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Železiarne s dodávkami elektriny a tepla pre domácnosti a firmy končia,
ekonomika a legislatívne pravidlá sú už neúnosné

   Darujte 2 percentá svojej 
dane Nadácii Železiarne Pod-
brezová alebo Nadácii Miš-
ka Sotáka. Obidve pomáhajú 
v ťažkých chvíľkach tým, ktorí 
to potrebujú. Nikdy nevieme, 
kedy taká chvíľka postihne aj 
nás a preto buďme solidárni 
a spoločne vytvorme pros-
triedky, ktoré poslúžia nielen 
ako nevyhnutná pomoc, ale 
podporia aj verejnoprospešné 
projekty v zdravotníctve, škol-
stve, vede a kultúre a zároveň 
aj rozvoj prirodzeného talentu 
detí zo sociálne slabších rodín. 
O pomoc môže požiadať kaž-
dý, kto ju potrebuje.
   Ak sa rozhodn ete pre podpo-
ru týchto nadácií, vaše peniaze 
sa dostanú do správnych rúk. 
Ďakujeme všetkým darcom, 
ktorí doteraz prispeli svojím 
percentom dane a veríme, že 
sa ich okruh rozšíri.

Ako poukázať 
2 percentá dane?

Ak vám vykoná ročné zúčtovanie 
dane zo závislej činnosti zamest-
návateľ, stačí vyplniť a predložiť 
Vyhlásenie o poukázaní 2 per-
cent dane z príjmu do 30. apríla 
2013 daňovému úradu v mieste 
svojho trvalého bydliska. Spolu 
s Vyhlásením doložíte potvrde-
nie svojho zamestnávateľa, že 
vaša daň, vyplývajúca z ročné-
ho zúčtovania, bola odvedená 
daňovému úradu. V prípade, že 
si podávate daňové priznanie 
samostatne, uvediete ako prijí-
mateľa 2 percent dane Nadáciu 
ŽP alebo Nadáciu Miška Sotáka.

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 36 293/2012 
Sídlo: Kolkáreň 35,
976 81 Podbrezová

Obchodné meno:
Nadácia Miška Sotáka
IČO: 37828738
DIČ: 2021634219
Právna forma: nadácia
Bankové spojenie:
SLSP a.s. 0302306937/0900
Registrovaná v Notárskom cen-
trálnom registri
pod č. Nz 38 601/2012
Sídlo: Kukučínova 24
977 01 Brezno

Venujte svoje 
2 percentá

Skomplikovali 
to predpisy

Nedajme šancu 
zlodejom

Ponuky 
kúpeľného relaxu

Športové 
aktuality

Naše povinnosti 
počas PN

Zapojte sa do Valentínskej kvapky krvi 6. marca od 8. do 11. hod. v klubovni súkromných škôl

S Ing. Ľuborom Schwarzbacherom, členom predstavenstva a technickým riaditeľom na aktuálnu tému:

  - ŽP a.s. sú jedinečným 
subjektom v tom, že ako fir-
ma, ktorej hlavnou podnika-
teľskou činnosťou je výroba 
tekutej ocele a kontinuálne 
odlievaných blokov, výroba 
bezšvíkových oceľových rúr 
a ich derivátov, zabezpečujú 
aj výrobu a distribúciu tep-
la, elektrickej energie, pitnej 

vody a tiež distribúciu zemného 
plynu pre externých odberate-
ľov, t.j. domácnosti a právnické 
osoby sídliace v časti obce Pod-
brezová. 
  Bežne takéto služby zabezpe-
čujú spoločnosti, ktorých hlav-
nou podnikateľskou činnosťou je 
výroba a distribúcia vybraných 
druhov energií, resp. podnikajú 
len v niektorej časti. Z tohto dô-
vodu máme na trhu firmy špecia-
lizujúce sa na podnikanie v elek-
troenergetike (Slovenské elek-
trárne - výroba elektriny, Stre-
doslovenská energetika (SSE) 
- dodávka elektriny, SSE- Dis-
tribúcia – distribúcia elektriny), 
v oblasti plynárenstva (SPP- 
dodávka plynu, EUSTREAM
– preprava plynu, SPP-Distri-
búcia - distribúcia plynu, Shell 
- dodávka plynu, RWE - dodávka 
plynu), v oblasti tepelného hos-

Železiarne Podbrezová (ŽP) popri svojej hlavnej činnosti  historicky dodávajú  elek-
trinu a teplo domácnostiam a firmám v obci Podbrezová, v časti Kolkáreň a Štiav-
nička. V uplynulých dňoch boli volení zástupcovia jednotlivých vlastníkov bytov 
pozvaní do správcovskej spoločnosti ŽP BYTOS s.r.o., kde sa stretli so zástupcami 
Železiarní Podbrezová, Ing. Ľuborom Schwarzbacherom, členom predstavenstva 
a technickým riaditeľom a Ing. Jozefom Čerňanom, vedúcim energetiky. Predme-
tom tohto stretnutia bolo bližšie vysvetlenie, prečo ŽP postupne ukončia v súlade 
s legislatívou svoje podnikanie v oblasti dodávky tepla a elektrickej energie. Ing. 
Ľubora Schwarzbachera sme sa opýtali, čo bolo príčinou tohto rozhodnutia:

Ing. Mária Niklová, členka predstavenstva a personálna riaditeľka

(Pokračovanie na str. 2) (Pokračovanie na str. 3)

Minuloročný den-
ný priemer práce-
n e s c h o p n ý c h  n a 
Slovensku predsta-
voval 95 469 ľudí. 
V porovnaní s rokom 
2011 to bolo o 3 300 
práceneschopných 
viac. V roku 2012 bo-
lo v našej akciovej spoločnosti
1 341 novo nahlásených prípadov 
dočasnej pracovnej neschopnos-
ti pre chorobu a úraz, čo v súhrne 
predstavovalo 54 535 vymeška-
ných kalendárnych dní. Denne 
na pracoviskách chýbalo v prie-
mere 49 zamestnancov. Možno 
sa to na prvý pohľad nezdá veľa, 
ale keď v prevádzkarni denne 
chýba aj niekoľko desiatok ľudí, 
situácia poriadne skomplikuje 

život tak manažmentu 
riadiacemu jej chod, 
ako aj kolegom, ktorí 
musia chýbajúcich 
zamestnancov v prá-
ci zastúpiť. Najviac 
vymeškaných kalen-
dárnych dní sme za-
znamenali v decembri  

5 378 a najmenej v septembri
3 681. Sme presvedčení, že väč-
šina práceneschopných (PN) má 
objektívny dôvod svojej práce-
neschopnosti, no sú medzi nimi 
aj takí, ktorí to radi zneužijú. Je 
naivné myslieť si, že zamestná-
vateľ nepostrehne prípady, keď 
sa zamestnanec napríklad po 
preradení na inú prácu okamži-
te dá vypísať na PN a následne 
sa ocitne aj v zozname dlhodo-

bo PN s vedomím, že všetko je 
v pohode a nikto na to nepríde. 
Problematiku zdravotných ab-
sencií by som rozdelila do dvoch 
oblastí – jednodňová z dôvodu 
návštevy lekára a dočasná PN 
zamestnanca.
  K tej prvej, na úvod trochu šta-
tistiky: v roku 2012 bolo v súvislosti 
s návštevou lekára vyčerpaných 
v priemere 4,02 „P“ na zamestnan-
ca, čo v porovnaní s predchádzajú-
cim rokom 2011, kedy sme dosiahli 
priemer 5,15 dňa „P“, znamená 
pokles o 1,13 dňa. Zamestnanci 
poznajú inštitút odmeny za prítom-
nosť v práci, prináležiaci tým, ktorí 
nemajú v hodnotenom polroku ta-
kéto absencie. V priebehu minu-
lého roka bolo prijatých viacero 

Zamestnanec má počas PN práva, ale aj povinnosti

Otvorenie EOP objektívom Anny Nociarovej

O dva dni si pripomenieme 
významné  dvadsiate výro-
čie spustenia  60 – tonovej 
elektrickej oblúkovej pece. 
Výstavba tejto miliardovej 
investície trvala 1 024 dní.  
Prvá teplá skúška sa usku-
točnila  24. februára 1993.  
Moderná elektrooceliareň 
priniesla veľký pokrok vo 
výrobe ocele v Podbrezovej. 
Nová pec ožila v ťažkom 
období, mnohé podniky 
vtedy bojovali o holú exis-
tenciu a dnes už okolo nás 
ani jeden z nich nefunguje. 
Ak si v tom slávnostnom 
okamihu  všetci prítomní 
želali nové perspektívy, 
dnes možno konštatovať, 
že aj vďaka tomuto význam-
nému investičnému kroku 
železiarne prežili náročné 
zač iatky deväťdesiatych 
rokov, preklenuli obdobia 
veľkých strát a prebojovali 
sa medzi európsku špičku 
vo výrobe rúr. O minulosti, 
ale aj budúcnosti oceliarne 
si prečítate v nasledujúcich 
číslach novín.

O. Kleinová



Ing. Matej Jurikovič
  - Oboznámenie sa s celým procesom výro-
by v Železiarňach Podbrezová bol podnetný 
zážitok, ktorý vo mne zanechal silný dojem. 
Spracovanie šrotu, tavenie v peci, výroba 
ocele a jej následná premena na výrobky, 
s ktorými sa stretávam v bežnom živote. 
Všetky časti tohto procesu nám boli názorne 
ukázané s vysoko profesionálnym výkladom 

a ukážkovou organizáciou. Aj touto cestou by som sa chcel celému 
tímu ŽP poďakovať za neoceniteľnú možnosť a skúsenosť.

Ing. Martin Čaprnka
  - Extrémne zaujímavé, poučné a odprezen-
tované profesionálne, vo veľmi priateľskej 
atmosfére. Týmito tromi slovami sa dá v 
skratke vyjadriť skvelý dojem, ktorý vo mne 
zanechala exkurzia v Železiarňach Podbre-
zová. Od úvodnej prehliadky historických 
exponátov, cez veľmi vkusne a zaujímavo 
spracovanú históriu železiarní až po samot-

né prehliadky tavenia ocele a výroby rúr, to bol dych vyrážajúci zá-
žitok. Ďakujem našim sprevádzateľom za túto hodnotnú skúsenosť, 
ktorá nielen poodhalila technológie výroby a krásu automatizácie, 
ale taktiež naživo ukázala, že za mnohými činnosťami je stále tvrdá 
práca ľudí, na konci ktorej sme my - spokojní spotrebitelia.

Ing. Igor Sibert
  - Obhliadka komplexu Železiarní Podbre-
zová bola pre mňa veľmi silným zážitkom. 
Na vlastné oči som mohol vidieť, ako zo 
zdanlivo nepotrebného kovového šrotu vzni-
kajú potreby každodenného použitia. Vysoko 
profesionálny tím zamestnancov Železiarní 
Podbrezová, ktorý sa nám venoval počas 
celej návštevy, nám ústretovo a v príjemnej 
atmosfére vysvetlil každý proces, ktorým oceľ v jednotlivých etapách 
spracovania prechádza. Za možnosť absolvovať túto prehliadku som 
vám všetkým veľmi vďačný a o to viac si cením našu spoluprácu, kto-
rou vám aj my svojím dielom môžeme pomôcť pri napredovaní a zlep-
šovaní pracovného prostredia spoločnosti Železiarne Podbrezová.

Ing. Marián Trnka
  - Exkurzia v ŽP a.s. bola splnením toho, čo 
som si želal od detských čias, keď sme sa 
chodili lyžovať a s obdivom pozerali na hro-
mady šrotu a kilometre potrubí.  Väčšina ľudí 
prechádzajúcich Podbrezovou si nedokáže 
ani predstaviť, čo všetko sa môže za výro-
bou železa skrývať a nám ste to umožnili. 
Keď som sa dozvedel, že kotol na tavenie 
ocele sa vymieňa každých desať dní a za ten čas sa musí druhý 
plne sfunkčniť, neveril som vlastným ušiam. Taktiež, valcovňa rúr, 
ktorá teplotou pripomína vstupnú bránu do sopky:-) a kde sa počas 
niekoľkých minút stala z kusa železa sedemnásť metrová rúra, bola 
neuveriteľná. Vidieť všetky stroje, kotly, pece a linky zblízka bolo nie-
čo skvelé. Z pohodlia domu je na túto prácu trochu skreslený pohľad. 
Na záver by som chcel všetkým zamestnancom, ktorí nás sprevádzali 
poďakovať a vyjadriť svoj obdiv tým, ktorí vo výrobe pracujú.
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O. Kleinová + foto

Dňa 12. februára 2012 navštívili našu dcérsku spoločnosť ŽP 
Informatika, s.r.o. zástupcovia firmy SOITRON a.s. Bratislava. 
Súčasťou pracovnej návštevy bola prehliadka Hutníckeho 
múzea Železiarní Podbrezová a v sprievode Ing. Stanislava 
Kestera, Ing. Miroslava Šteňa a Stanislava Žabku sa oboznámili 
aj s výrobným cyklom našej akciovej spoločnosti v starom 
i novom závode. Zaujímalo nás, s akými dojmami odchádzajú 
pracovníci informačných technológií z hutníckej fabriky a preto 
sme sa ich pri rozlúčke opýtali:

Aké sú vaše dojmy?

   Žiaľ, aj medzi nami sa môžu pohybovať ľudia, ktorí 
sa neštítia svojmu kolegovi ukradnúť veci z osob-
ných skriniek, alebo z pracoviska. Upozorňujem na 
niekoľko základných zásad, ako sa nestať obeťou  
„okrádačov“. Najdôležitejšia a najúčinnejšia je preven-
cia.  Prečo s veľkým úsilím chytať utekajúceho zajaca, 
keď bolo jednoduché nepustiť ho z klietky? To isté platí 
o zlodejoch. Je ťažké a komplikované naháňať zlodeja 
po tom, ako niečo ukradol. Oveľa jednoduchšie je sprá-
vať sa tak, aby nedostal šancu. Môžete mi oponovať, 
že ľahko sa to povie, ťažko zrealizuje. Vôbec nie. Stačí 
dodržiavať niekoľko zásad:

nenosiť do práce väčšie množstvo peňazí, ako je to 
nevyhnutné. Ak ich už musíte mať, držte ich radšej 
u seba, nenechávajte ich v skrinkách, alebo vo vrec-
kách kabátov v kanceláriách. Voľne položená peňa-
ženka je pre niektorých ľudí neodolateľným lákadlom,
to isté platí aj o iných drahých veciach. Zamyslite sa!, 
osobné skrinky je potrebné dôkladne uzamykať, a to 
aj vtedy, ak odídete zo šatne len na chvíľu,
samotné šatne musia byť v čase, keď pracujete, 
uzamknuté. Nie je v poriadku stav, ak bezpečnostná 
služba pri nočnej obchôdzke zistí, že šatňa je otvo-
rená! Nie je dobré, ak má každý zamestnanec kľúč 
od svojej šatne. Je len otázkou času, kedy niekto 
zabudne šatňu zatvoriť a garantujem vám, že nebude 

toho, kto šatňu nezamkol, 
obdobne sa treba správať aj na pracoviskách (v kan-
celáriách). Ak sa musíte vzdialiť a miestnosť sa dá 
uzamknúť, zamknite ju! Máme aj pracoviská, na ktoré 
je možný prístup verejnosti bez akejkoľvek kontroly 
a evidencie. Tam musíte byť zvlášť opatrní,
všímajte si všetko, čo sa vymyká z normálu. Ak sa 
napr. v šatni, alebo okolo nej pohybuje niekto, kto 
tam nemá čo robiť, nahláste to svojim nadriadeným 
alebo priamo bezpečnostnej službe. Aj na to tu bez-
pečnostná služba je! 

Čo robiť ak už ku krádeži došlo?
1. Treba to okamžite nahlásiť bezpečnostnej službe. Je 

jedno či ste obeťou, alebo svedkom. Telefónne číslo 
na zásahovú skupinu je 3333. V prípade, ak by zá-
sahová skupina nebola na základni, budete prepojení 
na pult centralizovanej ochrany, odkiaľ budú okamžite 
prijaté opatrenia, aby sa vám dostalo pomoci. Uda-
losť je potrebné nahlásiť okamžite, nečakať dva tri 
dni. Niekedy je totiž každá minúta dobrá.

2. Miesto, na ktorom došlo ku krádeži, uchráňte až do 
príchodu bezpečnostnej služby alebo polície pred 
znehodnotením. Napr. vylomenú skrinku nechytajte, 
vec nahláste a čakajte. Môžete tak znehodnotiť stopy 
(otlačky prstov, pachové stopy a pod.), ktoré by mohli 
viesť k dolapeniu páchateľa.

Radí Mgr. Peter Suja, riaditeľ ŽP Bezpečnostné služby, s.r.o.

Nedajte mu šancu!

Zamestnanec má počas PN práva, ale aj povinnosti
(Dokončenie z 1. str.)

opatrení v rámci vnútropodnikové-
ho riadenia, s cieľom spresnenia 
práv a povinností zamestnancov 
pri návštevách lekára, ale aj vyu-
žívania kontrolných mechanizmov 
zo strany zamestnávateľa. Vyskytli 
sa konkrétne prípady preukázateľ-
ného zneužívania tzv. „P-čok“, čím 
si niektorí zamestnanci vylepšujú 
počet dní absencie nad rámec ná-
roku na dovolenku. Samozrejme, 
v takýchto prípadoch ide o poruše-
nie pracovnej disciplíny zo strany 
zamestnanca.
  V priebehu roka 2013 plánuje-
me častejšie kontroly dodržiavania 
stanovených zásad pri jednoden-
nej absencii a prísne uplatňovanie 
vnútropodnikovej legislatívy. Ak 
potvrdenie od lekára nebude spĺ-
ňať všetky požadované náležitosti, 
nebude uznané. Využijeme aj mož-
nosť verifikácie danej absencie 
u navštíveného lekára.
  Z diskusií na túto tému priamo so 
zamestnancami vyplynulo, že ani 
kolegom na pracovisku sa nepáči, 
ak niekto zneužíva „P“ a dopad sa 
týka celého kolektívu. Apelujem 
preto na pracovné kolektívy, aby 
si v týchto prípadoch vydiskutovali 
pravidlá a postarali sa o nápravu 
v spolupráci s nadriadenými. Naj-
účinnejšia je aplikácia priamej kon-
troly bezprostrednými nadriadenými 
– oprávnenosti takejto absencie 
a vecnej a formálnej kontroly správ-
nosti potvrdenia pred jeho uznaním.
A čo sa týka druhej oblasti, je 
dôležité pripomenúť, aké sú po-
vinnosti zamestnanca počas do-
časnej práceneschopnosti: 
  Zamestnanec, ktorý sa ocitne na 
dočasnej PN, v súlade so záko-
nom č. 462/2003 Z.z., si nárok na 
náhradu príjmu za kalendárne dni 
od prvého dňa dočasnej PN, najdlh-
šie do desiateho dňa dočasnej PN 
uplatňuje u zamestnávateľa. Jeho 
základnou povinnosťou v zmysle 
vnútropodnikových predpisov – a to 
chcem i na tomto mieste pripome-
núť - je do 24 hodín, resp. do naj-
bližšieho pracovného dňa, nahlásiť 
PN svojmu nadriadenému a doručiť 

doklad o PN. Nedodržanie termínu 
tejto povinnosti bude tolerované 
jedine v prípade, kedy zamestnanec 
preukázateľne dokáže, že z rodin-
ných alebo zdravotných dôvodov 
nemohol uvedené termíny dodržať 
(napr. náhla poúrazová hospita-
lizácia osamelého zamestnanca 
v ústavnom zariadení). Počas trva-
nia práceneschopnosti je zamest-
nanec povinný dodržiavať liečebný 
režim určený lekárom, t. j. zdržiavať 
sa na adrese uvedenej na tlačive 
Potvrdenie o dočasnej pracovnej 
neschopnosti a  vychádzať von len 
v čase stanovenom lekárom.
  Počas prvých desiatich dní PN si 
chorý zamestnanec uplatňuje nárok 
na náhradu príjmu u zamestnáva-
teľa. Výška náhrady príjmu počas 
prvých desiatich dní dočasnej PN 
je nasledovná :
- od prvého do tretieho dňa do-
časnej PN 25 percent denného 
vymeriavacieho základu, zisteného 
v súlade s § 55 zákona 461/2003, 
- od štvrtého do desiateho dňa do-
časnej PN 55 percent denného 
vymeriavacieho základu, zisteného 
v súlade s § 55 zákona 461/2003, 
- polovice náhrady príjmu vypočí-
taného podľa vyššie uvedeného 
v prípade PN, ktorú si zamestna-
nec privodil sám požitím alkoholu 
alebo v dôsledku zneužitia iných 
návykových látok. No a práve z dô-
vodu náhrady u zamestnávateľa 
kontrolujú dodržiavanie tejto povin-
nosti poverení zamestnanci odboru 
bezpečnosti a hygieny na podnet 
prevádzkarne, resp. odborného 
útvaru, v ktorom zamestnanec pra-
cuje. A aké sú dôsledky porušenia 
tejto povinnosti?
   Poverení zamestnanci odboru 
bezpečnosti a hygieny po vykona-
ní kontroly informujú o zistených 
skutočnostiach vedúceho útvaru, 
do ktorého je práceneschopný za-
mestnanec zaradený. V prípade, 
že sa v čase návštevy nenachádzal 
doma, je povinný odôvodniť prečo. 
Uvedené dôvody overujeme u jeho 
ošetrujúceho lekára, napr. či ho 
poslal na odborné vyšetrenie, či má 
povolené vychádzky, príp. chodí na 

injekcie a pod. Neoverujeme, ani ni-
kdy overovať nebudeme konkrétnu 
diagnózu zamestnanca, len úkony 
súvisiace s dodržiavaním liečeb-
ného režimu (napr. zamestnávateľ 
kontroluje a bude kontrolovať, či 
bol zamestnanec v inkriminovanom 
čase na odbornom vyšetrení u od-
borného lekára, nikdy však nebude 
kontrolovať s akou diagnózou alebo 
s akým zdravotným problémom). So 
zistenými skutočnosťami je obozná-
mený vedúci prevádzkarne, odbor-
ného útvaru. Ak zamestnanec hod-
noverne nepreukáže a nezdôvodní 
svoju neprítomnosť v čase kontroly, 
táto skutočnosť je definovaná ako 
porušenie liečebného režimu a za-
mestnanec stráca nárok na výplatu 
náhrady príjmu pri dočasnej PN, 
a to odo dňa porušenia liečebné-
ho režimu. To však nie je všetko. 
Nedodržanie liečebného režimu 
je považované za porušenie pra-
covnej disciplíny, v dôsledku čoho 
sú zamestnancovi krátené prémie 
a dostane písomné upozornenie.
  Stále zdôrazňujeme, že mať zdra-
vých zamestnancov v dobrej kon-
dícii je našim prvoradým záujmom. 
Zamestnávateľ zabezpečuje širokú 
paletu aktivít v oblasti starostlivos-
ti, počnúc pracovným prostredím, 
osobnými ochrannými a pracov-
nými pomôckami, organizovaním 
ozdravných opatrení, rekondičných 
pobytov, sprostredkovaním liečeb-
ných pobytov... Som presvedčená, 
že na druhej strane má právo vy-
žadovať od zamestnancov, aby si 
svoje zdravie vážili, ale nezneužívali 
potvrdenie od lekára k účelovým 
absenciám, ktoré majú okrem iného 
priamy dopad na pracovný kolektív 
a mimochodom, pri dokázaní ne-
oprávnenosti aj na pracovné hod-
notenie samotných zamestnancov.
  Ubezpečujem vás, že právo 
zamestnávateľa na kontrolu bu-
deme v roku 2013 využívať v ma-
ximálnej miere a je na každom, 
aby zvážil dôsledky prípadného 
nedodržania stanovených zásad 
či zneužitia.

Ing. Mária Niklová, 
personálna riaditeľka



V uplynulom mesiaci dokončila spoloč-
nosť ŽĎAS, a.s. generálnu opravu dvoch 
nožníc CNS 400 zo stredísk Trnava a 
Lučenec za vyše 150 000 eur. Rozsah a 
náklady na opravu podnietili vedenie ŽP 
EKO QELET a.s. k rozhodnutiu zvý-
šiť odbornú úroveň strojníkov 
pre tento typ nožníc. 

Školenie obsluhy nožníc 
CNS 400 sa uskutočnilo 
5. februára 2013 v stredisku 
Trenčín. Ako lektori boli vybratí 
odborníci priamo z výrobnej 
spoločnosti ŽĎAS - páni Krška 
a Šidlák, ktorí vyškolili štrnásť strojníkov 
našej spoločnosti zo všetkých stredísk, 
kde sú nožnice v prevádzkarni. 

Obsluha bola preškolená z mechanic-
kej, hydraulickej a elektrickej časti nožni-
ce. Školitelia upozornili na dodržiavanie 
bezpečnostných opatrení pri obsluhe 
nožnice. Následne boli prediskutované 
jednotlivé poruchy, ktoré obsluha môže 
identifikovať, a ktoré môže strojník od-
strániť svojpomocne. Nakoľko nožnice 

obsahujú rôzne pohonné jednotky, stroj-
níci boli upozornení na možný výskyt 
chýb pre jednotlivé pohony CNS 400 
samostatne. 

Školitelia upozornili na dodržiavanie 
postupu pri strihaní a bežnej údržbe 

nožníc, t.j. mazanie, výmena 
olejov, filtrov, nakladanie ma-
teriálu, atď., a na skutočnosť, 
aký vplyv na životnosť nožni-

ce má pravidelné vykonávanie 
servisných úkonov. Opätovne 
boli oboznámení o skutočnosti, 

že návod na obsluhu obsahuje aj 
časť o údržbe jednotlivých častí nožnice. 

Po teoretickej časti sa uskutočnila 
fyzická prehliadka nožnice, pri ktorej boli 
zodpovedané otázky strojníkov a názor-
né ukážky z teoretickej časti. Zamest-
nanci firmy ŽĎAS odporučili obsluhe, 
aby každú, aj najmenšiu poruchu ,alebo 
poškodenie nahlásili nadriadeným, čo 
môže zabrániť vzniku väčších škôd.

Milan Boldiš, 
vedúci dopravy

Prezident Eurofer Wolfgang 
Eder znova vyzval k zníženiu  
európskych kapacít na výro-
bu ocele. Jeho výzva prichá-
dza v období, kedy Európska 
komisia pripravuje svoj Akčný plán pre oceľ, 
iniciativu – zameranú na riešenie problémov, 
ktorým priemysel čelí. Eder  povedal nemeckým 
novinárom „…že európske oceliarske kapacity 
musia byť zredukované najmenej o 20 percent, 
aby umožnili obnovu priemyslu. Oceliarske  
prevádzky v Európe musia byť plne využité, no 
je ich tu príliš veľa.“ Podľa prepočtov p. Edera 
by mali kapacity Európy z dlhodobého hľadiska 
dosahovať 160 - 170 mil. ton, čo znamená, že 
by museli byť permanentne  uzavrené kapacity 
na výrobu 40 - 50 mil. ton ocele. Podiel Európy 
na globálnom oceliarskom trhu v posledných 
10 rokoch klesol z 22 percent na 12 percent, 
pretože výrobcovia boli postihnutí nízkym do-
pytom a rastúcou konkurenciou od vynárajúcich 
sa trhov, hlavne trhov Číny, uvádza komisia. 

Behom vlaňajšieho rokovania 
komisií výrobcovia a zástup-
covia priemyslu identifikovali 
medzinárodnú konkurenciu, 
náklady regulátorov a politiku 

Európskej únie pre zmeny klímy medzi hlavnými 
problémami, ktoré ohrozujú budúcnosť európ-
skeho oceliarskeho trhu. Komisia mieni svoj plán 
zverejniť v polovici tohto roka. 

…
Vlády Belgicka, Francúzska a Luxemburska 
chcú proti zámerom ArcelorMittal k prepúšťaniu 
a uzávierkam kapacít zapojiť Európsku úniu. 
Očakáva sa, že úloha ArcelorMittal v rokovaniach 
bude dôležitá. Uvádzané sú kapacity, ktoré chce 
ArcelorMittal uzavrieť. Pribúdajú informácie o 
tom, že Belgicko hľadá kupcov pre zariadenia 
ArcelorMittal. Belgická vláda dokonca zvažuje 
úpravy zákona, ktoré by regulovali prepúšťanie, 
a chce tak dať iným spoločnostiam dostatočný 
časový priestor pre preberanie.

(Hutnictví železa)

PODBREZOVAN 4/2013 STRANA 3

Zo sveta 
ocele

V týchto dňoch budú doručené klientom 
Doplnkovej dôchodkovej spoločnosti 
Stabilita výpisy so stavom účtov k 31. 
decembru 2012. Pred rokom po ich 
doručení nebol veľmi dôvod na úsmev. 
Výkyvy, otrasy i prepady na svetových 
a európskych finančných trhoch  dopln-
kovému dôchodkovému sporeniu neži-
čili. Iste vás zaujíma, aké sú výsledky 
za uplynulý rok. Vedúca oddelenia mar-
ketingovej komunikácie DDS Stabilita 
Jana Volnerová konštatovala: “Uzavreli 
sme viac ako 8 600 účastníckych zmlúv, 
a ak hovoríme o výnosoch, ktoré našich 
klientov zaujímajú najviac, boli tretie naj-
lepšie v našej histórii. V najväčšom, prí-
spevkovom fonde, v ktorom spravujeme 
viac než 252 miliónov eur, predstavoval 
výnos po odpočítaní všetkých poplatkov 
11,19 percenta. Veľmi úspešný bol aj 
nový akciový fond, ktorý sme otvorili 
v minulom roku vo februári. Na rozbeh 
nemal ani celý rok, napriek tomu skončil 
s výsledkom plus 7 percent. Tí sporite-
lia, ktorí si po jeho otvorení previedli 
všetky, alebo časť svojich úspor do 
nového fondu, získali vďaka možnosti 
sporiť na jednu zmluvu v oboch fondoch 
súčasne ešte vyšší výnos ako spomí-
naných 11,19 percenta. A potom je tu 
výplatný fond s naozaj konzervatívnou 
stratégiou investovania, z ktorého sa vy-
plácajú dávky, ak o ne klient po splnení 
všetkých predpísaných kritérií požiada. 

Ten zarobil 5,35 percenta. Z pohľadu 
investovania môžu byť spokojní naozaj 
všetci klienti. Všetky tri fondy boli vyso-
ko ziskové a výrazne prekonali infláciu,“ 
uviedla. Pre mnohých klientov nebude 
výpis prekvapením. Vďaka prístupu na 
klientsky portál priamo na internetovej 
stránke spoločnosti si ho totiž možno 
kedykoľvek skontrolovať. „Táto možnosť 
stále platí. Stačí navštíviť našu webovú 
stránku, vyplniť žiadosť o vygenerova-
nie prístupového hesla na portál a po-
slať nám ju,“ pripomenula nám Jana 
Volnerová. Na našu otázku, aké novinky 
spoločnosť chystá na nasledujúce ob-
dobie, Jana Volnerová odpovedala:“ Vo 
výpise dostane každý klient prehľadnú 
tabuľku, v ktorej sa dozvie, koľko peňazí 
za čas, odkedy je v systéme, zaplatil 
on, koľko zamestnávateľ a koľko mu na 
účet pripísala DDS Stabilita. Stačí jeden 
pohľad a hneď si bude vedieť spočítať 
efektívnosť sporenia a sám si odpove-
dať na otázku: oplatí sa mi to, alebo 
nie. Novinkou je aj informácia o počte 
získaných vernostných bodov, či nová 
atraktívna súťaž. V obálke zasielame 
aj tlačivo žiadosti o zmenu výšky prí-
spevku. Je na každom, ako sa rozhod-
ne, či si sumu zvýši alebo nie, no nad 
budúcnosťou sa treba naozaj rozumne 
zamýšľať. Je čas. Kedy inokedy, ak nie 
teraz?“ dodala J. Volnerová.

ok 

Zvyšovanie kvalifikácie 
strojníkov v ŽP EKO QELET a.s.

Dôvod na spokojnosť

Železiarne s dodávkami elektriny a tepla
pre domácnosti a firmy končia, ekonomika

 a legislatívne pravidlá sú už neúnosné
podárstva (Dalkia, Zvolenská teplárenská), 
v oblasti zásobovania pitnou vodou (Veolia).
  Podnikanie všeobecne v energetike upravujú 
na Slovensku zákony, vyhlášky Ministerstva 
hospodárstva SR a Úradu pre reguláciu v sie-
ťových odvetviach (ÚRSO). Táto legislatíva 
neustále sprísňuje podmienky v oblastiach 
pravidiel trhu s energiami, riešenie stavu núdze, 
stanovenie štandardov kvality a ich priebežné 
vyhodnocovanie a dodržiavanie, vedenie od-
deleného účtovníctva samostatne pre dodávky 
elektriny alebo plynu pre odberateľov v domác-
nostiach a mimo domácností, predkladanie ce-
nových návrhov na ÚRSO, schválených valným 
zhromaždením a.s., bilancovanie skutočnej 
výroby a spotreby energií na dennej, týžden-
nej, mesačnej a ročnej báze, inštalácia nových 
meradiel s diaľkovým prenosom, poskytova-
nie údajov prenosovej sústave, distribútorom 
energií ako aj operátorovi krátkodobého trhu 
s elektrinou  (OKTE), atď.
  ŽP patria len do kategórie tzv. lokálnych do-
dávateľov energií, pričom legislatívne pravidlá 
sú koncipované najmä pre veľké spoločnosti. 
Od septembra minulého roku sa opäť sprísnili 
podmienky v oblasti energetiky, a tak sme si 
spracovali analýzu všetkých súčasných a no-
vých povinností s ich ekonomickým dopadom. 
Z nej vyplýva, že už v súčasnosti sme v dodáv-
kach energií externým odberateľom stratoví, 

nakoľko si nemôžeme uplatniť do cien niektoré 
skutočné náklady. V ďalších rokoch budú 
finančné potreby investované do tejto oblasti 
len narastať z titulu splnenia už uvádzaných 
povinností daných legislatívou. Z uvedeného 
dôvodu predstavenstvo a.s. prerokovalo tento 
stav a prijalo uznesenie o postupnom ukončení 
podnikania v oblasti dodávok tepla a elektriny 
pre externých odberateľov, v súlade s platnou 
legislatívou. Dodávky pitnej vody a zemného 
plynu budeme naďalej zabezpečovať. Táto 
zmena bola tiež prerokovaná so starostom 
obce Podbrezová, nakoľko obec si musí za-
bezpečiť úpravu doterajšej koncepcie rozvoja 
obce v oblasti tepelnej energetiky. Taktiež boli 
písomne upovedomení správcovia bytových 
domov, ktorých sa to dotýka, či už SBD Brezno 
alebo ŽP Bytos s.r.o.
 ŽP a.s. musia pre udržanie sa na svetovom 
trhu dodávok kontinuálne odlievaných oceľo-
vých blokov a hlavne oceľových bezšvíkových 
rúr neustále investovať a tým modernizovať 
svoje výrobné kapacity a zdokonaľovať tech-
nológie v oblasti ochrany životného prostredia. 
V septembri tohto roku nebudeme v oceliarni 
vyrábať, nakoľko totálne zrekonštruujeme 31 
rokov staré zariadenie plynulého odlievania 
ocele a zároveň postavíme nové odsávanie 
a odfiltrovanie spalín z elektrickej oblúkovej a 
panvovej pece. Ale o tom podrobnejšie neskôr.

(ok)

(Dokončenie z 1. str.)

Ilustračné foto: I. Kardhordová
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4 dni (3 noci) 
Ubytovanie vo Veľkej Fatre v mi-
mosezóne (od 2. januára do 1. 
júna a od 31. októbra do 23. de-
cembra) v cene 114 eur a v sezó-
ne (od 1. júna do 31. októbra) za 
123 eur, v  AQUE v mimosezóne 
za 105 eur a v sezóne za 114 eur.

6 dní (5 nocí)
Ubytovanie vo Veľkej Fatre v mi-
mosezóne za 175 eur a v sezóne 
za 190 eur, v AQUE v mimosezóne 
za 160 eur  a v sezóne za 175 eur.

8 dní (7 nocí)
Ubytovanie vo Veľkej Fatre v mi-
mosezóne za 238 eur a a v sezó-
ne za 259 eur, v AQUE v mimo-
sezóne za 217 eur a v sezóne za 
238 eur.
Nástup: po 12. hod. (obedom)
Ukončenie: do 10. hod. (raňaj-
kami)
Ubytovanie: v dvojposteľových 

RELAXUJTE V KÚPEĽOCH
Platí do decembra 2013

Na základe dohody Železiarní Podbrezová a.s. s vybranými 
slovenskými kúpeľnými zariadeniami si môžete zvoliť spolu 
s rodinnými príslušníkmi relaxačný pobyt za zvýhodnené ceny:

RELAXAČNÉ POBYTY
Na 5 nocí:

Ubytovanie, polpenzia (raňajky formou bufetových stolov, večera výber 
z 2- 3 druhov menu), procedúry na osobu: 5x vstup do Vodného sveta, 
vrátane vonkajších rímskych kúpeľov – v trvaní 2 hodiny, voľný vstup do 
fitness,  2x klasická masáž 30 min., 1x Biarritz, 2x Whirlpool + masážna 
posteľ, bonus: welcome drink.
Cena pre zamestnancov a rodinných príslušníkov v dvojlôžkovej 
izbe - 37 eur/osoba/noc.

Na 3 noci
Ubytovanie, polpenzia (raňajky formou bufetových stolov, večera výber 
z 2-3 druhov menu), procedúry na osobu: 3x vstup do Vodného sveta 
vrátane vonkajších rímskych kúpeľov na 2 hodiny, voľný vstup do 
fitness, 1x klasická masáž 30 min., 1x Biarritz,1x Whirlpool + masážna 
posteľ, bonus: welcome drink.
Cena pre zamestnancov a rodinných príslušníkov: v dvojlôžkovej 
izbe - 38 eur/osoba/noc. 

RELAXAČNÉ POBYTY
Na 5 nocí (6 dní)

Cena pre zamestnancov a rodinných príslušníkov: 36 eur/osoba/
noc, príplatok za samostatnú izbu 6,50 eura v kúpeľnom dome Lenka, 
Park, Relax Thermal, kúpeľný dom Goethe 39 eur/osoba/noc, príplatok 
za samostatnú izbu 6,50 eura. Deti do 12 rokov 30 percentná zľava.

Na 3 noci (4 dni)
Cena pre zamestnancov a rodinných príslušníkov: 39 eur/osoba/
noc v kúpeľnom dome Lenka, Park, Relax  Thermal, príplatok za samo-
statnú izbu 6,50 eura, kúpeľný dom Goethe 42 eur/osoba/noc, prípla-
tok za samostatnú izbu 6,50 eura, deti do 12 rokov 30 percentná zľava.
Ubytovanie,  plná penzia (raňajky švédske stoly, obedy a večere serví-
rované a´ la carte – výber z 5 jedál + šalát. bar, alebo švédske stoly), 
procedúry 2 denne na osobu so vstupnou lekárskou prehliadkou (1x 
saunový svet, 2x whirlpool, 1x klasická masáž 15 min., 2x jaskynný 
parný kúpeľ, 2x kúpeľ Márie Terézie, 2x soľná jaskyňa). Bonus služby 
denne: vstup do termálneho bazénu Banský kúpeľ (1x denne 1 hod.), 
masážno-rekondičné stroje, grátis parkovanie.

LIEČEBNÉ POBYTY
5 nocí (6 dní)

Cena pobytu zahŕňa:
ubytovanie v kúpeľnom dome Sma-
ragd, polpenziu (raňajkový bufet, 
večera ako výber z menu), povinnú 
lekársku prehliadku, dvanásť lie-
čebných procedúr za pobyt, denné 
využívanie vírivého relaxačného 
bazéna Wellnea, denné využívanie 
vonkajšieho bazéna Rubín (počas 
prevádzky), 2x1 hodinovú návštevu 
Vitálneho sveta Welnea (Whirlpool, 
suchá a parná sauna, tepidárium, 
oddychová zóna).
Cena pre zamestnancov a rodin-

ných príslušníkov 34 eur na osobu 
za noc v dvojposteľovej izbe (v ce-
ne je aj kúpeľný poplatok). Doplatok 
za jednoposteľovú izbu je 6 eur na 
osobu za noc. Za plnú penziu je 
možnosť doplatiť 4 eurá na osobu.
V ponuke je aj FAMILY (pre rodiny 
s deťmi od 4 do 12 rokov). Cena 
za dieťa vo veku od 4 do 12 rokov 
s polpenziou je 25 eur na osobu/
noc a s plnou penziou 29 eur na 
osobu/noc. Deti od 13 do 17 rokov 
majú možnosť ubytovania s polpen-
ziou za 29 eur (v cene vírivý a von-
kajší bazén) a s plnou penziou  za 
33 eur na osobu/noc (v cene vírivý 

a vonkajší bazén).
RELAXAČNÉ POBYTY 

3 noci (4 dni)
Cena pobytu zahŕňa:
ubytovanie v kúpeľnom dome Sma-
ragd, polpenziu (raňajkový bufet, 
večera ako výber z menu), povinnú 
lekársku prehliadku, šesť liečeb-
ných procedúr za pobyt, denné 
využívanie vírivého relaxačného 
bazénu Wellnea, denné využívanie 
vonkajšieho bazéna Rubín (počas 
prevádzky), 2x1 hodinovú návštevu 
Vitálneho sveta Welnea (Whirlpool, 
suchá a parná sauna, tepidárium, 
oddychová zóna).
Cena pre zamestnancov a rodin-
ných príslušníkov 35 eur na osobu 
za noc v dvojposteľovej izbe (v cene 
je aj kúpeľný poplatok). Doplatok za 
jednoposteľovú izbu je 6 eur na oso-
bu za noc. Za plnú penziu je možnosť 
doplatiť 4 eurá na osobu.
V ponuke je aj FAMILY. Cena za 
dieťa vo veku od 4 do 12 rokov 
s polpenziou je 25 eur na osobu/
noc a s plnou penziou 29 eur na 
osobu/noc. Deti od 13 do 17 rokov 
majú možnosť ubytovania s polpen-
ziou za 29 eur (v cene vírivý a von-
kajší bazén) a s plnou penziou  za 
33 eur na osobu/noc (v cene vírivý 
a vonkajší bazén).

LIEČEBNO REHABILITAČNÝ 
POBYT – SKRÁTENÝ:

3 noci (4 dni) 
Nástup: vo štvrtok - večera
Ukončenie: nedeľa -  raňajky
Ubytovanie:
Kúpeľný hotel Palace
dvojlôžková izba komfort
Stravovanie: plná penzia Klasik +
raňajky bufetový stôl
obed a večera servírované (výber 
zo 4 menu, šalátový bar, nápoj)
Balneorehabilitačný program:
vstupná lekárska prehliadka, 7x 
liečebná procedúra/pobyt
ZADARMO:
voľný vstup na letné kúpalisko ale-
bo do rehabilitačného bazéna 1x 
denne
CENA: 119 eur

LIEČEBNO – REHABILITAČNÝ 
PROGRAM TÝŽDENNÝ

7 dní
Nástup: v nedeľu – večera

Ubytovanie:
Kúpeľný hotel Palace
dvojlôžková izba komfort
Stravovanie: plná penzia Klasik +
raňajky bufetový stôl
obed a večera servírované (výber 
zo 4 menu, šalátový bar, nápoj)

Balneorehabilitačný program:
vstupná lekárska prehliadka a 14 
liečebných procedúr za pobyt
ZADARMO:
voľný vstup do rehabilitačného ba-
zéna alebo na termálne kúpalisko 
v letnej sezóne 1x denne, voľný 
vstup do fitness v čase prevádzko-
vých hodín.
CENA: 259 eur

Bližšie informácie a REZERVÁCIE 
poskytne Mária Šuhajdová, 

tel.č. 645 2912, e-mail: suhajdovam@zelpo.sk

izbách 
Stravovanie: plná penzia formou 
švédskych stolov, možnosť diétne-
ho stravovania
Liečenie:
2-3 procedúry denne na základe 

vstupnej prehliadky, do plaveckého 
bazéna Olympic denne vstup na 
60 minút, vstup do wellness na 3 
hodiny 1x pri 4 - dňovom pobyte, 
2x pri 6 - dňovom a 3x pri 7- dňo-
vom pobyte.
Parkovanie je grátis na vyhrade-
ných parkoviskách.

TURČIANSKE TEPLICE

SKLENÉ TEPLICE

RAJECKÉ TEPLICE

SLIAČ

DUDINCE



   V druhom čísle Podbrezovana sme vás 
oboznámili s otvorením stálej expozície diel 
majstra Jána Kulicha na Hrade Ľupča. Dlho-
dobou snahou akciovej spoločnosti Železiarní 
Podbrezová je hrad a jeho históriu neustále 
zveľaďovať a ponúknuť návštevníkom di-
vácky príťažlivú koncepciu spojenia histórie, 
súčasnosti, umenia a kultúry. To všetko Hrad 
Ľupča ponúka. Umenie sa nachádza všade 
okolo nás. Cieľavedome vytvárame zbierkový 
fond, vytvárame galérie, v ktorých 
umenie zanecháme aj ďalším ge-
neráciám. Okrem novootvorenej 
stálej expozície sôch a reliéfov 
prof. Kulicha pribudli do hradných 
miestností ďalšie umelecké diela, 
diela medzinárodného charakteru.
   Dvadsaťštyri obrazov namaľo-
vaných počas medzinárodného 
sympózia v dňoch 15.- 25. septembra 2012 
obohacuje barokové priestory dolného nádvo-
ria, pôvodne stredovekého hradu. Siedmi ruskí 
akademickí maliari, Valerij Rževskij, profesor 
Nikolaj Solomin, docent Alexander Golyšev, 
Michail Goršunov, Ľjubov Dolgich, Vladimir La-
tyncev a Peter Stronskij v priebehu niekoľkých 
dní namaľovali autentické realistické umelecké 
diela zobrazujúce krásy horehronskej krajiny. 
   Každý z maliarov preniesol na plátno svoje 
emócie vlastným umeleckým štýlom preferujú-
cim realizmus, impresionizmus, či dokonca ab-
strakciu. Obrazy sprístupnené verejnosti v expo-

zícii Hradu Ľupča stvárňujú bohatú škálu temati-
ky, zomknutú jedným spojovacím princípom a to 
prírodou, pamiatkami a tradíciou. Návštevník 
môže v dvoch expozičných miestnostiach vidieť 
obrazy prezentujúce pohľad ruských maliarov 
na obce Brusno, Lom nad Rimavicou, Tále, či 
Krpáčovo. Špecifickým zdrojom inšpirácie pre 
umelcov sa stal aj typický slovenský folklór, 
o čom svedčia tri portréty dievčiny a chlapca 
v ľudovom kroji z okolia Horehronia. Opakova-

ným motívom na obrazoch v no-
vootvorenej expozícii je aj typická 
dedinská architektúra, situovaná 
v prírodnej krajine Nízkych Tatier. 
Bohatý zdroj umeleckých podnetov 
maliarom poskytol aj vynímajúci sa 
Hrad Ľupča, spolu s kedysi nemálo 
slávnym starovekým kráľovským 
mestom Slovenskou Ľupčou. V 

kontraste k prírodnej a kultúrnej sfére maľby 
pôsobí obraz Petra Stronského, inšpirovaný his-
torickou fotografiou, zobrazujúci areál starého 
závodu podbrezovských železiarní.
   Celkovým cieľom medzinárodného sympózia 
bolo okrem iného aj budovanie porozumenia 
a priateľstva medzi národmi prostredníctvom 
kultúry a umenia. Práve preto expozíciu obra-
zov ruských maliarov na Hrade Ľupča vnímame 
ako cestu zblíženia sa návštevníkov hradu 
s prírodou, kultúrou a národnou tradíciou v kon-
texte s kultúrou svetovou.

 Mgr. Simona Ridzoňová
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„Očami ruských maliarov“Na Hrade Ľupča aj diela
Michail Goršunov, Hrad, olej Nikolaj Solomin, Slovenská dedina, olej

Alexander Golyšev, Slovenský chlapec v kroji, olej

Peter Stronskij, Železiarne Podbrezová, olej Vladimír Latincev, Krajina na Táľoch, olej
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Jedálny lístok 25.2. - 3.3.2013 Jedálny lístok 4.-10.3.2013
Pondelok

Polievky: gulášová, pečivo
kelová s ryžou, pečivo

Jarné kuracie stehno, zemiaky
Hovädzia pečienka milánska, cestovina

Pečená klobása, hrach. kaša, uhorka, chlieb
Študentský šalát, pečivo

Bravčové mäso na karí korení so zeleninou
Tvarohový nákyp s višňami

Bageta Apetito
Mliečny balíček

Utorok
Polievky: hŕstková, pečivo

bulharská, pečivo
Pečený bôčik s plnkou, kapusta, knedľa
Morčacie soté na zelenine, ryža, šalát

Zemiakové placky plnené mäsom
Cestovinový šalát s kapiou a salámou

Ohnivé kuracie stehno orientálne, zel. obloha
Kysnutý koláč marhuľový, kakao

Celozrnná bageta syrová
Vyprážaná ryba, pečivo

Streda
Polievky: kapustová s úd. mäsom, pečivo

rascová s vajcom, pečivo
Kuracie prsia na paprike, cestovina

Detvianska nátura, opek. zemiaky, uhorka
Restovaná kačacia pečeň, hrášková ryža, cvikla

Pikantný syrový šalát, pečivo
Zemiak. paprikáš, paradajkový šalát

Buchty na pare s Nutelou, mak. posýpka, kakao
Bageta moravská
Ovocný balíček

Štvrtok
Polievky: fazuľová kyslá, pečivo

pohronská, pečivo
Debrecínsky hovädzí guláš, knedľa

Prírodný brav. rezeň, zelen. ryža, šalát
Vypráž. treska plnená brokolicou a syrom, zem., šalát

Windsorský šalát, pečivo
Ryžový nákyp

Langoš s kečupom
Bageta s kuracím mäsom

Vyprážaný bravčový rezeň, pečivo
Piatok

Polievky: prešporská, pečivo
cesnaková s haluškami, pečivo

Hovädzia roštenka na slanine, tarhoňa, šalát
Vyprážané kuracie stehno, zem. kaša, kompót

Baraní guláš, halušky
Racio šalát, pečivo
Kondičkový tanier

Maxi buchta s orech.-višňov. plnkou, vanil. krém
Bageta Gurmán
Mliečny balíček

Sobota
Polievka: slepačia, pečivo

Plnená paprika, knedľa
Morčacie prsia so syr. a špenát., ryža, šalát

Bageta s pikantným mäsom
Nedeľa

Polievka: mexická, pečivo
Hovädzie mäso na korení, slov. ryža, šalát
Brav. krkovička na cesnaku, zem., cvikla

Bageta salámová so šalátom

Pondelok
Polievky: stupavská zabíjačková, pečivo

karfiolová, pečivo
Kuracie prsia s ananásom a syrom, ryža, šalát
Hovädzie dusené, chrenová omáčka, knedľa

Ravioly so syrom, paradajková omáčka
Pikantný šalát šampiňónový so šunkou, pečivo

Rezance s tvarohom, zakysanka
Muffiny s čokoládou, kakao 

Bageta salámová so šalátom
Ovocný balíček

Utorok
Polievky: hovädzia s pečeň. haluškami, pečivo

paradajková s ryžou, pečivo
Vyprážaný morčací rezeň ovčiarsky, zem., šalát

Goralská pochúťka, cestovina
Brav. rebierko s brusnicami a hruškou, ryža

Rančerský šalát, pečivo
Zapekané zemiaky s pórom

Pečené buchty so slivkovým lekvárom, kakao
Bageta moravská

Pečená brav. krkovička, pečivo
Streda

Polievky: držková, pečivo
roľnícka, pečivo

Pečené kuracie stehno, zeleninová ryža, kompót
Bravčové stehno nitrianske, knedľa

Špenátový prívarok, volské oko, zemiaky
Mexický šalát, pečivo

Kuracie prsia s brokolicou a mandľami, zel. obloha
Zapekané palacinky s tvarohom

Bageta s pikantným mäsom 
Mliečny balíček 

Štvrtok
Polievky: šošovicová kyslá, pečivo

mrkvová s pórom, pečivo
Perkelt z morčacieho mäsa, cestovina
Vyprážané čevapčiči, zemiaky, šalát

Pizza s kuracím mäsom a olivami
Syrové tajomstvo, pečivo

Losos na masle, dusená zelenina
Hanácke koláče, kakao

Bageta Gurmán
Pečené kačacie stehno, pečivo

Piatok
Polievky: oravská fazuľová, pečivo 

krupicová so zeleninou, pečivo
Pečené kačacie stehno, červ. kapusta, knedľa
Bravčové mäso Chilli con Carne, ryža, šalát

Zem. – bryndzové pirohy so slaninou
Hydinový šalát, pečivo

Plnené hovädzie mäso, zeleninová obloha
Šišky s džemom, kakao

Celozrnná bageta syrová
Ovocný balíček

Sobota
Polievka: slovenská hubová, pečivo

Hovädzí rezeň obaľovaný, zem., uhorka
Záhradnícke brav. stehno, tarhoňa, šalát

Bageta s kuracím mäsom
Nedeľa

Polievka: zeleninová s liatym cestom, pečivo
Sikulský bravčový rezeň, knedľa

Kuracie prsia s horčicou, ryža, šalát
Bageta Apetito

Už naši predkovia vedeli, že
PÔST MÁ SVOJE DÔVODY A VÝHODY

Dni hojnosti a veselosti (fa-
šiangové dni, ktoré sa začali 
na Troch kráľov) vystriedal šty-
ridsaťdňový pôst, ktorý zavŕšia 
veľkonočné sviatky. 
   Význam Fašiangov, Turíc a Veľkej 
noci sa z nášho povedomia ako 
taký pomaly vytráca. V mestách 
a veľkomestách fašiangové obdo-
bie premenovali honosnejšie  na  
„plesovú sezónu,“ no v niektorých 
dedinách si ešte aj dnes radi pri-
pomínajú tradície našich dedov 
a pradedov. Fašiangy delili  zimu 
od jari a preto sa vyznačovali aj 
hodovaním, ktorým si naši pred-
kovia zabezpečovali dostatok síl 
do mrazivých dní. Najobľúbenejšie 
boli zabíjačky, ponúkajúce okrem 

zábavy chutné klobásky, slaninku 
a iné dobroty.   
   Čas veselia, končiaci pochováva-
ním basy,  vystriedalo striedmejšie 
obdobie – štyridsaťdňový pôst. Bol 
zavedený už v apoštolskej dobe na 
začiatku 4. storočia a následne ho 
začali zachovávať všetci kresťania. 
Porušenie pôstu sa trestalo -  napr. 
v Poľsku vytrhaním zubov, cisár Ka-
rol Veľký ho nariadil trestať sťatím 
a až v roku 1969 Pavol VI. upravil 
cirkevné nariadenia týkajúce sa 
pôstu. Podľa tejto apoštolskej kon-

štitúcie veriaci starší ako štrnásť 
rokov sa až do svojej smrti musia 
zdržovať od mäsa vo všetky piat-
ky. Všetci dospelí veriaci sa do 
dovŕšenia päťdesiateho deviateho 
roku svojho života musia postiť na 
Popolcovú stredu a na Veľký piatok. 
Pôstny poriadok nikoho neviazal 
v prípade, ak by bolo vážne ohroze-
né jeho zdravie alebo spôsobilosť 
pracovať. Oficiálne sa tak ustúpi-
lo od dodržiavania bezmäsového 
pôstu, napriek tomu staršie gene-
rácie u nás dodnes zachovávajú 

značný počet pôvodných pôstnych 
ustanovení, postia sa aj na Štedrú 
večeru, Bielu sobotu a každý pia-
tok v týždni. Štyridsaťdňový pôst 
začína Popolcovou stredou – stre-
dou v siedmom týždni pred Veľkou 
nocou (medzi 4. februárom a 11. 
marcom). 
Počas pôstu sa zakazovala konzu-
mácia mäsa z teplokrvných zvierat 
a pôvodne aj iných potravín, ktoré 
z nich pochádzali, teda aj mlieč-
nych produktov a vajec. Východná 
ortodoxná cirkev zakazuje jedenie 
mlieka, syra a vajec dodnes, po-
čas veľkých pôstov aj konzumáciu 
olivového oleja (kedysi sa lisoval 
cez žalúdok zvierat a bol teda zne-
čistený).  Dodržiavanie pôstu malo 
nielen duchovný, ale aj racionál-
ny a zdravotný význam – zásoby 
vydržali dlhšie, obsah stravy sa 
striedal, pôstom sa telo pripravilo 
na blížiace sa sviatky, ktoré boli  
spojené s hostinami.
   Z dostupných prameňov sa do-
zvedáme, že kedysi bývali pôsty 
také prísne a dôsledné, že doma sa 
používal aj iný riad na varenie a je-
denie (napr. hrnce na mastné jedlo 
sa riadne umyli a zaniesli na pôjd). 
Varilo sa v hlinených hrncoch a aj 
lyžičky sa zamieňali za drevené. 
Prevládali rôzne povery – napr. kto 
by na Popolcovú stredu jedol mäso, 
nemal by zdravý dobytok, symbo-
licky sa v čase pôstu, najmä na 
Škaredú stredu jedli rezance a šú-
ľance, ktoré mali byť predzvesťou 
budúcich dlhých a plných klasov 

na poli, kaša z prosa alebo jedlá zo 
šošovice mali zase priniesť hojnosť 
peňazí. Na Veľký piatok si dievčatá 
na Horehroní zvykli umývať vlasy, 
aby im narástli dlhé...
   Jedálniček našich predkov bol 
veľmi jednoduchý a pôstna strava 
ho ešte viac obmedzila a zjedno-
dušila. Piekol sa chlieb a placky, 
varili sa hlavne polievky, múčne 
a obilné kaše, prívarky zo struko-
vín, kapusty, zemiakov a cestoviny. 
Okrem polievok z obilnín, kapusty, 
strukovín, cesnaku, sušených húb, 
sa na polievky s mliekom a zá-
smažkou využívali v chlebovej peci 
usušené hrušky, slivky alebo jablká. 
V čase pôstu sa varil kyseľ (kyseli-
ca), ktorého základom bol zákvas 
pripravený vykvasením ovsenej 
múky alebo šrotu, podávaný s va-
renými zemiakmi alebo fazuľou. 
Studený sa pil aj ako osviežujúci 
nápoj. Bravčovú slaninu a masť 
pri príprave a dochucovaní jedál 
vystriedali rastlinné oleje z ľanu, 
konope, slnečnice alebo  maslo. 
Pôstnou stravou z mäsa boli aj ryby, 
žaby a raky, nakoľko mali tzv. stude-
nú krv. Ešte na začiatku 20. storočia 
sa žaby bežne chytali v stojatých 
vodách riek a najlepšie mäso mali 
do Jozefa, či do prvého hrmenia. 
   Múdrosť našich predkov nás pre-
sviedča, že štyridsaťdňový prísny 
pôst pre nich znamenal prirodzený 
odpočinok od mäsitej stravy a cel-
kovú očistu organizmu. A to by 
prospelo mnohým z nás aj dnes.

(internet)

Zemiaková polievka s hráškom
Povaríme asi hrsť hrachu v litri 
osolenej vody, pridáme strúhanú 
zeleninu, opäť polievku povarí-
me, pridáme na kocky pokrájané 
zemiaky, povaríme kým zmäknú, 
pridáme zápražku,  ¼ kávovej 
lyžičky majoránu, niekoľko dielikov 
cesnaku roztretého na soli.
Karbonátky z prosa
20 dg prosa, ½ litra mlieka, 3 ze-
miaky, 1 vajce, 3 lyžice strúhanky
Sparíme proso, vodu zlejeme a 
proso uvaríme v mlieku na hustú 

kašu, do ktorej pridáme 3 veľké 
varené a pomleté zemiaky, oso-
líme. Pomiešame  so strúhankou 
a robíme karbonátky, ktoré oba-
ľujeme v múke alebo v strúhanke 
a v horúcej masti vyprážame do 
červena.
Palacinky s kapustou
Nakrájanú, udusenú hlávkovú 
kapustu primiešame do palacin-
kového cesta. Upečené palacinky 
zakrúcame na rúrky, vrch cukruje-
me a teplé podávame. 
(Praktické rady)

Lacno a zdravo

Predám kosačku Jičínku. 
Kontakt: 0903 467 484

...
Predám rodinný dom v Brezne - 
časť Mazorníkovo, dvojpodlažný, 
zastavaná plocha 123 m2, plocha 
záhrady 596 m2. Je vhodný aj na 
podnikateľské účely, v spodnej čas-
ti domu je v súčasnosti prevádzka 

kaderníctva. Súčasťou domu je aj 
prístrešok na auto a altánok. 
 Kontakt: 0905 828 314

...
Predám vo Valaskej dvojizbový byt 
(58 m2), s balkónom, na 3. poschodí. 
Byt je v pôvodnom stave, okná sú 
plastové. 
Kontakt: 0904 109 398

Inzertná služba



„Kto bol milovaný, nie je zabudnutý“
Dňa 27. februára si pripomenieme 
prvé výročie odvtedy, ako nás náhle 
opustil náš drahý syn, manžel, otec, 
brat a švagor

Jaroslav ŤAŽKÝ z Michalovej.
Kto ste ho poznali, venujte mu spolu s nami tichú 
spomienku. Spomíname s láskou.

Smútiaca rodina

Spomienky
„Odišla si tichúčko a nám ostala v srdciach 
veľká rana.“
Dňa 22. februára uplynul rok, ako nás navždy 
opustila manželka, matka, priateľka a kolegyňa

Evka BOHÚŇOVÁ z Podbrezovej.
Tí, ktorí ste ju poznali venujte jej spolu s nami 
tichú spomienku.

...
„Spomíname na teba s láskou a úctou. V srdci 
si uchovávame spomienku na teba a tvoje 
láskavé srdce a ruky, ktoré nám vždy pomohli. 
Ďakujeme ti za všetko. Máme ťa radi aj keď už 
nie si medzi nami.“
Dňa 22. februára 2013 si pripomíname šieste 

výročie úmrtia
Jozefa BELKA z Čierneho Balogu.

S láskou a úctou spomínajú manželka Janka, syn Erik s rodinou 
a vnúčatá Dávidko a Leuška, ako aj ostatná rodina

...
„Stále je ťažko a smutno nám všetkým. Nič 
už nie je také, ako bolo predtým. Mal si rád 
život, my teba a ty nás, čas plynie ako tichej 
rieky prúd, kto ťa mal rád nemôže zabudnúť.“
Dňa 26. februára si pripomenieme rok, odvtedy 
ako nás navždy opustil manžel, otec, starý 
otec a brat

Vladimír ŤAŽKÝ z Hornej Lehoty.
S láskou na neho spomína a za tichú spomienku ďakuje celá rodina  

...
„Kto žije v srdciach tých, ktorých opustil, ten 
nezomrel a navždy s nami ostane.“ 
Dňa 23. februára uplynie sedem rokov odvtedy, 
čo nás navždy opustil milovaný

Ondrej ČARBA z Podbrezovej.
S láskou spomíname

...
„Mal som vás všetkých rád a chcel som ešte 
žiť, ale prišla tá chvíľa, keď som vás musel 
opustiť. Neplačte, nechajte ma tíško spať, čo 
mi bolo súdené, muselo sa stať.“
Dňa 9. februára uplynul smutný rok odvtedy, čo 
nás opustil manžel, otec a starý otec

Vladimír BLAŽENIAK z Čierneho Balogu.
S láskou spomína celá rodina

...
„Odišiel si tichučko, ako mesiac z rána a nám 
v srdciach zostala bolesť a veľká rana. Keď 
otec zomrie, slniečko zájde, v tom šírom svete 
sotva sa nájde, kto by ako otec mal rád. Srdce 
sa topí v mori horkých sĺz, dušu zviera bolesť 
blízkych sŕdc... Myseľ hodnotí chvíle s tebou 

strávené, čo nevrátia sa nikdy späť, navždy sú vzdialené. Ver, že 
nikdy nezabudneme na teba a na ten smutný deň. V myšlienkach 
sme s tebou každý deň. Spi sladko, snívaj svoj večný sen.“
Dňa 29. februára uplynie päť rokov odvtedy, ako nás opustil 
milovaný manžel, otec a starý otec

Milan GERGEĽ z Brezna.
Kto ste ho poznali, spomínajte s nami.

S úctou a láskou spomína manželka, dcéra a syn s rodinami 
...

Dňa 23. februára uplynie päť rokov odvtedy, 
ako nás navždy opustila milovaná manželka, 
matka a dcéra

Mária KOPECKÁ z Brezna.
S láskou a úctou spomína manžel s deťmi 
a bývalí spolupracovníci

...
„Navždy prestali pre teba hviezdy svietiť, už 
navždy prestalo pre teba slnko hriať, ale tí čo ťa 
mali radi, nikdy neprestanú na teba spomínať.“
Dňa 28. februára uplynie osem rokov odvtedy, 
čo nás navždy opustil náš drahý manžel, syn, 
otec, dedo, brat a spolupracovník

Dušan SCHVARZBACHER z Brezna.
Kto ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku.

So smútkom v srdci spomínajú manželka a deti s rodinami
...

Dňa 27. decembra uplynuli dva roky, čo nás 
navždy opustila naša drahá mama, stará 
a prastará mama

Darina BOVOVÁ z Hornej Lehoty
a dňa 24. februára uplynie 
deväť rokov čo nás navždy 
opustil otec, starý a prastarý otec
Pavol BOVA z Hornej lehoty.
Kto ste ich poznali, venujte im spolu s nami 
tichú spomienku.

Dcéry s rodinami
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Majster SR v športovej streľbe
   V Nitre sa konali od 15. do 17. februára Medzinárodné majstrovstvá 
Slovenskej republiky v športovej streľbe zo vzduchových zbraní, do 
ktorých sa svojimi dosiahnutými výsledkami v streľbe zo vzduchovej 
pušky nominoval  žiak IV. C triedy Súkromnej strednej odbornej 
školy hutníckej ŽP Dušan Sliačan z Valaskej. Ziskom 600,2 bodu si 
vybojoval titul majstra SR v kategórii junior. Súčasťou slovenského 
šampionátu boli aj medzinárodné preteky O cenu prezidenta 
Slovenského streleckého zväzu, do finále ktorých sa nominoval 
z ôsmeho miesta. Celkovo získal v kategórii junior s medzinárodnou 
účasťou pretekárov tretie miesto.

Poďakovanie
Ďakujeme všetkým príbuzným, 
susedom, známym, pr ia te ľom 
a ostatným, ktorí sa prišli rozlúčiť s 
našim drahým otcom a starým otcom

Františkom MAKRAIOM 
z Podbrezovej.

Ďakujeme za prejavy sústrasti a kvetinové dary, ktorými 
ste sa pokúšali zmierniť náš hlboký žiaľ.

Smútiaca rodina

Z úprimného srdca ďakujem vedeniu 
ŽP Informat ika,  s . r.o . ,  za ochotu 
a neoceniteľnú pomoc, ktorú mi poskytli 
v mojej zložitej zdravotnej situácii. Moje 
poďakovanie patrí aj všetkým kolegom, 
ktorí sa na tom podieľali.

Mária  Veštúrová  

Autor:
PK Izidora (dom.) krútňava podmienková 

spojka násyp Homérov epos 
o Tróji

časť apadany, 
stĺpová sála kilotona ľad po česky ženské meno 

(26.7.) príbytok turistu

4 v Ríme

značka nákl. 
áut           

časť stebla 
obilnín    

súčasť obleku Azovské more

T1
papagáj

čes. výrobca 
nákl. áut        choroba kĺbov    

cicavec 
z pralesa

vodná 
elektráreň

pokrop rosou
knokaut (skr.)  

patriaci Adovi

druh ruského 
lietadla     

lazy nasával, sal

ochrana 
vojaka, zákop

cicavec 
v Čechách

priemet zo 
strany otec (zast.)

riadiaci orgán mužské meno len

starý otec 
(zast.) vrkoč

ovocná 
záhrada

otázka na 
spôsob

predložka     
Letecké 

opravovne
vedecký názov 

krídla
nočný podnik

hlas zvona ťažký kov
rádium (chem.)   

1499 v Ríme

Athletic Club existuj inakšie vojenská 
hodnosť

Muničná 
základňa

chyba, 
pochybenie    

Eva (dom.)

presne 
vymedzený 

poriadok
medovka (lat.)

Pomôcky:  
AVIA, AJA, 

DNA

Asociácia 
zamestnáv. 

zväzov

Ingrid (dom.)   zariadenie na 
zvádzanie   

zástup ľudí meno 
Romančíka

Eduard (dom.) český súhlas

American 
Express

španielska 
vychovávateľka   Ultra Violett kód Nemecka   

sibírsky 
veľtok znížený tón A 6 rím. číslicami

T2
zobkaj ranná vlhkosť dom. meno 

Ivana 

RUDOLF DIESEL: 
z n á m y  n e m e c k ý 
vynálezca sa narodil 
1 8 .  m a r c a  1 8 5 8 
v Paríži. Neskôr býval 
a študoval v Anglicku 
a v  Nemecku.  Dňa 
23 .  feb ruára  1893 
... (T1) na dieselový 
motor. Tento ... (T2) 
a vyrábal v nemeckom 
Augsburgu vo firme 
MAN. Dňa 29. septembra 1913 pravdepodobne spáchal 
samovraždu pri plavbe cez kanál La Manche. Jeho telo 
sa nikdy nenašlo. 
Vyriešenú tajničku zašlite do desiatich dní do redakcie 
našich novín.
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Byť lídrom tabuľky je nielen 
potešujúce, ale aj zaväzujúce. 
„Odrazilo sa táto skutočnosť 
aj na zimnej príprave?“ 
opýtali sme sa Jaroslava  
Kentoša, trénera 2. ligo-
vého tímu Futbalového 
oddielu ŽP Šport, a.s.:
  - Prípravu na jarnú časť 
druhej ligy sme začali 14. 
januára 2013 a jej väčšia 
časť prebiehala v domácich pod-
mienkach. Od 18. februára sme 
na sústredení v Nemšovej, kde 
sa venujeme vylaďovaniu hernej 
prípravy. Z plánovaných ôsmich 
prípravných zápasov sme odo-
hrali 19. januára zápas s MFK 
Ružomberok (2:0), 26. januára 
dva zápasy, ktoré skončili remí-
zou, s FK Dukla Banská Bystrica 
(0:0) a s FC Baník Horná Nitra 
(3:3), s MŠK Žilina sme hrali  29. 
januára (4:1), 2. februára s AS 

Extraliga muži 14. kolo
PKŠ Košice – ŽP  A 0:8 

3397:3666
Zostava a body: V. Zavarko 632, 
R. Foltín 605, M.Tomka 572, I. 
Čech 640, O. Kyselica 563, J. 
Ćalić 654.
Tatran S. N. Ves A – ŽP  B 2:6 

3209:3482
Zostava a body: B. Vadovič 611, 
T. Dilský 578, R. Kürty 580, T. 
Pašiak 553, E. Kuna 568, P. Ši-
bal 592.

Trenčín (4:2), 12. februára s NC 
Nitra (1:2) a posledný 15. februára 
s FK Pohronie Dolná Žďaňa (3:2). 

Pred nami sú posledné tri, 
ktoré odohráme s 1. FC 
Synot Uherské Hradište, 
FC Spartakom Trnava a 
Slovanom Levice. 
Čas neúprosne letí a jar 
je predo dvermi. Čo 
očakávate od prvých 

zápasov?
  - Sezónu začíname  9. marca 
na domácej pôde, kde privítame 
súpera z Ružinej.  Z môjho pohľa-
du bude jar v porovnaní s jeseňou 
náročnejšia hlavne po psychickej 
stránke a tak práve mentálna prí-
prava hráčov bola neodmysliteľ-
nou súčasťou našej tohtoročnej 
zimnej prípravy.
Nielen fanúšikov zaujíma zák-
ladná zostava. Plánujete zmeny 
v kádri?

V druhom prípravnom zápase koncom januára s Duklou gól nepadol

  - Náš káder je budovaný dlho-
dobo  a preto v ňom nenastali 
veľké zmeny. Odišli hráči, kto-
rí pravidelne nehrávali (Rusnák, 
Gombala, Cmarko, Gábriš), káder 
sme doplnili o brankára Baláža 
(Bytom) a našich odchovancov 
(Očenáš, Polaščík, Janko, Sokol, 
Mozer, Peťko). 
   Podľa súpisky budú v podbre-
zovskej bránke Hanák, Baláž a 
Peťko, v obrane Greško, Nosko, 
Minčič, Snitka, Andrič, Morháč, 
Očenáš, v strede poľa Podio, Ko-
chan, Kožička, Kupčík, Szöke, 
Harvilko, Pančík, Mózer, Polaščík 
a Janko, a v útoku Tubonemi, Va-
ščák, Čekovský a Sokol. 
Jesenné ťaženie podbrezovské-
ho tímu už naznačilo postupové 
ambície. Čo bude podľa vás 
najväčšou hrozbou v boji o do-
siahnutie tohto cieľa?
  - Najväčšou hrozbou, hlavne 

v úvode sezóny, budú zlé terény, 
ktoré budú  výhodou pre družstvá 
s defenzívnou taktikou, ale s tým 
sa my budeme musieť vyrovnať a 

urobiť maximum preto, aby sme 
naplnili ciele, ktoré sme si pred 
sezónou dali.

(vk)

  Kto si myslel, že odveta v Osijeku 
bude jasnou záležitosťou, ten sa 
mýlil. Po víťazstve v domácom 
zápase čakala hráčov Kolkár-
skeho oddielu  ŽP Šport ťažká 
skúška na horúcej chorvátskej 
pôde. A hneď od začiatku bolo 
jasné, že im Chorváti nič neda-
rujú bez boja... Pašiak držal na 
troch dráhach krok s domácim 
reprezentantom Mušaničom,  no 
na štvrtej nedokázal odolať tlaku 
Chorváta a prehral 1:3 (605:634), 
prvý bod pre Osijek. Čech na 
prvej dráhe síce pustil setový bod 
Radošovi, ale na zvyšných troch 
už jasne kontroloval  stav zápasu 
a zvíťazil 3:1 (610:579). Tomka 
po prvých dvoch remizoval 1:1 
s aktuálnym víťazom Svetového 
pohára jednotlivcov z minulého 
týždňa Matka Bulku a dokonca 
viedol o dva body. Ten však na 
zvyšných dvoch dráhach poriadne 
pridal a otočil zápas vo svoj pro-
spech, z pohľadu Tomku bolo 1:3 
(597:631). Po prvej trojici sme mali 
mínus 32 kolkov a stav bol 2:1 pre 
Chorvátov.

   V druhej trojici Macedónec 
Manev vo farbách Osijeku s pre-
hľadom vyhral s Foltinom 0:4 
(563:619). Dvaja Srbi v podbre-
zovských dresoch v závere zís-
kali nadmieru potrebné setové 
body a posledným hodom Za-
varka dokonca aj víťazstvo na 
výsledné číslo - o jeden jediný 
bod 3600:3599. Zavarko suve-
rénne vyprevadil Šarkeziho 4:0 
(634:572) a Ćalić ustrážil Lišku 
3:1 (591:564).

 KK Konikom Osijek 
- ŽP ŠPORT Podbrezová 3:5

3599:3600 (12:12)
Zostava a body:  Pašiak 605, 
Čech 610, Tomka 597, Foltin 563, 
Zavarko 634 a Ćalić 591.
Hráči KO ŽP Šport, a.s., postu-
pujú do záverečného turnaja 
Ligy majstrov, ktorý sa usku-
toční práve v Podbrezovej 30. 
– 31. marca 2013.  Na domácich 
dráhach budú obhajovať titul 
z minulého, ale aj predminulé-
ho roka.

Pavol Kühnel
manažér KO ŽP Šport a.s.

S novým rekordom dráh
V novootvorenej kolkárni v Košiciach - Nováčanoch, vytvorilo 
A družstvo Kolkárskeho oddielu ŽP Šport, a.s., nový rekord 
kolkárne a zvíťazilo 8:0. Rekord jednotlivca vytvoril Jovan Ćalić 
výkonom 654 bodov. 

1. liga muži 14. kolo
Tatran S.N.Ves B – ŽP C 1:7 

2998:3142
Zostava a body: Ľ. Svitek 541, R. 
Balco 521, T. Herich 518, J. Petráš, 
P. Paulečko/M. Štefančík 534, J. 
Kriváň 511.

Extraliga ženy 11. kolo
Tatran S.N.Ves B – ŽP C 4:2 

2137:2077
Zostava a body: J. Poliaková 440, 
D. Kyselicová 557, E. Bábelová 
507, J. Turčanová 573. (kys)

Vo Final Four o jediný bod!


