ENSTEEL

bol úspešne ukončený

  Internou a externou oponentúrou
bol v akciovej spoločnosti ŽĎAS, v
poslednom januárovom týždni,
úspešne ukončený výskumný a vý−
vojový projekt, ktorý riešil problema−
tiku výroby komponentov z vysoko
čistých ocelí pre energetické zaria−
denia. Projekt bol riešený v rámci
medzinárodného programu EURE−
KA, za finančnej podpory Minister−
stva školstva, mládeže a telesnej
výchovy Českej republiky.
  Výskumné a vývojové práce boli
zamerané na dva hlavné ciele. V
prvom z nich − Vyvinutie techno−
lógie metalurgickej časti výroby
rozmerných výkovkov z nových
druhov ocelí, sme veľmi úzko
spolupracovali s Fakultou metalur−
gie a materiálového inžinierstva VŠB
− Technickej univerzity v Ostrave a
Inštitútom materiálov a technoló−
gií zo slovinskej Ľubľany. Druhý z
hlavných cieľov – Nájdenie tech−
nológie tvárnenia a tepelného
spracovania rozmerných výrob−
kov z nových ocelí, bol podpo−
rený výskumnou prácou kolegov z
Technickej univerzity z Košíc a pl−
zenskou spoločnosťou COMTES
FHT, s.r.o.  Na projekte spolupra−
covali aj  Železiarne Podbrezová
a.s. a partneri zo slovinskej huty
ACRONI, d.o.o., Jesenica.
   Už z názvu hlavných cieľov gran−
tového projektu bol viditeľný rozsah

prác, na ktorých sa podieľal veľmi
početný tím spolupracovníkov zo
zainteresovaných úsekov a stredísk
akciovej spoločnosti ŽĎAS.
Všetkým ďakujeme za ochotu a
ústretovosť  pri riešení čiastkových

úloh. Vysoko hodnotím spoluprácu
s tímom „zapálených“ spolupracov−
níkov, získavanie nových myšlienok
a spoločné smerovanie k cieľu.
   Z čiastkových cieľov, ktorých bolo
dvadsať a ich výsledky boli zachy−
tené v štyridsiatich výskumných a
vývojových správach, spomeniem
aspoň niektoré.
  Prvou, povedzme kardinálnou
otázkou bolo, aký technologický po−
stup vyvinúť pre výrobu elektroocele
legovanej chrómom, niklom, molyb−
dénom a vanádom, s požadovaným
obsahom fosforu max. 0,004 hm.%.
Rovnaký maximálny obsah sa vyža−
doval aj pre síru. Oceľ nesmela
obsahovať ani dezoxidačné prvky,
mangán, kremík (max. 0,004
hm.%) a hliník (max. 0,015 hm.%).
Návrhy a overenia, niekedy i kon−
troverzných  technologických krokov
viedli k úspešnej prevádzkovej rea−
lizácii celého radu tavieb, a to nielen
z pohľadu chemického zloženia, ale

predovšetkým z pohľadu paramet−
rov kladených na super čisté oce−
le (SCS – Supec Clean Steel), ur−
čené pre tvárnenie voľným kova−
ním. Mimochodom, časová nároč−
nosť výroby jedinej tavby kvality

SCS presahuje v mnohých prípa−
doch desať hodín.
   Výskumné a vývojové práce, ktoré
viedli k vysokej prevádzkovej isto−
te pri výrobe super čistých ocelí v
zariadeniach primárnej a sekundár−
nej metalurgie, však ešte nezname−
nali dosiahnutie super čistoty aj
odliateho ingotu, určeného pre voľ−
né kovanie. Práve riešenie proble−
matiky odlievania a čistoty ingotov
bolo druhou zásadnou etapou pro−
jektu. Ani patentové a literárne re−
šerše nevyjasnili možnosti ďalšieho
postupu, čo otváralo priestor pre
vlastnú invenciu riešiteľov. Finálnym
výstupom z úspešného riešenia
problematiky odlievania a čistoty
ingotov je chránený úžitkový vzor s
názvom Filtračná vtoková sústava.
Pri súčasnom trende nárastu požia−
daviek na čistotu ocele a oceľových
výrobkov,  sa využitím filtrácie pri
odlievaní ocele, a to nielen kvality
SCS,  stáva nevyhnutným techno−

logickým prvkom.
   Ďalší úžitkový vzor – Vnútorná
bezpečnostná výstelka panvy na
tekutý kov,  vo svojom dôsledku
úspešne vyriešil požiadavku na bez−
pečné spracovanie tekutého kovu v

oceliarskej panve po veľmi dlhú
dobu. Bez uvedeného riešenia by
sme nemohli uvažovať o výrobe
super čistých ocelí, pretože miera
rizika pretavenia oceliarskej panvy,
bola veľmi vysoká. V súčasnosti je
aj tento úžitkový vzor úspešne rea−
lizovaný.
   Určite je nemožné v skratke po−
písať všetky „úzke“ miesta, ktorými
prešiel výskum, vývoj a následne
realizácia zmien v technologických
postupoch. Podstatný je však vý−
sledný efekt, ktorý umožňuje akcio−
vej spoločnosti ŽĎAS etablovať sa
na veľmi náročných trhoch, zvyšo−
vať vlastné renomé v branži a tým
aj, možno nepriamo, zabezpečovať
rozvoj firmy i regiónu.

Ing. Ludvík Martínek, PhD.,
riešiteľ projektu

U. S. Steel zdražuje
   Európska divízia americkej oce−
liarne U. S. Steel, do ktorej patria
košické oceliarne U. S. Steel Koši−
ce a srbský podnik U. S. Steel, zvý−
ši ceny za tepla a za studena val−
covaných výrobkov, ako aj plochých
valcovaných výrobkov s povrchovou
úpravou o 100 eur na tonu. Pre do−
dávky pre odberateľov toto zdraže−
nie platí od apríla tohto roka. Ďal−
šie zvýšenie cien je pravdepodob−
né v druhom štvrťroku z dôvodu
kompenzácie zvýšených nákladov
na nerastné suroviny, používané pri
výrobe ocele.
   Novým prezidentom U. S. Steel
Košice od prvého marca je George
Babcoke, ktorý svoju kariéru v spo−
ločnosti odštartoval v roku 1976
ako pracovník oddelenia pre vše−
obecné služby v Gary Works v Gary,
Indiane.

Kúpi tri ruské bane
   Svetový oceliarsky koncern Arcelor−
Mittal kúpi troch ruských producentov
uhlia za 720 miliónov USD, v prepočte
15,6 miliardy korún. Kúpou baní v zá−
padosibírskom regióne Kemerovo, od
ruského oceliarskeho giganta Sever−
Stal sa mu podarí vstup na ruský trh.
Rezervy  baní predstavujú viac ako 180
miliónov ton uhlia.

Závan
južanského
temperamentu
Opäť  jeden pekný večer
prežili účastníci kultúrneho
programu Belencéres, v
ktorom sa im predstavili −
domáci detský folklórny sú−
bor Klások a tanečný súbor
z Békescaby. Mladosť, krá−
sa, dynamika a radosť z
pohybu ovládli podbrezov−
ské javisko, na ktorom sa
striedal slovenský folklór s
nezabudnuteľným južan−
ským temperamentom.

(mz)
Foto: I. Kardhordová

Výstava bez  tematického zamerania, vyznačujúca sa krásou, zručnosťou
a usilovnosťou slovenských rúk, ktorá sa uskutočnila od 25. februára
do 1. marca v Klube dôchodcov na Kolkárni v Podbrezovej, potešila
oko i dušu návštevníkov. Tridsať vystavovateľov v nej predstavilo tri−
sto  ručných prác − čipkovaných i háčkovaných výšiviek, obrusov, ob−
razov..., doplnených ručne zdobenými kraslicami a umne aranžova−
nými bahniatkami v modranskej keramike.                             (mz)

Foto: I. Kardhordová

Krása − zručnosť − usilovnosť
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Ilustračné foto: O. Kleinová

Študentské okienko

Protidrogový záťah v škole − prevencia i kontrola

   Policajti za pomoci služob−
ného psa hľadali vo štvrtok
14. februára 2008 v Súkrom−
nom SOU hutníckom ŽP a.s.
a v Súkromnom gymnáziu ŽP
drogy. Špeciálne vycvičený
pes Cézar ich našiel v klubov−
ni školy. Nešlo však o žiadnu raziu − policajti pred−
viedli žiakom názornú ukážku vyhľadávania drog.

   Obdobie nástupu mladých
ľudí na strednú školu je kri−
tické. Mladý človek vyhľadá−
va kolektív, do ktorého by sa
rád začlenil. A práve tu je ri−
ziko, že si nevyberie dobre.
Uvedomuje si to aj vedenie
našich škôl. Preto sme po−
žiadali Odbor kriminálnej
polície UJKP OR PZ v Brez−
ne o pomoc pri prevencii
kriminality páchanej mláde−
žou a na mládeži. Predo−

   Rekreačný pobyt v blízkosti
viacerých termálnych kúpa−
lísk a aquaparkov (Vincov
les, Galanta, Diakovce, Sl−
nečné jazerá). Ubytovanie a
strava zabezpečené v dvoj a
trojlôžkových izbách v Inšti−
túte vzdelávania odborov.
Každá izba je vybavená tele−
vízorom a vlastným sociál−
nym zariadením.
10 − dňové pobyty v termí−
noch:
od 21. 7. 2008 do 30. 7. 2008
od 30. 7. do 8. 8. 2008
7− dňové pobyty v termínoch:

všetkým v súvislosti s otáz−
kou drogových závislostí a
distribúciou drog, ktoré sú
čoraz aktuálnejšie aj na Slo−
vensku.
   Policajti prišli bez ohláse−
nia. O akcii vedelo v daný
deň len vedenie školy. Slu−
žobný pes pod vedením
npor. Petreka z oddelenia

služobnej kynológie OPP OR
PZ Brezno prekvapil žiakov
dvoch tried, ktorí so zataje−
ným dychom sledovali ich
prácu pri vyhľadávaní i v
prípade nájdenia drog. Cézar
ukázal, čo všetko sa musel
so svojím psovodom naučiť
a bez problémov označil
miesto ukrytej vzorky prine−
senej marihuany.
  Preventívno − vzdelávacia
akcia pokračovala v klubovni

školy prednáškou, počas
ktorej npor. Makový, práp.
Petrek a práp. Petro
sprostredkovali žiakom širo−
kú škálu tém z oblasti krimi−
nality mládeže − výtržníctvo,
ublíženie na zdraví, šírenie
poplašnej správy, krádež,
vydieranie, lúpež, šírenie to−
xikománie a pod. V priebe−

hu nasledujúcej besedy sa
dozvedeli, kedy začína dol−
ná hranica trestnej zodpo−
vednosti, ako povedať „nie“
v rizikových situáciách, aby
sa nestali páchateľmi ani
obeťami trestnej činnosti.
Boli im poskytnuté informá−
cie na koho sa môžu obrá−
tiť v prípade nejakých prob−

lémov a kde môžu hľadať
pomoc.
     Za túto akciu chceme po−
ďakovať Okresnému riaditeľ−
stvu Policajného zboru  v
Brezne. Problém kriminality
mládeže, najmä v súvislos−
ti s drogami, nie je už len zá−
ležitosťou veľkých miest.
Týka sa nás všetkých. Úlo−

hou rodičov i školy je pred−
chádzať jej prevenciou i kon−
trolou. Chceme chrániť to
najcennejšie, zdravie „na−
šich detí“. Podobné akcie
budeme preto organizovať aj
naďalej. Nebuďme prekva−
pení, keď Cézar zabreše v
našej škole znova...

PaedDr. K. Zingorová

RODINNÁ REKREÁCIA PRE VÁS

  Opäť je tu tradičná ponuka
rodinnej rekreácie pre za−
mestnancov  Železiarní Pod−
brezová a rodinných prísluš−
níkov. Môžete si vybrať pobyt
pri mori alebo tuzemskú re−
kreáciu pri termálnom kúpa−

  V cene je zahrnuté ubyto−
vanie, doprava autobusom,
poistenie insolventnosti, CK,
služby delegáta
Zľava: deti do 2 rokov zdar−
ma.
  Záväznú prihlášku so zálo−
hou je potrebné podať do 15.
marca 2008. Dospelá osoba
3000 korún, tretia osoba
2000 korún.
Informácie budú poskytnuté
prostredníctvom VZO OZ
KOVO ŽP a.s. − tel. čísla:
1455, 1462.

Zahraničná ponuka − GRÉCKO

Tuzemská ponuka − SLÁDKOVIČOVO

lisku.
  Ak sa rozhodnete pre NEI
PORI, ležiace v srdci Olymp−
skej riviéry na úpätí naj−
vyššieho pohoria Grécka
Olympu, ubytovaní budete v
apartmánovom dome AGA−

ROS, v kľudnom prostredí
asi 200 metrov od mora, v 2
− 3 a 4 lôžkových priestran−
ných štúdiách a apartmá−
noch. V každom je kuchyn−
ka so základným vybavením,
vlastná kúpeľňa a WC a veľká
terasa. Stravovať sa môžete
aj doobjednaním polpenzie,
samostatných raňajok alebo
večere na ľubovoľný počet
dní.

od 21. 7. do 27. 7. 2008
od 27. 7. do 2. 8. 2008
od 2. 8. do 8. 8. 2008
Cena je 300 korún na deň a
osobu a zahrňuje ubytovanie a
polpenziu. Nástup na re−kreá−
ciu je možný v termíne po 14.
hodine a odchod do 10. hodi−
ny. Záväznú prihlášku so zá−
lohou je potrebné odovzdať do
15. marca 2008. Dospelá osoba
1000 korún, dieťa 500 korún.
Informácie budú poskytnuté
prostredníctvom VZO OZ
KOVO ŽP a.s. − tel. čísla: 1455,
1462.

Turnus Termíny Počet Cena štúdio/apartmán/Sk
zájazdu  dní 1. a 2. osoba 3. osoba 4. osoba

1. 10.6.−19.6.2008 10 5 490 4 490 3 490
2. 17.6.−26.6.2008 10 5 690 4 690 3 690
3. 24.6. − 5.7.2008 12 6 690 5 690 4 690
5. 13.7. − 24.7.2008 12 7 290 6 290 5 290
6. 22.7. − 3.8.2008 13 7 490 6 490 5 490

10. 28.8. − 10.9.2008 13 6 590 5 590 4 590
11. 8.9. − 17.9.2008 10 5 290 4 290 3 290
12. 15.9. − 24.9.2008 10 4 890 3 890 2 890
13. 22.9. − 1.10.2008 10 4 690 3 690 2 690

Ilustračné foto

Ilustračné foto
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 Jedálny lístok 10. − 16. marec 2008  Jedálny lístok 17. −  23. marec 2008

DIEVČA
S MOTORKOU

Jaroslava Núterová

Román na pokračovanie

Pondelok 10.3.
Polievka: šošovicová kyslá, pečivo

Vyprážaný syr, zem., tatárska omáčka
Hov. mäso na korení, slov. ryža, šalát

Kremnický perkelt, cestovina
Karfiolový šalát, pečivo

Mäsový nákyp so zemiakmi
Bryndzovníky
Utorok 11.3.

Polievka: roľnícka, pečivo
Plnená parika, knedľa

Pečené kuracie stehno, zel. ryža, šalát
Zemiakové placky s hlivami

Mexický šalát, pečivo
Hubový paprikáš s ov. vločkami, ryža, šalát
Buchty na pare s nutelou, mak. pos., kakao

Streda 12.3.
Polievka: kapustová s klobásou, pečivo

Mexický hovädzí guláš, ryža, šalát
Belehradský brav. rezeň, op. zemiaky, uhorka

Plnené špenát. pirohy, miešaná zelenina
Lahôdkový šalát, pečivo

Zapek. zem. s karfiolom a syrom, kečup
Slivkový koláč kysnutý, kakao

Štvrtok 13.3.
Polievka: zem. gulášová, pečivo

Sedliacka brav. pečienka, čer. kapusta, knedľa
Portugalská hov. roštenka, tarhoňa, šalát

Štefanská sek. pečienka, zem. prívarok, chlieb
Šalát zo surovej zeleniny s jogurtom, pečivo

Kuracie prsia s plnkou, obloha
Čučoriedkové zem. knedličky so strúhankou

Piatok 14.3.
Polievka: hrášková s hubami, pečivo
Vyprážané čevabčiči, zemiaky, šalát

Kuracie stehno na smotane, cestovina
Zemiakovo−bryndzové pirohy so slaninkou

Zeleninový šalát s brokolicou, pečivo
Natural rizoto so zeleninou

Škoricové osie hniezda, kakao
Sobota  15.3.

Polievka: sedliacka, pečivo
Poľovnícka hovädzia pečienka, knedľa

Bravčový gyros, ryža, šalát
Nedeľa 16.3.

Polievka: furmanská, pečivo
Hydinový šašlík, zemiaky, šalát

Srbský brav. rezeň, slov. ryža, šalát

XXVIII .
  S jesennými hmlami sa zdravot−
ný stav Heleny Korestovej rapídne
zhoršoval. Tak rada by si pova−
rovala prvého vnúčika, tak rada
by ho vlastnými rukami okúpala
či povozila v kočíku na prechádz−
ke! Nevládala. Pri najmenšej
námahe ledva dych lapala, opu−
chy na rukách a na nohách jej
bránili vo vykonávaní bežných
domácich prác. Ingine uštipačné
poznámky odradili Helenu od
návštev na Jarabej. Ak mal Mi−
chal službu, dal auto k dispozí−
cii Anete, takže neboli odkázané
na autobusovú dopravu. Napriek
tomu matka odmietala pohodl−
nejšie cestovanie a až po čase z
nej mladšia dcéra vydolovala prí−
činu.
  „Nie som pre ňu matka,“ šep−
kala Helena rozochvene, preto−
že na plač nemala síl. Už niekoľko
dní pozorovala Aneta na matke
depresívne stavy, apatiu voči
všetkému a všetkým. Znepokoje−
ne siahla na Heleninu bledú tvár.
  „Zavolám Urbana, mami.“
  „Nie,“ zovrela dcérine prsty tak
mocne, až sa tá začudovala, kde
sa v nej berie taká sila. „Ne−
chcem sa viac trápiť. Ani teba,
Aneta. Povedz Inge, že vás
ľúbim. Vy dve ste pre mňa...“
  „Mami,“ trasúcimi prstami vyťu−
kávala číslo záchranky a so zra−
kom upretým na matkinu stráca−
júcu sa tvár, oznámila adresu.
  „Je neskoro,“ pousmiala sa
Helena. „Vďaka, Aneta, že aspoň
ty...“
  „Nerozprávaj, prosím, šetri sa,“
zaúpela  a bežala pre studený
obklad, ktorý Urban odporučil ako
prvú pomoc. Mútnymi očami sle−
dovala Helena počínanie dcéry a
znovu sa jej pery vykrivili do si−
leného úsmevu.
  „Si dobré dievča. Si... Bože môj,
nechaj ma tu ešte chvíľu. Musím
ti povedať niečo dôležité o tvo−
jom otcovi. Chcela by som ťa vi−
dieť, ako nevestu, celú v bie−
lom...“
  „Uvidíš, mami,“ vzlykla Aneta.
  Zrazu bolo v obývačke príliš veľa
ľudí. Dvaja v bielych plášťoch od−
strčili Anetu od matky, ktorá ne−
reagovala na slová ani na doty−
ky. Michal sa objavil vo chvíli, keď
nakladali Helenu Korestovú do
sanitky a jej dcéra si sadala k
vodičovi. Nebol čas na reči, na−
štartoval auto a šiel za nimi.
  Urputná snaha viedla lekárov ku
krátkym oznamom typu: „Máme
ju. Chytila sa.“ Bohužiaľ, ani in−
jekcia priamo do srdca nezabrá−
nila smrti štyridsaťosemročnej
ženy, zúfalo túžiacej po odpus−
tení staršej dcéry.
  V okamihu, kedy zakryli tvár
mŕtvej Heleny bielou plachtou,
Aneta sa vyvliekla z Michalovho
objatia a bez slova išla preč.
Našiel ju sedieť na koženkovej
stoličke, s privretými očami hľa−
dela pred seba. Neplakala. V
takýchto napätých situáciách ne−
zniesla, aby sa jej niekto dotýkal
či prihováral, takže Michal sa
opatrne posadil vedľa nej. Vedel,
čo Aneta cíti a po nekonečných

sekundách sa z jej vnútra vydral
ťažký vzdych.
  „Zabudla som zatvoriť okno,“
riekla tíško zdanlivo nelogicky. „Je
zima,“ striasla sa. „Uhynú mi kvety
a mama by sa hnevala. Ideš so
mnou?“ pozrela na neho očami
plnými bolesti i skrytého hnevu.
Mlčky kývol hlavou. „Musím ešte
niečo vybaviť,“ vstala rozhodne a
pobrala sa za lekárom.
   Ani nasledujúce hodiny nevyro−
nila Aneta jedinú uvoľňujúcu slzu,
ktorou by odplavila obrovský žiaľ,
čo zachvátil celú jej krehkú bytosť.
Navonok pôsobila silným doj−
mom, no keby do nej človek len
máličko strčil, iste by sa rozsypala
na márne kúsky. Preto ju nechal
Michal Vágner konať. Zariadila
všetko týkajúce sa pohrebu a pre
veľmi úzku spoločnosť dala pripra−
viť v Modranke smútočné po−
hostenie.
  Prítomnosť Dalibora Pruknera
prešla mlčaním, nezaujímalo ju,
odkiaľ sa dozvedel o smrti Heleny
Korestovej. Po spustení truhly do
hrobu však rýchlo zmizol. Dindo
dal zrejme vedieť Eve a ona in−
formovala Mikiho zamestnávateľa.
Miki brázdil vlny Stredozemného
mora, samozrejme nemohol prísť,
ale nemilú udalosť mu oznámi−
l i .
   Aneta podvedome vnímala i
sústrastný stisk ruky Richarda Mo−
daya, jeho otca a ostatných.
  Teplý kúpeľ s bohatou penou
otvoril závory zúfalému plaču. Za−
seknutý stres sa konečne vylial a
v podobe horúcich sĺz nečujne
kvapkal do bielučkej peny pod
Anetinou bradou. Možno jej slzy
zablokovala Ingina nezúčastnená
tvár. Celé hodiny bola staršia
sestra tak hrozne vzdialená! Ako−
by nepochovávala vlastnú matku,
ale akoby stála nad hrobom cu−
dzieho človeka, ktorého smrť sa
jej vôbec netýka. Sestrina bezcit−
nosť sa Anety bolestivo dotkla.
Vskutku neočakávala také chladné
správanie a hoci ona sama pri
hrobe neplakala, jej ukrutný žiaľ,
výrečne vpísaný v mladej tvári,
nikoho nenechával na pochybách,
čo obľúbená fotografka a kader−
níčka momentálne prežíva.
  Rodina Emila Vágnera dosiaľ
nebrala jeho vzťah k Helene Ko−
restovej príliš vážne. Otcova str−
haná tvár, vyjadrujúca velikánsku
bolesť nad stratou milovanej ženy
ich presvedčila, že Helena mala
v jeho živote svoje miesto, kto−
ré už nezaplní žiadna iná žena.
Trocha ho odsudzovali, keď sa po
dvoch rokoch od tragickej smrti
manželky zoznámil s touto býva−
lou alkoholičkou, no dnes vede−
li, prečo to urobil. Potreboval
prežiť a ona  bola tým elixírom,
ktorý ho postavil na nohy. Pomá−
hali jeden druhému nielen v ab−
stinovaní, ale našli i spoločný
zmysel života a boli spolu šťast−
ní. Prečo tak krátko?

. . .
  Typické breznianske hmly zaha−
ľovali námestie každý večer, cez
deň sa striedalo mrholenie s daž−
ďom. Aneta zametala posledné
vlasy, ktoré odstrihla náročnej
zákazníčke a uľahčene si odfúk−
la.
  „Zajtra máme nabitý program,“
oznámila Silvia.
(Pokračovanie v budúcom čísle)

ALAN, ALANA − keltské meno,
s  pôvodným významom súlad,
svornosť.
FRANTIŠKA − z talianskej podo−
by Francesco −  Francúzik, malý
Francúz, domácky Francka.
BRANISLAV, BRUNO − slovan−

ské meno,  s pôvodným význa−
mom − slávny bojovník, sláv−
ny obranca. Blízke je  meno
Borislav, domácky Braňo − ne−
mecké meno skrátené z
Brunold (stnem.brum +
waltan) hnedý vládca.
ANGELA, ANGELIKA
− z gréckeho ággelos
(latinsky angelus) − po−
sol (boží), anjel,
z latinčiny angelica −
anjelská, francúzsky
Angélique.
GREGOR − z gréckeho
Grégorios (grégoros − ostra−
žitý ), rusky Grigorij, ukrajin−
sky Hryhoryj, Hryhor, česky Ře−
hoř, poľsky Grzegorz (Gregož),
maďarsky Gergely (Gergej), Ger−
gó, domácky Grešo, Greguš, Jer−
guš, Hrico.
VLASTIMIL − slovanské meno,  s
pôvodným významom milujúci
moc, vládu, domácky Vlasto.

MATILDA − z nemeckého mena
Mathilde, Mechthild (stnem. maht
+ hiltja) − silná, udatná bojov−
níčka. Blízky pôvodný význam má
meno Hilda, domácky Matila, Til−
da, Tila.
SVETLANA − z prídavného mena

− svetlý,  jasný, pôvodným vý−
znamom  sú blízke mená Zora,
Klára, Lucia, Roxana, domácky
Svetla, Svetluša.
BOLESLAV −  slovanské meno,

s pôvodným významom − viac
slávy, slávny,  ako meno Vác−
lav.
ĽUBICA − pôvodné srbochorvát−
ske meno − ľúba, milá, milova−
ná .
EDUARD − anglické meno (Ed−

ward, zo stangl. ead + weard −
mocný, bohatý strážca alebo
strážca majetku), domácky Edo,

Eduš, Edušo, Eduľo.
JOZEF − z hebrejského Jó−
séph − boh pridá, rozhoj−
ní. Česky Josef, domácky
Pepa, slovinsky Jože, ma−
ďarsky József, Józsi, (Jó−
žef, Jóži), nemecky Jose−
ph (Jozef), domácky Jupp,

Sepp, francúzsky Joseph
(Žozé), španielsky José

(Chozé), taliansky Giuseppe
(Džuzeppe), anglicky Joe.

VÍŤAZOSLAV − novšie sloven−
ské meno, jeho pôvodný význam
− oslavujúci víťazstvo, slávny
víťaz. Používalo sa ako paralela
mena Viktor (víťaz), česky Vítěz−
slav.
BLAHOSLAV − slovanské meno,
s pôvodným významom – blaho−
slavený. Blízke sú mená Beňa−
dik, Makar, domácky Blahoš.

Pondelok 17.3.
Polievka: hŕstková, pečivo

Peč. brav. bôčik s plnkou, kapusta, knedľa
Znojemská hov. pečienka, ryža, šalát

Kur. prsia s koren.−smot. omáčkou, zem.
Špargľový šalát so salámou, pečivo

Špaldové halušky s tvarohom, zakysanka
Šúľance s makom, kakao

Utorok 18.3.
Polievka: syrová s mrkvou, pečivo

Vypráž. kur. stehno, zem. kaša, kompót
Brav. mäso na paprike, cestovina

Restov. hydinová pečeň, ryža, cvikla
Zimný vitamínový šalát, pečivo

Zapekané sójové papriky, obloha
Dukátové buchtičky s vanilkovým krémom

Streda 19.3.
Polievka: boršč s mäsom, pečivo

Morčací rezeň na šamp. a hrášku, ryža, šalát
Maďarský hovädzí guláš, knedľa

Údené mäso, hrachová kaša, uhorka, chlieb
Cestovinový šalát s tofu

Šéfovský šalát
Palacinky s tvarohom

Štvrtok 20.3.
Polievka: frankfurtská, pečivo

Obaľovaný hovädzí rezeň, zem., šalát
Brav. mäso Chilli con Carne, tarhoňa, šalát

Pizza s kuracím mäsom a olivami
Fazuľový šalát so šunkou, pečivo
Pórový nákyp, paradajkový šalát

Pečené buchty s lekvárom, kakao
Piatok 21.3. (sviatok)

Polievka: pohronská, pečivo
Vyprážaná ryba, zemiakový šalát s majonézou

Perkelt z morčacieho mäsa, cestovina
Sobota 22.3.

Polievka: držková, pečivo
Sviečková hovädzia pečienka, knedľa

Záhradnícke bravčové stehno, ryža, šalát
Nedeľa 23.3.

Polievka: hov. s cestovinou, pečivo
Pečené kuracie stehno s kapustou, zemiaky

Bravčové mäso na rasci, tarhoňa, šalát
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170. výročie dychovej hudby

Jazykové
okienko

Otázka: Uveďte meno kapelníka, ktorý viedol dychovú hudbu
od roku 1892?
Správna odpoveď na otázku 2. kola: Správa Hrončianskeho
komplexu a tým aj dychovej hudby bola preložená v roku 1885
do Podbrezovej.Ku

pó
n 

č.
 3

    Po prechode správy železiarní do
Podbrezovej registrujeme dve hu−
dobné telesá – dychovú hudbu i
koncertné teleso s kompletným
dychovým i sláčikovým obsadením.
V roku1892 hudbu viedol Antonín
Kříž z Moravy, ktorý dychovku vy−
tvoril zo zvyškov moštenickej a hron−
čianskej hudby. Z tohto obdobia sa
zachoval notový materiál a fotogra−
fie 25 člennej dychovky a 28 člen−
ného orchestra s kompletným dy−
chovým a sláčikovým obsadením.

Už sme spomenuli, že po od−
chode Hromadu nastali v kul−
túrnom živote železiarní pod−
statné zmeny.  Do čela robot−
níckeho potravného družstva
sa dostal riaditeľ železiarní, na−
miesto Hromadovej knižnice a
robotníckeho divadla utvorila
správa železiarní (v Hronci v r.
1877 a v r. 1888 v Podbrezovej)
odnárodňovacie kasíno,  kto−
ré spadalo priamo pod sprá−
vu riaditeľa železiarní – Marti−
na Hameráka. V roku 1879 vziš−
la požiadavka na schválenie no−
vých hudobných stanov v Bu−
dapešti, podľa ktorých boli na
hudbu stanovené povinné zráž−
ky zo mzdy robotníkov. Vede−
ním hudobného fondu bol
poverený vedúci piesockej val−
covne – p. Golian.

REKONŠTRUKCIA
BYTOVÝCH JADIER
GRAFICKÝ NÁVRH,

STATICKÝ POSUDOK
POVOLENIA, REALIZÁCIA
REVÍZIE PODĽA POTREBY

RODINNÉ DOMY
GRAFICKÝ NÁVRH

KÚPEĽNÍ
REALIZÁCIA
0911 931609
0908 931609

e−mail: roman66@brnet.sk

Ďakujeme všetkým príbuzným, známym,
bývalým spolupracovníkom a spoluhrá−
čom z dychového orchestra za prejavy
sústrasti a kvetinové dary, ktorými sa
snažili zmierniť 10. februára náš hlboký
žiaľ nad stratou milovaného manžela,
otca a starého otca

Richarda BUNDU
z Podbrezovej.

Smútiaca rodina
...

Ďakujeme všetkým príbuzným, susedom,
známym a ostatným, ktorí sa prišli roz−
lúčiť s našou drahou mamičkou, starou a
prastarou mamou

Elenou KOĽAJOVOU
z Podbrezovej.

Za dôstojnú rozlúčku ďakujeme Dycho−
vej hudbe Železiarní Podbrezová a.s.

Dcéry Marienka a Valika s rodinami
...

Ďakujeme všetkým príbuzným, známym a
spolupracovníkom za prejavy sústrasti a
kvetinové dary, ktorými sa snažili zmier−
niť náš hlboký žiaľ nad stratou milovanej
manželky, matky a dcéry

Márie KOPECKEJ
z Brezna.

Smútiaca rodina

„Srdce unavené prestalo biť, nebolo lieku,
aby si mohol žiť. Čas plynie, život ide v diaľ,
nám po tebe zostala len veľká bolesť a
žiaľ...“
Dňa 14. marca si pripomenieme rok
odvtedy, ako nás navždy opustil manžel,
drahý otec a starý otec

Jozef ŽABKA.
Kto ste ho poznali, venujte mu spolu s nami tichú
spomienku.

S láskou spomína manželka a dcéry s rodinami
...

Dňa 17. marca uplynie päť rokov čo nás
navždy opustil manžel, otec a starý otec

Milan BOHÁČ z Bystrej.
Kto ste ho poznali, venujte mu tichú
spomienku.
Smútiaca rodina

...
Dňa 3. marca uplynulo desať rokov, čo
nás navždy opustil manžel, otec a starý
otec
Martin ŠTULRAJTER z Podbrezovej.
Kto ste ho poznali, venujte mu spolu s nami
tichú spomienku.

Spomína manželka a deti s rodinami
...

Dňa 3. marca sme si pripomenuli šieste
výročie od úmrtia nášho milovaného
manžela, otca a starého otca

Štefana MAKUŠU
z Čierneho Balogu.

S láskou a úctou spomínajú manželka
a deti s rodinami

�Čísla majú v nominatíve tvar muž−
ského rodu. Hovoríme teda jeden,
dva, dvetisíc...
�Nespisovné sú tvary jedna, dva
tisíc (volajte číslo jedna – dve – tri,
zaplatil som dva tisíc korún) a pod.
Hovoríme volajte číslo jeden – dva
– tri, zaplatil som dvetisíc korún.
Tvar jedna sa používa iba vtedy, ak
ide o výsledok športového zápasu
(vyhrali sme dva – jedna). Samo−
zrejme, aj vtedy, keď za číslovkou
jeden nasleduje podstatné meno
ženského rodu (jedna žena, jedna
ulica, jedna rozprávka...).

�Desiatky sa píšu spolu s jednot−
kami (dvadsaťjeden, päťde−
siattri). Slovo – sto a slovo – tisíc
sa píše spolu so slovom, ktoré ur−
čuje počet tisícok, či stoviek (dve−
sto, päťsto, deväťsto, dvetisíc,
päťtisíc, desaťtisíc...). Tisíce a
stovky však od seba oddeľujeme
(dvetisíc päťsto). Miliardy a mili−
óny sa píšu zvlášť (dve miliardy
štyristo miliónov tristotisíc päť−
sto dvadsaťjeden).
�Ak čísla zapisujeme číslicami, me−
dzerou oddeľujeme tisícky (1 050,
2 833, 3 500). Prakticky to zna−
mená, že čísla rozdeľujeme na troj−
číselné skupiny. Pritom vždy začí−
name sprava, t.j. od najmenšej čís−
lice (2 653 282).
�Pri písaní násobkov používame
slová −krát a −ráz. Rozdiel v tom,
že −krát  sa vždy píše spolu s pred−
chádzajúcim slovom, ktoré ho ur−
čuje a −ráz píšeme zvlášť. Naprí−
klad: mnohokrát, veľakrát, tisíc−
krát, ale raz, dva razy, tri razy,
štyri razy, päť ráz, mnoho ráz,
veľa ráz, tisíc ráz.
�Nespisovné je spojenie častokrát.
Hovoríme buď často alebo mnoho−
krát (veľakrát). Slovo –krát má
skôr matematický význam v zmys−
le dvakrát tri, trikrát päť a pod., kým
slovo raz označuje čas (bol raz
jeden kráľ, bol som tam dva razy,
tisíc ráz som ti povedal).

(internet)

Hernú kvalitu vyzdvihol príchod čes−
kých muzikantov, ktorí mali hudobné
vzdelanie s bohatou praxou z účin−
kovania v profesionálnych telesách.
Prispeli k skvalitneniu hudby, kto−
rá skúšala trikrát v týždni po štyri
hodiny. Každá sekcia, či už pre slá−
čikové alebo dychové nástroje, mala
samostatné skúšky. Zachoval sa aj
menný zoznam tridsiatich hudobní−
kov zo začiatku deväťdesiatych ro−
kov 19. storočia. Repertoár podbre−
zovskej hudby bol pestrý a na ama−

Vojtekove a iné. Bola to hudba rôz−
nej kvality a úrovne, akú bežne hrá−
vali mestské a kúpeľné kapely, spre−
vádzajúca vystúpenia maďarských
kočovných divadelných spoločností,

térske teleso pomerne náročný.
Okrem hymien a slávnostných po−
chodov sa zachovali aj skladby Mil−
löckerove, Müllerove, Keller Bélo−
ve, z repertoáru orchestra – Schu−
bertove, Mozartove, Gönéeho, Zie−
herove, Leonhardtove, Nelsonove,

hrajúca na reprezentačných plesoch
i pri hazardných hrách, rôznych
oslavách, ktorým dodávala slávnost−
ný lesk. Pre robotníkov však bola v
kasíne prístupná iba „pantofliareň“,
kde bol výčap piva.

Spracovala V. Kúkolová

Najstaršie foto dychovej hudby z 19. storočia. Archív Hutníckeho múzea ŽP a.s.

Predám 3−izbový byt na Mazorníkove.
Cena 1,1 mil. Sk. Kontakt: 0903 712 208

...
Dám do prenájmu garáž v Podbrezovej.
Kontakt: 0903 296 498

Pozývame vás
V rámci marcových kultúrnych
podujatí pripravil zamestnáva−
teľ pre vás operetný bonbónik
Emmericha Kálmána
„ČARDÁŠOVÁ PRINCEZNÁ“,
v podaní členov Štátnej opery
z Banskej Bystrice. Predsta−
venie sa uskutoční 19. marca
o 18. hod. v Dome kultúry ŽP
a.s.  Cena vstupenky pre za−
mestnancov a ich rodinných
príslušníkov je 150 korún.
Záujemcovia si ich môžu za−
bezpečiť prostredníctvom sek−
retariátov.
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  Najočakávanejšou športovou
udalosťou, po zimnej prestáv−
ke vo futbale, mal byť prvé−
ho marca prvoligový zápas ŽP
Šport A s MFK Rimavská So−
bota. Nepriaznivé počasie bolo
dôvodom preloženia prvého
jarného kola na 11. marca. Zlé
počasie bolo aj dôvodom  na
odloženie Majstrovstiev Slo−
venska v biatlone, ktoré sa
mali uskutočniť prvý marcový
víkend v Osrblí.

Nepriaznivé
počasie

zaúradovalo
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O zhodnotenie premiérového
vystúpenia našich volejba−
listiek v najvyššej slovenskej
súťaži sme požiadali trénera −
Milana Múku:
Ako hodnotíte účinkovanie
nášho tímu v extralige?
   − Ako nováčik sme do súťaže
nastupovali s jednoznačným cie−
ľom, zachrániť sa. Ja osobne ne−
rád prehrávam a tak tesne pred
začiatkom súťaže som povedal, že
nechceme byť len do počtu. V
preklade to znamenalo – po pr−
vej časti súťaže, umiestnenie v
prvej šestke. Tento cieľ som po−
stavil pred družstvo, dievčatá ho
prijali a po výborných výkonoch aj
splnili. Naše piate miesto zname−
nalo nielen záchranu, ale aj istú
účasť v play off. Je to výborný
výsledok. Tím budujeme len krátko
a  v extralige si vyslúžil  pomeno−
vanie „tajný kôň“. Okrem umiest−
nenia ma potešili súboje s najlep−
šími družstvami, keď hlavne v
domácom prostredí sme boli viac
ako vyrovnaným súperom. Ako
jediné družstvo súťaže sme v Bra−
tislave dokázali poraziť Doprastav,
najväčšieho kandidáta na titul. S
výsledkami je −  jedným slovom −

S trénerom prvoligového volejbalového tímu žien

spokojnosť. V samotnej hre je
ešte mnoho nedostatkov, treba
nám ešte veľa pracovať.
Prezradíte kolektívny cieľ
pred play off? Zhoduje sa s
osobným cieľom trénera?
   − Kolektívny cieľ vám neprezra−
dím, nie že by som nechcel, ale
jednoducho sme si ho nestanovili.
Z dvoch dôvodov, jedným z nich
by bol zbytočný tlak na družstvo
a hra pod psychickým tlakom v
ženskom kolektívnom športe ne−
prináša dobré výsledky. Mám skú−
senosti, že aj nášmu kolektívu sa
hrá lepšie, vie zabojovať o výsle−
dok a podať dobrý výkon, keď tam
nie je slovko „musíš“. Po druhé,
myslím si, že každá z hráčok vie
o čo bojuje, čo môže dosiahnuť,

netreba to prízvukovať. Mnohé sú
blízko k svojmu najväčšiemu špor−
tovému úspechu, to samotné za−
väzuje, ale aj poháňa dopredu.
   Môj osobný cieľ, ako som už po−
vedal − nerád prehrávam, takže ti−
tul, o ktorý ideme v konečnom dô−
sledku bojovať. Musíme byť však
realisti. Reálny pohľad a doterajšie
skúsenosti mi jasne hovoria − ne−
pozeraj do diaľky, lebo si rozbiješ
nos. Preto sa pozerám na prvé kolo
play off a snažím sa uspieť.  Po−
stup z prvého kola a  sme v hre o
medaily.
   To by bo prekrásny úspech, niečo
o čom sme pred súťažou len sní−
vali a rád by som bol pri tom. Čo
bude ďalej? Uvidíme. Súboje play
off majú obrovské čaro pre diváka
a sú nesmierne náročné pre špor−
tovca. Preto mám jeden veľký sen,
zaplniť športovú halu na Štiavnič−
ke do posledného miesta. Keď príde
na zápasy play off veľa divákov, ktorí
nám budú fandiť a my sa im od−
vďačíme dobrým športovým výko−
nom, budem spokojný. To, že
prídu znamená, že robíme dobrý
šport a priazeň divákov je tou naj−
väčšou odmenou. Takže, dovidenia
12. marca 2008  o 18. hod. na
Štiavničke.

V. Kúkolová

Extraliga − muži
   Súťaž pokračovala
16. kolom, 23. februá−
ra na domácej pôde,
kde podbrezovské áčko
privítalo súpera z Trenčína a vyhralo
3725:3481 (7:1). Body: T. Herich
581, J. Truska 628, M. Tomka
639, R. Foltín 650, J. Čalič 639,
P. Jakubec 588.  Sedemnáste kolo
odohrali muži v Sučanoch, kde po−
razili Tatran 3358:3532 (2:6). Do−
siahli najlepší tohtoročný výsledok
kolkárne. Body: J. Truska 562, M.
Tomka 550, O. Kyselica 587, J.
Pešta 622, R. Foltín 610 a J. Čalič
602. Pred posledným kolom je náš
tím víťazom základnej časti Extra−
ligy.
   B − družstvo Kolkárskeho klubu
ŽP Šport, a.s.,  doma porazilo TJ
Slavoj Veľký Šariš A 3687:3606
(7:1). Body: O. Kyselica 617, M.
Jovetič 585, P. Paulečko 602, T.
Pašiak 622, P. Šibal 626, J. Peš−
ta 635.  Správne rozdelenie hrá−
čov  do oboch tímov a výborná hra
prinieslo svoje ovocie. Béčko pora−
zilo jesenného majstra Veľký Šariš
a odčinilo domácu prehru áčka s

Z kolkárskych dráh
týmto tímom. Výhra zároveň prinies−
la vyriešenie postupového rébusu.
Dva kolá pred ukončením základ−
nej časti Extraligy bola uzavretá
štvorica tímov, ktorá si zmeria sily
v boji o titul v nadstavbovej časti.
Zúčastnia sa jej tímy − ŽP Šport
Podbrezová A a B − družstvo, Veľký
Šariš a Inter Bratislava. Sedemnás−
te kolo odohralo béčko v Modran−
ke, kde porazilo ŠK 3403:3378
(2:6). Body: P. Jakubec 571, M.
Jovetič 544, P. Paulečko 568, T.
Pašiak 571, P. Šibal 570 a T. Dislký
554. V poslednom kole hostí náš
tím na domácich dráhach Sučany
a v prípade víťazstva osadí po zá−
kladnej časti tretie miesto.

Extraliga – ženy
   V 14. kole naše ženy vycestovali
do Veľkého Šariša, kde vyhrali nad
Slavojom 3146:3192 (3:5). Body:
E. Hiadlovská 517, K. Valigurová
573, G. Kuchárová 543, I. Vaňková
529, K. Micanová 519, E. Bábelo−
vá 511. V prvý marcový deň pokra−
čovala Extraliga 15. kolom na do−
mácich dráhach, zápasom s KK

Zlaté Klasy 3433:3199 (6:2). Body:
K. Valigurová 582, G. Kuchárová
631, K. Micanová 575, E. Bábe−
lová 534 a J. Turčanová 547. Päť
kôl pred ukončením Extraligy má
ženské družstvo KO ŽP Šport zabez−
pečený majstrovský titul. Gabriela
Kuchárová vytvorila v zápase nový
rekord podbrezovskej kolkárne, vý−
konom 631 bodov.

1. liga
   Na súperových dráhach v Trste−
nej naše C družstvo prehralo
3359:3283 (7:1). Body: R. Kürty
577, M. Sršeň 553, Ľ. Figura 523,
Ľ. Niščák/Ľ. Svitek 519, T. Dilský
555 a J. Petráš 556. V domácom
stretnutí s PKŠ Košice prehralo
3436:3547 (1:7). Body R. Kürty –
J. Stacho  575, M. Sršeň 614, Ľ.
Figura 584, Ľ. Niščák 515, T. He−
rich 563 a J. Petráš 575. Priebežne
patrí C − družstvu 7. miesto v ta−
buľke.

Dorastenecká liga
   V Sučanoch odohrali naši doras−
tenci 24. februára 12. kolo doras−
teneckej ligy, v ktorom podľahli sú−

perovi 1544:1493 (3:0). Body: 489
Ľ. Svitek, 498 M. Mihok a 506 M.
Svitek. V disciplíne šprint sa stre−
tli Ján Čabuda zo Sučian a náš
Michal Svitek  2:1.  Prehrou si do−
rastenci skomplikovali boj o víťaz−
stvo v základnej časti dorastenec−
kej ligy a postup do nadstavby. V
záverečných dvoch kolách musia na
postup získať ešte minimálne jeden
bod. Priebežne dorastencom pat−
rí 1. priečka v priebežnej tabuľke o
skóre pred Vrútkami a Trstenou.
   Trináste kolo dorasteneckej ligy
pokračovalo domácim stretnutím so
Slavojom Veľký Šariš 1648:1609
(3:0). Body: Ľ. Svitek 52, M. Mi−
hok 544, M. Svitek 576, I. Makov−
níková 499. V šprinte sa stretol náš
Michal Svitek so Stanislavom Ko−
váčom, ktorého porazil 2:0. Víťaz−
stvom si dorastenci zabezpečili de−
finitívu v postupe do nadstavbovej
časti dorasteneckej ligy. Posledné
kolo základnej časti odohrajú v Trs−
tenej a rozhodne už len o víťazovi
základnej časti. Priebežne patrí
našim dorastencom 1. priečka v
tabuľke o skóre pred Trstenou.

(Kys)

   V prvý marcový deň sa
uskutočnil 16 km beh Olšavskou
dolinou, ktorého sa zúčastnilo
120 bežcov. V kategórii nad 40
rokov Pavol Faško zvíťazil a v
celkovom hodnotení bol ôsmy.

   Volejbalistky ŽP Šport, a.s.,
vstúpili do súbojov play off v
Nitre, kde im súperom prvého
kola boli hráčky Športového
gymnázia. Napriek tomu, že Žele−
ziarky viedli v prvom zápase už
2:0, nedokázali dobre vyvíjajúce
sa zápolenie dotiahnuť do víťaz−
ného konca.
   Vzájomné súboje týchto dvoch tímov
sú vyrovnané. V Nitre dvakrát zvíťazili
domáce 3:2 a na Horehroní podbre−
zovské volejbalistky dvakrát 3:0. Prvé
kolo sa hrá na tri víťazné zápasy, takže
ich môže čakať až pätica vzájomných
stretnutí. Prvé dejstvo sa skončilo v
prospech Nitry, aj keď v prvom sete
jasne dominovali súperky a vytvorili si

ŠG Nitra – ŽP Šport 1:0

od začiatku päťbodový náskok, ktorý po−
stupne zvyšovali. Keď na ukazovateli
svietil stav 12:23 bolo jasné, že prvý
set vzájomného súboja vyhrá Podbre−
zová. Druhý set bol vyrovnaný, napriek
tomu že Železiarky viedli 12:16, Nit−
ra vyrovnala nielen hru ale aj stav a
strhla vedenie na svoju stranu (22:20).
Dramatická bola najmä koncovka, keď
sa ani jeden tím nechcel podať. Nit−
ra mala jediný setbal za stavu 27:26
a musela odvracať sedem setbalov sú−
pera, ktorý ten siedmy za stavu 30:31
premenil vo svoj druhý víťazný set a
bolo 0:2. Čo však nasledovalo potom,
bolo prekvapením. Volejbalistky Nitry
začali riskovať a ich riskantná a odvážna
hra slávila úspech. Podbrezovčanky
mali starosti s dobrým podaním, neda−
rila sa im prihrávka a začal viaznuť rých−
ly útok, ktorým sa dovtedy dokázali pre−
sadiť. Rozpadla sa im koncepcia hry,
prestali si veriť, nepomohli striedania
ani oddychové časy. Nitra bola od tre−
tieho setu lepším tímom, keď sa pre−
zentovala výbornou obranou a poda−
ním. Bojovnosť hráčok tohto tímu  slá−
vila úspech a dokázali zvrátiť a vyhrať
zdanlivo prehratý zápas. Po setoch
25:16, 25:11 a 15:11 vyhrali 3:2 a ujali
sa vedenia 1:0 na zápasy.
   V 1. kole play off ešte odohrajú vzá−
jomné stretnutia: 8. marca v Nitre,
12. marca o 18. hod.  v Podbrezo−
vej a 15. marca v Nitre.

(sl)

   Tím staršieho dorastu FO ŽP
Šport, a.s., úspešne absolvoval od
24. – 29. februára herné sústre−
denie v Žďári nad Sázavou. V prí−
pravných zápasoch odohral vyrov−
nané stretnutie so seniormi Žďáru
nad Sázavou 3:3, v ktorom góly za
našich dorastencov vsietili Béreš,
Baboľ a Nikel. V stretnutí s prvo−
ligovým tímom dorastencov z Jih−
lavy zvíťazili naši hráči 2:3 (góly:
Zvara, Medveď a Nikel). Našich
dorastencov pokoril až posledný zo
súperov – dorastenci z Hradca
Králové 2:0.

(RK)

Zo sústredenia
v Žďári

Olšavská
šestnástka

Druhá futbalová liga − muži jarná časť 2007/2008

Kolo Dátum Čas Zápas (domáce zápasy hráme v Brezne) Výsledok
16. kolo 16. 3. 10:30 Prešov „B“ − ŽP Šport Podbrezová „B“
17. kolo 23. 3. 10:30 ŽP Šport Podbrezová „B“− Sabinov
18. kolo 30. 3. 15:00 Čadca − ŽP Šport Podbrezová „B“
19. kolo 6. 4. 15:00 ŽP Šport Podbrezová „B“ − Lipany
20. kolo 13. 4. 10:30 Dukla „B“ − ŽP Šport Podbrezová „B“
21. kolo 20. 4. 10:30 ŽP Šport Podbrezová „B“ − Ružomberok B
22. kolo 26. 4. 16:00 S. N. Ves  − ŽP Šport Podbrezová „B“
23. kolo 30. 4. 16:00 ŽP Šport Podbrezová „B“ − Žilina „B“
24. kolo 4. 5. 16:30 D. Kubín  − ŽP Šport Podbrezová „B“
25. kolo 11. 5. 10:30 ŽP Šport Podbrezová „B“ − Žiar n/H.
26. kolo 17. 5. 17:00 Vranov n/T. − ŽP Šport Podbrezová „B“
27. kolo 25. 5. 10:30 ŽP Šport Podbrezová „B“ − T. Teplice
28. kolo 28. 5. 17:00 L. Mikuláš  − ŽP Šport Podbrezová „B“
29. kolo 1. 6. 10:30 ŽP Šport Podbrezová „B“− Rakytovce
30. kolo 7. 6. 17:00 Stropkov  − ŽP Šport Podbrezová „B“

Prvá futbalová liga − muži jarná časť 2007/2008
Kolo Dátum Čas Zápas (domáce zápasy hráme v Brezne) Výsledok

19. kolo 11. 3. 14:30 ŽP Šport Podbrezová „A“ − R. Sobota
20. kolo 8. 3. 14:30 Šaľa − ŽP Šport Podbrezová „A“
21. kolo 15. 3. 14:30 ŽP Šport Podbrezová „A“ − Prešov
22. kolo 22. 3. 15:00 Prievidza  − ŽP Šport Podbrezová „A“
23. kolo 29. 3. 15:00 ŽP Šport Podbrezová „A“− Košice „B“
24. kolo 6. 4. 10:30 Michalovce  − ŽP Šport Podbrezová „A“
25. kolo 12. 4. 15:30 ŽP Šport Podbrezová „A“ − Humenné
26. kolo 19. 4. 16:00 Lučenec − ŽP Šport Podbrezová „A“
27. kolo 26. 4. 16:00 ŽP Šport Podbrezová „A“− S. Ľubovňa
28. kolo 3. 5. 10:30 Inter Bratislava − ŽP Šport Podbrezová „A“
29. kolo 10. 5. 16:30 ŽP Šport Podbrezová „A“ − Trebišov
30. kolo 17. 5. 16:30 R. Sobota − ŽP Šport Podbrezová „A“
31. kolo 20. 5. 17:00 ŽP Šport Podbrezová „A“ − Šaľa
32. kolo 24. 5. 17:00 Prešov − ŽP Šport Podbrezová „A“
33. kolo 31. 5. 17:00 ŽP Šport Podbrezová „A“ − Prievidza

Pred 1. kolom play off


