
O CENU
generálneho riaditeľa ŽP a.s.

Na 5. strane nájdete druhé kolo 
súťaže venovanej 170. výročiu 
založenia podbrezovských žele-
ziarní, ktoré si v tomto roku pri-
pomíname. Vašou úlohou bude 

text pozorne prečítať a správne 
odpovedať na otázku. Neza-
budnite priložiť aj kupón. Kaž-
dé súťažné kolo bude vyhod-
notené a jeden zo súťažiacich 
bude odmenený. Pravidlá sú-

ťaže dovoľujú použiť dva žolíky. 
Ak splníte požadované kritériá, 
dostanete sa do žrebovacieho 
bubna o Cenu generálneho ria-
diteľa ŽP a.s.

Ako hodnotíte uply-
nulý rok z dnešného 
pohľadu?
   - V prvom štvrťroku, 
vzhľadom na skutoč-
nosť, že zákazky bo-
li rozpracované ešte 
v závere roku 2008, 
naplnili sme plánova-
né objemy pre všet-
ky druhy našich vý-
robkov. Problém však 
nastal v druhom kvartáli, kedy 
sme klesli pod 50 percent pred-
chádzajúceho objemu výroby vo 
všetkých výrobných prevádz-
karňach. Dariť sa nám začalo až 
v auguste. Vďaka tomu, že sme 
ako jedni z mála výrobcov fun-
govali aj počas letných mesia-
cov, objem zákaziek na valco-
vané rúry sa  postupne zdvoj-

násobil v porovnaní s 
najhorším obdobím a 
objednávky na 8000 
a viac ton pretrvávali 
až do novembra.
   Iná bola situácia v 
odbyte presných rúr a 
kontinuálne odlieva-
ných oceľových blo-
kov. Naše ciele sme-
rovali k dosiahnutiu 
mesačného objemu 

2 200 ton presných rúr, po celý 
rok sa nám to nedarilo napĺňať. 
Až v októbri, novembri sme do-
siahli plánovaný objem.
   V minulosti nebol problém z 
kontinuálne odlievanými oceľo-
vými blokmi. Našim veľkým od-
berateľom bola spoločnosť  Mo-
ravia Steel, kde si však vďaka 
kríze začali riešiť situáciu výro-

Neprehliadnite informáciu pre deviatakov na siedmej strane
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S Ing. Júliusom Kriváňom, obchodným riaditeľom

Do prvého kola sa zapojilo 82 súťažiacich a úspešní boli tí, kto-
rí odpovedali: „...hať na rieke Hron, v roku 1840.“  Mgr. Radim Ko-
chan z právneho odboru vyžreboval víťaza prvého kola a stal sa 
ním Jozef KOMPÁNEK z koľajovej dopravy. Výhercovi zablahože-
lal a cenu mu venoval Ing. Marian KURČÍK, podpredseda Pred-
stavenstva a ekonomický riaditeľ ŽP a.s.           Foto: A. Nociarová

   Za stosedemdesiat rokov 
sa toho udialo naozaj dosť. 
S rešpektom hľadíme na na-
šu minulosť, s úctou voči tým, 
ktorí dokázali často aj vo veľmi 
zložitých podmienkach udržať 
najvyššiu možnú úroveň fab-
riky, ktorá sa v rôznych dejin-
ných obdobiach vždy dokáza-
la udržať v popredí.
   Pre starších zamestnancov 
bolo takmer samozrejmosťou 
zaujímať sa o dejiny železiar-
ní a vo svojich knižniciach vlast-
nia dve publikácie, zaoberajú-
ce sa ich vývojom. Dnes už nie 
je možnosť zohnať monografiu 
Oceľový chlieb z Podbrezovej, 
ktorá na pulze doby zazname-
náva históriu do roku 1948 a jej 
zostavovateľom bol Július Alber-
ty, či 150 rokov Železiarní Pod-
brezová, od Jána Greschne-

Spoločnosť  Železiarne Pod-
brezová Group sa predsta-
vila v spoločnom stánku 
Slovenskej republiky na 
medzinárodnom subkon-
traktačnom veľtrhu SUBCI-
NIST 2010 v tureckom Is-
tanbule. Zástupcovia ŽP a.s. 
a ŽĎAS a.s. predstavili sku-
pinu spoločností a ich vý-
robky množstvu záujemcov 
zo silného tureckého trhu, 
ako aj návštevníkom veľtr-
hu z iných krajín Blízkeho 
východu. 

M.A.

bou ocele z vlastných zdrojov. 
Počas roka sme mali viac – me-
nej náhodné a hlavne nepravi-
delné objednávky a to spôsobi-
lo, že v oceliarni bol prepad vý-
roby najväčší.

(Pokrač. na str. 3)

ŽP Group na tureckom veľtrhu

SUBCONIST 2010

Tretia publikácia o podbrezovských železiarňach 
170 – ročné Železiarne Podbrezová
   Lojalitu k firme v ktorej pracujeme, prejavujeme 
aj svojim záujmom o jej históriu. Naša ju má veľmi 
bohatú a sme na ňu právom hrdí.

ra, ktorá zachytáva dejiny do 
roku 1990.
   Pri príležitosti 170. jubilea 
predstavenstvo spoločnosti 
rozhodlo o vydaní ďalšej pub-
likácie, venovanej histórii hut-
níckej výrobe v Podbrezovej. 
Bude celofarebná a dvojjazyč-
ná (slovenská a anglická mu-
tácia), vo formáte 25 x 30 cen-
timetrov a bude mať 192 strán. 
Jej zostavením bol poverený 
Ing. Tibor Turčan (okrem iné-
ho zostavovateľ Dejín hutníc-
tva na Slovensku 2006). Pub-
likácia pozostáva z deviatich 
kapitol. V prvej sa zaoberá tra-
díciami železiarstva a hutníctva 
v regióne, v druhej postavením 
pudlovne a valcovne v (Pod)
Brezovej. Valcovne súčas-
ťou železničnej horúčky sú té-
mou tretej kapitoly a vo štvrtej 

nájdete zmapované roky 1867 
až 1918. Nasledujúce roky, 
až po rok 1945, sú predme-
tom piatej kapitoly. Šiesta ka-
pitola zahŕňa roky 1945 až po 
rok 1989 a opisuje smerovanie 
za uzavretím výrobného cyk-
lu. Nové trhové podmienky sú 
zaznamenané v ďalšej kapito-
le a jej obsahom sú novodobé 
dejiny akciovej spoločnosti až 
po rok 2008. Nová podnikateľ-
ská stratégia našej spoločnos-
ti po roku 2000 je zazname-
naná v ďalšej kapitole, v ktorej 
sa dočítate o spoločnostiach 
skupiny ŽP GROUP. V devia-
tej kapitole sa  môžete oboz-
námiť s aktivitami  Železiar-
ní Podbrezová smerujúcimi do 
celého regiónu.   
 V súčasnosti je publikácia 
v štádiu príprav na zalamo-
vanie textov a svetlo sveta by 
mala uzrieť v máji. 

O. Kleinová
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   Podnetov na diskusiu bo-
lo viac. Tie závažnejšie však 
stratili opodstatnenie, nakoľko 
sťažovatelia nedodržali správ-
ny postup, a tým sa stali ich 
kritiky bezpredmetné. Prero-
kovaných bolo niekoľko drob-
ných pripomienok, medzi inými 
aj dodržiavanie hmotnosti por-
cií. Riaditeľ J. Krella konštato-
val, že hmotnosť jedla po te-
pelnej úprave je uverejnená v 
jedálnom lístku a každý strav-
ník má možnosť si svoju por-
ciu nechať prevážiť na kontrol-
nej váhe.  
   Zo záverov zasadnutia stra-
vovacej komisie jasne vyplý-
va, že  stravníci nevedia, čo 
treba urobiť v prípade, že chcú 
upozorniť na nejaký nedosta-
tok. Ak má byť ich pripomien-
ka aj akceptovaná, prešetrená 
a má viesť k odstráneniu ne-
dostatku, treba vedieť, že má-

   Dnes odštartovali XXI. 
Zimné olympijské hry vo 
Vancouvri. Do 28. februára 
budú účastníci súťažiť v pät-
nástich olympijských špor-
toch a športových disciplín 
bude osemdesiat šesť. Zo 
Slovenska odcestovala do 
Vencouvru  stoštyridsať je-
den členná výprava a me-
dzi nimi aj fyzioterapeut ŽP 
ŠPORT Pavol Purdek.
   V „zázračné“ schopnos-
ti Pavla Purdeka verí mnoho 
špičkových športovcov a táto 
cesta na olympiádu nie je je-
ho prvá. V roku 2006 bol čle-
nom výpravy na ZOH v Turíne 
a dva roky predtým pôsobil ako 
masér na Olympijských hrách 
v Aténach. 
   Tentokrát si užil čo – to aj 
z predolympijskej atmosféry. 

   1.) Monitorovací kamerový sys-
tém obce Podbrezová – projekt bol 
podaný 27. novembra 2009 na Ob-
vodný úrad Banská Bystrica so žia-
danou dotáciou vo výške 56 100 
eur, s podmienkou ďalšieho dofi-
nancovania vo výške 20 percent 
z rozpočtu obce, v sume 13 900 
eur. V rámci projektu je plánované 
umiestniť štyri kamery na ulici Slád-
kovičova, na sídlisku Kolkáreň a na 

Otvárame vzájomný dialóg
Cieľom všetkých je spokojnosť stravníkov

   V záujme Železiarní Podbrezová a.s., ale i poskytovateľa stravovacích služieb, 
dcérskej spoločnosti ŽP GASTRO servis, s.r.o., je predovšetkým spokojnosť strav-
níkov. Je úplne prirodzené, že sa nájdu jedinci, ktorí radi kritizujú, pripusťme, že 
možno niekedy je ich pripomienka aj oprávnená. Veď kde sa varí veľké množstvo 
jedál, nie je vylúčené, že sa sem – tam stane niečo nepríjemné.   
   V našej spoločnosti bola obnovená činnosť stravovacej komisie, s cieľom kon-
troly úrovne a kvality služieb poskytovaných dcérskou spoločnosťou ŽP GASTRO 
servis, s.r.o. Jej úlohou je zároveň zaoberať sa podnetmi a sťažnosťami stravní-
kov a hľadať cestu k ich riešeniu. Dňa 4. februára 2010 sa uskutočnilo prvé za-
sadnutie novozvolenej komisie, na ktoré boli prizvaní aj riaditeľ ŽP GASTRO ser-
vis, s.r.o., Jozef Krella a prevádzkarka Margita Hahnová.

te viac možností. Jednak rie-
šite situáciu priamo na mies-
te, ale môžete využiť aj kom-
petencie odboru bezpečnos-
ti a hygieny. 
Čo musí stravník urobiť, ak 
chce, aby bola jeho sťažnosť 
akceptovaná ako opodstat-
nená?, o odpoveď sme po-
žiadali Jozefa Krellu, riadite-
ľa ŽP GASTRO servis, s.r.o.:
   - Každú sťažnosť prerokuje-
me, ale aby sme ju mohli objek-
tívne vyhodnotiť a prijať opat-
renia, je nutné, aby bola poda-
ná hneď po zistení nedostatku. 
Svoju sťažnosť stravník predne-
sie obsluhe a následne zazna-
mená do knihy prianí a sťaž-
ností, ktorú mu na požiadanie 
vydá obslužný personál. V zá-
pise nesmú chýbať kontakt-
né údaje, dôležitý je aj dátum 
a čas podania sťažnosti. Ak má 
stravník pripomienky ku kon-

krétnemu jedlu, musí ho pred-
ložiť priamo obsluhe. Aj podne-
ty a návrhy na zvýšenie spokoj-
nosti stravníkov je možné zapí-
sať do knihy priania a sťažností, 
písomný podnet vložiť do skrin-
ky na podnety a pripomienky v 

jedálňach alebo telefonicky na 
č. t. 1530,1550, prípadne elek-
tronickou poštou na adrese: 
gastro@zelpo.sk
Tú istú otázku sme adreso-
vali Jarmile Kupcovej, ve-
dúcej oddelenia pracovno 
– zdravotnej služby, odboru 
bezpečnosti hygieny:            
   - Zamestnanci oddelenia 
pracovnej zdravotnej služ-

by (PZS) odboru bezpečnos-
ti a hygieny poskytujú pora-
denstvo zamestnávateľovi,  ale 
aj zamestnancom, v oblasti 
ochrany zdravia pri práci. Spo-
lupracujú pri zisťovaní nebez-
pečenstiev a hodnotia zdra-

votné riziká, ktoré ohrozujú 
zdravie zamestnancov. 
   Ak sa zamestnanec stretne 
so zdravotnými rizikami (kva-
lita stravy, nebezpečná ma-
nipulácia s potravinami, sa-
nitácia alebo nedodržiava-
nie osobnej hygieny a pod.) v 
stravovacom zariadení, je po-
trebné písomne či telefonic-
ky sa kontaktovať s nami, mu-
sí to byť však do troch dní od 
zistenia nedostatku a my bu-
deme problém okamžite riešiť.  
V prípade potreby telefonujte 
na číslo 2763, prípadný elek-
tronický kontakt je: kupcova.
jarmila@zelpo.sk.
   Hoci je so službami ŽP 
GASTRO servis, s.r.o.,  väč-
šina stravníkov spokojná 
a nepreháňam, keď budem 
konštatovať, že mnohí nám 
závidia možnosť výberu zo 
šiestich jedál, nikdy nebu-
dú spokojní všetci. Vedenie 
ŽP GASTRO servisu, s.r.o., 
sa však nebráni diskusiám 
a hľadaniu adekvátnych rie-
šení pri výskyte akéhokoľ-
vek problému. Berte preto 
dnešnú informáciu ako za-
čiatok vzájomného dialógu, 
cieľom ktorého bude spokoj-
ný stravník.

O. Kleinová

Náš fyzioterapeut odišiel na olympiádu
Osem januárových dní strávil 
v rodine Demitrovcov, aby do-
končil liečbu slovenského ho-
kejového útočníka, hráča zá-
morskej hokejovej NHL, kto-
rú začal v decembri v Brezne.     
   Účasť Pavla Demitru na olym-
piáde bola ohrozená. V má-
ji uplynulého roku bol opero-
vaný na rameno a pridruži-
li sa aj ďalšie problémy. Keďže 
ho postup liečby v zámorí ne-
uspokojoval, pred vianočný-
mi sviatkami vložil nie prvýkrát 
svoj osud do rúk Pavla Purde-
ka. „Je to vlastne posledný po-
kus, ako stihnúť olympiádu,“ 
konštatoval Demitra. Pred Via-
nocami niekoľkokrát navštívil 
brezniansky futbalový štadión, 
aby sa podrobil „očistnej kú-
re“.  Fyzioterapeut mu zmeral 

záťaže v organizme a odporu-
čil prípravky vhodné na zbave-
nie sa toxínov. 
   Filozofia Pavla Purdeka spo-
číva v tom, že toxínmi, ktoré 
nezachytí ani magnetická rezo-
nancia, oslabené tkanivo spô-
sobuje pri väčšej záťaži prob-
lémy a športovec sa môže veľ-
mi ľahko zraniť. Súčasťou lieč-
by sú aj tupé ihly, ktorými za-
tláča boľavé miesta. 
   Purdekove metódy Demitro-
vi pomohli a fyzioterapeut po 
januárovom návrate z Ven-
couvru dostal menovanie do 
slovenskej olympijskej vý-
pravy. V týchto dňoch už tvo-
rí súčasť tímu a je pripravený 
pomôcť tam, kde ho budú po-
trebovať. 

O. K.

Pavol Demitra sa nie prvýkrát 
vložil do rúk Pavla Purdeka

Ilustračné foto O. Kleinová

Pavol Purdek si vo Vencouri užil aj 
predolympijskú atmosféru.
Foto: súkromný archív

Kamerový systém bude aj v obci
   Rada vlády SR pre prevenciu kriminality vyhlásila v zmysle zákona č. 
583/2008 Z.z. o prevencii kriminality a inej spoločenskej činnosti, výzvu 
na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu, 
na financovanie projektov v oblasti kriminality. Dotáciu je možné žia-
dateľom poskytnúť najviac do 80 percent celkových výdavkov projektu.  
Na základe uvedeného aj obec Podbrezová vypracovala dva projekty:

Šupkovej ulici. 
   Projekt bol predbežne schválený 
Obvodným úradom Banská Bystrica 
a postúpený do ďalšieho schvaľova-
cieho procesu na Ministerstvo vnútra 
SR, ktoré má ukončiť schvaľovanie do 
31. marca 2010.
   2.) Monitorovací kamerový sys-
tém Základnej školy  Podbrezo-
vá – projekt bol podaný 27. novembra 
2009 na Obvodný úrad Banská Bys-

trica so žiadanou dotáciou vo výške 
11 724 eur, s podmienkou ďalšieho 
dofinancovania vo výške 20 percent 
z rozpočtu obce v sume 2 931 eur. 
V projekte bolo plánované umiestne-
nie 5 kamier vo vnútorných a vonkaj-
ších priestoroch školy.
   Všeobecne všetky projekty, kto-
rých umiestnenie kamier  bolo plá-
nované v školách,   boli Obvodným 
úradom Banská Bystrica zamietnuté, 
z dôvodu celoslovenského legislatív-
neho doriešenia problému zavádza-
nia kamerových systémov v školách 
(ochrana práv dieťaťa, diskriminá-
cia).

 Ing. J. Turčanová, OcÚ Podbrezová
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   - Od 1. januára 2010, ke-
dy bol na Slovensku spus-
tený systém výberu elek-
tronického mýta, táto prob-
lematika často rezonuje 
v médiách. Hlavné výhrady a pripo-
mienky zo strany autodopravcov, aj 
zo strany zástupcov zamestnávate-

ľov sa týkali spôsobu vý-
počtu a spoplatnenia za 
prejdenie vymedzených 
úsekov ciest I. triedy. Spo-
platnená bola celá dĺžka 
vymedzeného úseku, aj 
keď vozidlo prešlo len krát-
ku časť tohto úseku. V prí-
pade autodopravy Žele-
ziarní Podbrezová a.s. sa 
takto využíva úsek cesty 
I/72 v dĺžke asi 700 m od 
križovatky s cestou č.I/66 
v obci Podbrezová po od-
bočku na nový závod v ob-
ci Valaská časť Piesok. 
Podľa pôvodných pravi-
diel platných do 14. januá-
ra 2010 bolo každé vozidlo 
nad 3,5 t, ktoré prešlo me-
dzi starým a novým závo-
dom spoplatnené tak, ako 
keby prešlo celý vymedze-
ný úsek až do obce Bystrá. 
   Ministerstvo dopra-
vy, pôšt a telekomuniká-

S Ing. Júliusom Kriváňom, obchodným riaditeľom
(Dokonč. zo str. 1)

V CENTRE POZORNOSTI

   Cenová úroveň klesala už od 
prvého kvartálu a pokles pozna-
menal všetky druhy výrobkov. Dá 
sa povedať, že cenový prepad 
bol na úrovni 30 percent vo val-
covaných rúrach, 20 – 25 percent 
predstavoval v predaji presných 
rúr, a až 50 percentný prepad sa 
prejavil na kontinuálne odlieva-
ných oceľových blokoch. Najniž-
ší prepad sme zaznamenali v rú-
rových navarovacích oblúkoch.
   Vo štvrtom štvrťroku sa, ako 
sme predpokladali, ukázalo, že 
skladníci a ostatní odberatelia 
vyčerpali zásoby, ktoré mali ešte 
z predchádzajúceho roka a za-
čali objednávať objemy, ktoré 
sa im darilo v priebehu mesia-
ca aj predať. 
   Vo valcovni bezšvíkových 
rúr prebiehala počas decem-
bra a v prvé dni januára oprava 
a preto bol plánovaný objem vý-
roby znížený na 6 500 ton. Toto 
množstvo bolo bez akýchkoľvek 
problémov zrealizované. Čo sa 
týka presných rúr, s malým roz-
behom automobilového priemys-
lu sa začali postupne vracať zá-
kazníci z Čiech i Nemecka. Ne-
boli to už však pôvodné objemy, 
dosahovali polovičné množstvo.
    Z viacerých hľadísk to bol 
rok veľmi komplikovaný. Medzi 
najzávažnejšie problémy pat-
ril pokles cien a nepravidelnosť 
a množstvá objednávok.
Ako sme odštartovali rok  
2010 a ako sa javia najbliž-
šie týždne?
   - Januárový plán pre výro-
bu valcovaných rúr predstavo-
val 6 700 ton a podarilo sa nám 
ho naplniť. Februárový plán bol 

upravený z 8 700 na 8 900 ton, je 
tiež naplnený. Prognóza na ma-
rec predstavuje zhruba 9 000 ton 
a z dnešného pohľadu vyzerá to-
to číslo reálne.
   S potešením môžeme konšta-
tovať, že v porovnaní s predchá-
dzajúcim obdobím sa veľmi dob-
re rozbehla zvarovňa rúr veľkých 
priemerov, kde sme získali jeden 
veľký kontrakt predstavujúci  400 
ton, čo znamená plný objem vý-
roby na dva mesiace. Popri tej-
to zákazke je tu ďalších 150 ton. 
V komodite rúrové navarovacie 
oblúky je situácia stabilizovaná, 
darí sa nám predávať mesačne 
okolo 200 ton a v ďalších mesia-
coch počítame s objemom záka-
ziek zhruba 200 – 250 ton. 
   V porovnaní s minulým rokom 
vzrástol o 20 percent aj záujem 
o presné rúry. Na január sme 
mali potvrdených 2 680 a na 
február máme 2 780 ton. Január 
bol pomerne slušný aj vo výrobe 
kontinuálne odlievaných oceľo-
vých blokov. Vplyvom zákaz-
ky z Třinca vzrástol objem z plá-
novaných 6 000 na 10 000 ton. 
Predpokladáme, že vo februá-
ri to bude okolo 4 500 ton, na-
koľko máme ešte rozpracova-
né obchody.
  Cenová úroveň sa dnes drží na 
úrovni štvrtého štvrťroka 2009. 
Vzrastajú však ceny vstupných 
materiálov, oceľového šrotu, fe-
roprísad a surového železa. Na-
še obchodné spoločnosti pre-
to na základe rozhodnutia Ce-
novej komisie ŽP budú navy-
šovať ceny. Z poznatkov získa-
ných v uplynulých týždňoch mô-
žem konštatovať, že niekde sa 
darí viac, niekde menej. Výrob-

covia – naši konkurenti v Rusku, 
Nemecku, v Číne, totiž  nezvyšu-
jú ceny. Sú zákazníci, ktorí jed-
noznačne trvajú na udržaní cien 
z posledného kvartálu alebo žia-
dajú ich zníženie. 
Môžeme hovoriť aj o perspek-
tívach na nasledujúce me-
siace?
   - Z pohľadu januára a plynú-
ceho februára môžeme situáciu 
hodnotiť pozitívne, a to platí pre 
všetky naše výrobky. Uvidíme, 
čo prinesie tretí mesiac, ako sa 
nám bude dariť potvrdzovať zá-
kazky a aké budú reakcie našich 
zákazníkov na navýšenie cien.
   Na apríl je plánované zasadnu-
tie európskych výrobcov oceľo-
vých rúr (ESTA), kde sa dozvie-
me konkrétne informácie. Z ne-
oficiálnych čísel vyplýva, že si-
tuácia v európskom svete oce-
liarskeho priemyslu je podobná 
ako u nás. Výroba valcovaných 
rúr poklesla v roku 2009 zhru-
ba o 30 percent a výroba pres-
ných rúr o 50 percent. Sú to nie 
potvrdené čísla, korešpondujú 
však s našou výrobou v uvede-
nom období.
   Do budúcnosti musíme byť op-
timisti, ale zároveň realisti. Vývoj 
niečo naznačuje. Automobilový 
priemysel síce v čase šrotovného 
naštartoval čiastočné zvýšenie 
výroby, dnes sú však už avíza, 
že opäť sú problémy. Z dnešné-
ho pohľadu je však pre nás per-
spektívny energetický priemysel, 
za ostatných päť – šesť mesia-
cov sa držia objemy kotlových rúr 
na rovnakej úrovni. A čo sa týka 
presných rúr, ožívajú projekty na 
výmenníky. 

ok

Aj my žijeme s problematikou mýta
Problémy súvisiace s výberom mýta pri motorových vo-
zidlách s hmotnosťou nad 3,5 tony, jazdných súpravách s 
hmotnosťou nad 3,5 tony a motorových vozidlách prepra-
vujúcich viac ako deväť osôb, sa bytostne týkajú aj našich 
dopravcov a preto bolo potrebné upozorniť prevádzkovate-
ľa mýtneho systému na niektoré nedostatky. O tom, ako sa 
situácia javí  z dnešného pohľadu, sme sa zhovárali s Ing. 
Petrom Krajanom, vedúcim dopravy:

cií (MDPT SR) na zákla-
de pripomienok, ktoré bo-
li zaslané aj za Železiar-
ne Podbrezová a.s., pre-
hodnotilo niektoré ustano-

venia vykonávacích predpisov k sys-
tému elektronického mýta a zohľadnilo 
opodstatnené požiadavky nasledovne:
   Vyhláška MDPT SR 
č. 26/2010 Z.z., ktorou 
sa mení a dopĺňa vyhl. 
MDPT SR č. 529/2009 
Z.z., ktorou sa vymedzu-
jú úseky diaľnic, rýchlost-
ných ciest a ciest I. trie-
dy s elektronickým výbe-
rom mýta v znení vyhláš-
ky č. 10/2010 Z.z., odsú-
va začiatok spoplatňova-
nia ciest I. triedy na dobu neurčitú. To 
znamená, že spoplatneným vozidlám 
mýtnym systémom bude od 1. februá-
ra 2010 na dobu neurčitú na cestách I. 
triedy účtovaná nulová sadzba.
   S rovnakou účinnosťou, teda od 1. 
februára 2010 vyhláška MDPT SR č. 
27/2010 Z.z., ktorou sa mení vyhláška 
MDPT SR č. 388/2009 Z.z. ktorou sa 
vydáva Mýtny poriadok, stanovuje nové 
pravidlá výpočtu a výberu mýta za pre-
jdený vymedzený úsek. Mýto sa pod-
ľa nových pravidiel platí len po prejdení 
všetkých podúsekov v rovnakom smere 
v rámci jedného vymedzeného úseku, 

bez jeho opustenia. Ak vozidlo, ktoré 
vstúpi na vymedzený úsek cesty a ne-
skôr ho opustí bez využitia všetkých 
jeho ostatných podúsekov v rovnakom 
smere jazdy, nepodlieha spoplatneniu 
za tento vymedzený úsek. 
   Ďalšou pozitívnou zmenou v zákone NR 
SR č. 31/2010 Z.z., ktorým sa mení zákon 

č.25 o elektronickom výbere 
mýta je, že aj vozidlá závod-
ného hasičského útvaru ŽP 
a.s., ktoré patria do zložiek 
integrovaného záchranné-
ho systému, sú oslobode-
né od spoplatnenia elektro-
nickým mýtom. Novela tak-
tiež znižuje sadzby pokút 
za nesprávne zadané údaje 

do palubnej jednotky z 2 655 eur na 160 
eur. Počet úsekov bol zmenený z 826 na 
1 000, z ktorých niektoré MDPT vyňalo zo 
spoplatnenia z dôvodu, že sa nachádza-
jú  v intraviláne miest a obcí, ostatné bo-
li rozdelené na menšie úseky. 
   Zlepšil a sprehľadnil sa aj elektro-
nický výpis záznamu prejdených úse-
kov, čo umožňuje autodopravcovi lep-
šiu kontrolu svojich vozidiel.
   V prevádzkarni doprava v súčas-
nom období uvedené zmeny sleduje-
me a predpokladáme, že po vyladení 
systému bude v krátkom čase znovu 
obnovené spoplatňovanie ciest I. triedy. 

ok

   Systém manažér-
stva kvality  bol pre-
verovaný v zmys-
le noriem VDA 6.1 a  
ISO 9001:2008. Au-
dítorská skupina bola 
v zložení: Ing. Matej 
Pancerz z SGS Slo-
vakia spol .s r.o., ako 
vedúci audítor a za ŽP 
a.s., – Ing. Peter Peťko – ma-
nažér kvality ŽP a.s. a Ing. Ive-
ta Dančová – špecialista kvali-
ty. Počas auditu boli systémo-
vo preverované všetky činnosti 
a procesy výrobných prevádz-
karní, odboru riadenia kvali-
ty, nákupu a všetky manažér-
ske procesy, ktoré riadia a ko-
ordinujú činnosti v zmysle pre-
verovanej normy. Normy radu 
VDA sú normy nemeckého au-
tomobilového priemyslu, kto-
rých cieľom je zabezpečiť vy-
soko účinné systémy zabezpe-
čovania kvality vo všetkých ob-
lastiach automobilového prie-
myslu, výrobcov automobilov 
a ich dodávateľov. Keďže spo-
ločnosť ŽP a.s., vlastní certifikát 
VDA už viac rokov audit bol za-
meraný predovšetkým na spo-
kojnosť zákazníka a zlepšova-
nie v oblasti procesného riade-
nia, vyplývajúce z dosahova-
ných trendov. Počas auditova-
nia boli uložené odporúčania, 
ktorých charakter je spojený so 

zabezpečením väč-
šej spokojnosti zá-
kazníka a s prehľad-
nejším dokumentova-
ním systému mana-
žérstva kvality. V zá-
vere auditu bolo certi-
fikačnou organizáciou 
potvrdené, že certifi-
kát podľa normy VDA 

6.1 a ISO 9001:2008 bol obno-
vený a ostáva naďalej vo vlast-
níctve ŽP a.s. 
   Systém bezpečnosti práce   
bol preverovaný v zmysle po-
žiadaviek BSi OHSAS 18 001. 
Audítorská skupina bola v zlo-
žení: Ing. Ladislav Papík, ge-
nerálny riaditeľ SGS Slovakia 
spol. s r.o., ako vedúci audítor 
a za ŽP a.s. – Ing. Jozef Bú-
lik – vedúci odboru bezpečnos-
ti a hygieny. Audítorská skupina 
preverovala dodržiavanie po-
žiadaviek systému BOZP pod-
ľa plánu auditu. Bolo potvrde-
né, že systém BOZP je funkč-
ný a zabezpečovaný na vyso-
kej úrovni.
   V závere by som chcel, spo-
lu s ostatnými kolegami zúčast-
nenými na auditoch, poďakovať 
vedeniu ŽP a.s., ako aj všetkým 
zamestnancom preverovaných 
oblastí, za profesionálny prístup 
a ochotu počas auditu.

Ing. Peter Peťko,
manažér kvality

ReCeRTIfIKAČNý AUDIT
systému manažérstva kvality podľa noriem VDA 

6.1, ISO 9001:2008 a systému bezpečnosti práce 
podľa normy BSi OHSAS 18 001 v ŽP a.s.

   V dňoch 4. - 5. februára 2010 sa uskutočnili v našej spo-
ločnosti recertifikačné  audity podľa noriem VDA 6.1, ISO 
9001:2008 a BSi OHSAS 18 001. Audit bol vykonaný certi-
fikačnou spoločnosťou SGS Slovakia.

Ilustračné foto: O. Kleinová
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V porovnaní s ro-
kom 2008 praco-
vali sme vlani bez-
pečnejšie alebo 
nepozornejšie?
   - V roku 2009 bo-
lo v Železiarňach 
Podbrezová a.s. 
registrovaných 19 
pracovných úrazov 
a pre úrazy bolo vy-
meškaných 640 ka-
lendárnych dní. Pri 
porovnaní s predchádzajúcim 
rokom vykazujeme zníženie - o 
27 pracovných úrazov a o 887 
zameškaných kalendárnych dní.
   Z tabuľky pracovnej úrazo-
vosti vyplýva, že v minulom ro-
ku sme pracovali bezpečnejšie. 
Dôkazom tohto tvrdenia je údaj 
- početnosť na 100 zamestnan-
cov, ktorý potvrdzuje, že v roku 
2009 bol koeficient početnosti 
nižší v porovnaní s rokom 2008 
o 0,61, čo  predstavuje 49,6 
percentné zníženie.
   Z rozboru úrazovosti podľa 
prevádzkarní a odborov vyplý-
va, že k zníženiu pracovnej úra-
zovosti došlo v prevádzkarňach 
ťaháreň rúr, centrálna údržba, 
valcovňa bezšvíkových rúr, do-
prava a oceliareň. Naopak zvý-
šenie zaznamenali v odbore 
riadenia kvality. V štyroch pre-
vádzkarňach pracovný úraz za-
registrovaný nebol. Podrobnejší 
rozbor poukazuje na to, že pra-
covné úrazy boli zaznamenané 
najmä v strediskách:
- úpravňa a expedícia valcovne 
bezšvíkových rúr,  
- úpravňa ťahárne rúr - výmen-
níkové stredisko,
- centrálnej údržbe valcovne 
bezšvíkových rúr a ťahárne rúr,
- prevádzkovej strojnej údrž-
be oceliarne.

Ktoré najčastejšie zdroje a 
príčiny sa podpísali pod pra-
covné úrazy?
   - Najčastejšími zdrojmi úra-
zov boli hlavne manipulácie s 
výrobkami, materiálom, breme-
nami a pracovnými predmetmi. 
Hlavnou príčinou, pod ktorú sa 
podpísala úrazovosť boli nedo-
statky osobných predpokladov 
a riziko práce. 
   Z devätnástich pracovných 
úrazoch boli v šestnástich prí-
padoch poranené končatiny, z 
toho polovicu tvorili úrazy hor-
ných končatín (5x prst, 2x ruka 
od zápästia dole a 1 poranenie 
ruky vrátane lakťa) a druhú po-
lovicu zranenia dolných konča-
tinách (5x noha vrátane kolena, 
2x členok a jeden úraz prsta). V 
troch prípadoch išlo o úrazy, pri 
ktorých bolo poranené celé te-
lo, prípadne jeho viaceré časti.
   Pri stanovení zdrojov úrazov 
materiál, bremená a predmety 
tvorili z celkového počtu  47,4 
percenta, pracovné, prípad-

V minulom roku sme boli na
pracoviskách pozornejší

Výsledky hospodárenia spoločnosti v nemalej miere ovplyvňujú ďalšie oblasti, z kto-
rých k najdôležitejším patrí bezpečnosť práce. V januári bol uskutočnený rozbor pra-
covnej úrazovosti za rok 2009, o ktorom nás informoval Ing. Jozef Búlik, vedúci odbo-
ru bezpečnosti a hygieny práce:

Pracovná úrazovosť

Pracovná úrazovosť podľa prevádzkarní a odborov

Program zlepšovania úrovne BOZP a ozdravných opatrení

ne cestné pracovné 
priestory ako zdro-
je pádov zamest-
nancov 26,3 per-
centa, priemysel-
né škodliviny, horú-
ce látky a predme-
ty, oheň a výbušni-
ny 15,8 percenta a 
stroje - hnacie, po-
mocné, obrábacie a 
pracovné 10,5 per-
centa. 

   Príčinami úrazov boli nedo-
statky osobných predpokladov 
na riadny pracovný výkon a ri-
ziko práce (79 percent), a pou-
žívanie nebezpečných postupov 
a spôsobov prác (15,8).
   Najčastejšie dochádzalo k 
úrazom v pracovnom procese 
pri výrobe a spracovaní mate-
riálov (36,8 percenta), pohybe 
(31,6 percenta) a pri zostavo-
vaní, príprave, inštalácii, mon-
táži, demontáži, rozoberaní, 
údržbe, oprave, čistení pracov-
ných plôch strojov (21,1 per-
centa). Pri špecifickej pracov-
nej činnosti pod 31,6 percenta 
sa podpísala  chôdza, beh, stú-
panie a klesanie, 15,8 percen-
tom obsluha stroja, prísun ale-
bo odsun materiálu, 21,1 per-
centami  práca s ručnými ná-
strojmi, 15,8 percentami manu-
álne uchopenie, uchytenie, zo-
vretie a ukladanie na vodorov-
nej ploche.
   K najčastejším materiálovým 
činiteľom patrili povrchy na prí-
zemí, povrch zeme a podlahy 
(26,3 percenta), opracovávané 
dielce alebo súčiastky, strojové 
dielce alebo nástroje (15,8), lát-
ky, horľaviny - tuhé látky, kva-
paliny alebo plyny (15,8).

Dôsledkom úrazovosti je prá-
ceneschopnosť (PN) postih-
nutých zamestnancov. Zae-
vidovali ste aj závažné pra-
covné úrazy, s dlhodobej-
šou PN?
   - Pracovné úrazy s pracov-
nou neschopnosťou dlhšou ako 
42 dní sú klasifikované ako zá-
važné. V priebehu minulého ro-
ka z uvedených 19 pracovných 
úrazov boli dva závažné, a to v 
prevádzkarni centrálna údržba 
a v odbore riadenia kvality. Naj-
dlhšia pracovná neschopnosť 
bola zaznamenaná v prípade 
závažného pracovného úrazu v 
odbore riadenia kvality, 7. ok-
tóbra 2009. Zamestnanec od-
boru pre úraz vymeškal 86 dní. 
   V oblasti pracovnej úrazovosti 
žien sme zaznamenali dva pra-
covné úrazy v prevádzkarni ťa-
háreň rúr (v porovnaní s rokom 
2008 to predstavovalo zníženie 
o 5 úrazov). Pre pracovné úrazy 
bolo vymeškaných 640 kalen-
dárnych dní, čo predstavuje pri 
porovnaní s rovnakým obdobím 
minulého roka zníženie o 887 

dní.  Priemerné percento pra-
covnej neschopnosti bolo 0,06 
(-0,05), priemerný denný stav 
práceneschopných predstavo-
vali dvaja zamestnanci (-2) a 
jeden prípad pracovného úra-
zu bol priemerne liečený 34 dní 
(zvýšenie o 1 deň).  
   
Ako sa darilo plniť akcie 
programu zlepšovania úrov-
ne BOZP a ozdravných opat-
rení?
   - Program zlepšovania úrov-
ne BOZP a ozdravných opat-
rení obsahoval 17 akcií v plá-
novaných nákladoch 576,5 tis. 
eur,  z ktorých bolo plnených 
jedenásť s vynaložením 469,8 
tis. eur, desať akcií bolo spl-
nených a jedna je plnená čias-
točne. Šesť akcií v plánovanej 
výške 15,8 eura nebolo zre-
alizovaných z rôznych dôvo-
dov, najmä z dôvodu úspor fi-
nančných prostriedkov. Nad 
rámec schváleného progra-
mu bolo splnených päť akcií 
v nákladoch 2,1 tis. eur. Cel-
kové náklady na oblasť BOZP 
a ozdravné opatrenia za rok 
2009 predstavovali 471,9 tis. 
eur.
   Do finančného plánu boli za-
hrnuté náklady vynaložené na 
bezpečnosť a ochranu zdravia 
zamestnancov, vo výške 265 
655,40 eura, ktoré boli vyna-
ložené na:
- osobné ochranné pracovné 
prostriedky 199 458,43 eura,
- kontrolu a revízie prostried-
kov osobného zabezpečenia 
pre práce vo výškach 4 031,08 
eura,    
- mycie, čistiace a dezinfekč-
né prostriedky 18 808,92 eura,
- ochranné nápoje 43 366,97 
eura.
   Za prácu v sťaženom pra-
covnom prostredí a na riziko-
vých prácach bolo zamest-
nancom železiarní vyplatených 
795418,33 eura,

Nepriaznivo ovplyvňuje vý-
robný proces aj nepracovná 
úrazovosť. Boli sme v tejto 
oblasti opatrnejší?
   - V priebehu roka bolo za-
znamenaných 124 nepracov-
ných úrazov, z titulu ktorých 
bolo vymeškaných 8 603 ka-
lendárnych dní. Pri porovna-
ní s rovnakým obdobím mi-
nulého roka došlo k zníženiu 
o 54 nepracovných úrazov a v 
ukazovateli zameškaných ka-
lendárnych dní o 578. Počet-
nosť na sto zamestnancov do-
siahla 4,03 (zníženie o 0,72), 
percento PN bolo 0,77 (viac o 
0,1), priemerný denný stav PN 
bol 24 zamestnancov (menej o 
1) a dĺžka liečby jedného  prí-
padu nepracovného úrazu do-
siahla priemer 69 dní.
   Aj v roku 2009 uzavreli Že-

leziarne Podbrezová a.s., s 
cieľom rozšíriť sociálno-za-
mestnanecké výhody, s AL-
LIANZ - Slovenskou poisťov-
ňou, a.s., zmluvu o úrazovom 
poistení svojich zamestnan-
cov. Poistenie sa vzťahova-
lo na všetky úrazy, ku ktorým 
došlo pri pracovnej a mimo-
pracovnej činnosti po celých 24 
hodín a poistení boli všetci za-
mestnanci ŽP a.s. a dcérskych 

spoločností.
   V priebehu minulého roka 
ALLIANZ - Slovenská pois-
ťovňa, a.s., plnila 217 poistných 
udalostí a postihnutým bolo zo 
skupinového úrazového po-
istenia vyplatených 34 998,32 
eura za denné odškodné a sťa-
žené spoločenské uplatnenie.

VK

(Pokrač. v budúcom čísle)



dostali parné stroje, modernejšie 
sa využívala vodná energia, pri-
budli nové pracovné a pomoc-
né stroje. V roku 1884 železiar-
ne na vlastné náklady postavi-
li železnicu na trase Podbrezo-
vá – Banská Bystrica. Výrobným 
programom  sa stali kotlové ple-
chy a oceľové rúry podľa paten-
tu Mannesmann. Prvýkrát v ce-
lej monarchii začali s ich výro-
bou - 26. júla 1884 práve v Pod-
brezovej. Po rekonštrukcii, kto-
rá bola ukončená v roku 1886, 
podbrezovské železiarne opäť 
získali stratené pozície na tr-
hoch a závod bol po pätnástich 
rokoch ziskový. 

Správa Hroneckého
komplexu prešla
do Podbrezovej

   Správou v Budapešti bola v ro-
ku 1883 Podbrezová poverená 
utvorením nového vedenia že-
leziarskych závodov. Znenie fir-
my v tom období bolo Brezovai 
királyi vasgyár (Brezovské krá-
ľovské železiarne). V novovytvo-
renej Zvolenskej župe bola v  ro-
ku 1886 osada Brezová preme-
novaná na Zólyiom-Brezó (Zvo-
lenskú Brezovú). V dôsledku to-
ho došlo k zmene v názve fir-

my, trval do rozpadu monarchie,  
na Magyar Királyi vasgyár Zóly-
iom Brezó (Maďarské kráľovské 
železiarne Zvolenská Brezová). 

V okolí závodu vyrástla
robotnícka kolónia

   Spolu so závodom sa už v päť-
desiatych rokoch 19. storočia 
začalo s výstavbou administra-
tívnych budov, závodného ho-
tela,  dvojdomov  pre robotníkov 

tzv. šalánd, s výstavbou škôl, 
v deväťdesiatych rokoch bol po-
stavený a vysvätený rímsko-ka-
tolícky kostol. V období indus-
trializácie pribudlo osvetlenie 
robotníckej  osady, ktorá získa-
la nové cestné, železničné, te-
legrafické (1871) a telefónne 
(1872) spojenie...

Bratská pokladnica
aj v Podbrezovej

Jedinou platformou sociálnej 
starostlivosti o robotníkov v sta-
robe, chorobe, v starostlivos-
ti o rodinu, ktorá stratila živiteľa,  
bola bratská pokladnica. Na zá-
klade zákona z roku 1854 o ne-
mocenskom a penzijnom pois-
tení bolo v Uhorsku zriadených 
27 bratských pokladníc. Medzi 
ne patrila aj bratská pokladnica 
pre Podbrezovú, Hronec, Tiso-
vec a železorudné bane v Že-
lezníku, so sídlom v Podbre-
zovej. Poskytovala robotníkom 
dôchodok v starobe, podpory 
v čase choroby a úrazu, hradi-
la výdavky na lieky a financova-
la - potreby nemocnice, zásobo-
vanie potravného družstva, stav-
bu sýpok... Závod v Podbrezovej 
mal vo svojich začiatkoch jedné-
ho lekára a zdravotnícky perso-

nál. V rokoch veľkej rekonštruk-
cie sa začalo pri ceste do Hornej 
Lehoty s výstavbou „malého“ la-
zaretu (dve miestnosti a kuchy-
ňa). O desať rokov bola posta-
vená nemocnica, ktorá mala dve 
miestnosti s dvadsiatimi lôžkami 
pre pacientov a operačnou sá-
lou. Pracovali v nej dvaja leká-
ri a zdravotný personál. 

 (vk)
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*čitateľská súťaž k 170. výročiu založenia podbrezovských železiarní * 
Devätnáste storočie

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

Otázka 2. kola:
Kedy bola vyrobená prvá rúra v Ra-
kúsko-Uhorskej monarchii a kde?

Kupón 
č. 2

Roky prosperity
a útlmu

   Hoci v podbrezovských žele-
ziarňach vyrábali kvalitné koľaj-
nice, ocenené v roku 1862 na 
londýnskej výstave kvality strie-
bornou medailou, nepotvrdili sa 
v plnej miere zámery Rakúsko 
- Uhorského parlamentu – použiť 
ich na výstavbu vnútroštátnych 
tratí. Uprednostnený bol dovoz, 
ako sa neskôr potvrdilo, menej 
kvalitných výrobkov zo zahrani-
čia. Viac ako päťdesiatpercent-
ná produkcia podbrezovskej val-
covne preto smerovala do súk-
romného sektoru. Ďalším nega-
tívom bola skutočnosť, že zmluv-
ne uzavreté dodávky základných 

Sto sedemdesiat rokov existencie zaraďuje podbrezovské železiarne medzi najstaršie 
firmy na Slovensku. Prešli 19., 20. a ocitli sa v 21. storočí, v ktorých sa vystriedali ro-
ky úspešné i menej úspešné, niekoľko svetových hospodárskych kríz, dve svetové 
vojny a štyri zmeny štátneho usporiadania – od monarchie až po demokraciu. Tieto 
najvýznamnejšie vonkajšie udalosti zásadnou mierou ovplyvňovali aj vnútropodniko-
vé dianie. Železiarne sa v ich priebehu menili, zdokonaľovali, rozširovali a nakoniec 
transformovali na mini hutu.

Viac ako mesiac preplnené regály obchodov nám ponúkajú valentínske sladkosti všet-
kého druhu, či plyšové, porcelánové symboly lásky a pripravujú nás na to, aby sme 14. 
februára nezabudli na našich milovaných a láskavým slovom alebo kvetom dali najavo, 
čo pre nás v živote znamenajú. Valentín nepatrí medzi slovanské sviatky a tak nás zaují-
malo, aký postoj k nemu má dnešná generácia. Teší nás, že sa nebojí prejaviť lásku, kto-
rá je strojcom našich osudov,  spokojného bytia, napĺňa ho a robí život krajším. A vô-
bec nezáleží na tom, kde má tento sviatok korene, je tu a my ho prežime v láske s part-
nerom. A ak ste sami, skúste pozornejšie vnímať okolie, možno tam niekde na vás ča-
ká tá vaša veľká láska.

V roku 1892 bol postavený kostol v Podbrezovej

Danka RUSOVÁ, Poo
   - Nebol, ale posledných osem rokov ho 
s manželom slávime nejakou drobnosťou, 
či slávnostnejším posedením. Momentál-
ne je v zahraničí, takže poteším moju veľ-
kú lásku – dcérku a svokru.

surovín pre valcovňu v Brezo-
vej boli plnené ani nie na päťde-
siat percent. Tretím a najdôleži-
tejším činiteľom, ktorý ovplyvnil 
ďalšie smerovanie valcovne, bo-
la skutočnosť, že závod s hlav-
ným výrobným artiklom – koľaj-
nicami, okrem vnútropodniko-
vej siete (výrobné dielne boli už 
v roku 1853 spojené koľajnica-
mi s konským poťahom vagóni-
kov. V roku 1876 bola postavená 
železničná trať v smere Podbre-
zová – Hronec. Postupne na tú-
to trať pripájali jednotlivé výrob-
né prevádzkarne a závod Pie-
sok) nebol napojený na želez-
ničné trate monarchie. V tom-
to období železiarne od úplné-

ho zastavenia výroby, zachránil 
druhotný výrobný program.
   Napriek tomu, že závod bol v 
1875 ziskový, o rok sa stal stra-
tovým a v roku 1884 bola v ňom 
výroba koľajníc zastavená a do 
konca 19. storočia úplne zanik-
la (pretrvala len výroba banských 
koľajníc v Piesku do tridsiatych 
rokov dvadsiateho storočia). Vý-
chodiskom z danej situácie bo-
la prestavba so zameraním na 
výrobu  tovaru, ktorým trh nebol 
ešte zasýtený. Prestavbu v zá-
vode od roku 1881 riadil Anton 
Kerpely. Pribudli rúrovňa, nové 
výkonné valcovacie trate a prvé 
martinské pece na výrobu pláv-
kovej ocele. Široké uplatnenie 

Stal sa Valentín 
aj vašim

sviatkom?
Zhovárala sa: V. Kúkolová

Foto: I. Kardhordová

Milan POCKLAN, Opm
   - Viac menej ho uznávajú mladí, ale po-
znám aj starších, ktorí si v tento deň spo-
menú, či už ide o manželské páry alebo 
priateľov. Väčšinou kúpim v meste neja-
ký darček.

Ing. Karol ONDREJKOVIČ, VVC s.r.o.
   - Pre mňa sviatok zamilovaných tiež veľa 
neznamená. Všetko závisí od toho či mám 
alebo nemám priateľku. Keby som ju v sú-
časnosti mal, samozrejme by som to zo-
bral do úvahy. 

Ing. Pavol BUČEK, VVC s.r.o.
   - Paradoxne, nie je to pre mňa sviatok, 
beriem ho ako pekný zimný deň. Nie že by 
som ho neuznával. Ak by bola príčina ale-
bo keby to tú druhú osobu tešilo, tak by 
som sa snažil ho osláviť.

Richard SCHREINER, Te
   - Vždy si ho s partnerkou pripomenie-
me, nejakým menším darčekom či kvetom. 
Predtým sme mali viac času a trávili sme 
ho slávnostnejšie – obedom, večerou, te-
raz sa viac venujeme deťom.
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Jedálny lístok od 15. do 21. februára Jedálny lístok od 22. do 28. februára 
Pondelok

Polievka: furmanská, pečivo
Vyprážané čevabčiči, zemiaky, šalát
Prírodný kurací rezeň, tarhoňa, šalát

Zeleninový nákyp s Nivou
Šalát z červenej repy so syrom, pečivo

Sójový guláš, ryža
Pečené buchty orechové, kakao

Utorok
Polievka: cesnaková s haluš., pečivo
Sviečková hovädzia pečienka, knedľa

Srbský bravčový rezeň, ryža, šalát
Zem. – bryndzové pirohy so slaninkou

Zimný vitamínový šalát, pečivo
Kuracie prsia s plnkou, obloha

Lievance s džemom
Streda

Polievka: slepačia s cestovinou, pečivo
Rýnska hovädzia roštenka, cestovina

Brav. krkovička na cesnaku, zem., cvik-
la s chrenom

Kuracie stehno so zeleninou a cestovinami
Mexický šalát, pečivo

Špenát. halušky s tvarohom, zakysanka
Koláč kysnutý slivkový, kakao

Štvrtok
Polievka: paradajková s ryžou, pečivo

Pivárske kuracie stehno, kapusta, knedľa
Astúrsky bravčový rezeň, ryža, šalát

Pizza tuniaková s olivami
Bulharský šalát s brav. mäsom, pečivo
Cestoviny s brokol. a smotan. omáčkou

Žemľovka s tvarohom
Piatok

Polievka: šošovicová. s kys. kap., pečivo
Pivársky vypráž. mor. rezeň, zem. kaša, šalát
Brav. stehno na lesných hríboch, cestovina

Zapečená mäsová ryža
Švajčiarsky šalát s tofu, pečivo

Kondičkový tanier
Makový závin s jablkami, kakao

Sobota
Polievka: slovenská hubová, pečivo

Bravčové stehno na smotane, knedľa
Nedeľa

Polievka: bulharská, pečivo
Kur. rezeň Curry, ryža s mexickou zel., šalát

NA FAŠIANGY VÝSKAJ,
V PÔSTE BRUCHO STÍSKAJ!

   Lúštenie krížoviek, čítanie alebo hra-
nie kariet u pacientov trpiacich demen-
ciou môže spomaľovať rýchlu stratu 
pamäte, typickú pre demenciu? Vy-
plýva to zo štúdie amerických ved-
cov z vysokej ško-
ly medicíny A. Ein-
steina v New Yor-
ku. Päť rokov sle-
dovali 488 ľudí od 75 do 85 rokov. Na-
začiatku výskumu nikto z nich netrpel 
demenciou, behom experimentu sa 
rozvinula u 101 z nich.
   Skúmaní jedinci na začiatku uviedli, 
ako často sa venujú šestici voľnočaso-
vých aktivít namáhajúcich mozog – čí-
taniu, písaniu, lúšteniu krížoviek, hraniu 
stolných a kartových hier, diskusiám 
v skupine a hre na hudobný nástroj. Ak 
sa niektorou z týchto aktivít zaoberali 
každý deň, dostali sedem bodov, ak to 
bolo niekoľkokrát v týždni, dostali šty-
ri body a ak len jeden krát za týždeň, 

dostali jeden bod.
 Ľudia, ktorí neskoršie trpeli demen-
ciou, mali v priemere sedem bodov. 
To znamená, že sa spravidla každý 
deň venovali jednej zo spomenutých 

činností. Vedci sa 
však zamerali na 
obdobie, keď sa 
u nich strata pa-

mäte zrýchľovala a zistili, že za každou 
ďalšou činnosťou, ktorej sa sledovaný 
pacient venoval, sa u neho rýchly ná-
stup zábudlivosti oddialil o 0,18 roka.
   Charles Hal, jeden z výskumníkov 
hovorí, že činnosti ako čítanie, lúšte-
nie krížoviek alebo hra na hudobný 
nástroj zrejme pomáhajú udržiavať vi-
talitu mozgu. Podotkol však, že je po-
trebné naďalej skúmať, či to, že sa ľu-
dia budú viacej zapájať do týchto čin-
ností, môže vzniku demencie predísť 
alebo jej rozvoj oneskoriť.

(in)

   Slovensko je jednou z tridsiatich krajín Európy, ktoré budú participovať na celoeu-
rópskom projekte EHES (Europe health examination survey) - čo je vlastne vyšetro-
vanie zdravotného stavu európskeho obyvateľstva. Organizačným zabezpečením sa-
motného projektu, ale hlavne jeho pilotnej štúdie (HES), do ktorej sa prihlásilo štrnásť 
európskych krajín - medzi nimi i SR, sa zaoberali odborníci koncom januára v Luxem-
burgu. „Európska komisia rozhodla, že je potrebné zjednotiť metodiku a zbieranie úda-
jov o zdravotnom stave obyvateľstva v jednotlivých európskych krajinách, aby údaje 
boli porovnateľné a mali prislúchajúcu vypovedaciu hodnotu. Slovensko na tomto od-
bornom fóre prezentovalo spolu s ostatnými krajinami, ktoré sa zúčastnia na pilotnej 
štúdii, aké vyšetrenia plánujeme realizovať a ako budeme vyberať respondentov. My 
sa na vzorke dvesto respondentov sústredíme na vyšetrenia tlaku krvi, cholesterolu, tu-
kov a glukózy v krvi, ako aj na merania váhy, výšky, obvodu pása a bokov,“ uviedla 
účastníčka tohto celoeurópskeho stretnutia Mgr. Katarína Francisciová z odboru epi-
demiológie banskobystrického RÚVZ.  Dodala, že, koordinátorkou projektu EHES, aj 
jeho pilotnej štúdie na Slovensku, je vedúca odboru epidemiológie Regionálneho úra-
du verejného zdravotníctva (RÚVZ) v Banskej Bystrici MUDr. Mária Avdičová. V SR 
sa pilotná štúdia bude realizovať  v lete tohto roku a jej celkové výsledky za zúčastne-
ných štrnásť krajín by mali byť spracované v rokoch 2011 – 2012. Až potom bude pri-
stúpené k plánovaniu národnej štúdie HES, v ktorej bude potrebné vyšetriť v rámci pro-
jektu EHES v každej z tridsať zapojených európskych krajín až štyritisíc respondentov. 
Celý projekt v Európe bude koordinovať novovzniknuté referenčné centrum v Helsin-
kách, ktorého úlohou bude zabezpečenie spolupráce medzi krajinami, štandardizácia 
meraní, pomoc pri príprave národných plánov na pilotnú štúdiu, monitorovanie kva-
lity štúdie, či organizácia stretnutí. Už tento mesiac sa v Ríme stretnú na odbornom 
tréningu národní experti na pilotnú štúdiu, ako aj na prípravu národných plánov HES.

(RÚVZ Banská Bystrica)

   Obdobie fašiangov, ktoré tr-
valo od Troch kráľov a pominie 
na Popolcovú stredu, sa pomaly 
končí. Každý rok je počet fašian-
gových dní iný, pretože súvisí so 
sviatkom Veľkej noci, ktorej dá-
tum sa stanovuje na prvú nede-
ľu po prvom splne po jarnej rov-
nodennosti. Ak však spln pripa-
dá na nedeľu, Veľká noc bude až 
nasledujúcu nedeľu, a tak sa jej 
dátum môže odlišovať medzi jed-
notlivými rokmi aj o mesiac (od 
22. marca do 25. apríla). 
   Fašiangy sa oslavovali v mes-
tách i dedinách už v stredove-
ku. V poslednú fašiangovú so-
botu chodili fašiangové sprievo-
dy a trvali tri dni, ktoré volali bláz-
nivé dni. Fašiangovníci si mohli 
dovoliť vystrájať aj také veci, kto-
ré sa inak ťažko tolerovali. Gaz-
dom napríklad rozobrali celý voz 
a poskladali mu ho na streche.
   Zábavy trvali až do utorka pol-
noci (pred Popolcovou stredou), 

Pondelok
Polievka: karfiolová, pečivo

Sedliacka brav. pečienka, hláv. kap., knedľa
Mor. prsia so syrom a špenát., ryža, šalát

Lečo s klobásou, zemiaky
Ružový cestovinový šalát s tuniakom
Zemiakový paprikáš, uhorkový šalát

Maxi buchta s orech,
višňov. náplňou, van. krém

Utorok
Polievka: terchovská, pečivo

Hovädzí rezeň obaľovaný, zem., šalát
Kur. soté na zelenine, slov. ryža, šalát

Šampiňóny na paprike, cestovina
Šopský šalát, pečivo

Dus. hov. mäso na vinohrad. spôsob, obloha
Škvarkové pagáče

Streda
Polievka: roľnícka, pečivo

Nitrianske bravčové stehno, knedľa
Vyprážaná ryba, zem. šalát s majonézou

Zemiakové placky, zakysanka
Vitamínový šalát s jablkami, pečivo

Pikan. morčacie mäso, varená brokolica
Šišky s džemom, kakao

Štvrtok
Polievka: stupavská zabíjačková, pečivo
Pečené kuracie stehno, tarhoňa, šalát
Brav. rezeň s pečeňou, zem., uhorka

Horehronské špagety
Mrkvový šalát s broskyňami

Hub. paprikáš s ov. vločkami, ryža, šalát
Čučoriedkový koláč, kakao

Piatok
Polievka: zemiaková gulášová, pečivo

Maďarský hovädzí guláš, knedľa
Kurací rezeň s ananásom, ryža, šalát
Šošovicový  prívarok, vol. oko, chlieb

Karfiolovo-kukur. šalát s cesnakom, pečivo
Kelové listy plnené zeleninou, mrkvový šalát
Palacinky s marhuľ. lekvárom a čokoládou

Sobota
Polievka: fazuľová so salámou, pečivo

Belehradský brav. rezeň, opek. zem., šalát
Nedeľa

Polievka: kelová so zemiakmi, pečivo
Goralská pochúťka, cestovina

kedy zakopali za asistencie ma-
siek kňaza, rechtora a kostolní-
ka, basu. V rímskokatolíckom li-

turgickom kalendári je Popolcová 
streda prvým dňom pôstneho ob-
dobia. Jej termín pripadá na šty-

ridsiaty deň pred Veľkou nocou. 
Do týchto dní sa však nepočítajú 
nedele, preto pripadá Popolco-

vá streda na štyridsiaty siedmy 
deň pred Veľkonočnou nedeľou. 
V tomto roku pripadne Popolco-
vá streda na 17. februára.
   Názov Popolcová streda po-
chádza zo zvyku  páliť palmy či 
bahniatka z Kvetnej nedele mi-
nulého roka. Takto získaný popol 
sa používa pri bohoslužbe Popol-
covej stredy, kedy sú veriaci po-
značení popolom na čelo. Ten-
to symbol sa vzťahuje na blízko-
východnú tradíciu sypania si po-
pola na hlavu na znamenie po-
kánia pred Bohom. Poznačenie 
popolom je sprevádzané slova-
mi: “Pamätaj si, že si prach a na 
prach sa obrátiš.“ Pre mnohých 
kresťanov predstavuje Popolco-
vá streda pripomienku vlastnej 
konečnosti a cieľa či smerova-
nia vlastného života, vyznačuje 
sa pokáním. V katolíckej cirkvi je 
Popolcová streda dňom prísne-
ho pôstu. Popolcovou stredou po 
bujarom období fašiangov začí-
nal predveľkonočný pôst, počas 
ktorého sa správanie ľudí uspo-
kojilo a pomaly sa začínali zvy-
ky a obrady súvisiace s prícho-
dom jari.

Fašiangy objektívom A. Nociarovej

Viete, že...?

Vyšetrenie zdravotného stavu
obyvateľstva sa v Európe zjednotí



   S hlbokým žiaľom oznamujeme všetkým bývalým spolupra-
covníkom, priateľom a známym, že nás 28. januára vo veku 
nedožitých 60 rokov náhle opustil po dlhej chorobe môj mi-
lovaný manžel, náš drahý otec a starý otec 

Ján TARY. 
S naším drahým sme sa naposledy rozlúčili 1. februára 
2010 v Brusne. Tí, čo ste ho poznali, venujte mu prosím, ti-

chú spomienku.
Manželka Anna s rodinou

...
Ďakujeme všetkým príbuzným, priateľom, spolupracovní-
kom a známym, ktorí sa prišli rozlúčiť s našim drahým sy-
nom, manželom a otcom

Alexejom PODHAJSKÝM z Podbrezovej.
Ďakujeme za prejavy sústrasti, ktorými ste sa snažili zmier-
niť náš hlboký žiaľ.

Smútiaca rodina
...

Ďakujeme všetkým príbuzným, priateľom, bývalým spolupracovníkom, su-
sedom a ostatným, ktorí prišli na poslednej ceste odprevadiť 
nášho drahého otca, starého a prastarého otca

Petra ZAJAKA z Michalovej.
Zároveň ďakujeme za prejavy sústrasti a kvetinové dary, kto-
rými ste sa pokúšali zmierniť náš veľký žiaľ. Naše poďakova-
nie za dôstojnú rozlúčku patrí aj Dychovej hudbe ŽP.

Smútiaca rodina

„Hoci si odišla a niet ťa už medzi nami, v našich srdciach 
zostaneš navždy s nami. Tam v raji nebeskom, pokoj več-
ný maj, buď našim anjelom, na zemi nás stráž.“
Dňa 13. februára uplynie päť rokov odvtedy, čo nás na-
vždy opustila naša drahá dcéra, mama, sestra a sta-
rá mama

Iveta ŠVEJKOVSKÁ z Hronca.
S láskou a úctou spomínajú mama, sestra, dcéry a vnučka Alicka

...
„Do večnosti odišiel si spať, zaplakal každý, kto ťa mal rád. Odišiel si od 
nás, ostali sme sami, vždy budeš v srdciach tých, ktorí ťa milovali. Pus-
tý je náš dom, už nepočuť otec tvoje milé slová a kroky v ňom. Spi slad-
ko, snívaj svoj večný sen, v spomienkach sme s tebou 
každý deň. Smútok a žiaľ v srdci máme, na teba s lás-
kou spomíname.“
Dňa 29. februára uplynú dva roky, čo nás navždy opustil 
milovaný manžel, otec a starý otec

Milan GERGEĽ z Brezna.
Kto ste ho poznali venujte mu spolu s nami tichú spomienku

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

„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 20. februára si pripomenieme tretie výročie úmrtia

Jozefa BELKU z Čierneho Balogu, Fajtova.
S láskou a úctou spomínajú manželka Janka, syn Erik 
s rodinou, vnúčatá Dávidko,  Leuška a ostatná rodina 
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Spomienky

Poďakovania
Do knihy bezpríspevkových darcov krvi 
boli za rok 2009 zapísaní ďalší ocenení. 
Nechýbali v nej mená našich spolupracov-
níkov, ktorí za svoj humánny postoj k spo-
ločnosti prevzali:

Plaketu profesora MUDr. Jána Kňazovického
Ľubomír ŠIŠKA z oceliarne

Zlaté plakety MUDr. Jana Janského
Ján CABAN z oceliarne, Ing. Zdeno FEDOR 
z odboru predaja a marketingu, Juraj HUBERT 
z oceliarne, Jozef KUČERÁK z energetiky

Strieborné plakety MUDr. Jana Janského
Milan BLAŽEČKA z valcovne bezšvíkových 
rúr, Martin CIBUĽA z ťahárne rúr, Marek 
DUNAJSKÝ z odboru obrany, Ing. Ondrej 
FILIPIAK z valcovne bezšvíkových rúr, Ro-
man HAĽAMA z oceliarne, Bc. Juraj HAV-

RAN z oceliarne, Pavol KUPEC valcovňa 
bezšvíkových rúr, Marian LEITNER z ťahár-
ne rúr, Miroslav PLECHO z odboru obra-
ny, Vladimír SÁLIŠ z druhovýroby, Martin 
SOJAK z valcovne bezšvíkových rúr, Juraj 
STANČÍK z ťahárne rúr, Anna ŤAŽKÁ z ťa-
hárne rúr

Bronzové plakety MUDr. Jana Janského
Ondrej BABIC z ťahárne rúr, Peter GAŽÚR 
z odboru riadenia kvality, Miroslav  HADRY 
z údržby, Jaroslav HAVIAR z odboru obra-
ny, Miroslav HRIŇ z údržby, Henrich KOP-
ČÁNY z ťahárne rúr, František KOVÁČIK 
z valcovne bezšvíkových rúr, Ľubomír KU-
BALIAK z ťahárne rúr, Jozef PEJKO z ťahár-
ne rúr, Milan SLOSIAR z valcovne bezšví-
kových rúr, Peter ŠARÍK z ťahárne rúr, Miloš 
TOKÁR z valcovne bezšvíkových rúr, Zden-
ko VARL z oceliarne

Ilustračné foto I. Kardhordová

   Televízne spravodajstvo a médiá nás informujú o nehodách a nepredvídaných udalostiach 
v našom okolí a dennodenne sa presviedčame o krehkosti života. Kedykoľvek môže dôjsť k zá-
sadnej zmene, k situácii, ktorá rozhoduje o našom ďalšom osude. Vtedy sme odkázaní na po-
moc špecializovaných zdravotníckych zariadení,  odborne zdatného personálu, ktorý sa snaží pri-
navrátiť nám stratené zdravie. Tomu, že lekári a technika sú tu pre nás v každom okamihu ešte 
stále pevne veríme. Vieme však, že ich profesionálnu prácu môže často narušiť nedostatok kr-
vi. V zdravotníctve sú v rámci prevencie pripravení na krízové situácie, avšak zásoby tejto nena-
hraditeľnej tekutiny musia neustále dopĺňať. Dá sa to však jedine jej darovaním. 
   V životne dôležitých chvíľach si najcitlivejšie uvedomujeme prístup darcov – často neznámych 
spoluobčanov, ktorí sa v okamihu stávajú pre nás najdôležitejšími. Nepoznáme dôvody, kto-
ré ich vedú opakovane k tomuto bezzištnému kroku, avšak všetci veľmi dobre vieme, že je to to 
najľudskejšie čo môže človek pre človeka urobiť.                                                                    (vk)

   Držitelia neplatných ces-
tovných pasov SR majú za 
povinnosť ich bezodkladne 
odovzdať oddeleniu dokla-
dov OR Policajného zbo-
ru v Brezne, Mostáren-
ská 13. V zmysle zákona č. 
647/2007 o cestovných do-
kladoch, § 30 ods. 1, písme-
no n - sa občan, ktorý bez-
odkladne neodovzdá ces-
tovný pas, dopúšťa priestup-
ku, za ktorý mu môže byť 
uložená pokuta vo výške 33 
eur. Neplatný cestovný pas 
nemusí občan na uvede-
nej adrese odovzdať osobne.
   Tí, ktorí sa stali obeťami 
podvodu s obchodovaním 
na medzinárodných finanč-
ných trhoch a vložili finanč-
né prostriedky za účelom 
obchodovania na medziná-
rodných finančných trhoch 
na účty spoločnosti SOF-
TECH-PB, s.r.o., Komárno, 
IČO 36527874 alebo na účty 
spoločnosti First North Ame-
rican Bank, Inc. Portland, 
Oregon so sídlom v USA, 
prípadne na ďalšie banko-
vé účty v pobočkách bánk 
na území SR, by sa ma-
li prihlásili písomne, telefo-
nicky alebo prostredníctvom 
stránky www.policiasr.sk. Na 
stránke sa nachádza formu-
lár, ktorý je potrebné vypl-
niť a zaslať mailom na adre-
su fnab@minv.sk alebo poš-
tou na adresu: Odbor boja 
proti korupcii – Stred, Parti-
zánska 106, 974 64 Banská 
Bystrica. Informácie: 0961 
606625, 0961 606601.

   Správne znenie tajnič-
ky z Podbrezovana číslo 
2 znie: Keď je situácia už 
zúfalá, vtedy pomôže skôr 
odvaha. 
   Cenu získava Martin Kú-
delka z valcovne bezšvíko-
vých rúr a môže si ju pre-
vziať v redakcii novín.

Predám stavebný pozemok v Brezne. 
Kontakt: 0905 511 505

...
Predám 1-izbový byt v Podbrezovej 
– Kolkáreň, OV, 7. pos./8, vnútorný, 
plastové okná, 39 m2, sprchovací kút, 
špajza na chodbe, pôvod. stav, ihneď 
voľný, 13 244,-/399 000 Sk. Kontakt: 
0948 001 811

pracovné jubileá
30 - ročné

Milan BRTKO, Andrej ŠARNÍK
25 - ročné

Ján REJZINGER
20 - ročné

Jozef ĎURIAK, Ľubomír ŠVANTNER

životné jubileá
Ivan FOLTÁN, Jozef GIERTLI, Elena GIERTLOVÁ, Milan KA-
MENSKÝ, Eva KOSTÚROVÁ, Milan KURACINA, Alena KUR-
ČÍKOVÁ, Katarína VOJTEKOVÁ, Vlastimil BERČÍK, Zlatica 
KLEMENTOVÁ, Gregor KOŠÍK, Marta MARTINEKOVÁ, Pa-
vol PILJAR, Ing. Vladimír SOTÁK, Jozef VEVERKA, Ing. Ján 
MACUĽA, Vojtech PATÚŠ

Ste nenahraditeľní

Neprehliadnite

Inzertná službaŽrebovali sme

Do pozornosti všetkým deviatakom – športovcom
Blíži sa termín podávania prihlášok do športových tried. 

SSOŠH ŽP – futbal
študijné odbory: 

n hutník operátor n mechanik strojov a zariadení n
Termín talentových skúšok: 30. marec 2010

SG ŽP – šport:
n futbal n golf n biatlon n kolky n hokej n

Termín talentových skúšok: 29. marec 2010

Prihlášku je potrebné podať riaditeľovi ZŠ, ktorú žiak
navštevuje do 20. februára 2010.

Bližšie informácie, ako aj informácie o ďalších odboroch, 
prinesieme v budúcom čísle Podbrezovana.

Vo februári odišiel 
do starobného dôchodku

Marián PRAVOTIAK. 
V mene vedenia Železiarní Podbrezová a.s. mu ďakujeme za 
odvedenú prácu a do ďalších rokov želáme veľa slnečných dní.

Blahoželáme jubilantom
februárovým

Odišli do dôchodku



PODBREZOVAN - vydáva akciová spoločnosť  Železiarne Podbrezová. Vychádza v párnych týždňoch vo štvrtok. Uzávierka aktualít v párnom týždni v pondelok. Redakčná rada - predseda Ing. Jozef Bánik. Členovia: Ing. Alena 
Sojková, Ing. Anton Mojžiš, Ing. Iveta Králiková, Ing. Alena Kvačkajová, Ing. Milan Majer, Ing. Soňa Roštárová, Ing. Pavol Kühnel, Ing. Ľuboš Ďurinďák, Ing. Anna Pavlusová.
Šéfredaktorka: Mgr. Oľga Kleinová, zástupkyňa Viera Kúkolová. Redakcia a administratíva: Železiarne Podbrezová a.s., Kolkáreň 35, 976 81 Podbrezová, telefón: 645 2711, 645 2714, fax: 645 2713, e-mail: 
noviny@zelpo.sk http://www.zelpo.sk/regionnoviny/podbrezovan/. Tlač HLP grafik, s.r.o. Registračné číslo 15.

   V poslednú januárovú nedeľu sa 
na Skale pri Kremnici konali preteky 
Slovenského pohára v behu na ly-
žiach, organizátormi ktorých boli čle-
novia klubu lyžovania z Kremnice. V 
súlade s rozpisom sa uskutočnili pre-
teky klasickým spôsobom, v ktorých 
reprezentanti ŽP Šport, a.s., v žiac-
kych kategóriách obsadili: v kategórii  
mladších žiakov (r. 1999 - 2000) bol 
štvrtý Dušan Peťko a šiesty Miloslav 
Janík, v kategórii mladších žiačok (r. 
1999 - 2000) piate miesto obsadila 
Lucia Janíková a jedenáste Zuza-
na Longauerová, z mladších žiačok 
(r. 1998) tretia priečka patrila  Karin 
Kazárovej a desiata Kristíne Janíko-
vej. Zo starších žiakov (r. 1997) si 
víťazstvo vybojoval Marek Brezina a 
Tomáš Longauer skončil na štrnás-
tom mieste.                               (mk)

Brezina prvý
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Vo fotogalérii
Liptovského múzea
v Ružomberku je

od 12. februára do
19. marca 2010

inštalovaná výstava 
fotografií

Anny Nociarovej 

„V mene vetra“, 

ktorej ústrednou
témou je lietanie 

balónom

Priebežné postavenie v tabuľke:
ŽP  „A“ - 1. miesto, ŽP  „B“ - 4. miesto, 
ŽP ženy - 1. miesto, ŽP „C“ - 2. miesto, 
ŽP „A“ dorast - 5. miesto,  ŽP „B“ do-
rast - 9. miesto.

Extraliga muži - 14. a 15. kolo
Lokomotíva Vrútky - ŽP „A“ 1,5:6,5 

(3412:3519)
Zostava a body: Ondrej Kyselica 604, 
Jovan Čalič 596, Radoslav Foltín 593, 
Vilmoš Zavarko 581, Bystrík Vadovič 
579, Tomáš Pašiak 566. 
Tatran Spišská Nová Ves - ŽP „B“ 

1:7 (3222:3506)
Zostava a body: Milan Tomka 642, 
Tomáš Dilský 672, Jaroslav Truska 
562, Peter Šibal 567, Jozef Pešta 589, 
Pavol Jakubec 574.
ŽP A - ŠKK Trstená 7:1 (3808:3340)
Zostava a body: J. Čalič 670, R. Foltín 
645, V. Zavarko 672, B. Vadovič 625, T. 
Pašiak 602, O. Kyselica 594.
ŽP B - Lokomotíva Vrútky 6,5:1,5 

(3668:3362)
Zostava a body: Milan Tomka 635, To-
máš Dilský 606, Jaroslav Truska 579, 
Peter Šibal 584, Jozef Pešta 659, Pa-
vol Jakubec 605.

Extraliga ženy
- predohrávka 11. kola
ŽP - KK Zlaté Klasy 7:1 

(3204:3157)
Zostava a body: Dominika Skalošo-

vá 517, Eva Bábelová 562, Jana Tur-
čanová 547, Dominika Kyselicová 523, 
Dagmar Kyselicová 560, Edita Hiad-
lovská 495.

1. liga muži 15. a 16. kolo
ŽP „C“ - PKŠ Košice 6:2 

(33198:3149)
Zostava a body: Tomáš Herich 559, 
Ľuboš Svitek 569, Stanislav Vais 520, 
Matej Sršeň 525, Pavel Paulečko 577, 
Ľuboš Figura 569.

KK Svit - ŽP C 1:7 (2978:3185)
Zostava a body: T. Herich 520, Ľ. Figu-
ra 531, M. Sršeň 516, P. Paulečko 539, 
Ľ. Niščák 530, R. Kűrty 549.

Dorastenecká liga
17. a 18. kolo

ŠKK Trstená „A“ - ŽP „A“ 4:0 
(1592:1589)

Zostava a body: Michal Svitek 518, 
Kristína Diabelková 497, Marek Mihok 
574, Jaroslav Romančík 473.

ŠKK Trstená „B“ - ŽP „B“ 3:1 
(1557:1414)

Zostava a body: Michal Dilský 452, 
Tomáš Dziad 488, Radovan Balco 474, 
Dominika Kyselicová 451.

ŽP B - FTC Fiľakovo 2:2 
(1591:1548)

Zostava a body: R. Balco 551, M. Dil-
ský 512, Tomáš Dziad 528.

(kys)

   V Bardejove sa uskutočnil 5. ročník medzinárodnej súťaže v skoku do výš-
ky - Memoriál Vladimíra Savčinského (1934-2004, prvý Slovák, ktorý prekonal 
výšku 200 cm - pozn. autora), za  účasti vynikajúcich skokanov z Čiech, Poľska 
a Slovenska.  Momentálne najlepšou skokankou do výšky na Slovensku je len 
sedemnásťročná študentka 3. ročníka Súkromného gymnázia Železiarní Pod-
brezová Tatiana Dunajská, ktorá zvíťazila v kategórii junioriek,  a výkonom 173 
centimetrov vytvorila rekord podujatia. Zároveň ide aj o najhodnotnejší ženský 
výkon, keďže v kategórii  žien víťazka prekonala len 165 centimetrov. Táňa dr-
ží všetky rekordy - v minulých ročníkoch zvíťazila ako žiačka, ako dorastenka a 
teraz ako juniorka. Kategóriu mužov ozdobil najlepší slovenský výškar, účast-
ník olympijských hier, majstrovstiev sveta i Európy na dráhe aj v hale - Peter 
Horák, ktorý utvoril výkonom 220 centimetrov rekord mítingu. V kategórii žien 
štartovala aj Tatianina spolužiačka Janka Červienková, výkonom 155 centi-
metrov obsadila 2. miesto a v kategórii juniorov - spolužiak Lukáš Kaco, ktorý 
skočil 180 centimetrov a vybojoval si 3. miesto. Dorastenec Jánošík, študent 2. 
ročníka  SG ŽP s výkonom 170 centimetrov skončil piaty. 
   Za vynikajúce podmienky na prípravu, finančnú a materiálnu pomoc, podpo-
ru a starostlivosť o talentovaných atlétov ďakujeme vedeniu SG ŽP a ŽP a.s.

PaedDr. Roman Snopko + foto

ŽIACI BODOVALI - Majstrovstvá Sloven-
skej republiky žiakov vo vytrvalostných 
pretekoch sa uskutočnili 30. januára na 
trojkilometrovej trati pre žiakov, spome-
dzi ktorých bol z našich pretekárov 9. Mi-
roslav Janík, zo žiačok 6. dobehla Zuzana 
Longauerová. V kategórii 12 - 13 ročných 
absolvovali žiaci 4,5 kilometrový úsek, 
na ktorom vyhral a získal majstrovský ti-
tul Marek Brezina. Spomedzi našich žia-
čok tejto kategórie  bola 7. Anna Lešťano-

vá. V kategórii 14 - 15 ročných žiakov, kto-
rí absolvovali 6,5 kilometrovú trať, prebe-
hol cieľom na 6. mieste  Adrián Barbierik. 
   V ďalšom kole Viessmann pohára žia-
kov 31. januára v rýchlostných pretekoch 
sa v najmladšej kategórii žiakov M. Janí-
kovi nedarilo, dobehol na predposlednom 
- desiatom mieste. Medzi žiačkami získala 
Z. Longauerová piate miesto. V kategórii 
12 - 13 ročných žiakov zvíťazil M. Brezi-
na, 10. bol Tomáš Longauer a 8. vo svojej 
kategórii skončila Karin Kazárová. V kate-
górii najstarších žiakov bol 7. A. Barbierik.

SVETOVÉ HRY VETERÁNOV - V Blede 
v Slovinsku sa v posledný januárový týž-
deň  konali Svetové hry veteránov, v zim-
ných športoch. ŽP Šport, a.s., v nich re-
prezentovali dvaja pretekári v biatlone. Vo 
vytrvalostných pretekoch: v kategórii žien 
41-45 ročných bola tretia  Dana Niňajová 
a v kategórii mužov 51-55 ročných obsa-
dil jedenáste miesto Marian Kazár. V rých-
lostných pretekoch si druhé miesto vybo-

jovala D. Niňajová a trináste M. Kazár.

MS juniorov a kadetov - V závere janu-
ára sa vo švédskom Torsby  uskutočni-
li Majstrovstvá sveta juniorov a kadetov 
2010, s účasťou dvoch reprezentantov ŽP 
Šport, a.s. a trénera Peter Zelínka. Vo vy-
trvalostných pretekoch kadetov bola 26. 
Andrea Hôrčiková a 69. Ondrej Švantner, 
v rýchlostných pretekoch Andrea skonči-
la na 69. mieste a Ondrej bol 71. V štafe-

tovom behu slovenské tímy, spolu s naši-
mi pretekármi, vybojovali 11. miesto kadet-
ky a 14. kadeti.

SLOVENSKÝ POHÁR - Prvú februárovú 
sobotu sa v Králikoch konali preteky Slo-
venského pohára v behu na lyžiach, sú-
časne s Majstrovstvami Slovenskej re-
publiky 2010, pod taktovkou organizá-
torov z banskobystrického klubu lyžova-
nia. V behu klasickým spôsobom členo-
via Klubu lyžovania a biatlonu ŽP Šport, 
a.s.,  obsadili: v kategórii mladších žiakov 
(r. 1999 - 2000) bol štvrtý Dušan Peťko, 
deviaty Miloslav Janík, z mladších žiačok 
(r. 1999 - 2000) bola tretia Lucia Janíko-
vá, desiata Zuzana Longauerová, zo žia-
čok (r.1998) štvrtú priečku si vybojovala 
Karin Kazárová a deviatu Kristína Janí-
ková. V kategórii starších žiakov (r. 1997) 
zvíťazil Marek Brezina 

OLYMPIJSKÉ NÁDEJE - Prvý februáro-
vý víkend (6. - 7.) patrili lyžiarske trate a 

strelnica v Osrblí olympijským nádejam z 
krajín Vyšehradskej štvorky a pretekárom 
Slovenského pohára v biatlone v kategó-
riách dorastu a dospelých. V sobotu bo-
li na programe rýchlostné preteky, v kto-
rých pretekári Klubu bežeckého lyžovania 
a biatlonu obsadili - v kategórii mladších 
dorastencov 16 - 17 ročných: bol štrnás-
ty Peter Seifert (zo Slovákov 5.),  sedem-
násty dobehol Michal Marčok (7.) a tes-
ne za ním na ôsmej pozícii Martin Kupec 

(8.),  - v kategórii dorastencov 18 - 19 roč-
ných: bol dvanásty Ondrej Švantner (4.), 
pätnásty Jakub Fendek (6.) a devätnás-
ty Martin Kvačkaj (10.), - z dorasteniek 
18 - 19 ročných siedma skončila Andrea 
Hôrčiková (4.), desiata dobehla Katarí-
na Kupcová (6.), - z junioriek 20 - 21 roč-
ných bola piata Jana Pastúchová, zo žien 
31 ročných a starších strieborná priečka 
patrila Dane Niňajovej, - v kategórii mužov 
22 - 34 ročných bol štvrtý Peter Ridzoň, - v 
kategórii 46 ročných a starších mužov si 
druhé miesto vybojoval Marian Kazár.
   V nedeľu v pretekoch s hromadným 
štartom v uvedených kategóriách obsa-
dili: P. Seifert trináste miesto (zo Slová-
kov 5.), M. Marčok šestnáste (7.), jede-
násty bol M. Kupec (4.), šiesty O. Švant-
ner (3.), pätnásty J. Fendek (6.), osem-
násty M. Kvačkaj  (9.), ôsma A. Hôrčiko-
vá (4.), jedenásta K. Kupcová (5.), piata 
J. Pastúchová (5.), štvrtý P. Ridzoň (4.) a 
druhý M. Kazár.

(mk)

Rekord mítingu
Tatiany Dunajskej

Na stupni víťazov Tatiana Dunajská (1. miesto), Janka Čer-
vienková (2. miesto)

Z kolkársky dráh
   Druhé jarné kolá priniesli ďalšie body obom podbrezovským kolkárskym druž-
stvám. A-čko zvíťazilo vo Vrútkach a B družstvo si priviezlo cenné body zo Spiš-
skej Novej Vsi. Výbornými výkonmi A družstvo vytvorilo tohtoročné maximum vrú-
tockej kolkárne a B družstvo dosiahlo druhý najlepší výkon kolkárne v Spišskej No-
vej Vsi. Výhra nad Košicami posunula C tím na priebežne druhé miesto tabuľky. 
Forma hráčov gradovala aj v prvý februárový víkend, keď všetky podbrezovské tí-
my vyhrali - A družstvo mužov zvíťazilo 7:1 s Trstenou, B družstvo zvíťazilo 6,5:1,5 
s Vrútkami, ženy porazili Zlaté Klasy 7:1, B dorastenci  zvíťazili s družstvom Fiľako-
va. Všetky uvedené zápasy odohrali v podbrezovskej kolkárni. C družstvo zvíťazi-
lo vo Svite 7:1. Extraligu vedie naše áčko so sedem bodovým náskokom pred In-
terom Bratislava. B družstvo sa bodovo dotiahlo na tretí Veľký Šariš. Skvelými in-
dividuálnymi výkonmi sa v štrnástom kole extraligy predviedli Milan Tomka, pre-
pisoval rekordy kolkárne v Spišskej Novej Vsi výkonom 642 bodov. Ondrej Kyse-
lica prekonal 600 bodovú hranicu na ťažkej kolkárni vo Vrútkach (604). V sedem-
nástom kole dorasteneckej ligy Marek Mihok dosiahol 574 bodov v Trstenej, čo je 
jeho osobné maximum v tejto kolkárni a zároveň sa stal najlepším hráčom zápa-
su. V pätnástom kole extraligy si vynikajúco viedli Vilmoš Zavarko 672 bodov, Jo-
van Čalič 670 bodov, Jozef Pešta 659 bodov a v osemnástom kole dorastenec Ra-
dovan Balco výkonom 551 bodov, sa zaradil do prvej štvorky najlepších výkonov.

Z biatlonových tratí


