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1 2 3 4 5 6Po účtovnej závierke 
uplynulého roka

Prieskum spokojnos-
ti zamestnancov

Pokračujeme 
v čitateľskej súťaži

Zmeny v ŽP GASTRO 
servis-e

Aktuálne z jednotli-
vých športov

Odliali už päť 
miliónov ton ocele

Na darovanie dvoch percent z vlaňajších daní máte už len niekoľko dní!!!

 O 11. hodine vstupujeme do velína, 
odkiaľ riadi všetky procesy tavby 
pracovná zmena A, vedená maj-
strom Ing. Pavlom Veselovským. 
Z asi šesťdesiatčlenného kolektívu 
zmeny dnes dvanásti pracujú pria-
mo v elektrooceliarni a ďalší na 
rôznych pracoviskách prevádzkarne 
– šrotovom poli, zariadení pre ply-
nulé odlievanie ocele, v keramike, 
sklade polotovarov a troskovom 
hospodárstve. V priebehu našich 
rozhovorov s osádkou velína elek-
trickej oblúkovej pece (EOP), ktorá 
nepretržite sledovala proces tave-
nia pri teplote až do 1600 stupňov 

Vážení spolupracovníci,
dovoľte, aby som menom Predstavenstva  a Dozornej  rady 
Železiarní Podbrezová  poďakoval všetkým zamestnancom, 
ktorí sa akoukoľvek formou podieľali na likvidácii následkov 
požiaru v káblových kanáloch valcovne bezšvíkových rúr. Ďa-
kujeme aj všetkým dodávateľom, subdodávateľom, externým 
firmám a pracovníkom. Skrátenie pôvodného harmonogramu 
likvidácie škȏd o šesť dní si vysoko ceníme. Iste si každý 
uvedomuje, čo to znamená pre naše hospodárenie. Sme pre-
svedčení, že aj napriek tejto nepríjemnej udalosti bude tento 
rok pre našu spoločnosť úspešný a výsledky hospodárenia 
nám umožnia naplniť záväzky predstavenstva voči zamest-
nancom v rámci Kolektívnej zmluvy na rok 2011, aj Programu 
Predstavenstva ŽP a.s. v oblasti starostlivosti o zamestnancov. 

Ing. Vladimír Soták, predseda Predstavenstva ŽP a.s.

  Za rok 2010 sme dosiahli tržby 
za výrobky a služby v hodnote 
216,3 milióna eur, čo v porovna-
ní s predchádzajúcim rokom je 
viac o 60 percent. Z porovnania 
nákladov a výnosov sme vyčíslili 
celkový výsledok hospodárenia 
zisk 9 854 tisíc eur. Z toho v hos-
podárskej (prevádzkovej) činnosti 
to predstavuje 8 049 tisíc eur 
zisku, pričom plánovaná hodnota 
bola 7 212 tisíc eur. 

Rok 2010 opäť v zisku
S potešením môžeme konštatovať, že bezprostredne nasle-
dujúci rok po stratovom roku 2009 sa vďaka oživeniu trhu  
podarilo otočiť výsledok hospodárenia do kladných čísiel. 

  Celková hodnota majetku spo-
ločnosti je krytá vlastnými a cu-
dzími zdrojmi, kde vlastné zdroje 
sú na úrovni 70 percent. Úverová 
zadĺženosť je 17 percent.
  Pravdivosť a úplnosť majetkovej 
bilancie a výsledku hospodárenia 
v účtovnej závierke za rok 2010 
overila audítorská spoločnosť 
Deloitte Audit, s.r.o. Bratislava.

Ing. Libor Trnik 
odbor ekonomických informácií

S Ing. Milanom Mutišom, vedúcim valcovne bezšvíkových rúr
Prvá lupa bola vyvalcovaná už v piatok napoludnie
Pre mnohých neuveriteľné, pre zainteresovaných veľký 
úspech - osemnásť dní po požiari, ktorý poškodil a vyradil 
z prevádzky valcovňu bezšvíkových rúr, v sobotu 16. apríla 
prevádzkareň ožila. 
Sú tri dni od vyval-
covania prvej lupy 
a dva od spustenia 
výroby. Je všetko 
tak ako má byť?
 -  Po  úspešných 
studených skúškach 
n a  j e d n o t l i v ý c h 
t e c h n o l o g i c k ý c h 
úsekoch valcovne 
bezšvíkových rúr 
sme v piatok napoludnie začali 
s tzv. teplými skúškami v úse-
ku redukovne. Prebehli bez 

väčších problémov. 
Nasledovalo dele-
nie a ohrev vsádzky 
v karuselovej peci 
a v sobotu ráno sa 
na plný výkon roz-
behol výrobný pro-
ces v celej valcovni 
bezšvíkových rúr. 
Takže všetko je tak, 
ako má byť ,  sme 

pripravení pokračovať v do-
sahovaní dobrých výkonov vo 
výrobe.

Ako hodnotíte priebeh od-
straňovania škôd z dnešného 
pohľadu?
 - Všetci ľudia, podieľajúci sa 
na odstraňovaní následkov po-
žiaru, či už to boli zamestnan-
ci centrálnej údržby, valcovne 
rúr, energetiky, zásobovania, 
požiarneho útvaru, externých 
firiem, ktoré nám podali po-
mocnú ruku, odviedli obrovský 
kus práce, výsledkom ktorej je 
skrátenie pôvodného termínu 
spustenia výroby takmer o týž-
deň. V mene vedenia valcovne 
rúr ďakujem všetkým za túto 
kvalitne odvedenú prácu.

O. Kleinová 

Prajeme vám
príjemné prežitie

veľkonočných 
sviatkov

Oceliari vyrobili 
päťmilióntu tonu ocele
Vo februári 1993 bola v ŽP a.s. spustená do prevádzky vysoko-
výkonná 60 tonová UH - pec, ktorej sprevádzkovanie znamenalo 
ukončenie rozsiahlej intenzifikácie elektrooceliarne. Po osemnás-
tich rokoch jej prevádzky sme sa 9. apríla 2011 v dopoludňajších 
hodinách opäť ocitli v oceliarni, aby sme sa stali svedkami tavby 
päťmilióntej tony ocele.

Celzia, sa dozvedáme, že niektorí 
z prítomných boli účastníkmi prvej 
tavby v roku 1993 a dokonca, vy-
konali aj jej odpich. O polhodinu sa 
presúvame priamo k „dog housu“ 
a snažíme sa vizuálne zmapovať 
posledné minúty výroby 5 milióntej 
tony ocele. Odpich tavby č. 11875 
vykonal tavič - operátor Peter Str-
meň. Po jej spracovaní na zaria-
dení sekundárnej metalurgie – LF 
peci, kde sa dosiahne požadované 
chemické zloženie a teplota ocele, 
bola tavba odliata na zariadení pre 
plynulé odlievanie ocele (ZPO) ako 

(Pokračovanie na str. 3)

Pohľad do valcovne bezšvíkových rúr po spustení výroby objektívom I. Kardhordovej

V oceliarni odliali po osemnástich rokoch 5 - milióntu tonu ocele.  Foto: I Kardhordová

p
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   Ak vám vykoná ročné zúčtovanie dane zo závislej činnosti zamestnávateľ, 
stačí vyplniť a predložiť Vyhlásenie o poukázaní 2 percent dane z príjmu do 
30. apríla 2011 daňovému úradu v mieste svojho trvalého bydliska. Spolu 
s Vyhlásením doložíte potvrdenie svojho zamestnávateľa, že vaša daň, vy-
plývajúca z ročného zúčtovania, bola odvedená daňovému úradu.
   V prípade, že si podávate daňové priznanie samostatne, uvediete ako 
prijímateľa 2 percent dane Nadáciu ŽP alebo Nadáciu Miška Sotáka.

Pomôžte tým,
čo pomoc potrebujú

   Využite aj tento rok mož-
nosť darovať 2 percentá svojej 
dane Nadácii Železiarne Pod-
brezová alebo Nadácii Miška 
Sotáka. 
   Za roky existencie obidve na-
dácie pomáhajú ľuďom pozna-
menaným tragickými príbehmi 
spôsobenými ťažkou chorobou, 
či iným zložitým údelom osudu. 
V našej spoločnosti azda niet 
pracovného kolektívu, v kto-
rom by sa nestretli s nejakým 
druhom pomoci jednej z týchto 
nadácií pre ich kolegu či rodin-
ného príslušníka.

   Okrem charity podporujú 
verejnoprospešné projek-
ty v zdravotníctve, školstve, 
vede a kultúre, ale aj rozvoj 
prirodzeného talentu detí zo 
sociálne slabších rodín. O po-
moc môže požiadať každý, kto 
ju potrebuje.
    Ak sa rozhodnete pre pod-
poru týchto nadácií, vaše 
peniaze sa dostanú do tých 
správnych rúk. 
   Ďakujeme všetkým darcom, 
ktorí doteraz prispeli svojím 
percentom dane a veríme, že 
sa ich okruh rozšíri.

Obchodné meno:
Nadácia Železiarne Podbrezová 
IČO: 37818481
DIČ 2021533228
Právna forma: nadácia
Bankové spojenie:
SLSP a.s. 0301554533/0900
Registrovaná:
v Notárskom centrálnom registri 
pod č. NZ 36219/2010
Sídlo: Kolkáreň 35,
976 81 Podbrezová

Ako poukázať 2 percentá dane?

Obchodné meno:
Nadácia Miška Sotáka
IČO: 37828738
DIČ: 2021634219
Právna forma: nadácia
Bankové spojenie:
SLSP a.s. 0302306937/0900
Registrovaná:
v Notárskom centrálnom registri 
pod č. NZ 39492/2010
Sídlo: Kukučínova 24,
977 01 Brezno

AKO SA PRIHLÁSIŤ?
  Každý rodič, zamestnanec ŽP a.s., ktorý má 
záujem prihlásiť dieťa do letného tábora, svoju 
požiadavku nahlási predsedovi dielenského 
výboru OZ KOVO ŽP a.s. v príslušnej prevádz-
karni, útvare, do 23. mája 2011. Burza pouka-
zov sa uskutoční  24. mája 2011 v zasadačke 
personálneho odboru (3. posch.) o 12. hod.

KTORÉ DETI MÔŽU ÍSŤ 
DO LETNÉHO TÁBORA?

 Do tábora môžu byť prihlásené deti vo veku od 
8. do 15. rokov. Poukaz pre dieťa do letného 
detského tábora prizná zamestnávateľ neza-
opatrenému dieťaťu zamestnanca (v súlade 
s § 3 a 4 zákona č. 600/2003 Z.z. v platnom 
znení). Rodičovský poplatok za jedno dieťa je 
5 eur za jeden pobytový deň, čiže spolu 70 eur. 

Rozdiel medzi hodnotou poukazu (ktorú tvorí 
cena rekreácie a doprava) a poplatkom rodiča 
– zamestnanca ŽP a.s., bude zdanený podľa 
platných daňových predpisov (zhruba 35 eur).
  Zamestnancovi na požiadanie bude umož-
nené poplatok splatiť zrážkou zo mzdy na 
dvakrát. Osamelému zamestnancovi bude 
umožnené splatiť vyššie uvedený poplatok v  
štyroch zrážkach zo mzdy. Zamestnancovi, 
ktorému sa zúčastnili detskej rekreácie dve de-
ti, bude umožnené splácanie zrážkou zo mzdy 
v štyroch splátkach (KZ 2011, odst. 3.4.1). 
Letné detské tábory zabezpečuje personálny 
odbor

Ing. A. Schmidtová -Škultétyová, 
Kontakt: 048/ 6452818, 

e-mail: schmidtova@zelpo.sk 

*ANKETA* ANKETA*
Pýtala sa: O. Kleinová  Foto: V. Kúkolová

Aké sú vaše veľkonočné zvyky?
Veľká noc je najvýznamnejším sviatkom kresťanov. Ježišov prechod 
smrťou a vzkriesenie je chápané ako naplnenie starozákonného 
obrazu prechodu Izraelitov Červeným morom pri odchode z Egypta 
a tak sú tieto sviatky previazané so židovskou oslavou Pesachu. 
Zvyky a obyčaje sa prekrývajú aj s pohanskými Sviatkami jari 
a preto sa tradície v regiónoch rôznia. Aj symboly sa prekrývajú - 
z kresťanských pochádza sviečka, znak života či vajíčko – symbol 
plodnosti a vzkriesenia. Symbol baránka sa nachádzal už v pred-
kresťanských tradíciách, v židovskej tradícii sa používal ako obetné 
zviera za hriechy a zároveň ho jedia Židia na Veľkú noc, aby si pripo-
menuli vyslobodenie z Egypta. V kresťanstve je baránok symbolom 
Ježiša Krista. Zajačik a korbáč pravdepodobne pochádzajú z pohan-
ských rituálov. Na Slovensku sa polieva i šibe. Aj keď polievanie či 
šibanie môže byť ženám niekedy nepríjemné, nejde o spôsobenie 
krivdy. Poliate ženy budú celý rok zdravé a šibaním muži prejavujú 
svoj záujem. A tak milí muži, ak neprejavíte svoj záujem v podobe 
starých zvykov, môžu sa dievčatá či ženy okolo vás aj uraziť.

Martin LUPTÁK, Vd
  - Máme ešte zaužívané veľkonočné 
tradície, ako je výzdoba bytu symbolmi 
jari, vajíčkami, rozkvitnutými konárikmi..., 
pripravíme si veľkonočné jedlá, ako je 
šalát, údené mäso, šunka (hoci ja mám 
radšej rybu), aj ženy pooblievame, aby boli 
zdravé, ale veľkonočné sviatky trávime naj-
radšej na chate a tak to bude aj tentokrát.

JUDr. Radim KOCHAN, Pp
 - Tomuto sviatku nevenujem veľkú pozor-
nosť, napriek tomu sa však snažím niektoré 
zvyky dodržiavať (aj keď s ťažkosťami :-). 
Myslím, že tá pravá veľkonočná atmosféra 
je typická skôr pre menšie obce, ako mestá, 
v ktorých sa už mnohé zvyklosti prispôsobili 
novodobému trendu.

 JUDr. Michal GABOŇ, Gp
  - Ja sa v podstate pripájam k názoru kole-
gu Kochana. Veľkú noc, či už  ako sviatok 
kresťanský alebo ako pohanskú tradíciu 
oblievania a vítania jari veľmi nevnímam. Ak 
počasie dovolí, tieto dni najradšej trávim na 
bicykli alebo kdesi v prírode. Verím, že ma 
moji rodinní príslušníci neukrižujú ak po-
viem, že sa na veľkonočné obdobie nejako 
špeciálne nepripravujeme. Okná umývame 
aj kúpeme sa všetci priebežne počas celého roka - vždy podľa 
potreby a ceny vody.

Dezider KALISKÝ, Te
  - Bývame v paneláku, takže naša Veľká 
noc neprebieha ako to býva tradičné na 
dedinách, ale my si tiež byt ozdobíme 
veľkonočnými motívmi, pripravíme kraslice, 
manželka navarí tradičné veľkonočné dob-
roty, nechýbajú sladkosti, údené mäso ... no 
a v pondelok chodíme kúpať, ale ja kúpem 
len decentne voňavkou. 

Daniel BELKO, Poo
  - Sú to najväčšie kresťanské sviatky, takže 
v kresťanskom duchu. Byt si vyzdobíme jar-
ným motívom, nechýbajú maľované vajíčka, 
kvety. Aj jedlá na našom stole sú počas 
týchto sviatkov tradičné – údená šunka, 
šalát, manželka napečie aj päť druhov zá-
kuskov..., chodíme do kostola a v pondelok 
so synom ideme po kúpačke, i šibačke.

Anna ŠÁRIKOVÁ, Pp
  - My trávime tieto sviatky po kresťansky. 
Vyzdobíme si byt vajíčkami, barančekmi, 
kuriatkami... Sviatky začíname Zeleným 
štvrtkom, nasleduje Veľký piatok, Biela 
sobota a Veľkonočná nedeľa. Vo Veľký 
piatok sa môžeme len raz do sýtosti najesť, 
je pôst, takže nejeme mäso. V ďalšie dni si 
to však vynahradíme. Prichádzajú návštevy, 
dievčatá chodia vítať po rodine, chlapci 

v pondelok oblievajú a šibú.

Termíny: 
I. turnus: 1. – 15. júla 2011 CHATA U DANIELA

Program: Piráti na konci sveta + Pážatá magických svetov (zároveň spoločný program) 
II. turnus: 4. – 18. augusta 2011 CHATA U DANIELA

Program: Údolie čarodejníkov + Tajomná ríša škriatkov (zároveň spoločný program) 

Detské tábory v Repišti
pre deti zamestnancov Železiarní Podbrezová a.s.

Ilustračné foto: V. Kúkolová
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Ako vnímali tento historický okamih oceliari?

Ing. Pavol Veselovský, majster 
zmeny A EOP
    - Pre zmenu A je to bežný pra-
covný deň, v priebehu ktorého po 
poslednej rannej tavbe v LF o 7. 
hodine, nasledovala prestavba ZPO 
na nový formát –  kvadrát 160x160 
mm. Po prestavbe je to prvá tavba 
v sekvencii tohto kvadrátu, ktorej od-
pich bol o 11,35 hod. Výnimočnosť 
tomuto dňu pridala skutočnosť, že 
sme dnes  vyrobili už päťmilióntu 
tonu ocele. 
Dušan Búdu, predák EOP
   - Z pohľadu prvej tavby v 60 t 
EOP máme dnes oveľa viac skúse-
ností. Ubehlo už dvadsaťpäť rokov, 
ako som v železiarňach začínal na 
siemens-martinských peciach, no 
bol som aj v pracovnej zmene prvej 
tavby v novej EOP. Ako obslužný 

  Na zariadení pre plynulé odlie-
vanie ocele (ZPO) našej akciovej 
spoločnosti bol 12. apríla odliaty 
nový, v poradí už trinásty formát, 
kontinuálneho odlievaného oceľo-
vého bloku. K súčasným profilom 
– kvadrátom, 125, 150, 160, 180, 
200, 225 a 280 milimetrov a kru-
hovým profilom 150, 180, 210, 260 
a 280 milimetrov pribudol kruh 240 
milimetrov. Nový profil bol po niekoľ-
komesačnej príprave a výrobe tech-
nologického zariadenia skúšobne 
založený v ZPO na prúd č. 1 a bol 
odliaty bez problémov v osemtav-
bovej sekvencii spolu so štandardne 
vyrábanými oceľovými blokmi kruhu 
210 milimetrov na prúdoch č. 2, 3 
a 4. V priemere kruhu 240 milimetrov 
bolo vyrobených päťdesiatšest kusov 
kontinuálne odlievaných oceľových 
blokov, celkovej hmotnosti 111 ton.
  Technologické zariadenie bolo na-
vrhnuté a vyrobené priamo v ŽP a.s., 
vrátane navrhnutia technologických 
parametrov odlievania, pričom pod-
mienky odlievania boli testované 
a optimalizované priamo počas od-
lievania. Zároveň boli otestované 

aj hraničné rýchlosti pri vynútenom 
odlievaní na tri prúdy. Pri jeho navr-
hovaní boli využité bohaté skúsenosti 
technikov a metalurgov z prípravy 
súčasne používaných formátov.
  Po predbežnom hodnotení kvality 
odliatych blokov možno konštatovať, 
že nový výrobok spĺňa požadované 
kritériá a všetky vyrobené kusy bu-
dú vyexpedované pre odberateľa 
do Nemecka. Samozrejme, ešte 
predtým budú urobené podrobnejšie 
analýzy v laboratóriu pre presné 
zistenie kvality vnútornej homogenity, 
hrúbky liacej kôry, kryštalizácie pri 
chladnutí, prípadne zistenie stre-
dovej pórovitosti. Zistené poznatky 
budú viesť k doladeniu zariadenia pri 
plánovanej vyššej výrobe a odlievaní 
na štyri prúdy, ktoré sa predpokladá 
v budúcom mesiaci. 
  Kontinuálne odlievané oceľové 
bloky formátu – kruh 240 milimetrov, 
vhodne dopĺňajú výrobkový sorti-
ment prevádzkarne oceliareň a sú 
určené predovšetkým pre spracova-
nie v kováčniach, resp. profilových 
valcovniach.

Ing. Miroslav Domovec, CSc. 

Oceliari vyrobili 
päťmilióntu tonu ocele
(Dokončenie z 1 str.)
prvá v sekvencii po prestavbe na 
kvadrát 160 x 160 milimetrov.  
Premeniť kovový odpad na vyso-
kokvalitnú oceľ je dennodennou 
úlohou podbrezovských hutníkov. 
Napriek neustálej modernizácii, 
ktorá odbúrala kedysi fyzicky namá-
havú prácu, zostáva podstata ale i 
čaro tejto profesie zachované. Zau-
jímalo nás, akí ľudia sú oceliari? 
Nielen o tom hovoríme s Ing. 
Miroslavom Domovcom, CSc., 
vedúcim oceliarne a priamym 
účastníkom jej modernizačných 
zmien:
Čo sa zmenilo od prvej tavby, 
ktorej odpich ste robili práve vy?
 - Od vyrobenia prvej tony ocele 
súčasnou technológiou sme všetci, 
vrátane osádky celej oceliarne, na-
zbierali množstvo skúseností. Vtedy 
to skutočne bolo tak, že z obavy z 
poškodenia nového zariadenia som 
prevzal zodpovednosť za prvý od-
pich, ktorý som vykonal spolu s ta-
lianskym technikom. Postupom ča-
su boli v rámci intenzifikácie výroby 
v technológii, ale aj v riadení, reali-
zované niektoré dôležité investičné 
a organizačné zmeny, z ktorých 
najmä fúkanie inertného plynu cez 

nistej (DPP systém), optimalizácia 
pohybu elektród, nové vozidlo pre 
čistenie troskového otvoru, kyslíko-
vo-palivové horáky atď., umožnili 
zvýšiť projektovanú ročnú výrobu 
ocele z 240 tisíc ton na 380 tisíc 
ton. Súčasne, s rastúcou kapacitou 
výroby, bola realizovaná aj inovácia 
výroby na ZPO, kde sme postupne 
od spustenia elektrooceliarne prešli 
z odlievania jedného formátu - kvad-
rátu 200 milimetrov na súčasných 13 
rozmerov kontinuálne odlievaných 
oceľových blokov.
S  novou technológiou sa museli 
zžiť aj pracovné kolektívy. Ich 
členovia sú dnes odborníkmi vo 
svojich profesiách a nás zaují-
ma ako sa vám darí vychovávať 
za odchádzajúcimi, adekvátnu 
náhradu?
 - Už pri spúšťaní novej technológie 
sme stavili na mladých, perspektív-
nych zamestnancov, ktorí museli 
mať pre prácu v riadiacich velínoch 
minimálne stredoškolské vzdelanie, 
pretože vtedy práca s PC technikou 
nebola takou samozrejmosťou ako 
v súčasnosti. Na tomto trváme aj 
dnes a môžem povedať, že so zara-
ďovaním nových zamestnancov do 
kolektívov nikdy neboli výraznejšie 

problémy. Veľmi si vážim prístup 
starších, skúsených oceliarov práve 
ku každodennému odovzdávaniu 
skúseností tým mladým, pretože 
dobrým oceliarom sa človek nesta-
ne za rok, tento proces trvá oveľa 
dlhšie. Za veľmi dobré rozhodnutie 
vedenia spoločnosti považujem, 
v spolupráci s Technickou univer-
zitou Košice, spôsob zvýšenia 
odbornej kvalifikácie formou baka-
lárskeho a následne inžinierskeho 
štúdia, čo nám umožňuje doplniť 

kvalifikovaných zamestnancov v ria-
diacej a technologickej činnosti 
prevádzkarne.
S akým pocitom vnímate priebeh 
dnešnej tavby?
 - Osobne, mám dobrý pocit z do-
teraz vykonanej práce. Za to dlhé 
obdobie až po vyrobenie 5 mil. tony 
sa na výrobe podieľalo mnoho ľudí. 
Pritom treba zdôrazniť, že sa nám 
vždy podarilo splniť plánované zá-
mery spoločnosti. Zároveň sa veľmi 
teším z rozhodnutia postupného 

investovania do modernizácie ZPO, 
prípadne vákuového spracovania 
ocele, ktoré zabezpečia plniť čoraz 
náročnejšie požiadavky pre kvalitu 
vyrábanej ocele.
 Chcel by som poďakovať všetkým 
zamestnancom, vrátane dôchod-
cov, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom 
zúčastnili pri dosiahnutí výroby úc-
tyhodného množstva päť miliónov 
ton, za odvedený prístup k práci 
a popriať im ďalšie životné a pra-
covné úspechy.  

Odliali 13. formát

personál tejto modernej technológie 
sme sa školili v Košiciach a praxou 
získané skúsenosti z ďalších rokov 
nám pomáhali profesijne rásť a ne-
ustále sa zdokonaľovať. Prešiel som 
všetkými profesiami – od pomocníka 
taviča cez taviča operátora na EAF, 
taviča operátora na LF a posledných 
osem rokov robím predáka. Dodnes 
si spomínam na ťažkú prácu pri SM-
-peciach, ktorá sa s tou dnešnou už 
ani nedá porovnávať. A o to je pre 
mňa dnešný deň ešte významnejší.
Milan Završan, žeriavnik vsádza-
cieho žeriavu EOP 
   -Tridsaťpäť rokov robím v žele-
ziarňach na jednom pracovisku 
a profesii, na ktorú som sa musel 
ako vyučený maliar rekvalifikovať. 
Spomínam si ešte na prácu v stri-
povacej hale, pomoc pri výstavbe 

oceliarne, v ktorej som potom začal 
robiť. Lial som aj prvú tavbu - ešte 
z koša žeriava. Podmienky to boli 
ťažšie, no po siedmich rokoch sme 
prešli na diaľkové ovládanie žeriavu 
z plošiny, čím sa pre nás  priestorovo 
i vizuálne zlepšilo ovládanie žeriava.
Bc. Daniel Bitala, tavič-operátor 
EAF
   - Patrím k najmladším z kolektívu 
a tak dnešný deň je pre mňa prvým 
výnimočným, nakoľko som sa mohol 
podieľať na výrobe, pre budúcnosť 
jubilejnej tony ocele. V tejto profesii 
pracujem štyri roky, predtým som 
robil  na ZPO. Po tom, ako mi za-
mestnávateľ umožnil absolvovať 
bakalárske štúdium v mojom odbo-
re, pokračujem v štúdiu na Hutníckej 
fakulte Technickej univerzity v Ko-
šiciach, kde v súčasnosti končím 

diplomovou prácou „Optimalizácia 
troskového režimu v EOP“, ktorá 
úzko súvisí s mojim pracovným 
zaradením.
Ján Tapajčík, tavič-operátor ZPO

 -Vo velíne koordinujem prácu tak, 
aby bol zladený čas odlievania 
s prísunom novej tavby na ZPO, 
aby boli splnené všetky technolo-
gické kritériá a nedošlo k nežiada-
ným prestojom. Pred viac ako tri-
dsiatimi rokmi som začal v oceliarni 
pracovať ako odlievač a odvtedy 
som prešiel všetkými profesiami. 
Zmenil sa proces liatia, ktorý je plne 
automatizovaný. V tomto okamihu 
sme po prestavbe ZPO na nový 
rozmer, ktorý bude odliaty z jubilej-
nej tavby, takže je to pre mňa ďalší 
nezabudnuteľný deň. 

V. Kúkolová

Ing. Pavol Veselovský, Dušan Búdu Milan Završan Bc. Daniel Bitala Ján Tapajčík

Pre zmenu A to bol bežný deň.                    Foto: I. Kardhordová

V ZPO odliali formát - kruh 240 milimetrov.                    Foto: A. Nociarová
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Kedy sa uskutoční 2. ročník LADIES EUROPEAN TOUR na Táľoch?

Odpovede zasielajte do desiatich dní od vydania tohto čísla do redakcie novín

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

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

Meno a priezvisko: ............................................................................................. 

Útvar: ....................................................................................

POZOR - ČITATEĽSKÁ SÚŤAŽ
o vecné ceny venované spoločnosťou Tále a.s.

Kupón č.4

B u d e  v á s  z a u j í m a ť *  b u d e  v á s  z a u j í m a ť *  b u d e  v á s  z a u j í m a ť

Dnes by mal areál žiť len prí-
pravami na európsku ženskú 
túru. Situáciu vám však skom-
plikovalo počasie. Tak, ako na 
mnohých miestach Slovenska 
narobil v uplynulých dňoch 
silný vietor množstvo škôd, 
neobišiel ani vás. Ako to vyze-
rá na golfovom ihrisku?
-   Koniec minulého týždňa za-
siahlo Tále krajne nepriaznivé 
počasie. Silný nárazový vietor 
trval nezvyčajne dlho, viac ako tri 
dni, čomu padlo za obeť niekoľko 
desiatok stromov. Zaznamenali 
sme aj škody na majetku spo-
ločnosti, budovách, vstupnom 
oplotení a vlekoch. Aj keď to 
na prvý pohľad znie hrozivo, 
žiadna z týchto škôd podstat-
ne neovplyvní golfové ihrisko 
ani prípravu LET. Tesne pred 
veternou smršťou sme dokon-
čili všetky jarné práce a naozaj 
ihrisko bolo ako vymaľované 
a museli sme začať odznova. 
Po celom golfovom areáli bo-
li nafúkane ulomené vetvičky 
a šišky zo stromov, z niektorých 
pieskovísk  (pieskové prekážky) 
doslova zmizol piesok. Dnes 
môžem konštatovať že ihrisko je 

Prípravy skomplikovali pováľané stromy 
   Zámerom našej  rubriky je  pravidelne informovať o tom, čo sa deje 
v našej dcérskej spoločnosti Tále a.s. Golfový areál by mal v týchto 
dňoch žiť prípravami na najvýznamnejšie tohtoročné podujatie - druhé 
kolo ženskej európskej túry Ladies European Tour (LET), ktoré sa 
uskutoční v máji a my sme požiadali o rozhovor Ing. Ľuboša Ďurinďáka, 
generálneho riaditeľa ŽP Tále a.s.:

opätovne vyčistené, polámané 
stromy odstránené za čo chcem 
všetkým zamestnancom poďa-
kovať, vrátane veľkej pomoci zo 
strany ŽP a.s., konkrétne pracov-
níkov  valcovne bezšvíkových 
rúr a dopravy a našej SBS,  bez 
ktorých pomoci by nám práce 
trvali podstatne dlhšie.
Verím, že po odstránení po-
váľaných stromov už nič ne-
bude prekážať a vy sa budete 
môcť sústrediť len na prípravu 
najvýznamnejšieho podujatia 
tejto sezóny. Prezradíte nám 
niečo o Ladies European Tour 
vo všeobecnosti?
  - Koncom mája privítame na 
golfovom ihrisku Gray  Bear na 
Táľoch  už po druhýkrát druhú 
najprestížnejšiu golfovú túru 
profesionálok na svete Ladies 
European Tour (LET). Po mi-
nuloročnej premiére opäť na 
Slovensko zavíta kompletná 
špička golfistiek z celého sveta 
pravidelne hrávajúca  LET oko-
renená asi desiatkou výborných 
hráčiek z LPGA, ktorá sa hrá na 
americkom kontinente a pova-
žuje sa za najlepšie golfovú túru 
žien na svete.
  Záujem o náš turnaj je obrov-
ský. Kapacita turnaja je 126 hrá-
čok a už dnes je prihlásených 
takmer 170 z 30 krajín celého 
sveta. Svedčí to o vybudovaní 
si dobrého mena medzi golfist-
kami. Aj napriek ťažkým po-
veternostným podmienkam sa 
ho zúčastnia všetky top hráčky 
z minulého roka a pribudli k nim 
ďalšie vynikajúce hráčky, a ako 
som už spomínal aj z americ-
kej túry, takže na Táľoch určite 
uvidíme svetový golf. LET ten-
to rok má 26 podujatí začína 
v Austrálii a na Novom Zélande, 
presúva sa cez Afriku (v Maroku 
zaznamenala členka Golfového 
klubu Tále Zuzana Kamasová 
historicky prvé víťazstvo pre Slo-
vensko - písali sme v minulom 
čísle - pozn. redakcie) do Euró-
py, aby na jeseň zakončila svoje 
putovanie v Ázii a vyvrcholila 
turnajom v Dubaji.
Prvý ročník organizovaný na 

Táľoch dopadol veľmi dobre, 
svedčili o tom ohlasy všet-
kých účastníkov. Ako hodno-
títe jeho priebeh zo svojho 
pohľadu?
  - S odstupom času musím 
hodnotiť, že turnaj sme naozaj 
zvládli excelentne, veď sami or-
ganizátori z LET potvrdili, že 
také poveternostné podmienky 
na turnaji ani nepamätajú a po 
prvom dni neveril nik, okrem nás, 
že odohráme všetky kolá. Za 
to vďačíme kvalitnému ihrisku, 
dokonalej príprave, kde sme na-
ozaj nepodcenili ani najkrajnej-
šie možné situácie a obetavosti 
všetkých pracovníkov a dobro-
voľníkov, ktorých spolu s hráč-
kami a ich caddies (nosič) bolo 
viac ako štyristo. Takže si viete 
predstaviť, že logisticky zvládnuť 
takúto akciu, pri neustálom posú-
vaní sa štartovacích časov, bolo 
veľmi náročné. Veď boli dni, keď 
prvé hráčky boli na ihrisku už 
o štvrtej ráno a všetko, vrátane 
raňajok muselo byť zabezpeče-
né. O veľkej spokojnosti hráčok 
svedčia aj desiatky ďakovných 
mailov s prísľubom opätovného 
návratu do našej krásnej vlasti. 
Preto chcem ešte raz poďakovať 
a vyzdvihnúť prácu všetkých, 
ktorí sa akokoľvek podieľali na 
organizácii tohto podujatia, vrá-
tane všetkých našich sponzorov.
Termín - 26. - 29. máj 2011 sa 
blíži. Máte už predbežné infor-
mácie, koľko golfistiek a z kto-
rých krajín privítate?
  -  Ako som už spomínal záu-
jem je obrovský, ktoré to podľa 
rebríčka nakoniec budú, sa do-
zvieme  desiateho mája. Isté je, 
že ich bude 126, nebude chýbať 
Zuzana Kamasová, ani Klára 
Spilková z Českej republiky, kto-
rá ešte nedosiahla plnoletosť 
a už sa umiestnila na siedmom 
mieste v Maroku, ako aj najlep-
šie hráčky LET Laura Davies 
(mimochodom Laura hrá špičko-
vý golf  aj vo svojich 46. rokoch), 
Trish Johnson, Kristie Smith, 
Melisa Reid,  či čitateľom už 
známa vlaňajšia víťazka Maria 
Hernandez...          O. Kleinová

Do žrebovacieho bubna sa dostali tí súťažiaci, ktorí odpovedali: Pio-
nierska 2, Základná škola Brezno. Výhercom druhého kola je Vladimír 
VILMON z valcovne bezšvíkových rúr, ktorému cenu venoval Ing. 
Ľuboš Ďurinďák, generálny riaditeľ Tále a.s.            Foto: V. Kúkolová

Foto: A. Nociarová
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Náplň práce:
administrácia Linux, Windows serverov - administrácia DB systémov -

administrácia sieťových komponentov - monitoring infraštruktúry - rieše-

nie incidentov a problémov - komunikácia so zákazníkom - Hotline

Platové zaradenie: 
podľa platných vnútrofiremných predpisov

Ďalšie požiadavky:
dobré komunikatívne schopnosti - orientácia na zákazníka - odolnosť voči 

stresu - tímová práca - zodpovednosť - spoľahlivosť - ochota odborne sa 

vzdelávať

Požadované vzdelanie:
vysokoškolské: II. stupňa, zameranie/odbor: informačné technológie

Jazykové znalosti: anglický jazyk – aktívna znalosť

Vodičský preukaz: B
Počítačové znalosti:

Microsoft Windows - MS Office pokročilý - administrácia operačných sys-

témov Linux - Windows - skúsenosti s prevádzkovaním aplikácií - znalosť 

relačných DB - znalosť sieťových technológii = LAN, WAN

Výberové konanie na pracovnú pozíciu:
Operátor IT/IS – vedúci tímu

Žiadosti spolu zo štruktúrovaným životopisom zasielajte

do 30. apríla 2011 na adresu:

ŽP Informatika s.r.o.

Kolkáreň 35, 976 81 Podbrezová

s označením: výberové konanie operátor IT/IS

  Ako každý rok, aj v tomto roku 
vykonajú  pracovníci prevádzkarní 
energetika a centrálna údržba 
– stredisko elektroúdržby,  1. má-
ja  od 6. do 14. hod. plánovanú 
prehliadku a údržbu elektrickej 
inštalácie a elektrických zariadení 
v starom závode Železiarní Pod-
brezová a.s. V uvedenom čase 
bude vo všetkých prevádzkarňach 
starého závodu vypnutý elektrický 
prúd, obmedzená bude aj výroba 
tepla na vykurovanie a dodávku 
teplej úžitkovej vody, odstavený 
bude tlakový vzduch, kyslík, ace-
tylén a zemný plyn.
   Prehliadka elektrickej inštalácie 
v uvedenom termíne sa  týka  aj 
občanov obce Podbrezová, kto-
rým Železiarne Podbrezová a.s. 
dodávajú elektrickú energiu. 
   Po vyprázdnení vodojemu na 
Bendičke môže dôjsť k nedostat-
ku pitnej vody, preto by sa ňou 
mali obyvatelia sídliska Kolkáreň 
v Podbrezovej 30. apríla pred-
zásobiť. 

V dňoch 11., 12. a 13. apríla  sa 
konala praktická časť odbornej 
zložky maturitnej skúšky v Súk-
romnej strednej odbornej škole 
hutníckej ŽP. Tak ako po iné roky 
žiaci - končiacich ročníkov, pro-
fesií: 2262 4 00 hutník operá-
tor, 2413 4 00 mechanik strojov 
a zariadení a 2697 4 00 mecha-
nik elektrotechnik - museli pred 
maturitnou skúšobnou komisiou 
preukázať svoje vedomosti, zruč-
nosti a schopnosti. V profesii hut-
ník operátor a mechanik strojov 
a zariadení, v prvý deň maturitnej 
skúšky obhajovali zadaný odborný 
projekt. Na druhý deň preukazo-
vali svoje schopnosti a zručnosti 
pri obsluhe strojov a elektrických 
zariadení hutníckych prevádzok, 
ako aj zručnosti pri opravách, de-
montáži a montáži jednotlivých 
súčastí strojov. Žiaci profesie 
mechanik elektrotechnik, vypra-
covali technologický postup pri 

Zdravie a bezpečnosť pri práci sú prioritou našej spoločnosti. Tvor-
com tejto rubriky môže byť každý z vás, pretože v Okienku BOZP 
(bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci) odpovedá Ing. Ondrej 
Majer, PhD., koordinátor SRBP, na vaše otázky, ktoré posielajte 
na e-maill: majer.ondrej@zelpo.sk, resp. telefonujte na číslo 2770
Mne sa tak zdá, že tých kontrol, metód, 
systémov a najmä „byrokracie“ vo forme 
papierovania je u nás strašne veľa a kto to 
ešte vymyslel aj nosiť kartu BOZP? Máme 
na seba majstrovi žalovať ako malé deti 
učiteľke v škôlke?  Prečo tu chce niekto 
z nás robotníkov, uvedomelých ľudí urobiť 
ľudí bez rozumu, doslova, s prepáčením za 
výraz „blbcov“? 
   - Som veľmi rád, že k danej téme prišla aj ta-
káto otázka, pretože má jedno veľké pozitívum, 
a to je možnosť odpovedať protiotázkou. Pýtam 
sa teda, zvážte: Čo je múdrejšie, vytiahnuť 
kartu BOZP a upozorniť kolegu, že sa nespráva 
bezpečne alebo zostať benevolentný a zajtra 
môže svojim správaním, alebo nebezpečným 
konaním ohroziť aj moje zdravie? Každý z nás 
má hneď po ruke argument. A ak nedôjde 
k náprave u tohto kolegu, potom nie je pred 
sebou zodpovedný, asi naozaj nemyslí pri 
práci na svoje bezpečné správanie, tak potom 
neostáva nič iné ako prejednať túto záležitosť 
s priamym nadriadeným – majstrom. A potom 
– pokiaľ by karty BOZP neboli vydané, mám 
za to, že prebehnú školenia, oboznámenia so 
základnými pravidlami BOZP, v zmysle prílohy 
č. 1 k smernici S-301 a ak by sme sa neskôr, 
možno o týždeň zamestnancov opýtali, určite 
by minimálne polovica z nich pozabudla, o čom 
to školenie bolo. Možno by si niekto zo základ-
ných pravidiel BOZP spomenul na 2-3 pravidlá, 
alebo aspoň na dôležité tiesňové čísla. Ako by 
bolo potom možné správať sa podľa týchto vše-
obecných základných pravidiel? Ako by ste vy 
- ako zamestnanec podbrezovských železiarní 
zabezpečili -  keby ste mali na starosti systém 
riadenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri 
práci v akciovej spoločnosti Železiarne Podbre-
zová - sústavné zlepšovanie, keď v zisteniach 
z kontrol, z auditov sa opakujú nedostatky 
BOZP, často vyplývajúce z neprijateľného 
správania sa zamestnancov? Mám za to, že 
vydanie spomínaných kariet  má svoje opod-
statnenie, nakoľko základné pravidlá BOZP má 
každý zamestnanec pri sebe.  Je povinný ich 
používať, správať sa podľa nich, a aj vyžadovať 
od svojich kolegov, spolupracovníkov rovnaké 
bezpečné správanie. Priamy nadriadený je 
povinný toto správanie a bezpečný výkon 
práce v rámci svojej kompetencie riadenia 
bezpečnej práce dôsledne vyžadovať, pretože 
nesie za svojich podriadených svoj podiel 
zodpovednosti.
Vydanie karty základných pravidiel BOZP 
s preambulou a s prehlásením menovitého 
- osobného prínosu zamestnanca k bezpeč-
nosti a ochrane zdravia,  bolo realizované so 
zámerom, aby:
- si každý zamestnanec uvedomoval svoj podiel 
zodpovednosti k požiadavkám BOZP,
- sa aktívnym prístupom minimalizovalo opo-
menutie, zabudnutie dodržiavania základných 
požiadaviek bezpečnosti  „pod návalom pra-
covných povinností,“
- bola sústavne uplatňovaná spoločná priorita 
k bezpečnosti – ako podriadeného zamestnan-
ca, tak aj priameho nadriadeného.
   Určite nikto nechce z nikoho robiť nemyslia-
cich ľudí. Dovoľte mi menšiu úvahu. 
Počas mojej pracovnej pozície bezpečnostného 
technika som mal možnosť vykonávať nespo-
četne veľa kontrol a  šetriť aj niekoľko nehôd 
a závažných pracovných úrazov. Niekedy ma 
prekvapila skutočnosť, že akoby na preventívne 
opatrenia nebol čas. Alebo sa pristupovalo k pl-
neniu týchto preventívnych opatrení  s určitou 
dávkou nevôle, alebo s výhovorkami plnenia po-
žiadaviek výroby. Ale akonáhle sa stala škodová 
udalosť – nehoda alebo úraz, pod dávkou týchto 
nelichotivých skutočností zrazu akoby bolo 
dosť času na všetko. Aj na opatrenia. V taktom 
prípade už nejde o  preventívne opatrenia, 
ktoré by zabránili úrazu alebo nehode, ale o 
nápravné opatrenia. 
   Skutočnosti každodenného pracovného 

života nás bezpečnostných technikov žiaľ 
presviedčajú o tom, že nie vždy a v každom 
pracovnom kolektíve pracujeme bezpečne.   
Ide o to, aby sme „bili na poplach“ keď nie sú 
dodržané bezpečné pracovné podmienky. Je 
to dôležité preto, aby boli nebezpečenstvá, 
ohrozenia, riziká minimalizované aktívnym 
prístupom na najnižšiu možnú mieru a to trvale. 
   Osobne budem veľmi rád, ak budeme mať 
sústavne zvyšujúce sa číslo prijatých pre-
ventívnych opatrení, ktoré sa musí prejaviť 
v znižovaní nehodovosti a úrazovosti. To je 
možné ale docieliť len a len cieľavedomým 
systematickým prístupom.
   Jeden robotník sa ma spýtal - čo si myslím 
o požiari v káblovom kanáli vo valcovni bez-
švíkových rúr. Odpovedal som - určite sa dá 
každej nežiadúcej udalosti, nehode, havárii, 
požiaru, pracovnému úrazu zabrániť tak, aby 
nevznikla. Každá udalosť má svoju príčinu. 
K nežiadúcemu horeniu môže dôjsť vtedy, ak 
je prítomný horľavý súbor, pozostávajúci mini-
málne z troch súčastí - z horľaviny (napr.: tuhej 
látky - drevo, papier, plasty na báze PVC..., 
kvapalnej - benzín, olej.., alebo plynnej - zemný 
plyn...)  a k nežiadúcemu horeniu potrebujeme 
už len oxidovadlo  (vzdušný kyslík),  teplotu 
zapálenia alebo horenia a iniciačný zdroj (kto-
rým môže byť - iskra, roztavený kov, plameň). 
Elektrický kábel - pretože jeho izolant - je hor-
ľavý, pri zahriatí na určitú teplotu je ho možné 
veľmi ľahko zapáliť.
   Je nám to ľúto a určite nás mrzí, že sa táto 
udalosť stala. I napriek negatívnym dôsledkom 
z požiaru mám za to, že vďaka našim hasičom 
a výpomoci z iných útvarov sa podarilo šírenie 
požiaru zastaviť a zlikvidovať po niekoľkohodi-
novom boji a zmierniť dôsledky i s nasadením 
vlastného života zasahujúcich hasičov. A určite 
sme veľmi radi, že zásah so živlom si nevyžia-
dal vznik ďalších nežiadúcich udalostí - žiadne 
závažné úrazy, otravy z požiarnych plynov, 
ktoré by si vyžiadali PN. Naviac - v tejto sú-
vislosti chcem veľmi poďakovať vrcholovému 
vedeniu ŽP a.s. za zakúpenie moderných 
pretlakových dýchacích prístrojov  typu  Sabre 
- Contour a Drager s kompozitnými zásobníkmi, 
v ktorých sa podľa vyjadrenia niektorých z ha-
sičov vykonával zásah oveľa lepšie, ako by to 
bolo v zastaralých podtlakových „Saturnoch“ 
s vysokým vdychovacím odporom a menšou 
zásobou média - stlačeného vzduchu. Určite 
by fyzicky nemohli tak dobre zvládnuť tento boj 
so živlom. A v tom čase som ani nepomyslel, 
že v závere životnosti kompozitných fliaš splnia 
svoj účel „naostro“. Tiež pomerne nová plniaca 
jednotka - vysokotlakový kompresor Astra 
nepretržite plnil vydýchané fľaše pre hasičov. 
Na zásah boli použité aj zásobníky z rezervy, 
z centrálnej protiplynovej stanice.
  Treba si uvedomiť, že bezpečnostné a proti-
požiarne opatrenia nie sú zbytočné. Majú svoje 
opodstatnenie a sú stanovené preto, aby sme 
v prvom rade zabránili nežiaducim udalostiam 
alebo pri ich vzniku,  aby sme ich dokázali 
včas zlikvidovať, zastaviť ich negatívny vývoj 
a zmierniť dôsledky. Musíme si uvedomiť čo 
je prioritou a každý deň konať podľa nej. Ak 
chce spoločnosť prežiť a vykazovať kladný 
výsledok hospodárenia,  potom je nevyhnutné 
spojiť úsilie každého zamestnanca, celého 
kolektívu Železiarní Podbrezová k dosahovaniu 
tohto cieľa - rovnocennej priority bezpečnosti, 
kvality, ochrany zdravia a prostredia. Sú to vo 
svojom základe systémové princípy a musia 
fungovať ako spojené nádoby. Akákoľvek 
škoda v podobe vzniku nepodarkov, nekvalitnej 
výroby, nehody, havárie, ale aj závažného pra-
covného úrazu prináša  v menšej alebo väčšej 
miere vznik nielen priamych, ale aj následných 
škôd spojených s odstavením výroby, čo zna-
mená stratu, zníženie skutkových výsledkov 
hospodárenia v porovnaní s plánovanými, 
alebo aj celkové ohrozenie podnikateľského 
zámeru firmy.  

montáži a zapájaní jednotlivých 
elektrotechnických zostáv, elek-
trotechnických obvodov a násled-
ne, v súlade s technologickými 
postupmi, jednotlivé elektrické 
obvody zapájali. Po overení na-
dobudnutých vedomostí, počas 
praktickej časti odbornej zložky 

maturitnej skúšky, im nekončí od-
borná prax v jednotlivých pre-
vádzkarňach akciovej spoločnosti 
Železiarne Podbrezová naďalej 
sa budú zdokonaľovať vo svojich 
profesiách až do ukončenia štúdia 
štvrtého ročníka.  

Bc. J. Zákalický

Praktickú časť maturitnej skúšky
už majú za sebou



2. Keď prechádzal spôsob ob-
jednávky stravy na elektronický 
systém, mnohí sa toho báli, 
dnes však všetci chvália  už 
zaužívaný systém, prostred-
níctvom ktorého si môžu ob-
jednávať stravu aj na niekoľko 
dní dopredu. Takúto možnosť 
majú v kantínach starého i no-
vého závodu. V ŽP GASTRO 
servise, s.r.o., však prichádzajú 
s ďalšou ponukou – na  objed-
návku stravy využiť intranet. 
Ako na to?
   - Aplikáciu na objednávanie 
nájdete na nástenke intranetu 
(dbmis) ŽP a.s,  zadaním adre-
sy  http://gastro.ki.zelpo.sk/
stravovanie/ do internetového 
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Jedálny lístok od 25. apríla do 1. mája 2011 Jedálny lístok od 2. do 8. mája 2011 
Pondelok

Mexická polievka, pečivo
Krupicová polievka so zeleninou, pečivo
Vyprážaný syr, zem., tatárska omáčka
Prírodný brav. rezeň, slov. ryža, šalát

Ryba hoki s cestovinami, citrón. omáčka
Hubový šalát, pečivo

Morčacie mäso pikantné, var. brokolica
Palacinky s marhuľovým lekvárom a orechmi

Bageta moravská (moravské mäso, uhorka šalát., 
maslo, horčica, syr, kapia, pikantný dressing)

Ovocný balíček
Utorok

Hovädzia polievka s pečeň. haluškami, pečivo
Karfiolová polievka so zemiakmi, pečivo
Sviečková hovädzia pečienka, knedľa

Bravčové mäso Chilli con Carne, ryža, šalát
Roľnícke zemiaky, uhorka

Hydinový šalát, pečivo
Kelový karbonátok, zem., šalát

Muffiny s čokoládou, kakao
Celozrnná bageta syrová (maslo, syr Niva, syr údený, 

vajce, hláv. šalát, kapia) 
Vyprážané kur. stehno v cestíčku, pečivo

Streda
Furmanská polievka, pečivo

Špenátová polievka so syr. haluškami, pečivo
Hovädzia roštenka na slanine, tarhoňa, šalát

Hydinové ražničí, zemiaky, šalát
Držky na diabolský spôsob, knedľa

Cestovinový šalát so salámou a kapiou
Mrkvovo-hubový nákyp, paradajkový šalát

Pečené buchty s čučoriedkovým džemom, kakao
Bageta s pikantným mäsom (pik. brav. mäso, hláv. 

šalát, paradajky, paprika, dressing) 
Mliečny balíček

Štvrtok
Fazuľová polievka kyslá, pečivo

Bulharská polievka, pečivo
Kuracie soté s broskyňami, ryža, šalát

Brav. pečienka sedliacka, červ. kap., knedľa
Zemiak. knedličky s úd. mäsom, kapusta

Horehronský syrový šalát, pečivo
Morčacie prsia na hrášku, mrkvový šalát

Dukátové buchtičky s vanilkovým krémom
Bageta salámová so šalátom (saláma, uhor. šalát., 

paprika, paradajky, šalát konzer.)
Vyprážaná ryba, pečivo

Piatok
Kapustová s údeným mäsom, pečivo

Roľnícka polievka, pečivo
Vyprážaný kurací rezeň furmanský, zem., šalát

Goralská pochúťka, cestovina
Granatiersky pochod, uhorka
Krabí šalát s ovocím, pečivo

Cestoviny s pórovou omáčkou
Škvarkové pagáče

Celozrnná bageta šampiň. so šunkou (šunka, šampi-
ňóny, vajcia, syr, čínska kap., kukurica, dressing)

Ovocný balíček
Sobota

Kelová polievka s ryžou, pečivo
Nitrianske brav. stehno, knedľa

Morčacie prsia plnené pórom, ryža, šalát
Nedeľa

Oravská polievka fazuľová, pečivo
Brav. rezeň s broskyňu a syrom, zem., šalát

Kurac. stehno na smotane s hlivami, cestovina

Pondelok (sviatok)
Polievka: goralská pečivo 

Bravčový rezeň s pečeňou, zem., uhorka
Kuracie stehno na smotane, cestovina

Utorok
Polievka: sedliacka, pečivo

Brav. rezeň s Nivou a šampiň., zem., šalát
Morčacie soté na zelenine, tarhoňa, šalát

Klužská kapusta
Syrové tajomstvo, pečivo

Bravčové mäso dusené s kelom
Ryžový nákyp s ovocím

Celozrnná bageta Apetito (šunka, ster. uhorky, 
kapia, pór, čínska kapusta, syr, dressing)

Pečené kačacie stehno, pečivo
Streda

Polievka: šošovicová s kys. kapustou, pečivo
Maďarský hovädzí guľáš, knedľa

Kuracie prsia s ananásom a syr., ryža, šalát
Štefánska sek. pečienka, zem. prívarok, chlieb

Lipský šalát so špargľou, pečivo
Špenátové halušky s tvarohom, zakysanka

Plnené rožky lekvárové, kakao
Bageta šunková so šalátom (šunka, uhorka ša-

lát., paprika, paradajky, šalát konz.)
Ovocný balíček

Štvrtok
Polievka: zeleninová s rajbaničkou, pečivo

Bravčový perkelt, cestovina
Vypráž. kuracie stehno, zem. kaša, šalát
Ravioly so syrom, paradajková omáčka

Astória – ovocný šalát so zeleninou, pečivo
Sójové rizoto, uhorkový šalát

Zem. knedličky s Nutelou, maková posýpka
Bageta s kuracím mäsom (kuracie mäso, hlávko-

vý šalát, kukurica, kapia, pikantný dressing)
Vyprážaný brav. rezeň so sezamom, pečivo

Piatok
Polievka: zemiaková kyslá s kôprom, pečivo

Kopaničiarske hovädzie filé, ryža, šalát
Sikulský bravčový rezeň, knedľa

Vypráž. treska plnená brokolicou a syrom, zem., 
šalát

Šalát zeleninový s brokolicou, pečivo
TOP šalát s kuracím mäsom, pečivo

Žemľovka s tvarohom
Celozrnná bageta indická (kuracia šunka, ster. 

uhorky, červ. kapusta, syr, maslo, horčica, pikant-
ný dressing)

Mliečny balíček
Sobota

Polievka: francúzska, pečivo
Pečené kur. stehno, ryža s mexickou zelen., šalát

Nedeľa
Polievka: hrachová so salámou, pečivo

Belehradský brav. rezeň, opekané zem., uhorka

1. Posledným aprílom končí 
platnosť klasických žetónov, 
s lúžiacich pre 
tých stravníkov, 
ktorí nechodia 
prav ide lne  na 
stravu, ale vyu-
žívajú svoj nárok 
výberom mraze-
nej stravy.  Od  
30. apríla 2011 
prechádzajú na 
elektronickú for-
mu a doba platnosti elektronic-
kého žetónu bude ohraničená 
na tri mesiace. 
   - Elektronický žetón si môže 
stravník zakúpiť prostredníctvom 

prehliadača.
   Po tomto kroku sa vám zobrazí 
objednávacie centrum.
V objednávacom centre sa musíte 
prihlásiť (obr. č. 1)

Identifikačné číslo =  vaše osobné 
číslo
Heslo =  xxx
vám bude individuálne doručené 
na základe žiadosti zaslanej e-ma-
ilom na adresu mondl@zelpo.
sk. V žiadosti musí byť uvedené 
meno, priezvisko, osobné číslo 
a e-mailová adresa, na ktorú  vám 
má byť prístupové heslo doru-
čené. Druhá možnosť získania 
prístupového hesla je osobne 
v kantínach nového aj starého 
závodu alebo na telefónnom čísle 
1531. Upozornenie: toto heslo je 
potrebné si pri prvom prihlásení 

Tri novinky - ako na to
identifikačnej karty zamestnanca. 
O počte zakúpených elektronic-

kých žetónov  vás 
bude informovať 
informačný riadok 
na konci každej 
úč tenky v tvare 
„Elektronické žetó-
ny: 7/3“, prvé číslo 
7 znamená celkový 
počet zakúpených 
e l e k t r o n i c k ý c h 

žetónov, druhé číslo 3 znamená 
počet z celkového počtu elektro-
nických žetónov, ktoré je potrebné 
vyčerpať v aktuálnom mesiaci, 
pretože končí ich trojmesačná 
platnosť. 

do objednávacieho centra zmeniť 
(v záujme zachovania bezpečnosti 
prístupu), k čomu vás systém vy-
zve automaticky.
Po prihlásení sa vám zobrazí 

Prieskumy spokojnosti ukáza-
li, že nie všetkým stravníkom 
vyhovujú prevažne výdatné 
polievky a preto prichádza ŽP 
GASTRO servis, s.r.o., s ďalšou 

čidla polievka 1, ktorá sa následne 
zmení na polievku číslo 2, ktorú 
objednáte následne kliknutím na 
tlačidlo objednať
V prípade objednávky jedla na 

S cieľom dosiahnutia maximálnej spokojnosti stravníkov 
robí vedenie ŽP GASTRO servis, s.r.o., priebežne opatrenia 
na zdokonalenie svojich služieb. Najaktuálnejšími sú tri 
kroky smerujúce k naplneniu tohto poslania.

ponukou -  ľahšou polievkou. 
     - V jedálnom lístku, ako súčasť 
obeda, bude polievka „výdatná“, 
ak stravník bude mať záujem o 
„ľahšiu“ polievku, ktorá bude v roz-
šírenej ponuke, doobjedná si ju 
nasledovne:
    Objednávanie polievky číslo 2 
bude možné len na termináloch 
s dotykovou obrazovkou a pro-
stredníctvom intranetu. Spôsob 
objednávania bude nasledovný: 
pri zmene počtu obedov z 0 na 1 
(a viac) sa uvoľní možnosť objed-
nania polievky číslo 2. Polievku 
číslo 2 objednáte stlačením tla-

(obr. č. 1)

(obr. č. 2)

(obr. č. 3)

grafické prostredie dotykového 
objednávania z jedální nového 
a starého závodu (obr. č. 2). 
  Tu postupujete rovnako ako v na-
šich jedálňach. Dôležité je vybrať 
si správny objekt, na ktorý si chce-
te stravu objednať (obr. č. 3). 

termináloch bez dotykovej ob-
razovky, alebo bez vykonanej 
zmeny objednávky čísla po-
lievky na dotykovom termináli, 
ostáva automaticky objednaná 
polievka číslo 1.

(ok, jk)



Študentský kemp
ŽP Informatika s.r.o. pozýva študentov vysokých 
škôl so zameraním na informačné technológie 
na každoročný študentský kemp informačných 
technológií. Kemp sa uskutoční v termíne od 
4. júla 2011 do 22. júla 2011. Ďalšie pokyny a 
informácie sú dostupné na adrese: http://www.zpinformatika.sk/
kemp2011/intro.pdf  

Ďakujeme všetkým príbuzným, priateľom, 
známym a bývalým spolupracovníkom, 
ktorí sa prišli rozlúčiť s našim milovaným 
manželom, ockom, zaťom a starým otcom

Dušanom BABKOM z Lopeja.
Ďakujeme za prejavy sústrasti a kvetinové 
dary, ktorými ste sa snažili zmierniť náš hlboký žiaľ. Za 
dôstojnú rozlúčku ďakujeme Dychovej hudbe ŽP.

Manželka Hanka, dcéry Ivka a Aninka, zať Michal, 
pravnúčik Miki a ostatná rodina
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Inzertná služba

Spomienky
Dňa 29. apríla uplynie osem rokov odvte-
dy, čo nás navždy opustil náš milovaný 
manžel a otec

Miloš ŠEDIVKA z Brezna.
S bolesťou a láskou v srdci spomína man-
želka, syn a ostatná smútiaca rodina

...
„Bolesťou unavený, tíško si zaspal, zanechal nás a všet-

ko, čo si rád mál. Spi sladko, snívaj svoj 
sladký sen, v spomienkach sme pri tebe 
každý deň.“
Dňa 28. apríla uplynú štyri roky odvte-
dy, čo nás opustil milovaný manžel, otec 
a starý otec

Ján KÁN – ZLÚKY z Brezna.
S láskou spomínajú manželka, deti, vnučka a bývalí kole-
govia.

Ďakujeme všetkým, ktorí spomínajú s nami.
...

Celé dlhé roky dobrou a obetavou manželkou, mamou, 
sestrou, dcérou aj kamarátkou bola. Prišiel 
však smutný deň a poslednými slovami sa 
s nami všetkými rozlúčila „... aká je dnes 
tma“, 2. mája 1991

Margita PANČÍKOVÁ.
Nech naše srdcia svetlo maminej lásky 
nám všetkým prežiari, nech jej trpezlivosť, pokoj, skromnosť, 
múdrosť, radosť, úsmev a láska javí sa nám v tvári.
Naša drahá, milovaná mama dvadsať rokov spí svoj večný 
sen a je našim anjelom strážnym každučký deň...

S láskou, úctou, vďakou a modlitbou spomínajú manžel, 
synovia a dcéry s rodinami, sestra a brat s rodinami, ostat-

ná rodina a všetci tí, čo ju mali radi
...

Dňa 15. apríla sme si pripomenuli nedožité 
73. narodeniny milovanej manželky, mamy, 
starej a prastarej matky
Anny MATÚŠKOVEJ z Podbrezovej – 
Kolkárne.
S láskou spomínajú manžel, deti, vnúčatá 

a pravnúčatá
... 

„Rok s rokom ruku si podáva, tým, ktorí ťa milovali iba jedno 
zostáva. Pri tvojom hrobe tíško stáť, na tvoj milý úsmev, srdce 
láskavé a šťastné chvíle s tebou s láskou 
spomínať.“
Dňa 25. apríla uplynie päť rokov odvtedy, 
čo nás náhle a navždy opustil náš milo-
vaný syn  
Peter CHOVAN z Mýta pod Ďumbierom.
Vy, ktorí ste ho poznali a mali radi, venujte 

mu spolu s nami tichú spomienkou. S láskou a bolesťou 
v srdci naňho spomínajú rodičia, bratia Ján a Slávko s ro-

dinami
...

„Len kytičku kvetov z lásky ti na hrob mô-
žeme dať, pokojný spánok ti priať, modlitbu 
tichú odriekať a s bolesťou v srdci na teba 
spomínať.“
Dňa 25. apríla si pripomenieme päť rokov 
odvtedy, čo nás navždy opustila naša dra-
há maminka, starinka a prastarká

Anna ŠUHAJDOVÁ z Lopeja.
S láskou spomína dcéra Hanka, vnučky Ivka a Aninka 
s priateľom Michalom, pravnúčik Miki a ostatná rodina

Ďakujeme
 Okresná organizácia JDS Brezno ďakuje 
Nadácii ŽP za podporu pri akcii Regionálna 
prehliadka speváckych skupín seniorov 
v Brezne. 

Za organizačný výbor 
Mgr. Viera Pernischová, predsedníčka

...
Ďakujem vedeniu akciovej spoločnosti 
Železiarne Podbrezová a Nadácii ŽP za 
pomoc pri zabezpečovaní mojej náročnej 
a dlhodobej liečby.

Rudolf Belko, ťaháreň rúr - oblúkareň

• Lacné nové auto – dielce, spojky, výfuky, 
brzdy, tlmiče. Kontakt: 0907 181 800
• Lacné nové liahne na vajíčka. Kontakt: 0914 
291 265
• Predám 3-izbový byt v Brezne – súrne! 
Kontakt: 0907 805 767
• Predám 3. mesačné šteniatko mini yorkshir-
ského teriéra, inteligentný, hravý, veľmi vhod-
ný aj k deťom, ovláda hygienické návyky 
(vo veľmi dobrom štádiu), rodičia s PP, aj 
s kompletnou výbavou (prenosná klietka, 
hygienické potreby, krmivo, miska, hračky). 
Cena dohodou. Kontakt: 0903 345 673, 0948 
657 999, esther.gorana@gmail.com
• Vezmem do prenájmu byt v Podbrezovej - 
na Kolkárni - Info: redakcia.

Deň narcisov
V tomto roku sme si  Deň 
narcisov pr ipomenul i  15. 
apríla zbierkou na podporu 
a skvalitnenie liečby onkolo-
gicky chorých pacientov. Štu-
denti našich súkromných škôl 
pod vedením Mgr. Ľudmily Ti-
chej vybrali pre Ligu boja pro-
ti rakovine od dobrovoľných 
darcov z akciovej spoločnosti 
Železiarne Podbrezová a od 
spolužiakov zo SSOŠH ŽP 
a SG ŽP spolu 735 eur. Vý-
ťažok zbierky bude cielene 
rozdelený - dvom  onkologic-
kým oddeleniam v Banskej 
Bystrici a ambulancii onkoló-
gie v Brezne.

(vk+ foto)

Z demografickej štatistiky
Podľa údajov Štatistického úradu SR žilo ku kon-
cu roka 2010 na území Bankobystrického kraja 
652 218 obyvateľov, pričom viac ako polovicu 
tvorili ženy 337 444. V porovnaní s rokom 2009 
klesol počet obyvateľov kraja o 968 osôb. Počet 
živonarodených detí bol 6 729. Počet zomrelých 
osôb 7 206. Prirodzený úbytok obyvateľstva bol 
477 osôb. Počet prisťahovaných osôb bol 2 377, 
počet vysťahovaných obyvateľov z kraja bol 
2 868 obyvateľov. Celkový úbytok obyvateľov 
(prirodzený + sťahovaním) dosiahol hodnotu 
968 osôb. V roku 2010 uzavrelo manželstvo v 
Banskobystrickom kraji 2 681 párov a rozviedlo 
sa 1 471 manželstiev (55 percent z počtu uzav-
retých manželstiev).

Okres Brezno:
Podľa údajov Štatistického úradu SR žilo ku kon-
cu roka 2010 na území okresu Brezno 63 702 
obyvateľov, pričom viac ako polovicu tvorili ženy 
32 734. V porovnaní s rokom 2009 klesol počet 
obyvateľov okresu o 338 osôb. Počet živona-
rodených detí bol 639. Počet zomrelých osôb 
771. Prirodzený úbytok obyvateľstva bol 132 
osôb. Počet prisťahovaných osôb bol 315, počet 
vysťahovaných obyvateľov z okresu bol 521 oby-
vateľov. Celkový úbytok obyvateľov (prirodzený 
+ sťahovaním) dosiahol hodnotu 338 osôb. V 
roku 2010 uzavrelo manželstvo v okrese Brezno 
274 párov a rozviedlo sa 141 manželstiev.

Poďakovanie
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*futbal*futbal*futbal*futbal*futbal*futbal*futbal*

Pozývame 
vás

NA FUTBALOVÉ ŠTADIÓNY
na II. ligu mužov

ŽP Šport – 1. HFC Humenné
23. apríla o 16. hod. na FŠ v Podbrezovej

 ŽP Šport – MFK Košice B
1.  mája o 16.30 hod. na FŠ v Podbrezovej

 
na I. ligu dorastu

ŽP Šport  – 1. FC Tatran Prešov
10. mája o 14. a 16.15 hod.  na FŠ v Brezne

na II. ligu dorastu
ŽP Šport – MFK Košice B

1. mája o 11. a 13.15 hod. na FŠ Podbrezová - 
Skalica

na I. ligu starších žiakov 
ŽP Šport  – Dukla Banská Bystrica
30. apríla o 10. a 12. hod. na FŠ Valaská

DO DOMU ŠPORTU
ŽP Šport A - MTK Žarnovica

extraligový zápas 23. apríla o 14. hod. 
ŽP Šport B - ŠK Modranka A

extraligový zápas 23. apríla  o 11.30 hod. 
ŽP Šport ženy - KK Plešivec

prvoligový zápas 23. apríla o 9. hod. 
na Turnaj výberov krajov 

dorasteneckých družstiev
1. mája o 10. hod.

na Majstrovstvá Slovenska dorastencov 
7. a 8. mája o 10. hod. 

II. liga muži
Partizán Bardejov – ŽP

 1:0 (0:0)
Gól: 83. min. Palša. ŽK: Kišš, 
Karásek. Pred 1250 divákmi roz-
hodoval Horváth.
Zápas 16. apríla na pôde Parti-
zána bol vyrovnaným, s minimom 
šancí, v ktorom zvíťazili šťastnejší 
domáci, po štandardnej situácii 
v 83. minúte vsietil jediný gól zá-
pasu hlavou Palša. Tréner Pod-
brezovej Jaroslav Kentoš: „Som 

Druholigový tím  mužov FO ŽP Šport, a.s., zľava – horný rad: Milan Havrilko, Lukáš Betka, Juraj Pančík, Peter Turňa, Martin Karásek, Marián 
Ferenc, stredný rad: Lukáš Kožička, Ján Nosko, Eduard Ihradský, Hector Tubonemi, Lukáš Laksík, Andrej Podstavek, Vladimír Pešić, Erik Gemzický, 
Pablo Joaquin Podio, Jozef Hanák, Ivan Minčič, dolný rad: Stanislav Kišš, Dušan Uhrík – vedúci družstva, Jozef Chovanec – masér, Vladimír Soták 
ml. – viceprezident FO, Jaroslav Kentoš – tréner, Július Kriváň – prezident FO, Branislav Benko – asistent trénera, Roman Snopko – kondičný tréner, 
Michal Budovec – športový riaditeľ ŽP Šport, a.s., Vratislav Greško.                      Foto: A. Nociarová

sklamaný, veď domáci nemali vy-
loženú šancu a z náhodne nakop-
nutej lopty nám dali gól. Škoda, že 
sme nepremenili naše príležitosti. 
Myslím si, že tomuto zápasu by 
viac svedčila remíza. Náš Harvilko 
mal dve dobré šance. My sme po 
individuálnej chybe inkasovali. Aj 
keď sme boli aktívni, hrali sme 
proti kvalitnému súperovi.“

II. liga dorast
ŽP U-18 – Bodva Moldava 

3:0 (3:0)

V nedeľu, 17. apríla si dorastenci 
U-18 vybojovali na domácej pôde 
plný počet bodov, po dvoch góloch 
P. Spodniaka, ku ktorému sa pridal 
Strhársky. Mladší dorast U-16 zví-
ťazil 1:0 gólom Petrusza.

I. liga dorast
ŠK Slovan Bratislava – ŽP U-19

3:2 (2:1)
Dorastenecké A-družstvo vycesto-
valo do Bratislavy, kde 16. apríla  
podľahlo súperovi rozdielom jedi-
ného gólu. Za ŽP skórovali Štefan-

ka a Varga.  Lepšie sa darilo tímu 
U-17, ktorý zvíťazil v Bratislave 
0:1 gólom Ľuptáka.

I. liga starší žiaci
ŽP U-15 – Lokomotíva Zvolen 

3:1 (0:0)
Naši starší žiaci na ihrisku vo Va-
laskej zvíťazili nad Zvolenom gól-
mi Dekréta, Kamenského a Hrn-
čiara. Tím ŽP U-14 remizoval 2:2 
(1:0), keď obidva góly domácich 
vsietil Švéda.

(rk) 

Predstavujeme vám
V rámci 2. kola kvalifikácie na Maj-
strovstvá Európy 2011, ktoré sa 
uskutočnia v máji na Slovensku, 
absolvuje slovenský reprezentačný 
tím do 19 rokov v týchto dňoch (19. 
a 21. apríla) dve priateľské stretnu-
tia na pôde belgického súpera. Do 
reprezentačného tímu slovenskej 
devätnástky bol z Futbalového 
oddielu ŽP Šport, a.s., nominovaný 
Erik Gemzický a medzi náhradní-
kov sa dostal ďalší náš hráč Marián 
Ferenc.               (rk)

Marián Ferenc

   V Banja Luke (Bosna a Hercego-
vina) sa 16. apríla uskutočnil turnaj 
NBC „A“ kategórie. Za účasti štyroch 
družstiev si Kolkársky oddiel ŽP Šport, 
a.s., Podbrezová, pripísal ďalšie víťaz-
stvo, keď v semifinále turnaja porazili 
naši hráči 7:1 macedónske Skopje 
a vo finále zvíťazili 6:2 nad domácou 
Banja Lukou, ktorá bola posilnená 
o dvoch reprezentantov Srbska Tepšu 
a Antala (skončili v konečnom hodno-
tení jednotlivcov na druhom mieste). 
V jednotlivcoch opäť exceloval Vilmoš 
Zavarko, vytvoril v semifinálovom zá-
pase nový dráhový rekord 696 bodov 
a zvíťazil v súťaži jednotlivcov. Jo-
van Čalič bol v jednotlivcoch štvrtý, 
od medailového miesta ho delil len 
horší výsledok v dorážke. Kuriozitou 
finálového zápasu bola prehra bodu 
Vilmoša Zavarka o jediný kôl. Je to 
jeho jediný stratený bod v tejto súťaž-
nej sezóne.
   V nedeľu sa v chorvátskom Zágre-
be uskutočnilo priateľské prípravné 
stretnutie reprezentácii Chorvátska 

a Slovenska. Ženy svojim sú-
perkám podľahli 6,5:1,5 bodu. 
Zápas mužov, v ktorom na-
stúpili aj traja hráči Podbrezovej,  mal 
dramatickejší priebeh, skončil 4:4,  
no muži Slovenska zvíťazili 13:11 
na získané setové body a pripísali si 
víťazstvo nad silným súperom. 
Semifinálový zápas: ŽP Šport  – 
Makpetrol Skopje 7:1 (3768:3510)
Zostava a body: M. Tomka 628, I. 
Čech 604, J. Čalič 643, V. Zavarko 
696, O. Kyselica 590, R. Foltín 607.
Finálový zápas: ŽP Šport – Borac 
Banja Luka 6:2 (3664:3630)
Zostava a body: M. Tomka 600, I. 
Čech 615, V. Zavarko 641, O. Kyselica 
589, R. Foltín 615, J. Čalič 604.

Prípravný zápas 
reprezentácie muži:

Chorvátsko – Slovensko 4:4 
(setové body 11:13) 3406:3623
Zostava a body: M. Tomka 570, I. 
Čech 581, R. Foltín 555, Ľ. Bugár 591, 
J. Jasenský 581, J. Truska 541.

(Kys)

V 1. lige muži C druž-
stva zvíťazili doma po pek-
nom výkone 6:2 s Fiľakovom 
a ženy prehrali v Trstenej 1:7.
Priebežné postavenie v ta-
buľke: ŽP ženy – 14. miesto, 
ŽP C – 4. miesto.

1. liga východ 29. kolo:
ŠKK Trstená B - ŽP ženy  

7:1 (3130:2940)
Zostava a body: D. Skalo-
šová 485, E. Bábelová 483, 
J. Turčanová 523, D. Kyseli-
cová 495, I. Vaňková 516, Z. 
Kuracinová 438.

ŽP C – FTC Fiľakovo 
6:2 (3487:3413)

Zostava a body: T. Herich 
579, P. Paulečko 553, J. Pet-
ráš 611, T. Dziad 546, P. Šibal 
596, P. Jakubec 602.

Víkendy s turistami
 25.4.  Veľká noc na Ďumbieri
 30.4.  Otvorenie turistickej sezóny Bernardín
 7.5.  Brezno, Vrchdolinka - Kabátová - Michalová
 14.5.  Važecká jaskyňa - Čierny Váh - Východná (BUS)
 15.5.  Splav Podbrezová - Banská Bystrica
 21.5.  Tisovec - Babina - Poľana - Suché doly - Tisovec
 28.5.  Pohr. Bukovec - Partizánske bunkre - Nemecká
Zmena termínov vyhradená. Informácie 0903 546 087 alebo 
janokmet@centrum.sk

Národný beh Devín
   V Bratislave sa 10. apríla usku-
točnil 64. ročník Národného behu 
Devín s účasťou viac ako päťtisíc 
bežcov, ktorí zdolávali trať dlhú
11 625 m. V kategórii žien v konku-
rencii 900 bežkýň reprezentovala 
našu dcérsku spoločnosť ŽP Infor-
matiku Jana Dančíková, do cieľa do-
behla na 125. mieste a v absolútnom 
poradí žien skončila 155.          MK

Ďalší triumf Podbrezovej Z kolkárskych
dráh

Erik Gemzický


