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1 2 3 4 5 6ŽP GASTRO má 
nový certifikát

Desať rokov
v nových priestoroch

Zo sociálneho
programu ŽP

Nové šatne
vďaka sponzorovi

Pozvánka na
Medzinárodný deň detí

V horskej cyklistike 
Šimorová prvá

V dňoch 21. - 24.apríla 2009 sa 
v Banskej Bystrici uskutočnila 
12. výstava stavebníctva PRO 
ARCH, 12. výstava vybavenia ho-
telov a welness PRO HOTEL, 8. vý-
stava regionálneho rozvoja PRO 
REGION, 5. výstava obnoviteľ-
ných zdrojov a úspor energie PRO 
ENERGO, 5. výstava úžitkových 
vozidiel a komunálnej techniky a 5. 
výstava zhodnocovania a recyklá-
cie odpadov PRO EKO. 
   Celkovo sa  na výstavách  prezen-
tovalo okolo dvestotridsať vystavova-
teľov zo Slovenska, Českej republi-
ky, Poľska, Rakúska, Nemecka a Ho-
landska. Výstava PRO EKO je najväč-
šou ekologickou výstavou a zúčastni-
lo sa jej šesťdesiatsedem vystavova-
teľov. Medzi nimi mala svoje zastúpe-
nie, prostredníctvom spoločnosti ŽP 
EKO QELET, ŽP GROUP. Obchodné-
ho riaditeľa ŽP EKO QELET Ing. Vilia-
ma Ryšavého sme požiadali o zhod-
notenie priebehu výstavy: „výstavy 
sme sa zúčastnili ako jeden z mála 
autorizovaných spracovateľov sta-
rých vozidiel. Na tohtoročnej výstave, 
v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi, 
určite bolo badať, že je tu ťažké obdo-
bie, ja však považujem našu účasť na 
výstave určite za prínos.                   ok

Vzhľadom na plánovanú prehliadku a údržbu elektrickej inštalácie a elektrického zaria-
denia v  Železiarňach Podbrezová bude prvého mája od šiestej do tretej popoludní vyp-
nutý elektrický prúd. Obyvatelia Podbrezovej – časti Kolkáreň, by si mali v posledný 
aprílový deň (pred odstávkou) zabezpečiť minimálne množstvo pitnej vody, nakoľko po 
vyprázdnení vodojemu na Bendíčke by mohlo dôjsť k jej nedostatku. V ostatných čas-
tiach obce bude dodávka pitnej vody zabezpečená. Upozorňujeme aj užívateľov PC, aby 
pri odchode z práce pred dňom pracovného voľna povypínali výpočtovú techniku, aby 
predišli zbytočným problémom. 

Neprehliadnite!

V nedeľu, 26. apríla 2009, sa uskutočnil už desiaty ročník symbolického otvá-
rania dolín Slovenského rudohoria a Nízkych Tatier. Súčasťou slávnosti Svä-
tého Juraja v Lopeji bol aj alegorický sprievod.                         F: I. Kardhordová

   Finančným manažérom roka 2008 sa stal Ing. Marian Kurčík, 
podpredseda Predstavenstva a ekonomický riaditeľ Železiar-
ní Podbrezová.  
   Prvý ročník udeľovania tohto ocenenia vyhlásil týždenník Trend, 
Slovenská asociácia podnikových finančníkov a Deloitte  s cie-
ľom hľadania osobností podnikových financií v čase, keď kríza 
zvýraznila ich zodpovednosť a preto si najlepší zaslúžia spolo-
čenské uznanie. Nominácie zostavovali vyhlasovatelia v spo-
lupráci s odbornými partnermi projektu. Medzi nominovanými 
boli významní finančníci slovenských podnikov a inštitúcií. Vy-
hodnotenie sa konalo pri príležitosti 14. ročníka odbornej kon-
ferencie FINANČNÝ MANAŽMENT 2009, ktorá sa uskutočnila 
22. apríla 2009 v hoteli Holiday Inn Bratislava.

O.K.

Pozývame vás na Deň otvorených dverí Hutníckeho múzea 16. mája od 9. do 12. hodiny.

PRO EKO
5. výstava zhodnocovania a recyklácie odpadov

Foto: I. Kardhordová
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Čo vás viedlo k zapojeniu sa do zbierky?

Jozef GIERTL,
energetika
   - Ja podporujem všetky akcie, 
ktoré sú vyhlásené ako verejné 
zbierky pre onkológiu. Robím 
to nielen preto, že aj v rodine 
máme s ňou skúsenosť. Som 
ochotný pomôcť aspoň takým-
to spôsobom.

Získaním certifikátu ISO 22000:2005  spoločnosť ŽP -  Gastroservis 

opäť postúpila o stupienok vyššie
Neustálym skvalitňovaním svojej činnosti spo-
ločnosť ŽP – Gastroservis, s.r.o, patrí medzi slo-
venských výrobcov jedál spĺňajúcich nielen eu-
rópske, ale aj celosvetové požiadavky na prí-
pravu teplých i mrazených jedál. V júli 2002 zís-
kala certifikát HACCP – systému riadenia kvali-
ty pre  hygienické znaky požívatín a jedál, ktoré-
ho platnosť bola následne potvrdená o tri roky. 
Ďalšou, pre túto spoločnosť významnou udalos-
ťou, bolo  získanie certifikátu podľa normy ISO 
22000:2005 – systému manažérstva bezpečnos-
ti potravín a požiadaviek na organizáciu potrav-
ného reťazca. Dňa 17. apríla 2009 ho slávnostne 
odovzdal Ing. Ladislav Papík, riaditeľ audítorskej 
spoločnosti SGS Slovakia, a.s., Jozefovi Krello-
vi, riaditeľovi ŽP – Gastroservis, s.r.o., za prítom-
nosti členov Predstavenstva ŽP a.s., Ing. Ľudoví-
ta Ihringa, Ing. Márie Niklovej a predsedu Dozor-
nej rady ŽP Ing. Jána Banasa.

 „Získaním tohto certifikátu  
spoločnosť ŽP – Gastroser-
vis opäť postúpila o stupienok 
vyššie, pretože norma ISO 22 
000:2005 hovorí o komplexnom 
zabezpečení a spracovaní po-
travín. Ide o veľmi prísnu nor-
mu, ktorá v sebe združuje kva-
litu, zdravú výrobnú prax a hy-
gienu. Spoločnosť ŽP – Gas-
troservis získala najvyššie oce-
nenie z oblasti potravinárstva 
a jej produkty, podľa uvedenej 
normy, zodpovedajú najvyššej 

Sprava - Ing. Ladislav Papík, riaditeľ SGS Slovakia, a.s.,  odovzdáva certifikát Jozefovi Krellovi, riadi-
teľovi našej stravovacej spoločnosti.                                                                                                  Foto: A. Nociarová

   Boj proti rakovine sa už trinásty raz spája s Dňom narcisov. 
Túto akciu symbolizuje žltý kvietok jari a nádeje, ktorý si na 
odev pripíname, aby sme aj takýmto spôsobom vyjadrili soli-
daritu s postihnutými touto chorobou. Darované príspevky zo 
17. apríla  budú aj v tomto roku smerovať, prostredníctvom Ligy 
proti rakovine, do projektov zameraných na starostlivosť o on-
kologických pacientov a služby pre zlepšovanie kvality ich ži-
vota,  na diagnostiku, liečbu a ich rehabilitáciu. 
   Verejné zbierky sa uskutočnili 17. apríla vo všetkých krajoch 
Slovenska. Deň narcisov v  Podbrezovej organizovali žiaci na-
šich súkromných škôl, vedení Mgr. Ľudmilou Tichou v škole, 
obci a akciovej spoločnosti Železiarne Podbrezová.

(vk)
Deň narcisov s starom závode 
objektívom A. Nociarovej   

n   V Železiarňach Pod-
brezová a.s. príspevky 
predstavovali 369 eur 
(11116,50 koruny).
n  V Súkromnej strednej 
odbornej škole hutnícke 
ŽP, Súkromnom gymná-
ziu ŽP a obci Podbrezová 
aktivisti vyzbierali 198,70 
eura (5 986 korún).
n  V meste Brezno verej-
ná zbierka predstavovala  
3 345,93 eura (100 799,48 
koruny).

Opýtala sa: V. Kúkolová
Foto: A. Nociarová

Bc. Mária MACHyNIAKOVá, 
odbor obrany a ochrany
   - Osobné skúsenosti, moja 
maminka zomrela na onko-
logické ochorenie. Odvtedy 
uplynuli štyri roky, a ja prispie-
vam vždy, a všade kde sa dá,  
do verejných zbierok smero-
vaných do tejto oblasti.

Peter ZIFČáK,
oceliareň
   - Veľa o tom čítame, veľa sa 
o tom hovorí. Náš zdravotný 
stav, ale aj našich kamarátov, 
spolupracovníkov, členov rodi-
ny by nám nemal byť ľahostaj-
ný a pomôcť, to by malo byť sa-
mozrejmé pre každého z nás.

Mária PAČESOVá,
energetika
   - Vedú ma k tomu skúsenos-
ti z okolia, aj kolegyne mali toto 
ochorenie, prežívali sme ho 
s nimi. Možno aj to malo vplyv 
na rozhodnutie prispievať na 
zlepšenie situácie a nemusí to 
byť práve len v Deň narcisov.

Marián HôRČIK,
doprava
   - Treba proti tejto hnusnej 
chorobe nášho storočia stá-
le bojovať a ja si myslím, že aj 
takýmito príspevkami na za-
kúpenie lepších diagnostic-
kých prístrojov sa nám to po-
darí. Preto som prispel aj dnes.

DEŇ NARCISOV

kvalite,“ povedal Ing. Ladislav 
Papík a dodal, že „...v oblas-
ti výroby jedál nejde, na slo-
venské pomery,  o bežnú certi-
fikáciu, tá je určitým spôsobom 
zabehnutá len pri spracova-
ní potravín. Získaním certifiká-
tu sa  ŽP – Gastroservis zaradil 
medzi prvých výrobcov jedál na 
Slovensku, ktorí ho vlastnia.“
  C i e ľ o m   n o r m y  I S O 
22000:2005 je identifikovať 
a príslušne ovládať riziká na 
každom stupni potravinového 

reťazca. „V zmysle uvedené-
ho sa zameriavame hlavne na 
zvýšenie spokojnosti zákazní-
kov prostredníctvom efektív-
neho ovládania potravinových 
rizík,“ zdôraznil Jozef Krel-
la. „Sme si plne vedomí povin-
nosti bezpečného zaobchá-
dzania a spracovania potravín, 
ale aj toho, že na potravinovom 
reťazci nie sme jediní. Kvali-
ta stravy záleží od jej prvový-

robcov – poľnohospodárskych 
produktov, živočíšnej výroby 
cez dodávateľov až po výrobcov 
jedál.“ Pripomenul, že i tento 
deň sa zapíše medzi význam-
né, avšak nesmieme zabúdať, 
že spoločnosť ŽP – Gastroser-
vis je už zabehnutou organi-
záciou, ktorá sa vždy vo svo-
jej činnosti riadila a riadi vnút-
roštátnymi predpismi v oblas-
ti výroby jedál, medzi ktoré na 

prvom mieste patrí Potravinový 
kódex. K nemu pribudol v 2002 
prvý certifikát HACCP a ďal-
ším úspešným krokom k spot-
rebiteľom je získanie certifiká-
tu ISO 22000:2005. „Uvede-
né normy ovplyvňujú našu čin-
nosť k neustálej kvalite, avšak je 
tu náš každodenný „interný au-
dítor“ – stravník, ktorý ju zhod-
notí najprísnejšie.“ 

V. Kúkolová

Foto: A. Nociarová
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Model spokojnosti zákazníka
   Vysoká miera spokojnosti je jednou zo 
záruk vernosti a lojality zákazníka. Tie-
to pojmy sa však nedajú stotožňovať, ani 
zamieňať. Lojalita zákazníka je staveb-
ným kameňom úspešných služieb. Je de-
finovaná ako spôsob správania sa zákaz-
níka, prejavujúci sa na trhu najmä dvoma 
dôsledkami: opakovanými objednávkami 
a pozitívnymi referenciami do okolia. Vy-
soká miera spokojnosti je rozhodujúcou 
podmienkou na zachovanie si priazne zá-
kazníkov i v budúcnosti.
   Napriek uvádzanej skutočnosti, že ani 
certifikát nemusí byť zárukou spokojnos-
ti, dochádzame k záveru, že manažér-
sky systém kvality zvyšuje v podniku hod-
notu vnímanú zákazníkom, a teda samot-
ný proces certifikácie, ako aj certifikačný 
dokument prispievajú k budovaniu dobré-
ho mena podniku, ktoré zvyšuje šance na 
získanie a udržiavanie spokojných zákaz-
níkov, šíriacich dobrú „reputáciu“ podniku.
   Firmy sú mnohokrát presvedčené, že ak 
produkujú kvalitné výrobky a zhotovujú ich 
podľa platných technických predpisov, spĺ-
ňajú všetko potrebné. Nie je to však prav-
da. Kvalitu určuje zákazník a nie podnik. 
Žiadna firma nemá záujem poskytovať ne-
kvalitné výrobky a služby. Mnohokrát je 
však rozdiel medzi tým, čo za dôležité po-
važuje firma a ako kvalitný výrobok vníma 

O poskytovaných službách hovoríme s Petrom Kaderiakom

Autoservis v nových priestoroch už desať rokov

O technický stav vozidiel automobilového parku Železiar-
ní Podbrezová sa prostredníctvom autoservisu prevádzka-
reň doprava stará už dvanásť rokov. Pred desiatimi rokmi 
bol autoservis presťahovaný do prístavby, v ktorej pribud-
li nové zariadenia - autoumyváreň s čističkou odpadových 
vôd, tester motorov „BOSCH“, brzdová stolica „MAHA“... 
Vďaka tomu, že autoservis získal veľmi kvalitné diagnostic-
ké zariadenia, vzrástla úroveň služieb poskytovaných v za-
čiatkoch len pre autopožičovňu a referentsky riadené vozi-
dlá a neskôr boli služby rozšírené o poskytovanie servisu 
pre automobily zamestnancov, či širšej verejnosti. O zhod-
notenie desaťročia fungovania týchto služieb sme požiada-
li majstra autoservisu  Petra KADERIAKA:

   - Ak chceme hodnotiť  de-
saťročné fungovanie nových 
priestorov, musíme sa vrátiť na 
začiatok  vzniku autoservisu. 
S rozmachom ŽP a.s. sa rozras-
tá aj vozový park.  Nakoľko stú-
pali požiadavky prevádzkarní, pre 
zabezpečenie chodu firmy bolo 
nevyhnutné nakúpiť  nové vozi-
dlá. V minulosti boli v autopar-
ku vozidlá typu Š – 105, Š – 120, 
Volga, Tatra 613 a Š – Favorit. 
Postupne pribúdali mazdy typu:  
121, 323 a 626. Neskôr Audi A6, 
A2, A8 a Š - Felície. V súčasnosti 
tvorí autopark ŽP a.s., flotila naj-
modernejších a tých najzložitej-
ších vozidiel, ako sú : Š – Fabia, 
Š – Octavia, Š – Superb, Mitsu-
bishi, VW, Mercedes a Kia. Spo-
lu narátame  sedemdesiatjeden 
referentských motorových vozi-
diel, ktoré najazdia spolu ročne 
zhruba dva milióny kilometrov. 
Takmer každé vozidlo má plá-
novanú pravidelnú servisnú pre-
hliadku každých pätnásťtisíc ki-
lometrov, každý druhý rok musí 
absolvovať STK + EK, sezón-
ne prezúvanie, umývanie, atď... 

Popri tom vieme, že každé vo-
zidlo má „svoje muchy “ a časom 
sa opotrebúva. Taký veľký auto-
park si vyžaduje dobrú starostli-
vosť, ktorá stojí nemalé finanč-
né prostriedky. Práve z tohto dô-
vodu bol v prevádzkarni doprava 
pred  dvanástimi rokmi zriadený 
autoservis. S rozrastajúcim au-
toparkom sa musel rozšíriť aj au-
toservis a o dva roky neskôr, t.j. 
v roku 1999 bola sprevádzkova-
ná prístavba autoservisu. Auto-
servis sa rozšíril nielen priestoro-
vo, ale aj službami a novým za-
riadením. Nástup nových tech-
nológií a elektroniky v automobi-
lovom priemysle si vyžaduje ne-
ustále vylepšovanie a nákup no-
vých diagnostických strojov a za-
riadení v autoservise. Bez dia-
gnostických strojov a zariadení 
by sme si prácu v autoservise už  
nevedeli ani predstaviť.  Podobne 
je to aj so skúšačkou bŕzd, teste-
rom motorov. So stúpajúcimi ná-
rokmi na vybavenie autoservisov 
stúpa aj náročnosť obsluhy a tým 
aj úroveň mechanikov. Mechanici 
autoservisu ŽP a. s. musia ovlá-

dať prácu s PC, aj s diagnostický-
mi prístrojmi.      
   Pre lepšie a efektívnejšie vy-
užitie autoservisu boli rozšíre-
né naše služby aj pre zamest-
nancov ŽP a.s. a širokú verej-
nosť. Len máloktorý autoservis 
v okolí si dokáže poradiť takmer 
so všetkými typmi motorových 
vozidiel. Našimi zákazníkmi sú aj 
majitelia staručkých Lád a Ško-
doviek, ale aj posledných mode-
lov Mercedesov a Kií, atď...

Aká je súčasná situácia, aké 
služby poskytujete dnes?

   -  V autoservise v súčasnej 
dobe vykonávame :
prípravu vozidiel na STK,
emisné kontroly,
umývanie a čistenie vozidiel,
pneuservis, 
pravidelné servisné prehliadky,
diagnostiku porúch,
montáž ťažných zariadení,
rôzne iné opravy...

Priblížite nám aj cenník ponú-
kaných služieb?
- Hodinová sadzba opravy vozi-
diel 14 eur,
ručné umývanie  4,5 eura,

čistenie interiéru + vysávanie     
6 eur,
kompletné prezutie vozidla 18 
eur,
emisná kontrola (Diesel, R – 
KAT, N –KAT) 14 eur,
montáž ťažného zariadenia  od 
40 eur.
Čo je potrebné urobiť, ak chce-
me využiť vaše služby?
    - Jedinou podmienkou pre 
opravu vášho vozidla v autoser-
vise ŽP a. s  je kontaktovať maj-
stra autoservisu Petra Kaderia-
ka na tel. č. 048/ 645 5761, mobil 
0903 807 372.                               (ok)

Marketingová stratégia v systéme manažérstva kvality ako atribút
konkurencieschopnosti podniku a udržania si zákazníkov

   Konkurencieschopnosť firiem je viac než inokedy závis-
lá od schopnosti podniku pružne reagovať na permanent-
né a stále rýchlejšie prebiehajúce zmeny trhového prostre-
dia, ktoré vyvolávajú zmenu orientácie podnikových systé-
mov. To znamená predovšetkým prechod od starých, tra-
dične pretrvávajúcich operatívne koncipovaných systémov 
ekonomického plánovania a riadenia podnikových činností 
k novým procesne orientovaným systémom.

Zhoda produktu
 

- úžitok pre zainteresované strany z prekročenia zhody,
- propagácia etickej, efektívnej a účinnej zhody so súčasnými a perspektív-
nymi požiadavkami.

Spoľahlivosť podnik - bezporuchovosť, udržateľnosť a zabezpečenie údržby.

Pohotovosť dodávky - operatívnosť, rozhodnosť v príprave a realizačnom procese.

Možnosť dodávky -potrebné zdroje, ako sú financie, ľudia, infraštruktúra, pracovné prostredie.

Činnosť po dodaní - záruky na produkt sú zárukou na kvalitu.

Cena a náklady na životný 
cyklus produktu

- identifikovať súčasné a budúce všeobecné vplyvy na produkt.

Bezpečnosť produktu - preukázať zodpovednosť za zdravie a bezpečnosť.

Zodpovednosť za produkt - identifikovať použiteľné legislatívne požiadavky a nariadenia.

Environmentálny vplyv -zvažovať environmentálny vplyv, vrátane nízkej spotreby energie.

zákazník. Na odstránenie tejto medzery je 
vhodné systematicky merať uspokojenia 
potrieb zákazníkov na základe stanove-
ných kritérií a pomocou výsledkov z týchto 
prieskumov určovať ďalšiu stratégiu firmy. 
Organizácie, ktoré majú vyvážený súbor 
strategických hodnotiacich kritérií a systém 
ich sledovania, sú výkonnejšie a úspešnej-
šie, ako ich konkurenti.

Hodnotenie kvality vzťahov
s kľúčovými zákazníkmi

   Samotná orientácia či zameranie na zá-
kazníkov už dnes nestačí. Pozícia zákaz-
níkov je stále silnejšia a tak je potrebné bu-
dovať organizáciu orientovanú na kľúčo-
vých zákazníkov. V rámci tejto koncepcie 
sa vytvárajú silné dodávateľsko-odbera-
teľské aliancie.
   Každý kľúčový zákazník predstavuje vo 
svojej podstate jeden trhový segment. Je 
potrebné vytvoriť hodnotiaci proces, zalo-
žený na atraktivite kontraktu, a na realistic-
kom ocenení pravdepodobnosti úspechu  
u zákazníka, resp. získanie daného kon-
traktu, ktorý je daný práve kvalitou vzťa-
hov s týmto zákazníkom.
   Pri hodnotení celkovej kvality súčasných 
vzťahov s daným zákazníkom je potreb-
né brať do úvahy kvantitatívne aj kvalita-
tívne faktory.

Súvislosti medzi kvalitou
a marketingovou stratégiou vo firme

   Súčasnosť možno charakterizovať zá-
ujmom spotrebiteľa o vysokú kvalitu, za 
ktorú je ochotný zaplatiť viac. Adekvátne 
uspokojenie potrieb spotrebiteľov predpo-
kladá zabezpečovať kvalitu aj z hedonis-
tickej stránky, t.j. z hľadiska pocitu spokoj-
nosti a pôžitku. Novší trend v oblasti kvali-
ty je teda v tom, že kvalita má človeku dať 
nielen to, čo fyzicky potrebuje, ale aj to, čo 
si želá, čo si osobitne cení, čo uspokojuje 
aj jeho emocionálne potreby. S týmto no-
vým trendom treba v rozvoji kvality rátať, 
ak má byť podnik na trhu úspešnejší ako 
konkurencia.
   Keďže zákazník zohráva významnú úlo-
hu v budovaní podnikového systému kva-
lity, čo jednoznačne vyplýva i z jeho posta-
venia v tomto systéme, je zistenie požiada-
viek zákazníka jednou z hlavných zložiek 
plánovania kvality.
Implementácia CRM vo firme a návrh 
marketingovej stratégie na rozvíjanie 

vzťahov so zákazníkmi
   Úlohou CRM – riadenia vzťahov s kľúčo-

vými zákazníkmi, je nadviazať pevné vzťa-
hy s atraktívnym zákazníkmi a usilovať sa 
o rozvoj týchto vzťahov smerom k stra-
tegickému partnerstvu. V žiadnom pod-
niku sa nedá koncepcia CRM aplikovať 
v úplnej miere.
   Uplatňovaním stratégie vyššej hodnoty – 
t.j. vyššej hodnoty pre zákazníka, môže fir-
ma dosiahnuť konkurenčnú výhodu, pre-
tože cieľom takéhoto riadenia vzťahov so 
zákazníkmi je organizovanie takých aktivít, 
ktoré budú generovať trvalé hodnoty oproti 
konkurentom. Tí budú mať buď vyššie ná-
klady/ceny, alebo nebudú dosahovať poža-
dovaný výkon, pretože nebudú schopní pl-
niť požiadavky zákazníkov. Táto stratégia 
však v sebe skrýva i nástrahy, na ktoré tre-
ba brať ohľad:
- vytvoria sa odlišnosti, ktoré zákazník vô-
bec neocení,
- ceny sa zvýšia neprimerane dodanej 
hodnote,
- zle sa skalkulujú skutočné náklady na od-
líšenie (a nezahrnú sa do ceny),

- dodávateľ musí u zákazníka neustále 
podporovať predstavu o nákladoch a prí-
nosoch z menej viditeľných aspektov ich 
vzťahu a pravidelne tak svoju konkurenč-
nú výhodu „znovu predávať“.

      Nie je to náhoda, že si špičkové fir-
my uvedomujú, akú úlohu v ich fungo-
vaní zohráva líder. Úspešný vedúci má 
byť „vodca“, ktorý vie spájať vedenie 
s poznaním hlbších, komplexnejších 
súvislostí poznaného. To však pred-
pokladá vysoký intelektuálny, emoč-
ný a akčný potenciál, teda synergické 
zhodnotenie vedieť, dokázať a chcieť. 
Na základe toho vodca vie stanoviť 
ciele organizácie, naformulovať straté-
giu podniku, kontrolovať jej implemen-
táciu, a to všetko na vysokej kvalitatív-
nej úrovni, ktorá organizáciu predur-
čuje na to, aby si vedela udržať konku-
renčnú výhodu.

(Kvalita 4)

Požiadavky zákazníkov na kvalitu 



kúpeľov Brusno.
Juraj Gajdoš, ŽP – Vvr
   - Som na rekondičnom pobyte prvýkrát 
a som tu najmladší. Všetko je tu dob-
ré. Máme voľný vstup do bazéna kedy-

koľvek cez deň, nielen v čase procedúr, 
saunu, masáže. Strava je vynikajúca 
a voľný čas to je turistika, príroda. Hoci 
som z Valaskej, až teraz lepšie spozná-
vam toto okolie.
Ľubomír Medveď, ŽP – Vt
   - Som na treťom rekondičnom pobyte, 
v tomto okolí som v živote nebol a veru 
sme nevedeli do čoho ideme. Niečo sme 
počuli od kamarátov, ako je to tu vybave-
né. Som prekvapený a veľmi spokojný so 
všetkým, so stravou, ubytovaním, proce-
dúrami, z ktorých mám najradšej masáže, 
prežil som aj vstup do bazénu, lebo plávať 
neviem a dobrá je aj vírivka. Keďže to tu 
nepoznám, tak nahováram kamaráta, aby 
sme to všetko pochodili a spoznali. Včera 
sme boli na Krpáčove, zajtra chceme ísť na 
Srdiečko, dúfam, že to stihneme, pretože 
poobede ideme na procedúry do Brusna.   
Pavol Michalisko, ŽP – Vt
   - Aj ja som už na treťom pobyte, cho-

dil som do kúpeľov, takže som už tie-
to pobyty trošku spoznal. Avšak, lepšie 
sa mi páči na Táľoch, som spokojný so 
všetkým. Výhodou je aj to, že sme na re-
kondičnom pobyte len my, takže sa o nás 

dobre starajú. Zajtra ideme do Brusna, 
počas pobytu tam pôjdeme dvakrát, tak-
že pribudnú ďalšie procedúry.
Marian Daniš, ŽP – Vo
   - V prvom rade by som chcel poďakovať 
vedeniu podniku, že nám umožnilo v tak 
ťažkej situácii, v ktorej sa nachádzame, 
tento pobyt a že pristupujú k nám – za-
mestnancom, ako k rodine. Je tu dobrá 
strava, procedúry, vychádza aj počasie, 
takže, čo viac si môžeme priať. Prostre-
die je krásne. V práci boli aj posmešká-
ri, ktorí podceňovali tento pobyt a tak im 
odkazujem, že sa máme na Táľoch vý-
borne. Pochváliť musím aj personál, je 
to O.K., starajú sa o nás vzorne a zodpo-
vedne, ako o svojich. 
Pavol Dováľ, Žiaromat Kalinovo 
   - Údržbára lisovne už robím pätnásť ro-
kov a toto je môj prvý rekondičný pobyt. 
Je tu pekné prostredie, máme nádher-

né počasie a aj strava a ubytovanie sú 
na vysokej úrovni. S Andrejom sme nie-
len kolegovia, ale aj dobrí kamaráti, do-
konca pochádzame z jednej dediny, tak-
že máme aj rovnaké záujmy. Už sme si 

poobzerali okolie, ale ešte je čo objavo-
vať a tak budeme pokračovať v spozná-
vaní tohto kraja. Vynikajúce sú aj liečeb-
né procedúry, ku ktorým zajtra pribudnú 
v Brusne ďalšie. 
Andrej Chovanec, Žiaromat Kalinovo
   - Som strojník prípravne, v magnezit-
ke robím ôsmy rok a tiež je to pre mňa 
prvý  pobyt. Ako povedal Pavol, máme 
sa tu dobre, poobzerali sme si okolie, 
je tu krásne prostredie, chystáme sa 
aj na Krpáčovo. Ubytovanie je perfekt-
né, personál sa nám venuje, je ústreto-
vý. Do bazénu môžeme ísť kedykoľvek, 
máme  aj parafínové zábaly, ale aj fín-
sku a suchú saunu, vírivku, bazén a rôz-
ne masáže. Keby sme dávali hviezdič-
ky spokojnosti s pobytom, z piatich by 
sme dali šesť.     

V. Kúkolová
Foto: I. Kardhordová
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Prvý turnus sa začína 1. júla a po-
trvá do 15. júla 2009. Deti sa budú 
môcť vžiť do príbehov: 

Piráti z Tortugy 
   V úvode tábora sa deti ocitnú opäť v 
prístave pirátov v TORTUGE. Vytvo-
ria posádky a vydajú sa na ďalšie veľ-
ké dobrodružstvo tentoraz spojené s 
pátraním po Ostrove lebiek. Pátranie 
uľahčí niekoľko indícii zo života sta-
rých pirátov povestnej TORTUGY. To 
ostatné už musia deti zvládnuť svojou 
odvahou a bystrosťou. O napätie, zá-
bavu a nových priateľov určite núdza 
nebude. Ktorej posádke pirátov sa po-
darí nájsť Ostrov lebiek a jaskyňu s pi-
rátskym pokladom ako prvej? V do-
plnkovom programe čaká na deti krst 
vládcu morí Neptúna, relax program, 
vodné hry v táborovom bazéne, špor-
tové aktivity, atraktívne kúpanie v ter-
málnych liečivých prameňoch, pirát-
sky klub DREVENÁ NOHA, Papagá-
jovňa, Port Royal Casíno, Orientál-
ny bazár, jazda na koni, bielo - modro 
- riflový hapening, Morská party, Ca-
ribbic party a výlety do blízkeho oko-
lia. Vo večerných programoch to bude 
Tortuga party, nočná hra Pašeráci, Pi-
rátska diskotéka, táborák s opekaním, 
Tajomstvo Čiernej perly, námornícky 
karneval, nočný lov perál, záverečná 
veselica pirátov a sviečková rozlúčka. 

Ponuka táborov pre deti zamestnancov
Nepremeškajte termín do pätnásteho mája
Blíži sa leto a je tu čas ponuky detských táborov. Pre deti svojich zamestnancov Žele-
ziarne Podbrezová ponúkajú možnosť rekreácie v dvoch turnusoch v Repišti  „CHATE 
U DANIELA“.

Aký je postup:
Ak máte záujem vyber-
te si termín a nahláste 
svoje dieťa do detského 
tábora do 15. mája 2009 
predsedovi dielenské-
ho výboru OZ KOVO ŽP 
vo svojej prevádzkarni, 
útvare.

Požiadavky:
Do detského tábora 
môže ísť vaše dieťa vo 
veku 8 až 15 rokov.

Cena:
Rodičovský poplatok za 
jedno dieťa je 5 eur (150 
korún) na jeden deň po-
bytu. Za celý pobyt rodič 
zaplatí 70 eur (2 100 ko-
rún). Rozdiel medzi hod-
notou poukazu a poplat-
kom rodiča bude zdane-
ný podľa platných daňo-
vých predpisov.

Burza:
Uskutoční sa 18. mája 
2009 (v pondelok) o 12. 
hod. v zasadačke na 3. 
poschodí v budove per-
sonálneho úseku.

Soňa Havranová, ŽP - Vt
   -  Mám už za sebou aj pobyty v kúpeľ-
ných zariadeniach a tak môžem porov-
návať. Je to iné ako v kúpeľoch, ale pre 
duševný a fyzický oddych je toto miesto 
vynikajúce. Som spokojná.  Máme ba-
zén, masáže, saunu, prechádzky, spo-
znávame okolie Táľov, golfový areál... 
Strava je výborná a ubytovanie v hoteli 

Pážatá magických
svetov

   Pážatá sú mladší hrdinovia (vo veku 
6 - 12 rokov), pre ktorých je určená 
táto táborová hra. Prvú noc si nové 
pážatá ťahajú list osudu, ktorý im určí 
jeden magický svet (vody, ohňa, enti-
ty, prírody, svetla a noci). Získajú KNI-
HU ŽIVOTA a svoju postavu (bojovní-
ka, hraničiara, mága a pod.).Pážatá 
sa učia používať LITURGŠTINU pís-
mo starých rytierov z doby železnej. 
V tejto dobe prevezmú výchovu pážat 
mesační Elfovia. Práve oni naučia pá-
žatá odvahe, skromnosti, novým zruč-
nostiam v Ráde mesačných Elfov (ako 
založiť oheň, urobiť si svoj prvý šperk, 
spoznať vlastnosti a silu vody, utužo-
vať zdravie pri rannej rose, rozvíjať 
svoju silu pri ceste za slnkom, nebáť 
sa ísť nočnou krajinou, spoznať sku-
točnú silu matky Zeme a chrániť jej 
krásu). V prepracovaných hrách sa 
pážatá naučia ovládnuť svoj tempera-
ment, chovanie a jazyk. Budú rozvíjať 
odvahu, pestovať dobro a priateľstvo. 
Úlohou je získať čo najviac artefak-
tov, znalostí a skúseností Mesačných 
Elfov, aby sa na záver hry stali sku-
točnými hrdinami magických svetov.  

Druhý turnus sa začína 4. augusta  
a potrvá do 18. augusta 2009. Deti 
sa budú môcť vžiť do príbehov: 

Údolie zázrakov
Škriatkovo

   Kedysi dávno pradávno, keď ešte 
z neba hviezdy nepadali, žili hlboko 
pod zemou malé bytosti. Baníci, ťažia-
ci zlato a striebro v podzemných štôl-
ňach hlbokých hôr často rozprávali 
legendy o záhadných obludách, kto-
ré im občas niečo vyparatili. No nikto 
nikdy nikoho nevidel. Až jedného dňa 
malý  Martin stretol v strmom priesmy-
ku príšeru s veľkými ušami, chlpatými 
nôžkami a vypleštenými očami. Bol to 
škriatok menom Findorin. Martina úpl-
ne zmrazilo. Findorin nelenil a zapís-
kal. Obrovská skala odkryla vchod do 
jaskyne. Z jej hlbín vychádzalo svetlo 
a hrôzu naháňajúci krik. Martin opatr-
ne vstúpil do Údolia zázrakov - vstúpil 
do labyrintu škriatkov. Jeho veľké dob-
rodružstvo v podzemnom ŠKRIAT-
KOVE práve začalo. Pokiaľ ste šikov-
ní, strach u vás nemá šancu, prijmi-
te pozvanie na pátranie po škriatkoch 
do Údolia zázrakov. Škriatkovia zane-
chávajú po sebe stopy, ktoré vás pri-
vedú do samotného Škriatkova. Čaká 
tu na vás celkom dvanásť stôp dva-
nástich škriatkov. Nikdy však nevie-
te kde a kedy sa stopa objaví, buďte 
stále pripravení. Stopy potom správ-
ne rozlúštime a spojíme. Len tak spo-
ločne nájdeme tajnú jaskyňu ukrýva-
júcu Údolie zázrakov a ŠKRIATKO-

VO. Na dobrodružných výpravách vás 
budú sprevádzať a pomáhať vaši Re-
genti (vedúci).

Zlatý kompas
   Tábor Zlatý kompas je inšpirova-
ný úspešnou knižnou trilógiou Philli-
pa Pullmana. Náš svet je iba jedným 
z mnohých. Okrem neho existuje veľa 
ďalších svetov. Vo svete Zlatého kom-
pasu má každé dieťa svojho deamo-
na. Má podobu zvieratka, ktoré dieťa 
neustále sprevádza. Medzi dieťaťom a 
deamonom panuje silné puto. V det-
skom svete môže daemon meniť po-
dobu podľa vlastného priania dieťaťa. 
V tomto svete žije aj malá Lyra, ktorá 
nepozná svojich rodičov a vychova-
li ju za múrmi Oxfordu. Jedného dňa 
sa dozvie o tajomnom „PRACHU“, 
ktorý jej život obráti naruby. Keď z jej 
okolia začnú miznúť deti a jej priate-
ľa Rogera unesie záhadný spolok 
Mordárov, Lyra musí podniknúť dob-
rodružnú výpravu do neznámej kraj-
ny – tam, kde žije jej otec a kde sa raz 
za čas otvára okno do iného sveta.... 
   Na úvod hry sa deti sa ocitnú vo fan-
tastickom svete, v ktorom vládne že-
leznou rukou tisícročné Magistérium. 
Toto kruté spoločenstvo treba preľstiť 
a získať Zlatý kompas. Potom spo-
lu s Lyrou podnikneme veľkú výpra-
vu na záchranu detí a porazíme ča-
rodejnú moc Mordárov. Podarí sa de-
ťom zvíťaziť a objaviť bájnu substan-
ciu zvanú Prach, ktorá je rovnováhou 
dobra a zla?

   Rekondičné pobyty pre Železiarne Podbrezová a.s. a dcérske spoloč-
nosti organizuje v tomto roku po prvý raz akciová spoločnosť Tále. Za-
čali sa prvým turnusom štrnástich zamestnancov zo  ŽP a dvoch zo Žia-
romatu Kalinovo, ktorí v prekrásnom nízkotatranskom prostredí načer-
pávajú nové sily od 19. apríla.  „Ide o úplne nový produkt, ktorý sme 
doposiaľ nerobili. Hospodárska kríza, dôsledky ktorej sa začali preja-
vovať už koncom minulého roka, ovplyvnila aj cestovný ruch, oblasť, 
ktorú považujeme za akýsi barometer obmedzovania výdavkov obyva-
teľstva. Hľadali sme ďalšie možnosti, ako zaujať našu klientelu a jed-
nou z úvah bola aj organizácia rekondičných pobytov, na realizáciu  
ktorých materská  a dcérske spoločností vynakladajú  nemalé finanč-
né prostriedky.  Zariadenia, ktorými disponuje naša spoločnosť,  pre-
šli radom rekonštrukcií s cieľom zabezpečiť nielen ubytovanie a stra-
vovanie, ale aj primeraný relax a rehabilitáciu, veď  nielen lyžova-
nie, ale aj golf sú pomerne fyzicky náročné športy. Po dôkladnej prí-
prave sme vytvorili nový produkt našej činnosti – rekondičné pobyty, 
ktoré  - myslím si, môžu byť zaujímavé aj tým, že ponúkajú vyššiu úro-
veň, ubytovanie v hoteli Golf, stravu a rehabilitácie v hoteli Stupka. 
Účastníci rekondičného pobytu boli už v prvý deň prekvapení úrovňou 
ubytovania, stravovania, ale aj počtom procedúr. Možno, že im chýba 
trochu živšia zábava, ktorú však vynahradí pobyt v horskom prostredí, 
oddych, relax a rehabilitácia, na ktoré je tento pobyt zameraný,“ po-
vedal generálny riaditeľ Tále a.s. Ing. Ľ. Ďurinďák.

Golf nemá chybu.   
Ján Giertli, ŽP – Vt
   - Bol som už v Dudinciach a Brusne, 
ale tu na Táľoch je krásne. Sme tu tri dni, 
spokojný som so všetkým, je tu dobre. 
Procedúry máme doobeda každý deň 
a poobedia venujeme vychádzkam. Boli 
sme na Krpáčove, prezreli sme si golfo-
vý areál a zajtra ideme na procedúry do 

Premiéra rekondičných pobytov na Táľoch 

„Máme sa tu vynikajúco“

Soňa Havranová Ján Giertli Juraj Gajdoš Ľubomír Medveď Pavol Michalisko Marian Daniš Andrej ChovanecPavol Dováľ
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Študentské okienko

   V Bratislave sa 16. apríla 2009 uskutočnilo šieste finále súťaže 
SYGA, konané pod záštitou firmy Siemens. Do súťaže, do kto-
rej sa  mohli zapojiť študenti stredných odborných škôl s elektro-
technickým zameraním, sa zapojilo dvadsaťpäť škôl z celého Slo-
venska. Najlepších desať projektov, medzi ktorými bola aj prá-
ca „Zvárací automat zakružovaných rúr veľkých priemerov“ žiaka 
Súkromnej strednej odbornej školy hutníckej ŽP, postúpilo do fi-
nále. Filip Hiadlovský, ktorý projekt spracoval pod vedením učite-
ľa odborných predmetov Ing. Petra Flašku, ho  prezentoval  pred 
hodnotiacou komisiou. Za aktívnu účasť v celoslovenskom finále 
súťaže SYGA bol Filip Hiadlovský ocenený diplomom. Účasťou 
v súťaži a vo finále naša škola získala skúsenosti z tvorby a pre-
zentácie projektov na celoslovenskej úrovni. 
   Účastníci finále sa,  v rámci prezentácie štyroch najlepších pro-
jektov, v aule Strojníckej fakulty Slovenskej technickej univerzi-
ty Bratislava oboznámili aj s odborným učebňami na vyučovanie 
programovania logických automatov, manipulátorov, elektrických 
a pneumatických systémov. 

Ing. P. Mlynarčík, zástupca riaditeľky SSOŠH ŽP+foto

   Areál futbalového štadió-
na vo Valaskej, domovské-
ho sídla našich prvoligových 
dorastencov, svieti novo-
tou. Riaditeľ ŽP ŠPORT, a.s., 
Ján Daučík, nás požiadal o tl-
močenie poďakovania firme 
STASO, s. r.o., ktorá sa spon-
zorsky podieľala na komplet-
nej rekonštrukcii šatní, počnúc 
projekčnými prácami až po 
realizáciu. Využila na to zimné 
obdobie futbalovej prestávky 
a novú sezónu naša futbalová 

   Pri príležitosti jubilejného 25. ročníka celoštátnej súťaže ZENIT v programovaní, 25. ročníka celo-
štátnej súťaže ZENIT v elektronike a 10. ročníka celoštátnej súťaže ZENIT v strojárstve sa dosta-
lo za dlhoročnú, obetavú prácu s talentovanou mládežou uznania pedagógovi našich súkromných 
škôl Ing. Slavomírovi  ILAVSKÉMU, vyučujúcemu informatiku a odborné elektrotechnické pred-
mety. Ďakovný list v mene podpredsedu vlády a ministra školstva Slovenskej republiky Jána Mi-
kolaja mu odovzdal riaditeľ Školského výpočtového strediska Ústavu informácií a prognóz škol-
stva Mgr. Stanislav Slačka.

o.k.Prezentácia žiakov pred hodnotiacou komisiou

V novom šate vďaka sponzorovi

Pohľad na exteriér a interiéry 
nasvedčuje, že firma STASO, 
s.r.o., odviedla precíznu robotu.                                                                            

F: I. Kardhordová

Stanislav Sojka, majiteľ firmy, 
sa netajil, že to nebola posled-
ná takáto aktivita.

mládež odštartovala v krás-
nom vynovenom prostredí.  
   Že to nebol prvý sponzor-
ský krok tejto firmy pre futba-
lový klub, svedčí predtým re-
konštrukcia Futbalového šta-
dióna v Brezne a mnohé ďal-
šie aktivity. Majiteľ firmy Sta-
nislav Sojka na našu otázku, 
prečo práve futbalový štadi-
ón, jednoznačne odpovedal, 
že on má k športu veľmi blíz-
ko a ako vášnivý a dlhoroč-
ný fanúšik futbalu, najmä toho 

podbrezovského, jednoducho 
cíti, že mu chce pomáhať. Ne-
tajil sa, že toto nebola posled-
ná akcia v tomto smere. Už 
má plány na ďalšie moderni-
začné kroky, ktorými v najbliž-
ších mesiacoch opäť prekva-
pí. Nestojí o poďakovania, naj-
väčšou odmenou pre neho je 
pohľad na dobrý futbal a želá 
si, aby podbrezovskí futbalis-
ti prinášali svojim fanúšikom 
len radosť.

O. Kleinová

Postúpil do finále

Uznanie za prácu s mládežou
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Jedálny lístok  4. – 10. 5. 2009 Jedálny lístok 11. -  17. 5. 2009 Prichytené na stebielku trávy čakajú možno práve na vás. Sú 
maličké a slepé, ale cítia vôňu potu a spustia sa z úkrytu ne-
omylne na hostiteľa. Iba jediné pichnutie tohto malého upíra 
stačí na prenesenie životunebezpečnej choroby! Ak sa chce-
te proti kliešťom účinne brániť, zaočkujte sa. 

   Už od skorej jari si nemôžete byť istí, či nenájdete po nevinnej 
prechádzke v parku na svojej koži kliešťa. Najmä v rokoch, keď je 
teplá a krátka zima, je ich výskyt nielen skorý, ale aj hojný. Ak tep-
lota pôdy vystúpi nad 7 °C, je mimoriadne vysoké riziko, že kliešť 
na vás prenesie infekciu. 

Koho ohrozujú
   Obzvlášť opatrní by ste mali byť, ak sa často zdržiavate v príro-
de - pri prechádzkach, športovaní alebo ak pracujete ako chova-
telia, poľnohospodári či záhradkári. Dôležitá je nielen ochrana detí, 
ale aj dospelých, pretože u nich môže byť priebeh choroby drama-
tickejší. S vekom stúpa možnosť komplikácií a riziko smrti. 

Čo prenášajú
   Pre človeka je nebezpečný vírus meningitídnej encefalitídy a bak-
térie lymskej boreliózy. Zapríčiňujú zápal nervov, miechy a moz-
gových blán. Dostávajú sa do tela, keď kliešť saje krv. Čím dlhšie 
je prisatý, tým je vyššie riziko ochorenia. Preto ho treba čo najskôr 
odstrániť a ranu vydezinfikovať jódom. Borelióza sa v skorom štá-
diu dá liečiť aj antibiotikami (deoxymykoín), avšak proti vírusu en-
cefalitídy nie je známy žiaden liek. Dajú sa iba zmierňovať násled-
ky, napríklad imunoglobulínom. 

Ako sa ochrániť 
   Najlepšou a jedinou istou ochranou je očkovanie. Vakcína pro-
ti kliešťovej encefalitíde sa podáva v troch dávkach. Tá prvá sa oč-
kuje ešte počas chladnejších mesiacov v zime a začiatkom jari. 
Ako informovala Lenka Šramková z Úradu verejného zdravotníc-
tva: „Vtedy je aktivita kliešťov nízka a organizmus má dostatok času 
vytvoriť si protilátky v adekvátnom množstve skôr, ako nastane ob-
dobie masívneho výskytu kliešťov.“ Druhá dávka vakcíny sa očkuje 
jeden až tri mesiace od prvej dávky, prípadne v zrýchlenom reži-
me po dvoch týždňoch a tretia prichádza na rad o deväť až dvanásť 
mesiacov. Očkovanie možno podstúpiť u obvodného lekára, v prí-
pade detí u pediatra, ktorý musí vakcínu vopred predpísať. Jedna 
dávka pre deti stojí 21 eur a pre dospelých 22 eur. Toto očkovanie 
chráni minimálne počas troch rokov a potom sa odporúča preoč-
kovať jednou dávkou očkovacej látky.

Príznaky encefalitídy
a boreliózy

   Pri encefalitíde nastupujú po  štyroch až štrnástich dňoch symp-
tómy veľmi podobné chrípke - bolesti hlavy, svalov, horúčka alebo 
žalúdočné a črevné problémy. Postihnutý už obvykle dávno zabu-
dol, že bol napadnutý kliešťom. Vírus mal medzitým čas sa rozší-
riť a napadnúť centrálny nervový systém. Borelióza sa prejavuje v 
mieste vpichu ako kruhovité začervenanie, ktoré sa zväčšuje, ale 
nakoniec odpuchne. Až po rokoch môžu nastúpiť problémy súvi-
siace s porušením nervového systému a zápalom kĺbov.

Tajnička: Ohľad na verejnú 
mienku by človeku nemal brániť 
robiť správne veci, sa skrývala 
v krížovke z čísla sedem. Víťaz-
kou vecnej ceny, ktorú do súťa-
že venovala Ing. Věra Buláko-
vá, riaditeľka ŽP Bytos, s.r.o.,  
sa stala Irena Peťková z odbo-
ru obrany a ochrany. Cenu si 
môže prevziať v redakcii novín.    

Pondelok
Polievka: sedliacka, pečivo

Maďarský hovädzí guláš, knedľa
Trenčiansky bravčový rezeň, ryža, šalát

Plnené špenátové pirohy, miešaná zelenina
Zelotofu, pečivo

Farfaly so zeleninovou omáčkou
Plnené rožky makové, kakao

Utorok
Polievka: zem. gulášová, pečivo

Parmský bravčový rezeň, zemiaky, šalát
Kuracie soté na zelenine, slov. ryža, šalát

Milánske špagety
Horehronský syrový šalát, pečivo 

Mrkvovo-hubový nákyp, paradajkový šalát
Muffiny s čokoládou, kakao

Streda
Polievka: šošovicová s kyslou kapustou, pečivo

Portugalská hovädzia roštenka, ryža, šalát
Pivárske kuracie stehno, kapusta, knedľa

Varená brokolica, kôprová omáčka, zemiaky
Šalát s cícerom, pečivo

Kuracie prsia s plnkou, obloha
Palacinky s džemom a čokoládou

Štvrtok
Polievka: slepačia s cest., pečivo

Vypr. mor. rezeň ovčiarsky, zem. kaša, šalát
Jelenie ragú s brusnicami, cestovina

Pizza s údeným mäsom
Racio šalát, pečivo

Špenátové halušky s tvarohom, zakysanka
Hanácke koláče, kakao

Piatok
Polievka: brokolicová s fazuľou, pečivo

Nitrianske bravčové stehno, knedľa
Morčacie soté na ázijský spôsob, ryža, šalát
Zemiakovo-bryndzové pirohy so slaninkou

Jesenný šalát, pečivo
Segedínsky sójový guláš, zemiaky

Šúľance so strúhankou
Sobota

Polievka: zeleninová so šunkou, pečivo
Peč. krkovička s rozmarínom, čer. kapusta, zem.

Nedeľa
Polievka: krúpková, pečivo

Kuracie soté na hubách, tarhoňa, šalát

Pondelok
Polievka: fazuľová, pečivo

Bravčový rezeň belehradský, opek. zem., 
uhorka

Perkelt z morčacieho mäsa, cestovina
Kuracie stehno s pohánkou a zeleninou

Srbský šalát, pečivo
Pečená ryba s bylin., mexická zelenina

Lievance s džemom
Utorok

Polievka: karfiolová, pečivo
Segedínsky bravčový guláš, knedľa

Morčacie prsia plnené pórom, ryža, šalát
Ravioly so syrom, paradajková omáčka

Šošovicový šalát s horčicovou zálievkou, pe-
čivo

Kelový karbonátok, zemiakový šalát
Zem. knedličky čučoriedkové, mak. posýpka

Streda
Polievka: šurdica, pečivo

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

Vyprážaný syr, zemiaky, tatárska omáčka
Mletý gyros s olivami, šošovicová ryža, šalát

Šampiňónový šalát s jablkami, pečivo
Zapekané grahamové cestoviny so zeleninou

Dukát. buchtičky s vanilkovým krémom
Štvrtok

Polievka: zeleninová s rajbaničkou, pečivo
Kuracie soté Kung – Pao, ryža, šalát

Sviečková hovädzia pečienka, knedľa
Pečená ryba s hol. omáčkou, zemiaky

Mrkvový šalát s broskyňami
TOP šalát s kuracím mäsom, pečivo

Moravský koláč, kakao
Piatok (sviatok)

Polievka: prešovská, pečivo
Kuracie stehno s kapustou, zemiaky

Sobota
Polievka: sedliacka, pečivo

Mexický hovädzí guláš, ryža, šalát
Nedeľa

Polievka: údeninová, pečivo
Brav. rezeň na zelenom korení, cestovina

Kliešte pribúdajú najmä v letných mesiacoch

Prevenciou je zaočkovanie 

Pesimista vidí problémy v kaž-
dej príležitosti. Optimista vidí 
príležitosť v každom probléme.

...
„Nie“ povedané s plnou roz-
hodnosťou je oveľa cennejšie 
ako „áno“ povedané len preto, 
aby sme sa vyhli problémom.

...
Najlepšie je spoliehať sa na 
pomocnú ruku, tú, čo človeku 
trčí z rukáva vlastného kabáta.

Tajničku: Komár môže štípať 
koňa tak, že sa splaší... T1-7, 
zasielajte do redakcie novín 
do 11. mája 2009.

Žrebovali sme

Úvahy o odvahe



   Pri príležitosti Medzinárodného 
dňa detí sa v Dome kultúry Žele-
ziarní Podbrezová uskutoční,  24. 
apríla o 11. hodine,  predstavenie 
KOCÚR V ČIŽMÁCH. Jedna z naj-
známejších rozprávok sa dočkala 
mnohých spracovaní a adaptácií. 
Divadlo Jozefa Gregora Tajovské-
ho siahlo po scenári bulharskej au-
torky Niny Stojčevovej, ktorý reži-
sér Branislav Matuščin upravil. Hra-
vá rozprávka hovorí o tom, že vtip a odvaha často 
zavážia viac ako bohatstvo a pripomína, že netre-
ba nikoho podceňovať. Ani kocúra! Rozprávka je 

vhodná pre deti vo veku od štyroch 
do dvanástich rokov. Záujemcovia 
o predstavenie sa môžu prihlásiť v 
sekretariátoch prevádzkarní a od-
borných útvarov do 10. mája 2009, 
kde budú následne doručené vstu-
penky podľa požiadaviek.
    Vzhľadom na rastúci záujem, 
vstupenky budú prideľované de-
ťom. V sprievode jednej dospelej 
osoby môžu ísť deti vo veku od šty-

roch do šiestich rokov. Predstavenie je bezplat-
né a zdaňované podľa platných daňových pred-
pisov,  devätnásť percentnou sadzbou dane.

Pozývame všetkých malých i veľkých, zblízka i zďaleka, tých čo sa boja aj neboja,
aby opäť prišli prežiť noc do Horehronského múzea.

Kedy: 16. mája 2009
Kde:  Meštiansky dom (Nám. gen. M. R. Štefánika 13)

Radnica (Nám. gen. M. R. Štefánika 55)
Program: 14.00 - 23.00 - Prehliadka expozícií a výstav

19.00 - Koncert dobovej hudby (Radnica)
20.30 - Z babičkinej truhlice (Meštiansky dom)

Netradičná módna prehliadka krojov a dobového oblečenia zo zbierok Horehronského múzea.
Prehliadku obohatí svojim vystúpením FS Mostár.   

Vstupné: dospelí 1 E; mládež 0,50 E (spoločná vstupenka platí na celé podujatie)
Vstupenky po skončení podujatia budú žrebovateľné (neodhadzujte)

Dňa 9. mája si pri svätej omši o 7,30 hod. 
v Piaristickom kostolíku v Brezne pripo-
menieme nedožitých 25 rokov nášho mi-
lovaného syna, brata, vnuka

Miška SOTáKA z Brezna.
S láskou a smútkom spomínajú rodičia, 

bratia, rodina a najbližší priatelia
...

Dňa 12. mája si pripomenieme rok od-
vtedy, ako nás navždy opustila milovaná 
manželka a matka
Mária JAROŠOVá z Brezna.

S láskou spomínajú manžel, syn
a ostatná smútiaca rodina

...
„Len kytičku kvetov z lásky ti na hrob môžeme dať, pokojný 
spánok ti priať. Modlitbu tichú odriekať a s bolesťou v srdci 
na teba spomínať.“
Dňa 25. apríla uplynie tretie výročie úmr-
tia našej drahej maminky, svokry, starin-
ky a prastarkej

Anny ŠUHAJDOVEJ z Lopeja.
S láskou spomínajú dcéra Hanka

s manželom Dušanom,
vnučky Ivka a Aninka s priateľom Michalom,

pravnúčik Miško a ostatná rodina
...

 „Slzy stekajú po lícach, rany bodajú do srdca, tak prázd-
no je bez teba, mami. Kto vylieči naše rany? To večné ticho 
bez teba, zmenila si sa v anjela. Pozeráš na nás z výšky, si 
tu i keď tu nie si...“
Dňa 8. mája si pripomíname nedožité 
74. narodeniny našej milovanej mamin-
ky, starej a prastarej mamy

Kataríny STEINSDORFEROVEJ,
rod. Szarvasovej.

S láskou a vďakou spomínajú deti Svetozár, Tatiana,
Katarína, Miroslav, Alica a Ivan s rodinami,

dvanásť vnúčat a sedem pravnúčat
...

„Roky chýbaš medzi nami. Odišiel si náhle, zostali sme 
sami. Stíchlo srdce i tvoj hlas, no zostali spomienky v nás. 
Čas plynie, ako tichej vody prúd, kto ťa 
poznal a mal rád, nevie zabudnúť. Len 
kytičku kvetov na hrob ti môžeme dať 
a v plameňoch sviečok na teba s lás-
kou spomínať.“
Dňa 18. mája uplynú štyri roky odvtedy, 
čo nás náhle opustil

Ján KVIETOK z Medveďova.
So smútkom v srdci spomínajú manželka,

dcéra a synovia
...

Dňa 29. apríla uplynulo šesť rokov odvte-
dy, čo nás navždy opustil náš milovaný 
manžel a otec

Miloš ŠEDIVKA z Brezna.
S bolesťou a láskou v srdci spomína

manželka, syn a ostatná smútiaca rodina
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Inzertná služba

Jazykové 
okienko

Hutnícke múzeum
Železiarní Podbrezová

vás pozýva na

DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ,
ktorý sa uskutoční

16. mája 2009 od 9. do 12. hod.

Foto: V. Kúkolová

Hoci nás od hubárskej sezóny delí 
niekoľko týždňov (a možno ani nie) 
zamýšľať sa nad pojmami huby a hrí-
by môžeme už dnes. V bežnom styku 
sa často stretávame s týmto pome-
novaním a obidvomi názvami pome-
núvame ten istý druh rastlín. Podľa 
územnej (nárečovej) príslušnosti niek-
torí Slováci jedia huby, iní hríby, jed-
ni si varia hubovú, iní hríbovú poliev-
ku. V bežnej reči pochopíme, o čo ide. 
Ak by sme však vzali do úvahy odbor-
nú terminológiu, v základnom význa-
me sa slovo huba vymedzuje ako „du-
žinatý rastlinný útvar rastúci z vlákni-
tého podhubia, obyčajne s hlúbikom 
a klobúkom“, naproti tomu pojem hríb 
je „jedlá huba s bielou dužinou a oby-
čajne hnedastým klobúkom“(obyčaj-
ný dubák). Z vymedzenia vyplýva, že 
medzi slovami huba a hríb je nadra-
dený vzťah. Čo to znamená? Ak sa 
v bežnom hovorovom styku používa-
jú slová huby a hríby ako rovnoznač-
né, v odbornej terminológii určite nie. 
Podobnou dvojicou rovnakého vec-
ného druhu sú názvy melón a dyňa.    
   A ako pomenúvame osoby, ktoré 
huby zbierajú či predávajú? Názov 
hubár nesprevádza ani pravopisný 
ani výslovnostný problém. Ak by sme 
však chceli hubára nazvať „hríbárom“, 
je tu isté  zaváhanie. 

O. Kleinová

   Od prvého mája je v priestoroch Obecného 
úradu v Hronci sprístupnená výstava Kla-
pot kolies v údoliach Bielej Oravy a Bystri-
ce, o bývalej Kysucko - oravskej lesnej že-
leznici a jej zachovaných častí – Historickej 
lesnej úvraťovej železnici, ktorá je súčas-
ťou Múzea kysuckej dediny v Novej Bystri-
ci – Vychylovke a Oravskej lesnej železni-
ce v Oravskej Lesnej. Výstava, ktorá trvá do 

Lacno predám štyri nové, 
nevybalené pneumatiky zn. 
METEOR 165/70 R13. Infor-
mácie: 617 2413, 617 2295 

Pozývame zamestnancov železiarní, ich rodin-
ných príslušníkov a širokú verejnosť  do našich 
priestorov bližšie sa zoznámiť s históriou slo-
venského hutníctva úzko spojenou s existenciou 
podbrezovských železiarní.

POZVÁNKA NA MDD

Výstava o úvraťovej
železničke

30. júna, je verejnosti sprístupnená od 8. do 
15. hodiny (mimo uvedeného času je možná 
dohoda na tel. č. 0905 486377).

ČIERNOHRONSKá ŽELEZNICA
Program osláv 100 rokov Čiernohronskej železnice

Hlavné oslavy 1. - 3. mája:
1. máj (piatok) – Otvorenie se-
zóny ČHŽ a Lesníckeho skanze-
nu – 100 rokov histórie ČHŽ - pre 
pozvaných hostí, cestujúci s po-
zvánkami majú prednosť.
2. máj (sobota) – 
Otvorenie sezóny 
ČHŽ a Lesníckeho 
skanzenu – 100 rokov 
histórie ČHŽ – pre ve-
rejnosť.
3. máj (nedeľa) – Ako 
ďalej – 100 rokov bu-
dúcnosti ČHŽ. Možné 
využitie a rozvoj ČHŽ 
ako modernej ekologickej regio-
nálnej dopravy.
Sprievodný program:
1. a 2. mája vo Vydrovskej doli-
ne – Otvorenie sezóny ČHŽ a Les-
níckeho skanzenu, vystúpenie sku-
pín Petronella, Vodopád, The Ele-
ments, Syčova drobná železnica, 
Železnica bez koľají, parné valce 
a dreziny v prevádzke vo Vydrove 
od hornej lúky.
3. mája v Hronci na ihrisku – vy-
stúpenie skupín Petronella, Vodo-
pád, The Elements, Syčova drob-
ná železnica, parné valce, hasiči.

1. mája o 18.00 - Kultúrny dom 
Hronec a 2. mája o 18.00 - Kul-
túrny dom Čierny Balog – diva-
delné predstavenie Dedinského di-
vadla z Hronca  Mašinka – čierno-
hronský fenomén,  výstava umelec-

kých fotografií z histó-
rie ČHŽ fotografa Pet-
ra Horvátha z Brezna, 
výstava Klapot kolies 
v údoliach Bielej Ora-
vy a Bystrice.
1. mája o 18.00 - Kul-
túrny dom Čierny 
Balog – Jana Kir-
schner

2. mája o 18.00 - Kultúrny dom 
Hronec – Peter Cmorík
   Fotovlaky ČHŽ 8. – 10. mája 
(piatok – nedeľa) pre fotografov 
a verejnosť. Organizujú www.vla-
ky.net, k dispozícii budú všetky 
lokomotívy i súpravy ako 1. – 3. 
mája.
   Oslavy 65. výročia SNP 29. – 
30. augusta (sobota – nedeľa) 
pre verejnosť. Organizujeme v spo-
lupráci s Múzeom SNP v Banskej 
Bystrici. Pancierový vlak Banská 
Bystrica – Hronec, prestup na ČHŽ 
a ústup partizánov do hôr.
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Šimorová prvá
   Sezónu začali aj horskí cyklisti pretekmi v Turčian-
skych Tepliciach. Členka Cyklistického klubu ŽP Šport, 

a.s., juniorka Natália Šimorová vyhrala 18. apríla  a svoje víťazstvo si 
19. apríla zopakovala v pretekoch Maďarského pohára, zaradeného 
do kalendára UCI.                                                                                                 (PM)

   Jarná príprava na hlavnú sezónu sa pre atlétov zo Súk-
romného gymnázia ŽP začala pomerne skoro, po posled-
ných halových pretekoch, v španielskom Llorete de Mar 
– vlastne už tradične po tretíkrát. Tento raz bol trošku prob-
lém pri zabezpečení financií, no nakoniec vďaka Nadácii ŽP 
všetko dobre dopadlo a my sme sa mohli kvalitne pripra-
vovať  na významné svetové podujatia, ktoré nás všetkých 
toto leto čakajú. Takže v prvom rade veľké poďakovanie ve-
deniu ŽP a.s. a Nadácii ŽP.

ŽP A – Inter Bratislava 2:1 (0:1)
   V šlágri 26. kola prvej ligy domáci dokonale zaskočili vedúci celok súťa-
že. Žlto-čierni do prestávky vyhrávali 0:1, ale domáci v rozpätí siedmich 
minút dvomi gólmi otočili výsledok vo svoj prospech. Zápas rozdielnych 
polčasov sa lepšie začal pre hostí, ktorí sa po domácom tlaku postara-
li v 17. minúte o menší šok. Po zahrávaní trestného kopu hlavou Mihá-
lik premenil na 0:1. Po zmene strán domáci zlepšili pohyb 
a v 50. minúte Chomistek zabojoval o loptu, predĺžil ju 
na Gottwalda, ktorý hlavičkou vyrovnal. Domáci dostali 
krídla, pritlačili súpera a po jednom z rohov prišiel dru-
hý úder. K odrazenej lopte si nabehol Jaroslav Kostel-
ný, prestrelil všetko, čo mu stálo v ceste a upravil stav na 
2:1. „Hráčom, ktorí boli na ihrisku, patrí veľká pochvala. Podarilo sa nám 
lepšie využiť šance, ktoré sme si vypracovali. Gól, ktorý sme inkasova-
li, bol pre nás šokom. Cez polčas bolo na hráčoch vidieť túžbu po víťaz-
stve, sme radi, že sme strelili o jeden gól viac ako súpera a tým pádom 
sme zvíťazili,“ povedal po zápase tréner FO ŽP Šport  Raffaele Quaranta.
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Z kolkárskych dráh

*futbal *futbal *futbal *futbal

   Pri jej zhodnotení, môžeme pove-
dať, že všetko bolo ako má byť, prí-
prava prebehla podľa tré-
ningových plánov, počasie 
nám prialo a nepostihli nás 
ani žiadne vážne zdravotné 
komplikácie. Mali sme mož-
nosť skonfrontovať svoju prí-
pravu so špičkovými slovenskými, 
českými, švédskymi a španielsky-
mi atlétmi, ktorí absolvovali sústre-

    Druhý ročník trinásťkilometrového cezpoľného behu vo Fiľakove, s medzinárodnou 
účasťou sa uskutočnil 25. apríla. V konkurencii 84 bežcov skončil v celkovom hodnote-
ní tretí Pavol Faško a vo svojej kategórii nad 40 rokov  zvíťazil.                                         (vk)

ŽP B – MŠK Žilina B 0:0
V súboji rezervných tímov – pr-
voligovej Podbrezovej a cor-
goň ligovej Žiliny sa na Horehro-
ní zrodila bezgólová remíza. Prvý 
polčas kvalitného stretnutia vy-
stihuje bezgólový rezultát. Hra 
bola vyrovnaná, bez vážnejších 
gólových príležitostí na jednej, 
či druhej strane. Po zmene strán 
domáci pridali v úsilí, vytvori-
li si viacero gólových príležitos-
tí. Nebezpečenstvo žilinskému 

   V Trnave – Modran-
ke sa 24. apríla usku-
točn i l  t re t í  ročn ík 
Olympiády mládeže, 
v ktorej sa súťažilo v ôsmich športo-
vých disciplínach. V kolkoch sa me-

dzi 32 štartujúci-
mi slovenskými 
klubmi nestra-
tili naši doras-
tenci, z ktorých 
si druhé miesto 
vybojovala Kris-
tína Diabelková 
a z dorastencov 
tretí skončil Ľu-

boš Svitek, o víťazstvo prišiel v úplnom 
závere turnaja.
Poradie dorasteniek: 1. Petra Mlyne-
ková, KK Hlohovec (537), 2. Kristína 
Diabelková, ŽP Šport (494), 3. Natá-
lia Ondrusová, KK Hlohovec (472), 4. 

Dominika Kyse-
licová, ŽP Šport 
(460).
Poradie doras-
tencov: 1. Peter 
Nemeček, MKK 
Stará Turá (565), 
2. Daniel Pažit-
ný, KK Hlohovec 
(563), 3. Ľuboš 
Svitek, ŽP Šport 
(563). Marek Mi-

hok skončil šiesty (535) a Michal Svi-
tek deviaty (521).

(kys)

   Víkendové stretnutia so Slovinskom 
definitívne určia podobu nominač-
ných výberov Slovenska na blížiace 
sa majstrovstvá sveta v kolkoch, kto-
ré sa uskutočnia v máji v nemeckom 
Dettenheime. Do slovenského výbe-
ru žien boli zaradené aj hráčky KO ŽP 
Šport – Gabriela Kuchárová a Katarí-
na Micanová. V poslednom príprav-
nom zápase, 25. apríla v Bratislave, 
podľahla slovenská ženská reprezen-
tácia Slovinsku 0:5 (3372:3573). Muži,  
s hráčmi KO ŽP Šport – Radoslavom 
Foltínom, Ondrejom Kyselicom, Mila-
nom Tomkom, Jaroslavom Truskom 
a Bystríkom Vadovičom, remizovali 
so Slovinskom 4:4 (3713:3710). Body 
hráčov z Podbrezovej: Ondrej Ky-
selica 597, Milan Tomka 618, Rado-
slav Foltín 629 a Jaroslav Truska 606.  

(kys)

   Na trase Trnava – Suchá nad Par-
nou sa 25. apríla uskutočnilo ďalšie 
kolo Slovenského pohára v cyklis-
tike, kde v pretekoch s hromadným 
štartom boli v kategórii mladších žia-
kov: 3. Pavol Kvietok, 8. Tereza Med-
veďová, zo starších žiakov skončil 

6. Michal Donoval, 7. Ivan Schwar-
zbacher, 11. Šimon Vozár. V kate-
górii kadetov obsadil 13. miesto On-
drej Glajza a junior Matej Medveď bol 
12. miesto.                      Peter Medveď

gólmanovi hrozilo najmä po sé-
rii centrovaných lôpt z kopačiek 
Sedliaka a Kočana, ktorým chý-
balo iba presnejšie zakončenie 
Bartoša či Arandeloviča. Na dru-
hej strane v závere mali domáci 
šťastie, keď z nebezpečnej hla-
vičky z päťky išla lopta tesne nad 
Ihradského bránku.

Dorastenci
bez jarnej prehry

   Starší dorastenci FO ŽP Šport 
ostávajú na jar bez prehry aj po 

23. kole prvej ligy. V Trenčíne re-
mizovali s Akadémiou AC Tren-
čín 1:1 a do svojej zbierky získali 
ďalší cenný bod. Zverenci trénera 
Dubínyho aktuálnym výsledkom 
natiahli zaujímavú šnúru – remí-
zovú bodku mali totiž aj ich pred-
chádzajúce dve vystúpenia pro-
ti MŠK Žilina a Dukle B. Bystrica. 
Domáci vyhrávali od 50. minúty, 
remízu zariadil v 78. minúte Jaro-
slav Brisuda (11 m). Hostia mali 
ideálnu príležitosť získať plný bo-

dový zisk, keď Trenčín hral od 70. 
minúty bez vylúčeného hráča, ale 
podbrezovskí mladíci už ďalší gól 
nepridali.
   Jednogólovou remízou skon-
čilo aj vystúpenie mladších do-
rastencov. Oba góly padli z po-
kutových kopov. Vedenia sa 
ujali hostia, gólom I. Vargu z 11 
metrov, domáci za sedem mi-
nút odpovedali vyrovnávajú-
cim gólom. 

M. Vall

Foto: I. Kardhordová

Olympiáda
mládeže

Faško bronzový

Slovenský pohár
v cyklistike Z jarnej prípravy atlétov

Slovenskú reprezentáciu
preverilo Slovinsko denie spolu s nami. 

   Sezóna začína 2. mája v Košiciach 
na GPS mítingu a vyvrcholiť 
by mala na Majstrovstvách 
sveta sedemnásťročných 
v Taliansku (Bresannone) 
a na pretekoch EYOF vo 
Fínsku (Tampere), kde už 

majú istú účasť študentky Súkrom-
ného gymnázia ŽP – Klára Ábelo-
vá a Tatiana Dunajská.               (RS)

Kristína Diabelková

Ľuboš Svitek

Michal Dilský

Extraliga muži
Inter Bratislava B – ŽP A 6:2

3571:3503
Zostava a body: O. Kyselica 643, 
T. Pašiak 594, T. Dilský 585, P. Ši-
bal 598, J. Kriváň + Ľ. Figura 523, B. 
Vadovič 560. Prehrou sa družstvo 
definitívne zaradilo na piatu priečku 
extraligovej tabuľky.

PKŠ Košice A – ŽP B 3:5
3403:3083

Zostava a body: P. Jakubec 535, 
M. Tomka 589, J. Truska 541, J. 
Pešta 596, R. Foltín 582, Ľ. Niščák 
462. Podbrezovské družstvo výhrou 
skončilo extraligovú sezónu 2008-
09 ako majster Slovenska, titul zís-
kalo desiaty raz za sebou.

1.  liga muži
ŽP C – KK Plešivec 6:2

3403:3206
Zostava a body: M. Sršeň 585, T. 
Herich 568, P. Paulečko 567, M. Mi-
hok 556, M. Svitek 570 a Ľ. Niščák 
557. V poslednom kole si tím zopa-
koval umiestnenie z predchádzajú-
ceho ročníka, keď zhodne ako vla-
ni skončil na piatom mieste. Postup 
do Extraligy si priamo vybojovala 
Trstená a z druhé miesta sa do ba-
ráže o dve postupové miesta pre-
bojovala Spišská Nová Ves, ktorá 
sa v dvoch turnajoch stretne s druž-
stvami Hlohovca (druhé v skupine 
západ ) a extraligistami z Trenčína 
a z Interu Bratislava B.

Dorastenecká liga
Pokračovala štvrtým nadstavbo-
vým turnajom o majstra Slovenskej 
republiky  19. apríla v Novom Mes-
te nad Váhom.
Poradie: 1. Stará Turá (1780), 2. 
ŽP Šport (1719), 3. ŠK Modranka 
(1634), 4. Tatran Spišská Nová Ves 
(1618), 5. ŠKK Trstená (1603) a 6. 
Družba Piešťany (1593).
Zostava a body: Ľ. Svitek 567, M. 
Dislý 597, M. Mihok 555 a M. Svi-
tek 539.
V záverečnom nadstavbovom tur-

naji doraste-
n e c k e j  l i g y 
o  m a j s t r a 
SR potvrdili 
svoju domi-
nanciu hráči 
Starej Turej, 
ktorí zvíťazi-
li aj na domá-
cej pôde. Na 
druhom mies-

te v celkovom hodnotení skonči-
la Modranka, tretie patrilo Spišskej 
Novej Vsi. Podbrezovskí doras-
tenci skončili v celkovom hodno-
tení štvrtí a neobhájili minuloročný 
titul. V poslednom turnaji sa skvelo 
predviedol Michal Dilský výkonom 
597 bodov, čo bo druhý najlepší vý-
sledok turnaja a zároveň jeho osob-
ný rekord. V súťaži jednotlivcov sa 
najlepšie darilo Ľubošovi Svitekovi, 
obsadil šieste miesto.

O. Kyselica


