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1 2 3 4 5 6Prihovára sa vám predseda 
Predstavenstva ŽP a.s.

Predstavujeme riaditeľa 
ŽP ŠPORT, a.s.

O pripravovanom
projekte modernizácie ZPO

Uverejňujeme víťazné foto-
grafie našej vianočnej súťaže

Pozvánka na polročné 
prázdniny na Táľoch

Čo si želajú riaditelia
dcérskych spoločnosti

(Pokrač. na str. 3)

   Dňa 19. januára 2012 sa oko-
lo stovky žiakov našich súkrom-
ných škôl zišlo v školskej klu-
bovni na besede s bývalým gu-
vernérom Národnej banky Slo-
venska Ivanom ŠRAMKOM a 
predsedom Predstavenstva ŽP 
Vladimírom Sotákom na tému: 
Slovensko v eurozóne.
   V úvode Ivan Šramko veľmi púta-
vou formou priblížil študentom  Eu-
rópsku úniu od jej vzniku, hovoril 
o integrácii európskej meny, o vý-
zname členstva Slovenska v euro-
zóne  a poukázal na dôsledky, kto-
ré by spôsobil jej rozpad. Predseda 

Predstavenstva ŽP Vladimír Soták  
životnými skúsenosťami demon-
štroval prínos eura pre našu akci-
ovú spoločnosť. 

Víťazkou Slovensko - českej vianočnej súťaže sa stala Alena 
GIERTLOVÁ z energetiky. Zablahoželal a cenu Predstaven-
stva ŽP a.s. jej odovzdal Ing. Ľudovít IHRING, člen Predsta-
venstva a riaditeľ pre kapitálový rozvoj ŽP a.s. Viac na 7. stra-
ne..                                                                  F: I. Kardhordová

Ako hodnotíte uplynulý rok 
z hľadiska zákaziek?
   - Máme za sebou rok, ktorý ne-
bol jednoduchý, ale podarilo sa 
nám naplniť predpokladané ob-
jemy obchodného plánu skoro 
vo všetkých prevádzkarňach. Da-
rilo sa nám v predaji bezšvíko-
vých valcovaných rúr, kontinuál-
ne odlievaných oceľových blokov 
a presných bezšvíkových rúr. Spl-
nili sme aj objemy predaja oceľo-
vých navarovacích oblúkov. Ťaž-
šia situácia bola v predaji veľ-
kých zváraných rúr, ktorý v dru-
hom polroku zaostával. Naopak, 
veľmi ma potešil predaj nové-
ho výrobku – pozinkovaných rúr, 
ich objem bol v II. polroku stabil-
ný, v štvrtom kvartáli sme mesač-
ne pokrývali celú kapacitu linky, 
t.j. 60 ton, čím sme splnili cieľ sta-
novený pre tento sortiment na za-

Ivan Šramko navštívil naše školy

Besedovali o eurozóne

(Pokrač. na str. 3)

   V súvislosti s krízou v roku 2008 
Ivan Šramko  konštatoval, že „... aj 
napriek tomu, že to bol veľký šok 
pre nás všetkých a bolo vidieť, 

že nie sú s tým žiadne skúsenos-
ti, jedna obrovská devíza Železiar-
ní Podbrezová je, že dokázali zare-
agovať oveľa fl exibilnejšie ako iní. 
A aj keď to boli šoky, prežili to bez 
väčšej ujmy. Tieto unikátne skúse-
nosti sú predpokladom pragmatic-
kejšieho vysporiadania sa s podob-
nými situáciami v budúcnosti. To, 
že sa dnes Železiarne Podbrezová 
zbavujú cudzích zdrojov, je veľmi 
dobrá stratégia v neistých časoch. 
Nesmierne si vážim, že v diskusi-
ách na rôznych fórach sú  Železiar-
ne Podbrezová schopné prezento-
vať aj širší pohľad na to, čo sloven-
ská ekonomika potrebuje.“
    Hoci na podobných poduja-
tiach študenti netrpezlivo čakajú, 
kedy bude koniec, tu tomu nič ne-

S Ing. Júliusom Kriváňom, obchodným riaditeľom, hovoríme aj

O ZÁKAZKÁCH NA PRVÝ ŠTVRŤROK
čiatku roka 2011. 
   Minulý rok nebol jednoduchý 
ani z pohľadu vývoja cien. Od za-
čiatku roka sa nám ich darilo na-
vyšovať v súlade s postupne za-
znamenávaným nárastom cien 
vstupných materiálov. Aj keď ich 
cena v priebehu II. a III. štvrťro-
ka postupne klesala, nám sa po-
darilo  bez výraznejšieho poklesu 
ceny udržať až do októbra. V po-
sledných dvoch mesiacoch roka, 
hlavne keď cena oceľového šrotu 
klesala na minuloročné minimum, 
silnel na svetových trhoch tlak zá-
kazníkov na znižovanie cien oce-
ľových výrobkov.
   Aj z tohto pohľadu považujem 
prácu obchodníkov vo všetkých 
spoločnostiach ŽP GROUP na 
Slovensku i v zahraničí, alebo 
priamo v ŽP a.s. – odboru  pre-
daja a marketingu, odboru expe-

dície a obchodnej administratívy, 
za úspešnú. Plánované objemy 
výroby sa nám podarilo v minu-
lom roku predať a takmer všetky 
aj vyexpedovať. Podarilo sa nám 
naplniť aj zámer a podstatu kaž-
dého obchodu - aby všetci zákaz-
níci za dodaný tovar zaplatili. Vla-
ni sme zaznamenali minimum ne-
dobytných pohľadávok a tak mô-
žem byť spokojný s veľmi dobrou 
prácou našich obchodníkov, kto-
rou značnou mierou prispeli ku 
konečným výsledkom hospodáre-
nia našej spoločnosti.
Ako vnímate štart do roku 2012 
a aká je perspektíva pre najbliž-
šie obdobie?
   - Keď sme pripravovali obchod-
ný plán na tento rok, vychádzali 
sme z čísiel predložených výrob-
nými prevádzkarňami, ktoré po-

O otvorení futbalového ihriska s umelou trávou a osvetlením na Skalici čítajte na 4. strane

Vážení spolupracovníci,
   dovoľte, aby som sa vám opäť prihovoril a na prahu nového roka vám 
ešte raz poprial veľa dobrého zdravia a šťastia, aby sme mohli realizo-
vať svoje plány a výzvy. Úspešný rok prajem takisto všetkým zamest-
nancom dcérskych spoločností.
Čím je tento rok špecifi cký?
   Predovšetkým tým, že opäť a ešte vo väčšej intenzite ako v uplynu-
lých dvoch rokoch, počúvame okolo seba len o problémoch vyplýva-
júcich z ekonomickej krízy. Už vlani som niekoľkokrát hovoril, že v tej-
to spoločnosti je kríza, ale je to kríza morálky. Problémy sú okolo verej-
ných fi nancií, ale aj inde.  
   Dnes, mesiac a pol pred voľbami, môžem povedať, že nepoznám jed-
nu oblasť na Slovensku, o ktorej vývoji by som mohol povedať, že je po-
zitívny a že môžeme byť na to hrdí. Naši páni politici, štátni úradníci a 
úradníci vo verejnej správe robia všetko pre to, aby sa oni mali dobre. 
Ani kultúra ich správania nie je adekvátna ich postaveniu.
   Nie je to však predmet môjho dnešného príhovoru k vám. Ja sa ch-
cem zmieniť o tom, čo nás čaká. Obchodný a fi nančný plán na rok 
2012 by mal zabezpečiť, aby sme v tomto roku mohli opäť upraviť 
mzdy našich zamestnancov. Vývoj na trhu však stúpol, hlavne  ceny 
oceľového šrotu. V priebehu decembra a januára idú ceny vstupných 
materiálov hore rýchlejšie, ako ceny na výstupe. Vzhľadom na sku-
točnosť, že v januári máme dostatok zákaziek a naši obchodníci avi-
zujú, že aj február bude naplnený,  som presvedčený, že celosvetová 
spotreba klesať nebude a aj v tomto roku budeme mať dostatok zá-
kaziek pre našu produkciu.
   V každom z mojich príhovorov hovorím o podmienkach, ktoré musí-
me splniť, aby sme si zabezpečili dobré výsledky hospodárenia. Kľúčo-
vou je kvalita, servis..., a to platí aj do budúcnosti. Musím sa však zmie-
niť aj o skutočnostiach, ktoré sa vyskytli v minulom roku a viedli k zásad-
ným opatreniam Predstavenstva ŽP, ktoré sa možno niekomu nezda-
jú. V uplynulých dvoch rokoch sme dostali niekoľko upozornení od od-
boru obrany a ochrany, že vo fi rme sa vyskytli krádeže. Následné opat-
renia Predstavenstva ŽP viedli k zosilneniu kontroly, ale v konečnom dô-
sledku bola prijatá aj nová fi lozofi a zabezpečenia ochrany nášho ma-
jetku. Dnes funguje samostatná spoločnosť ŽP - Bezpečnostné služby, 
ktorej poslaním je zabezpečiť väčšiu ostražitosť. Bolo urobených nie-
koľko zásadných opatrení, z ktorých spomeniem turnikety, nainštalova-
nie prechodových rámov na detekciu kovových predmetov, rozšírený bol 
kamerový systém... V súčasnosti sú prijímané ďalšie opatrenia, smeru-

Prihovára sa vám predseda
Predstavenstva ŽP a.s.

Ing Vladimír Soták

(Pokrač. na str. 3)

Bývalý guvernér NBS I. Šramko a predseda Predstavenstva 
ŽP a.s. V. Soták.                                     Foto: I. Kardhordová

Problematika týkajúca sa eurozóny študentov zaujala.
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Pýtala sa: V. Kúkolová             Foto: I. Kardhordová

AKÝ BUDE PRE VÁS
ROK 2012?

Miroslav HORVÁT, oceliareň
   - Myslím si a dúfam, že to  bude 
dobrý rok. O tých lepších veciach, čo 
ma v ňom čakajú,  zatiaľ nič neviem 
a v prípade tých negatívnejších verím, 
že nebudú až také zlé.

1. Ako hodnotíte rok 2011?
2. Čo očakávate od roku 2012?

Opýtali sme sa riaditeľov dcérskych spoločností

Ing. Jozef URBAN, generálny riaditeľ ŽP Informatika, s.r.o.
1. - Z pohľadu plnenia zá-
kladného poslania našej 
spoločnosti, veľmi dobre - 
všetky požiadavky zo stra-
ny Železiarní Podbrezová 
a.s. a jej dcérskych spoloč-
ností sme splnili. Vývoj no-
vých modulov informačných systé-
mov pre plánovanie, obchod, údrž-
bu, obchodné spoločnosti, infor-
mačná podpora pre ŽP EKO QE-
LET, Žiaromat Kalinovo a ďalšie sú 
toho dôkazom. 
   Z pohľadu predaja mimo sku-
piny ŽP Group, ani dobre, ani zle. 
V športe by to bola remíza. Oča-
kávané výsledky sme síce dosiah-

li, dokonca prekročili, ale 
chceli sme viac. Už rok sa 
pokúšame výraznejšie pre-
sadiť na IT trhu s vlastnými 
SW riešeniami. V minulom 
roku sme prijali sedem mla-
dých ľudí, čo pokladám za 

úspech. Jedna z hlavných úloh do 
budúcnosti je udržať vekový prie-
mer v našej spoločnosti na úrovni 
35 – 40 rokov.
2. - V optimistických očakávaniach 
by som bol trochu opatrný. Úspech 
či neúspech v roku 2012 závisí od 
priveľa faktorov. Priorita je neustále 
zvyšovanie kvality poskytovaných 
služieb pre Železiarne Podbrezová 

a.s. a jej dcérskym spoločnostiam. 
Pre strategické produkty: FIRIS, 
web aplikácie a procesné analýzy 
poskytované hlavne mimo skupi-
ny ŽP Group sa sústredíme na zvý-
šenie efektivity marketingu a podie-
lu realizovaných obchodov. Vytvori-
li sme špeciálny odbor pod vedením 
Ing. Demianovej, ktorého hlavnou 
náplňou je propagácia, rozvoj a pre-
daj uvedených strategických pro-
duktov. Verím, že budeme úspeš-
nejší ako v roku 2011.
   V marci tohto roku nás čaká aj 
jedna príjemná udalosť: oslávime 
piate výročie vzniku ŽP Informati-
ka s.r.o.

Ing. Anna KOVÁČOVÁ, riaditeľka ZANINONI Slovakia s.r.o.
1. - Uplynulý rok hodnotí-
me ako dobrý. Plán ekono-
mických ukazovateľov pre 
rok 2011 bol stanovený opti-
misticky a s očakávaním oži-
venia trhu. Tržby za predaj 
vlastných služieb sme na-
plánovali vo výške 12,5 milióna eur 
a podľa predbežných výsledkov to 
vyzerá, že skutočnosť bude zodpo-
vedať plánu.  V porovnaní s pred-
chádzajúcim rokom dôjde o asi 7 
percentné zvýšenie. Naplánovaný 
zisk vo výške 400 tisíc pred zdane-
ním bude splnený a aj prekročený. 
Za týmito číslami stojí 7273 nami ob-
staraných prepráv, z ktorých  6131 
je exportov do 19 európskych krajín 
(vrátane Slovenska)  a 1142 je im-
portov z 10 krajín. 
   V súvislosti s predchádzajúcimi 
číslami mi nedá  nespomenúť za-
stavenie výroby v dôsledku požiaru 
vo valcovni bezšvíkových rúr v ŽP 
a.s. a jej dopad i pre našu spoloč-
nosť. V apríli, nasledujúcom mesia-
ci po udalosti, sme obstarali o sko-
ro 200 prepráv menej ako je štatis-
tický priemer tohto mesiaca. Znovu 
sme si pripomenuli a uvedomujeme 
si,  aký vplyv a do akej miery je naša 
činnosť naviazaná na materskú spo-
ločnosť. 

   Za podstatnú skutočnosť 
v uplynulom roku považujem 
zavedenie systémovej pod-
pory plánovania nakládky to-
varu v jednotlivých prevádz-
karňach Železiarní Podbre-
zová a.s. Jej prínos je ne-

spochybniteľný a pomáha v každo-
dennej nakládke tovaru na kamióny.
Nemenej významnou udalosťou bol 
aj úspešný recertifi kačný audit ISO 
9001:2008, ako výsledok nášho ne-
ustáleho úsilia ponúkať zákazníkom 
kvalitnejšie a komplexnejšie logistic-
ké riešenia pre ich maximálnu spo-
kojnosť.  
2. - V prvom rade verím, že sa 
v tomto roku nenaplnia predpovede 
o veľkej kríze a recesii,  a že bude-
me môcť obstarať prepravy aspoň 
v takom objeme ako vlani.
   Naša spoločnosť zabezpečuje pre-
pravné služby prostredníctvom part-
nerských dopravcov, prípadne iných 
zasielateľov. Snažíme sa nadviazať 
vzájomnú spoluprácu hlavne s do-
pravnými fi rmami, o ktorých vieme, 
akú kvalitu služieb dokážu ponúknuť 
a do akej miery sa môžeme na nich 
spoľahnúť. Nevyhnutná je tiež otvo-
rená komunikácia a korektná spolu-
práca všetkých zúčastnených strán.
   V decembri minulého roku sme na-

kladali prvé kamióny v novom au-
tomatizovanom sklade valcovne 
bezšvíkových rúr. V tejto súvislos-
ti máme asi najväčšie očakávania. 
Očakávame skrátenie času nakla-
dania kamiónov a aj čakacej doby 
ostatných kamiónov, čo by mohlo 
znamenať ich kratší pobyt v areá-
li ŽP a.s. a zároveň možnosť na-
kladať viac vozidiel v jednej pracov-
nej zmene. Na dobu nakládky však 
majú vplyv ďalšie faktory. Rozho-
dujúcou je vždy špecifi kácia tovaru 
a požadovaný termín vykládky, kto-
ré dostaneme od zákazníka. Tým-
to požiadavkám sa musí prispôso-
biť nakládka v Podbrezovej  v urči-
tom čase a v závislosti na počte na-
kladacích miest, a s ohľadom či ide 
o tovar pre jedného zákazníka alebo 
to bude dvoj,  prípadne viac vyklád-
ka a v akom poradí. 
   Obstaranie každej prepravy je pl-
nenie konkrétnych požiadaviek zá-
kazníka, realizácia každej objednáv-
ky na prepravu je riešením na mieru 
a v prípade potreby aj s doplnkový-
mi službami. 
   Prajem nám spoločne ďalší úspeš-
ný rok 2012.

1. - Uplynulý rok hodno-
tím ako úspešný z hľa-
diska stability spoločnos-
ti a dosiahnutých výsled-
kov hospodárenia. Kro-
kom vpred pre nás v mi-
nulom roku bolo rozšírenie 
našich služieb o správu Apartmá-
nového domu. Keďže ide o spra-

Mgr. Peter SUJA, riaditeľ ŽP Bezpečnostné služby s.r.o.

1. - Rok 2011 bol rokom vzniku našej 
spoločnosti a pre všetkých našich za-
mestnancov bol mimoriadne zložitý. 
Ukončili sme činnosť Vlastnej ochra-
ny ŽP a.s. a začali sme fungovať 
ako súkromná bezpečnostná služ-
ba,  ŽP Bezpečnostné služby s.r.o., 
so všetkým, čo k činnosti samostatnej 

spoločnosti patrí. V roku 2011 
boli uvedené do praxe via-
ceré bezpečnostné opatre-
nia, či už organizačné, alebo 
technické. Ako príklad uve-
diem prechodové detektory 
kovov na strážnych stanoviš-
tiach. Myslím, že úlohy, ktoré boli pred 
nás stanovené, sme splnili.
2. - Neočakávame ľahký rok. Prioritou 
bude poskytovanie kvalitných bezpeč-
nostných služieb pre materskú spo-

ločnosť ŽP a.s. a pre ostatné 
spoločnosti ŽP GROUP. Zatiaľ 
nemáme kapacity, aby sme 
zásadným spôsobom expan-
dovali mimo ŽP GROUP, ale 
ak bude možnosť pozitívne sa 
zviditeľniť kvalitnými služba-

mi, urobíme  všetko pre to, aby sme 
na trhu uspeli.
   Očakávam, že sa nám podarí zní-
žiť celkový počet bezpečnostných inci-
dentov a zvýšiť mieru ich objasnenosti.

Ing. Věra BULÁKOVÁ, riaditeľka ŽP BYTOS, s.r.o.
vovanie domu, technic-
kým riešením úplne odliš-
ného ako sme boli dopo-
siaľ zvyknutí, je to pre nás 
nová výzva.  

2. - Od roku 2012 očaká-
vam, že nás obídu turbulencie, 
ktoré prináša ďalšia etapa hos-

podárskej krízy. Prajem si me-
nej neplatiacich klientov a pre-
dovšetkým si prajem, aby medzi 
ľuďmi panovala slušnosť  a ohľa-
duplnosť, ktorá sa z našej spo-
ločnosti pomaly, ale isto vytráca.

   Rok sme začali opäť o niečo múdrejší, skúsenej-
ší, plní očakávaní a viery, že bude oveľa lepší ako tie 
predchádzajúce, že sa v ňom splnia všetky naše pria-
nia. Naopak s presvedčením, že sa nepotvrdia pred-
povede katastrofi ckých scenárov, či už týkajúcich sa 
predpovedí konca sveta, alebo pokračovania dlhovej 
krízy... 
   Stimulom pre každého z nás sú očakávané rodin-
né udalosti, na ktoré sa vopred tešíme a číha na nás 
aj množstvo prekvapení, o ktorých vopred netušíme.
   Zdravie a šťastie sme si priali na prahu roka 2012 
a nie je to len prázdna fráza. Ak ich máme, plnenie 
ďalších želaní bude výhradne v našich rukách. Týka 
sa to aj novoročných predsavzatí, k splneniu ktorých 
potrebujeme hlavne pevnú vôľu.

Ing. Ivan KOLAJ, odbor technické-
ho a investičného rozvoja
   - Napriek tomu, že nás strašia kon-
com sveta,  myslím si, že to bude 
dobrý rok. Som optimista a takýmto 
predpovediam neverím.

Katarína KELLEROVÁ, odbor tech-
nického a investičného rozvoja
   - V prvom rade, čo môžeme ovplyv-
niť, treba ovplyvniť kladne a čo nemô-
žeme, s tým sa treba zmieriť. Mys-
lím si, že koniec sveta určite nebude, 
katastrofi cké scenáre môžu byť len 
z toho dôvodu, že si ničíme prírodu.

Ing. Alena BETKOVÁ, odbor preda-
ja a marketingu
   - Asi by to mal byť jeden z ťažších 
rokov, no pre našu rodinu bude vý-
nimočným  ukončením bakalárske-
ho štúdia syna, z čoho budeme mať 
najväčšiu radosť. Medializované ka-
tastrofi cké scenáre pre rok 2012 
u mňa nenachádzajú odozvu.

Ing. Václav KORTÁN, ťaháreň rúr
   - Podľa mňa, ťažší. Predpovede 
v ekonomickej, hospodárskej sfére nie 
sú dobré, beriem ich však s nadhľa-
dom. Viac ma trápi úpadok  morálnych 
hodnôt. Na druhej strane sa viem tešiť 
z každodenných maličkostí a dúfam, 
že ich bude v tomto roku dosť, aby sa 
miska váh vyrovnala.

Iveta BLAŽENIAKOVÁ, ŽP Gastroservis 
s.r.o.
   - Normálny, budem šťastná z mojich vnú-
čat, ktorým sa v zahraničí darí a držať im 
prsty do budúcnosti. Myslím si, že ak sa 
niečo stane, tak nie tu na Slovensku, kde 
nás čakajú akurát voľby. Nerozmýšľam 
ešte koho voliť, veď sú tam stále tí istí ľu-
dia a nič podstatné sa doposiaľ nezmenilo.



tvrdzovali nárast výroby v sorti-
mente valcovaných bezšvíkových 
rúr. K zvýšeniu ich výroby prispe-
la samotná prevádzkareň opatre-
niami znižujúcimi „prestoje“ a ve-
dúcimi k lepšiemu využívaniu 
pracovného času. V tomto roku 
máme v pláne realizovať predaj 
valcovaných bezšvíkových rúr 
na mesačnej úrovni okolo 11 tis. 
ton. Z dnešného pohľadu môžem 
konštatovať, že január už máme 
v danom objeme pokrytý. Proble-
matická situácia je so zákazkami 
pre sortiment zváraných rúr, kto-
rá pretrváva od  II. polroka 2011. 
V januári sme z plánovaných 86 
ton naplnili len 56 ton a podľa sú-
časného stavu, situácia ani vo 
februári nevyzerá lepšie. Mesač-
ný plán v sortimente oceľových 

oblúkov je  200 ton, január je zá-
kazkami pokrytý v celej výške 
a rovnaký trend predpokladáme 
aj v ďalších mesiacoch. Výroba 
sa postupne zvyšovala v redukci-
ách, z pár ton na dnešnú úroveň, 
kedy máme zákazky na 10 – 11 
ton mesačne. V sortimente pres-
ne ťahaných bezšvíkových rúr je 
ťaháreň rúr jedinou prevádzkar-
ňou, kde sa nám - v porovnaní 
s minuloročným objemom okolo 
4200 ton, v januári nepodarilo na-
plniť plánované množstvá. Pred-
pokladáme, že situácia sa zlep-
ší, nakoľko máme rozpracova-
nú jednu väčšiu zákazku pre Kó-
reu vo výmenníkových rúrach, čo 
by nám pomohlo prekryť prepad 

v presných rúrach, ktorý momen-
tálne v Európe zaznamenávame. 
Potešiteľná je situácia s ťahaný-
mi rúrami pozinkovanými alebo 
galvanizovanými, kde za pred-
chádzajúce mesiace sme mesač-
né objemy naplnili na úroveň 60 
ton. V sortimente kontinuálne od-
lievaných oceľových blokov sme 
v IV. štvrťroku zaznamenali mier-
ny pokles, január je zatiaľ naplne-
ný mierne nad plán s tým, že čas 
výroby už prevádzkarni vyrobili 
v decembri. Zákazky sa dopĺňali 
ešte v priebehu januára a posled-
ná, 2000 ton pre Poľsko, bola po-
tvrdená minulý týždeň. 
   V oblasti vývoja cien pretrváva 
nejasná situácia, ovplyvnená ne-
ustále klesajúcou cenou oceľové-
ho šrotu v západnej Európe. Táto 
skutočnosť spôsobuje narastanie 

tlaku zákazníkov na znižovanie 
cien. V súčasnosti najstabilnejšie 
zákazky pre I. štvrťrok sú od zá-
kazníka rúrovne z Třinca, kde sa 
mesačný objem ustálil na 3,5 tis. 
tony. V sortimente bezšvíkových 
rúr delených v druhovýrobe je 
plán na celý kvartál naplnený, zo 
460 ton máme zákazkami pokry-
tých 450 ton. Plán pre hydraulic-
ké rúry druhovýroby predstavuje 
na I. štvrťrok zhruba 12 ton, dnes 
do splnenia plánu máme potvrde-
né len tri tony. 
   Z uvedených čísel sa začiatok 
roka nejaví zle, problémy sú len 
v sortimente presných bezšví-
kových rúr a to nielen v objeme, 
ale stretávame sa aj s tlakom zá-

kazníkov na pokles ich cien. Ve-
rím, že s maximálnym úsilím na-
šich obchodníkov i tieto objemy 
naplníme.
   Z pohľadu celkového vývoja, nie 
je jednoduché tento stav defi no-
vať. Verím však, že tak ako sme 
sa stretávali s problémami a na-
koniec sa nám januárové obje-
my podarilo vyriešiť, budeme po-
kračovať aj naďalej. Som opti-
mista, nakoľko máme stabilných 
zákazníkov, ktorí stoja pri nás v 
čase dobrom, ale i v problematic-
kejšom období.
Aké je vaše želanie pre tento 
rok?
   - Samozrejme, že nielen sebe, 
ale aj všetkým svojim kolegom 
prajem hlavne zdravie, veľa chu-
ti a elánu do náročnej práce, veď 
nie je jednoduché napĺňať každý 

mesiac plánované objemy preda-
ja. Podľa informácií od našich za-
hraničných konkurenčných fi riem, 
všetci sa stretávajú s rovnakým 
problémom – zákaziek nie je také 
množstvo, ako tomu bolo pred ro-
kom 2008. Odberatelia s viac ob-
jemovými požiadavkami sa ne-
hrnú tak, ako predtým, naopak, 
o každú zákazku treba bojovať 
a to nie je jednoduché. Preto že-
lám všetkým spolupracovníkom 
v rámci obchodného úseku, či už 
v Podbrezovej, na Slovensku, ale-
bo v zahraničných spoločnostiach 
v Poľsku, Čechách, Taliansku, ale 
aj ďalších krajinách – od  Austrálie 
po Ameriku, aby boli v roku 2012 
úspešní.                                    VK
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 ŽP Výskumno – vývojové 
centrum, s.r.o., v rámci svojich 
výskumných úloh riešilo otáz-
ku zavedenia Dynamického 
modelu riadenia ZPO (zaria-
denia pre plynulé odlievanie 
ocele) v podmienkach oce-
liarne ŽP a.s. Tieto aktivity sa 
premietli do spolupráce s VUT 
Brno – Energetický ústav, kto-
rý na základe podkladov vy-
pracovaných ŽP VVC a oce-
liarne vypracoval projekto-
vú štúdiu: „Nasadenie off-line 
a on-line modelu teplotného 
poľa sochorového kontinuál-
neho odlievania a jeho integ-
rácia do informačného systé-
mu oceliarne ŽP a.s.,“ ktorá 
bola prezentovaná na semi-
nári 18. januára 2012. Hlav-
ným predkladateľom projek-
tovej štúdie je doc. Ing. Jozef 
Štětina, PhD., ktorý je auto-

rom modelu osvedčeného vo 
fi rme EVRAZ Vítkovice Steel 
a.s., kde je v prevádzke už od 
roku 2003 a v Třineckých že-
lezárnach a.s. od roku 2006.   
   Autor štúdie nám povedal: 
„Ide o komplexné riadenie od-
lievacieho procesu na ZPO 
pre ľubovoľné chemické zlo-
ženie tavby a zvolený formát 
v automatickom on-line reži-
me. To umožní zásadným spô-
sobom sledovať a riešiť zvýše-
nie kvality kontinuálne odlieva-
ných oceľových blokov a zvý-
šiť produktivitu výroby na ma-
ximum. Súčasťou ponuky je aj 
simulátor – softvér, ktorý simu-
luje odlievanie a tak je mož-
nosť oboznámiť sa s obsluhou 
a natrénovať si ju bez rizika. 
Softvér bol postúpený ŽP ako 
súčasť riešenia v roku 2011.“ 

O. Kleinová

Dňa 18. januára 2012 sa stretli zástupcovia ŽP VVC, s.r.o, vý-
robného úseku, centrálnej údržby a investičného odboru na 
prezentácii projektovej štúdie riešiacej možnosti realizácie dy-
namického modelu ZPO v našej spoločnosti. Jej autor doc. Ing. 
Jozef Štětina, PhD., patrí medzi priekopníkov v oblasti realizá-
cie dynamických modelov kontinuálneho odlievania ocele.

F: I. Kardhordová

O projekte smerujúcom
k modernizácii ZPO

S Ing. Júliusom Kriváňom, obchodným riaditeľom, hovoríme aj

O ZÁKAZKÁCH NA PRVÝ ŠTVRŤROK

Besedovali...
(Dokonč. z 1. str.)

(Dokonč. z 1. str.)

nasvedčovalo. Aj diskusia sa nies-
la v atmosfére poznamenanej veľ-
kým záujmom o danú tému. Žiaci 
ukázali, že sledujú dianie a budúc-
nosť krajiny a fi rmy, v ktorej majú 
garantované zamestnanie, im nie 
je ľahostajná. Charakter ich otázok 
svedčil, že daná problematika ich 
veľmi zaujala.
Po skončení besedy si Ivan 
ŠRAMKO prezrel areál školy 
a podelil sa s nami o svoje doj-
my:
   - Sú veľmi pozitívne. Mnohokrát 
sme s pánom Sotákom diskutovali 
o tom, prečo školstvo nefunguje tak 
ako by malo a dnes vidím, že môže 
fungovať aj dobre. Klobúk dolu 
pred vybavením tejto školy. Dobrý 
dojem mám aj z diskusie študentov. 
Veľmi pozitívnym prekvapením pre 
mňa bolo poznanie, že  majú záu-
jem a vidieť, že situáciu sledujú.

A čo hovorili po 
besede samotní 
žiaci?
Michal SMO-
LEŇ, IV. D SSO-
ŠH ŽP
   - Bolo to veľ-

mi zaujímavé. Dozvedel som sa 
to, čo som chcel vedieť. Bola to 
beseda s múdrymi a veľmi inteli-
gentnými ľuďmi. Dobre sa to po-
čúvalo.
Marko ŠTEFKO, IV. H SG ŽP
   - Bolo to veľmi dobré, na tých-

to ľuďoch vidieť, 
že vedia o čom 
hovoria a to sa 
žiaľ v dnešnej 
dobe nestáva 
často, že tí, kto-
rí hýbu našou 

ekonomikou, vedia čo robia. Toto 
sú ľudia, ktorí vedia, čo majú ro-
biť a takí by mali sedieť v parla-
mente.
Tomáš ŠUNÍK IV. H SG ŽP
   - Túto diskusiu hodnotím veľmi 

pozitívne, pre-
tože sme mali 
možnosť disku-
tovať s ľuďmi, 
ktorí už niečo 
dokázali v živote 
a hýbu sloven-

skou ekonomikou. Som im vďač-
ný, že sme tu mohli byť, pretože to 
malo pre mňa nejaký zmysel.

O. Kleinová

júce k ešte väčšej „hermetizácii 
únikových prechodov“ v areáli fi r-
my. Po vážnej a zrelej úvahe do-
spelo predstavenstvo k rozhod-
nutiu zatvorenia  stanoviska č. 2 
v starom závode (vstupnej brány 
pod kostolom). Tento vstup bude 
využívaný len v čase havarijných 
a mimoriadnych situácií ako úniko-
vá cesta a rozhodnúť o jej použi-
tí môže člen predstavenstva, prí-
padne hlavný dispečer. Sme si ve-
domí, že toto opatrenie sa dotkne 
niektorých zamestnancov.  Dozve-
del som sa, že niektorí napísali pe-
tíciu, ktorou vyjadrujú svoje výhra-
dy voči zatvoreniu vstupnej brány 
a autobusovému spojeniu.
   Rád by som zdôraznil, že pred-
stavenstvo nemá záujem sťažo-
vať svojim zamestnancom pracov-
né podmienky a aj naďalej im bude 
vychádzať v ústrety. Cez podbre-
zovskú cestu však denne prechá-
dza desaťtisíc motorových vozi-
diel a bezpečnosť našich zamest-
nancov je pre nás prioritou. Navr-
hujem tým, ktorým je ďaleko cho-
diť a nová situácia im nevyhovuje, 
hľadať si na výmenu pracovníkov 
v ťahárni rúr, ktorí by chceli ísť na 
oceliareň a spĺňali by aj kvalifi kač-
né kritériá. Ak nie, tak im už nezo-
stáva nič iné ako zobrať odstupné 
a hľadať si zamestnanie s lepšími 
podmienkami.
   Tento týždeň prišli zástupco-
via Slovenskej správy ciest s ná-

Prihovára sa vám...
vrhom rozšírenia cestnej komuni-
kácie v Podbrezovej s tým, že za-
siahnu do nášho oporného múru 
nad kyslikárňou. S tým sme nesú-
hlasili a obrátili sme sa na minis-
tra dopravy s požiadavkou, aby 
boli začaté práce na projektova-
ní rýchlostnej cesty Banská Bystri-
ca – Brezno s obchvatom Podbre-
zovej.  Ak sa zahraničným investo-
rom, ktorých vítame slavobránami, 
budujú diaľnice, myslím si, že nie-
len Podbrezová, ale celé Horehro-
nie si takúto cestu zaslúži. 
   Žijeme v predvolebnom období, 
a tak sa častejšie stretávam s poli-
tikmi. Denno – denne sa presvied-
čam o tom, že žiaľ mnohí z nich  
majú úplne iné priority ako je ne-
jaké podnikateľské prostredie a 
spokojný občan. Sú to krasoreční-
ci, ktorým vôbec nezáleží na tom, 
aby bol občan každým rokom bo-
hatší a aby bohatla aj krajina, 
v ktorej žije. Kým však v našej kra-
jine bude vládnuť korupcia, inak to 
ani nebude.
   Vážení spolupracovníci,
   iste ste postrehli, že sme prija-
li aj ďalšie opatrenie – zrušili sme 
paušál na plaváreň Mazorníkovo 
a na ľadovú plochu v Brezne. Sme 
rozhodnutí, že do mesta Brezna 
už nedáme ani cent. V minulosti 
sme mu pomáhali v mnohých ob-
lastiach a tam kde je, nie je vďa-
ka štátnym úradníkom. Spoľahli-
vo môžem konštatovať, že aj brez-
nianska nemocnica by nemala na 

rekonštrukciu fi nančné prostried-
ky. Vybojovali sme ich spolu s jej 
riaditeľom. Aj z Brezna by nám 
mohli adresovať petície, mali by si 
ich však adresovať do svojich ra-
dov. Taký dobrý futbal, aký sme 
do Brezna priniesli, tam ešte nikdy 
nebol. Pomohli sme im pri rekon-
štrukcii futbalového štadióna, do-
dnes nám dlhujú peniaze. Dali 
sme Breznu fi nančné prostriedky 
pri výstavbe zimného štadióna, po-
máhali sme, kde sme mohli a vlani 
nám z mesta odpísali, že akcie na 
Táľoch podporovať nebudú.
   Vážení spolupracovníci,
   bránu zavrieť musíme, podmien-
ky na ceste sa zmenili a nám zále-
ží na vašej bezpečnosti. Urobíme 
všetky opatrenia, aby zamestnan-
ci na koncových pracoviskách are-
álu starého závodu mali zabezpe-
čenú stravu. Prosím vás, nerieš-
te to však v budúcnosti  petíciami. 
Myslím si, že v Železiarňach Pod-
brezová sú vytvorené podmienky 
na normálnu komunikáciu. Svoju 
požiadavku, nie však formou pe-
tície, môžete adresovať predsedo-
vi ZV OZ KOVO, ktorý má u nás 
dvere otvorené a spoločne bude-
me problém riešiť. Petície píšu len 
tí, ktorí chcú navodiť nezdravú at-
mosféru.
   Prajem vám dobrý a úspešný rok 
a spoločne si zaželajme, aby tých 
negatív, ktoré vplývajú na našu 
spoločnosť bolo v budúcnosti čo 
najmenej.

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

(Dokonč. z 1. str.)
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   - Zimná príprava bola  
pre nás veľmi proble-
matická  a naše druž-
stvá museli často ces-
tovať za umelou trá-
vou aj do vzdialenosti 
sto kilometrov. S myš-
lienkou vybudovania ihriska 
s umelou trávou sme sa preto 
zaoberali už dávnejšie. Keď-
že máme kompletnú základ-
ňu mládežníckych družstiev 
od prípraviek až po starší do-
rast, ktorý už niekoľko sezón 
hrá najvyššiu republikovú sú-
ťaž, v druhej polovici uplynu-

lého roka vedenie Žele-
ziarní Podbrezová roz-
hodlo o realizácii tejto 
investície. Od dnešné-
ho dňa už máme vy-
pracovaný harmono-
gram a každý deň sa 

bude na ihrisku trénovať. Ne-
bránime sa však ani možnos-
ti poskytnúť priestory vo voľ-
nom čase aj na prenájom pre 
iné oddiely v regióne,“ pove-
dal nám v tento slávnostný 
okamih Ing. Július KRIVÁŇ, 
predseda Predstavenstva ŽP 
ŠPORT a.s.

S akými dojmami pre-
žíva otvorenie zmo-
dernizovaného ihris-
ka riaditeľ ŽP ŠPORT, 
a.s., Ing. Jozef MAR-
ČOK?
   - Tento okamih vní-
mam ako zásadný krok 
k skvalitneniu podmienok na 
zimnú prípravu našich fut-
balistov, seniorského muž-
stva, ale aj všetkých mládež-
níckych tímov. Doposiaľ mu-
seli cestovať za umelou trá-
vou do Banskej Bystrice, prí-
padne do Zvolena a problém 
je vyriešený. Po modernizá-
cii sociálnej budovy bude ih-
risko spĺňať všetky podmien-
ky na to, aby tu mohli muži 
v prípade nepriaznivého po-
časia odohrať aj majstrovské 
zápasy. Je to nepochybne 
krok vpred.
Pán riaditeľ, v novej funk-
cii ste od 1. decembra. Ho-
voriť o tom, aké sú vaše 
predstavy do budúcnosti, 
je azda predčasné.

   - Je to síce krátka doba 
a navyše doposiaľ som pra-
coval v celkom odlišnej ob-
lasti, jedno však viem urči-
te už dnes. Málo sa ponúka-
me okoliu  a z toho mi vychá-
dza, že marketing nefunguje 
na požadovanej úrovni. Hlav-
ným poslaním ŽP ŠPORT-u 
je práca s mládežou. Ak sa 
chceme riadiť mottom: „Čas 
pre nových šampiónov,“ mu-
síme pre to niečo aj urobiť. 
Náš futbalový klub je jedno-

značne najväčší v re-
gióne a má slušnú zá-
kladňu aj v mládežníc-
kych družstvách od 
predžiakov po doras-
tencov. Vychovali sme 
už niekoľkých vynika-

júcich futbalistov. Poteší nás, 
keď niečo podobné vybudu-
jeme aj v ďalších prefero-
vaných kluboch. A ešte viac 
nás poteší, keď raz budeme 
môcť konštatovať, že „ten-
to majster sveta“ je nielenže 
náš odchovanec, ale pochá-
dza z regiónu.
To je náročné predsavza-
tie, ktoré si iste vyžia-
da ešte viac fi nančných 
prostriedkov. 
   - Tak, ako chceme podchy-
tiť pre šport deti z celého Ho-
rehronia, chceli by sme, aby 
to nebol len „podbrezovský“ 
šport. Radi by sme pritiahli 
podnikateľov z regiónu, ktorí 
by sa pridali k nám. Vytvorili 
by sme komunitu, ktorá by sa 
zároveň stretávala na našich 

športových poduja-
tiach a radi by sem 
chodili.
   Mládež je do-
ménou ŽP ŠPOR-
T-u od vzniku spo-
ločnosti. Podmien-
ky, ktoré im vytvára 
hlavný sponzor  Že-

leziarne Podbrezová sú nad-
štandardné a majú možnosť 
rozvíjať svoje nadanie už od 
základnej školy. V súkrom-
ných stredných školách ŽP 
majú vytvorené podmienky 
pre stredoškolské štúdium 
so zameraním na vyšpecifi -
kované športy. Je to fi nančne 
náročné a tých, ktorí by mohli 
prispieť na podporu rozvo-
ja talentovaných detí je iste 
v regióne viac. Veríme, že sa 
k nám pridajú.

V práci s deťmi za zmienku 
stojí aj lyžiarska škola, kto-
rú už roky organizuje ŽP 
ŠPORT, a.s.
   - Od začiatku sa tejto čin-
nosti venuje Ing. Milan Filo, 
ktorý nedávno konštatoval, 
že naučili lyžovať už zhruba 
deväťsto detí v regióne. To je 
tiež úspech
Čo pripravujete pre mládež 
v najbližšom čase?
   - Zaujímavým podujatím 
bude letný kemp kolkárov, 
ktorý sa uskutoční za účas-
ti dorastencov zo zahrani-
čia. Do tohto podujatia chce-
me zapojiť čo najviac našich 
mladých kolkárov.
ŽP ŠPORT ponúka svo-
je služby aj pre verejnosť. 
Môžete nám priblížiť tie ak-
tuálne?
   - Na Štiavničke je k dis-
pozícii športová hala, po-
silňovňa, stolný tenis, spo-
ločenská miestnosť a mož-
nosti ubytovania. Ponúka-
me služby v Kolkárničke pri 
Hrone a v Dome športu sú 
tiež možnosti pre spoločen-
ské posedenie, stolný tenis 
a je tu možnosť zahrať si aj 
kolky. V lete prevádzkujeme 
kúpalisko. Tieto i ďalšie in-
formácie o našich možnos-
tiach budete môcť nájsť na 
web stránke: www.zpsport.
sk, ktorú v súčasnosti aktua-
lizujeme. 
Na začiatku roka spravidla 
odznievajú želania. Aké je 
to vaše?
   -Kľúčovým slovom 
všetkých želaní je spravidla 
šťastie, ja však želám naj-
mä spokojnosť. Ak budeme 
spokojní, znamená to, že 
sme zdraví, aj šťastní. Takže 
všetkým prajem najmä spo-
kojný život.

O. Kleinová

   - Myšlienka a násled-
ne projekt modernizá-
cie futbalového ihriska 
v Podbrezovej na Ska-
lici bol technicky po-
merne náročný, na-
koľko sme sa rozhod-
li čo najviac prác rea-
lizovať vlastnými silami a ne-
mali sme s tým doteraz žiad-
ne skúsenosti. Celá moderni-
zácia sa skladá  z troch hlav-
ných častí - a to  zmena prí-
rodnej trávy za umelú s od-
vodnením celej plochy ihriska, 
inštalácia umelého osvetlenia  
a výstavba dvoch krytých tri-
bún s celkovou kapacitou 264 
sediacich divákov v stiesne-
ných pomeroch štadióna. Tie-
to hlavné tri časti modernizácie 
boli doplnené ešte preložkami 
inžinierskych sietí, výmenou 
trafostanice na napájanie šta-
diónu elektrinou, novým oplo-
tením severnej časti štadiónu 
a vlastného ihriska, zvýšením 
oplotenia v západnej časti šta-
diónu, inštaláciou troch zaria-
dení na zlepšenie tréningu hry 
hlavou. 
   V prvej fáze bol odstráne-
ný starý trávnik, namontované 
odvodnenie ihriska, podklado-
vé vrstvy pod umelý trávnik. 
Paralelne bol vypracovaný 
svetelno - technický výpočet,   
t.j., aké typy svietidiel a ich 
rozmiestnenie na šiestich stĺ-
poch výšky osemnásť metrov 
sú potrebné. Intenzita umelé-
ho osvetlenia bola zvolená na 
úrovni  200 luxov  počas tré-
ningov a 400 luxov počas zá-
pasov. V centrálnej údržbe 
bol vypracovaný vlastný pro-
jekt osvetlenia, prípojky elek-
triny. Návrh stĺpov osvetlenia 

sme robili tiež v centrál-
nej údržbe a ich výrobu 
v druhovýrobe – zva-
rovni rúr. Návrh dvoch 
tribún s celkovou kapa-
citou 264 sediacich di-
vákov až do realizač-
ného projektu taktiež v 

centrálnej údržbe, výrobu a 
montáž tribún sme objedna-
li externe vo fi rme z Horehro-
nia. Všetky práce na štadióne  
boli uskutočňované pod vede-
ním odboru technického a in-
vestičného rozvoja.
   Umelý trávnik je výrobkom 
kanadsko – francúzskej spo-
ločnosti Field Turf Tarkett 
SPORTS. Je to trávnik naj-
novšej tretej generácie s mo-
nofi lamentným vláknom pod 
typovým označením Revolu-
tion 60.  Pri jeho kladení a le-
pení nám neprialo už počasie 
(potreba min. 7 st. C), a tak 
sme museli vyrábať prenos-
né rozkladacie tunely v dĺž-
kach  2 x 65 metrov, ktoré boli 
vykurované a prenášané pod-
ľa potreby dodávateľa umelé-
ho trávnika. 
   Na nové oplotenie sever-
nej časti štadiónu bol použitý 
belgický materiál z oceľových 
valcovaných drôtov, pozinko-
vaných a potiahnutých plas-
tom, čo zaručuje dlhoročnú 
„bezúdržbovú“ životnosť . Tak-
tiež na ihrisku sú nainštalova-
né nové hliníkové futbalové 
brány, nové striedačky. Všet-
ky tieto práce boli uskutočne-
né počas štyroch  mesiacov 
od zrodu myšlienky na moder-
nizáciu tohto štadióna.
   Prajem všetkým futbalistom, 
od žiakov až po A mužstvo 
veľa gólov v súperovej sieti.

Pásku slávnostne prestrihli pred prvým tohtoročným tréningom

Ihrisko na Skalici sa mení na moderný štadión
Dňa 16. januára 2012 bola za prítomnosti Predstavenstva 
ŽP, hlavného garanta a sponzora FO ŽP ŠPORT, slávnost-
ne prestrihnutá páska na zmodernizovanom ihrisku s ume-
lou trávou, s osvetlením a dvomi tribúnami.

Projekt bol technicky náročný
a chýbali nám skúsenosti

Na modernizácii sa vo významnej miere podieľal technický 
úsek Železiarní Podbrezová. O priblíženie realizácie sme 
požiadali Ing. Ľubora SCHWARZBACHERA, člena Predsta-
venstva a technického riaditeľa ŽP a.s.

S riaditeľom ŽP ŠPORT, a.s., Ing. Jozefom Marčokom

„Čas pre nových šampiónov“

Foto: A. Nociarová



PODBREZOVAN 2/2012 STRANA 5

Jaroslava Núterová
ZVONY

(Pokračovanie v budúcom čísle)

(Pokrač z čísla 24/2011)
 „Má fotografickú pamäť a ovláda päť ja-
zykov. Volá sa Lukáš Rakovský,“ riekol 
Martin.
„Máte čo doháňať. Čím sú jeho rodičia?“
„Nemá rodičov, žije so starším bratom,“ 
zbieral Stano taniere. „Párkrát som s ním 
videl Rinu Jergelovú. Lukáš hovorí, že si 
ju asi zoberie.“
„Vážne?“ zdvihol Sajdák obočie. To bude 
zrejme ten prišelec, čo spomínala Beáta, 
napadlo mu. Vedia chlapci viac?
„Pochybujem,“ uškrnul sa Martin. „Veď 
sa poznajú len od jari. Lukáš o sebe ne-
rád rozpráva, ale inak je to fajn kamoš. 
Prišli z Bratislavy a museli byť prachatí, 
lebo na Kiepke kúpili dom a na Táľoch 
majú chatu.“
„Čo robí jeho brat?“ spýtal sa so záuj-
mom Sajdák.
„Je fotograf. Keby ste videli tie fotky – to 
je špičková sila, oco,“ hovoril s obdivom 
Martin. „Ibaže ten Dávid..., je tak trochu 
čudák.“
„V akom slova zmysle?“
„Neviem,“ pokrčil plecami. „Strašne vy-
vádzal, keď som bol prvýkrát u nich. 
Našťastie prišla Rina, odviedla ho preč 
a o chvíľu sa mi ospravedlnil.“
„Podľa mňa k Rine nepasuje,“ dal sa po-
čuť Stano od umývacieho drezu.
„Náhodou k sebe pristanú,“ namietol 
Martin a žmurkol na otca.
„Figu borovú,“ vyprskol starší brat po-
dráždene. „Však nevie ani tancovať!“
 „Ako vieš?“
 „Prečo neboli ani na jednej diske alebo 
zábave, no?“
 „Možno sa nerád ukazuje, možno chodia 
do inej spoločnosti, čo ty vieš?“
 „Prosím ťa! Do akej inej spoločnosti? Je 
to obyčajný chumaj a Rina...“ Vtom sa 
Stano zasekol. Škľabiaca sa tvár mlad-
šieho brata mu dávala na vedomie, že sa 
nechal vyprovokovať.
„Dávno vidím, že si do nej buchnutý, bra-
ček,“ podpichoval ho Martin ďalej. „Dana 
sa môže aj na žabu obrátiť – ty vidíš iba 
Rinu. Kedy pochopíš, že...“
„Drž hubu!“ skočil k nemu Stano a z očí 
mu sršala zúrivosť.
  Počas výmeny názorov sa vrátila upra-
vená Eva Sajdáková a chcela zakročiť, 
no manžel ju pohybom ruky zastavil. Bol 
zvedavý ako ďaleko zájdu, čo sa ešte 
o synoch dozvie.
„Prepáč,“ zdvihol Martin obe ruky dlaňa-
mi nahor k bratovi. „Uznávam, že Rina je 
fantastická kočka, ale je dospelá a ty si 
ledva prešiel pubertou.“
   Konečne Stano zaregistroval rodičov, 
hodil na Martina výhražný pohľad a bez 
ďalších rečí sa vrátil k linke.
„Takže kamoška sa zmenila v lásku,“ po-
znamenala Eva smerom k staršiemu sy-
novi. „Myslela som, že si rozumný, Sta-
no, počítať predsa vieš, či nie?“
„To je môj problém,“ zamrmlal zlostne.
„Usiluj sa ho čím skôr vyriešiť,“ riekla 
matka chladne.
   Fakt som úplne od veci, pomyslel si 
znepokojene Slavo Sajdák. Takéto pre-
meny u dospievajúcich synov by mi ne-
mali unikať, ako správnemu otcovi. Som 
ja správny otec? Ach, dočerta, musím si 
nájsť pár minút a predebatovať s obo-
ma chlapcami postoj k životu. Ak budú 
chcieť.
„To si mal urobiť dávno,“ povedala Eva 
uštipačne s očami upretými na manželo-
vu tvár. „Prestane ich doučovať, koľko sa 
naučia, toľko budú vedieť.“
„Počula si, že Rina má vážnu známosť,“ 
namietol Sajdák unavene. „Istotne ani 
netuší, čo k nej náš Stano cíti a u neho 
je to iba chvíľkové poblúznenie, ver mi.“
„V tom prípade by si ju mal upozorniť,“ 
odpila z pohára červené víno. „Pochybu-
jem, že Stano si od nás dá povedať, nech 

mu ona vysvetlí, že je pre 
neho stará.“
„Nie,“ zapálil si Slavo ci-
garetu. „Najprv sa poroz-
právam so Stanom. Ale 
nie kvôli tomuto som po-
treboval vypadnúť. Ide 
o Petra Kobela. Ela zomiera a on už má 
náhradu.“
 „Ty sa tomu čuduješ?“ pousmiala sa 
Eva. „Človeče, kde žiješ? Ela je cho-
rá vyše dvoch rokov. Pokiaľ viem, Peter 
chodí s Beátou skoro pol roka. Spočítaj 
si, ako dlho sa taký mladý chlap postil. 
Prestali spolu spávať na začiatku Elinej 
choroby a sama ho požiadala, aby si nie-
koho našiel. Nedávno mi prezradila, že 
mieni poprosiť Beátu, aby deťom nahra-
dila matku, ak sa toho nebojí.“
„Nepáči sa mi to,“ krútil hlavou Slavo.
„Dnes ráno ma volali z nemocnice. Pred-
stav si, Ela sedela na posteli a usmievala 
sa. Celá šťastná mi zvestovala, že Beá-
ta je tehotná, takže Peter sa možno doč-
ká vytúženého syna. Opýtala som sa jej, 
či to vie od Beáty alebo od Petra. Ani od 
jedného, jednoducho je o tom  presved-
čená.“
„Má pravdu. Ale oni si myslia, že Ela 
o tom nevie. Bože môj, Eva, nemôžem 
sa zbaviť divného pocitu, že Beáta je..., 
neviem prísť na chuť jej povahe. Keby si 
ju dnes počula – ten cynický, arogantný 
tón a vôbec...“
„Pozri, Slavo, na tvojich pocitoch nezále-
ží. Peter ju pozná lepšie ako ty, vyhovujú 
si po všetkých stránkach. Tvojou staros-
ťou by mala byť vlastná rodina, všetci by 
sme to radi uvítali.“
„Máš právo na výčitky,“ riekol Slavo 
s miernym úsmevom a zmierlivo chytil 
manželku za ruku.
   O zamestnancoch Ďumbiera nepadlo 
viac ani slovo. Manželia Sajdákovi strá-
vili príjemný večer, sami dvaja pri stole 
a ani trochu sa nenudili. Nazvali ho spo-
mienkovým večerom. Eva sa zo žiarlivej 
manželky premenila na milú spoločníčku, 
ktorá zrazu zabudla na seba a s pôžit-
kom počúvala večne zaneprázdneného 
manžela, ktorý jej záujem oplácal nema-
lou mierou. Až upozornenie hlavnej čaš-
níčky ich vrátilo do všednej reality.

...
   Vo štvrtok zaklopala Rina Jergelová na 
dvere riaditeľovej kancelárie hneď o pol 
siedmej ráno. Ešte si nestihol sadnúť za 
stôl.
„Nehnevajte sa, že vás vyrušujem tak za-
včasu,“ ospravedlňovala sa medzi dvera-
mi po zaželaní dobrého rána.
„Poď ďalej, Rina. Dáš si kávu?“
„Neprišla som na kávu,“ povedala Rina 
vážne. Sajdák sa na ňu zvedavo zahľa-
del.
„Včera som mala rozhovor s vaším star-
ším synom, nie práve kamarátsky. Mož-
no,“ zahniezdila sa neisto. „Možno sa ne-
patrí tak zahorúca, ale Stano ma fakt na-
hneval. Nechcem sa sťažovať na jeho 
správanie, hoci by mi nikdy nenapadlo, 
že dokáže byť taký...,  zlý. Prisahám, že 
som mu jedinký raz nedala príležitosť, 
nepodporila som ho, aby mal nárok mys-
lieť si, že...,  prosto odmieta pochopiť, že 
jeho láska ku mne je absurdná a preto 
končím.“
„Končíš s čím?“ založil si ruky na prsiach, 
nespúšťajúc zrak z rozpačitej tlmočníčky. 
„S doučovaním. Vaši synovia to aj tak 
nepotrebujú a dnes chápem, že to bolo 
zbytočné. Hádali sme sa totiž v angličti-
ne a on nespravil žiadnu chybu.“
„A Martin?“
„Viac menej sa vyparil. Vy ste o tom ve-
deli, prečo ste ma neupozornili?“
„Preboha, Rina,“ zasmial sa Sajdák. „Ty 
si si vážne nevšimla, že Stano je do teba 
zaľúbený?“

„Nezbadala som, že by dakedy robil chy-
by úmyselne,“ pokrčila plecami. „Bol ka-
marátsky, pozorný – vysvetľovala som si 
to opačne. Akože mi prejavuje úctu, ako 
staršej osobe. Je mi ľúto, asi som ho zra-
nila. Nerada mu beriem ilúzie o láske, ale 
uznajte sám...“
„To je v poriadku, Rina,“ vzdychol riaditeľ. 
„Je mladý, dostane sa z toho. Robil zo 
seba ťažko chápajúceho len preto, aby ťa 
mohol vídať. Vieš, mne to tiež uniklo, pre-
zradil ho Martin pred pár dňami a chcel 
som si najskôr pohovoriť s ním. Jasné, 
že ťa viac nebudeme zaťažovať. Pred-
pokladám, že podrobnosti sa od teba ne-
dozviem.“
„Načo by vám boli?“ uškrnula sa. „Nepo-
kazila som vám náladu?“ dodala opatrne.
„Nie, nie, ale keď už je reč o tebe,“ po-
zrel na dievča váhavo. „Počul som o tom 
fotografovi.“
   Rina neuhla očami, s búšiacim srdcom 
čakala ďalšie slová. Sajdák si odkašľal. 
„Si dobré dievča, Rina a nerád by som, 
aby si na niekoho doplatila.“
„Mám dosť rokov na to, aby som...“ zača-
la pomaly, ale nedal jej dohovoriť.
„Rozumej, Rina, ja ťa nechcem poúčať 
s kým máš alebo nemáš chodiť. Nie si 
osemnástka, no napriek tomu by si sa 
mala presvedčiť o minulosti Dávida Ra-
kovského.“
„Čo vy viete?“ Rina sa neovládla, v tvári 
sa jej zračil strach. „Dávid je muž, o akom 
som snívala a viem o ňom všetko.“
„Naozaj všetko?“ 
„Samozrejme,“ potvrdila netrpezlivo. 
„Koho svrbel jazyk, Mariána či Beátu. Tí 
dvaja mi lezú parádne na nervy.“
„Čím, prosím ťa?“
„Objavujú sa v najnevhodnejšej chvíli, 
kamkoľvek sa pohnem. Raz jeden, raz 
druhý a je im jedno, či som sama,“ chŕli-
la zo seba rozhorčene. „Špehujú ma, a ja 
nechápem, prečo. Mariána som párkrát 
vyhodila, jeho dotieravosť nemá hrani-
ce. Beáta sa skrýva za pláštik priateľstva 
a myslí si, že na to naletím.“
„Oni majú inú verziu,“ povedal Sajdák ne-
dôverčivo.
„Je mi jedno komu veríte,“ vstala Rina 
energicky a planúce oči zapichla do ria-
diteľových. „Dávida ľúbim, on ľúbi mňa 
a svoje šťastie si nedáme vziať. Naša mi-
nulosť i budúcnosť patrí len nám, rozu-
miete?“
„Upokoj sa, Rina,“ tíšil ju. „Chcel som sa 
uistiť, že ti nehrozí nebezpečenstvo.“
„Prepáčte, pán riaditeľ,“ zahanbila sa za 
svoj výbuch.
„Tvoje šťastie zrejme leží na srdci via-
cerým ľuďom, no mala by si si poriadne 
zvážiť, či sa k tebe Dávid hodí, či ti bude 
rovnocenným partnerom, lebo..., zmenila 
si sa, Rina, si iná.“
„Niečo robím zle?“
„Nemyslím pracovne. Ešte stále si tá 
dobrá víla z rozprávky... Vieš čo, ne-
chajme tento rozhovor na príhodnejšiu 
chvíľu.“
   Rina Jergelová si dobre uvedomovala, 
že tajomstvo Dávida Rakovského v nej 
zanechalo určitú stopu. Napriek tomu 
ho milovala celou dušou. Často mávala 
chvíle, kedy by najradšej smutnú spoveď 
vytrela z pamäte, občas banovala, že ho 
k nej vyprovokovala. Teraz jej od detstva 
ťažko skúšaná duša sa musí vyrovnať 
i s bremenom milovaného človeka. 
   To nestačilo. Starosti začala robiť sta-
rá mama. V auguste pripravovaná oslava 
sedemdesiatky sa nekonala. Anastázia 

sa uložila do postele a od-
mietla vstať s tvrdením, že 
pre ňu už tieto akcie skon-
čili. Doslova z jedného dňa 
na druhý sa na tejto vitál-
nej, stále dobre naladenej 
sedemdesiatničke objavo-

vali typické znaky staroby. Akoby strati-
la chuť do života, dokonca prestala fajčiť, 
iba kalíštek Becherovky si dopriala každé 
ráno. Kým bola Rina mimo domu, star-
ká uvarila, čo – to porobila v záhrade, ale 
popoludní a večer sa zatvorila v spálni 
a opätovne sa na niečo vyhovárala.

   Vo fotoateliéri bolo ako vždy rušno. 
S trucovitými deťmi sa vari vrece roz-
trhlo, pomyslel si unavene Dávid, keď 
zasa musel použiť riadnu dávku trpezli-
vosti i dôvtipu, aby dostal päťročnú rato-
lesť pred objektív spolu so starými rodič-
mi. Spotené dievčatko sa zrazu dokáza-
lo nevinne, roztomilo usmievať, pridalo aj 
pár samostatných kreácií a tým prekvapi-
lo i samotného Dávida. Po ich odchode 
si uľahčene vydýchol a dal sa upratovať 
pomôcky. Čakali ešte štyria zákazníci, 
našťastie všetci potrebovali fotky na ob-
čianske preukazy, to šlo rýchlo. Keď sa 
za posledným zamkli dvere, Andy prišiel 
za Dávidom s novinami v rukách.
„Zajtra otvárajú výstavu,“ ukazoval člá-
nok, ktorý oznamoval čas a miesto kona-
nia fotografickej výstavy.
„Viem,“ prikývol krátko Dávid a pokračo-
val v upratovaní.
„Nemrzí ťa?“ sondoval Andy zvedavo.
„Sám neviem. Rina ma prehovárala, aby 
som to skúsil, lenže neskoro. Nebol by 
som stihol všetko tak, ako som si to pred-
stavoval. Jediným riešením bolo zmenšiť 
sériu, ale to by už nebolo ono.“
„Tak aby si začal, o rok bude znova vý-
stava,“ odporučil mu. „Mimochodom, vieš 
o tom, aký máš na Rinu vplyv?“
„Ja?“ Dávid zmeravel.
„No, vždy bola spontánna, úprimná a te-
raz mi pripadá akási zadumaná. Myslím, 
že ju niečo trápi.“
   Dávid mlčal. Šéf na neho vyčkávavo 
hľadel, v jeho postoji sa črtalo niečo ne-
priateľské. „Nemáš mi k tomu čo pove-
dať?“
„Ani nie,“ odvetil Dávid a priamo pozrel 
na šéfa. „Prečo sa nespýtaš Riny?“
„Vždy sa rozhovoru o tebe šikovne vy-
hne. Voľačo s tebou nie je v poriadku, 
Dávid, a buď si istý, že ja na to prídem. 
Alebo mi to povieš sám?“
„Nemám ti čo povedať,“ snažil sa o po-
kojný tón.
„Rina je moja jediná príbuzná, prežila si 
svoje a ja nedopustím, aby bola nešťast-
ná, rozumieš?!“ Andy zvýšil hlas, v kto-
rom Dávid počul jasnú hrozbu. „Bude lep-
šie, keď ju necháš na pokoji, lebo infor-
mácie, ktoré som o tebe nazbieral a ešte 
nazbieram, nehovoria vo tvoj prospech. 
Čo máš za prstami? Prečo si sedel?“
„Nesedel som,” vystrel sa poblednutý 
Dávid. „Register mám čistý, tvoj informá-
tor blafuje. Tuším prečo.“
„Vieš o koho ide?“
„Samozrejme. Ak ťa bude aj naďalej in-
formovať, mal by si ísť zbierať niekde 
inde.“
„Čo tak u teba?“
„Ja sa ťa na súkromie nespytujem a ne-
mienim sa zdôverovať so svojím. Pozri, 
Andy, ak ma chceš vykopnúť, urob to bez 
zbytočných rečí.“
„Nechcem ťa vykopnúť. Chcem, aby si sa 
s Rinou rozišiel.“
   Dávid Rakovský ledva skryl prekva-
penie. To nebolo želanie, to bol rozkaz 
vyslovený s nutnou dávkou nezmieriteľ-
nosti, rozkaz, nad ktorým sa nediskutuje. 
Šesť mesiacov spolupráce s Andym pre-

svedčilo Dávida o šéfovej povahe. Jeho 
šovinizmus, arogancia, občas až krutosť 
sa prejavovala naplno hlavne keď nebola 
prítomná Karola. Jedine ona ho dokáza-
la trocha utlmiť. Lenže krotiteľka je tesne 
pred pôrodom doma, Andy si mohol do-
voliť takýto rozhovor so zamestnancom. 
„Si fotograf na profesionálnej úrovni, Dá-
vid,“ pokračoval šéf nepatrne miernej-
ším tónom. „Ako takého by sme ťa nera-
di stratili. Ovšem, čo sa týka tvojho vzťa-
hu k mojej sesternici, odporúčam ti, aby 
si ho čo najskôr ukončil. Rina si dá po-
vedať, ak nie od teba, nájdem spôsob, 
akým ju oslobodím.“
„Ja predsa Rine nechcem ublížiť,“ pove-
dal rozhodne Dávid.
„To by som ti ani neradil,“ pohol sa Andy 
k dverám.
   Dlhší rozhovor na túto tému nemal 
význam. Šéf oznámil zamestnancovi, 
čo bolo nevyhnutné a prípadné námiet-
ky jednoducho odmietal. Absolútne ho 
netankovalo, čo si o jeho rozkaze mys-
lia zúčastnené osoby.
   S Rinou mal totiž výmenu názorov vče-
ra a škaredo sa pohádali. Marián Sameš 
mu pri osočovaní Dávida výdatne pomá-
hal, čo Rinu privádzalo do nepredstavi-
teľnej zúrivosti. Kam sa podela tichá, 
nežná, trpezlivá víla, ktorá už len svojou 
existenciou spôsobovala dobro? Zrazu 
pred nimi stála bojovná Jana z Arku. Naj-
prv iba počúvala, dávajúc si v duchu do-
kopy odpovede na ich dôvodenie, argu-
menty, no ich dlho trvajúce duo prerušila 
ráznymi slovami: „Zbytočne sa namáha-
te, chlapci. Ja nie som mäkký koláč, na 
ktorý stačí dať sladkú polevu a zjesť ho. 
Také ľahké to so mnou nebude.“ Nevzdá-
vali sa a v nočných hodinách sa rozišli 
v ostrej, nepríjemnej hádke.
   Rina sa pokúšala telefonicky spojiť 
s Dávidom. V ateliéri jej pokusy stros-
kotali u bratranca, na domácom čísle sa 
ozval buď záznamník alebo Lukáš. 
   Z pohrebu Ely Kobelovej sa vracala 
v sprievode Mariána. Nadmieru rozru-
šená mu dovolila podopierať ju a neuve-
domujúc si to, odprevadil ju až domov. 
Vďaka Andymu sa celkom obstojne vy-
znal v dome, takže bez problémov uva-
ril čaj. Skrehnutá Rina rada prijala horú-
cu tekutinu. Marián vzal do dlaní jej stu-
dené nohy a jemne ich trel. 
„Čo robíš?“ chcela sa odtiahnuť.
„Hrejem ti nohy,“ usmial sa, pričom jej 
prechádzal prstami po členkoch, zablú-
dil na lýtka, dotkol sa kolien. „Si celá stu-
dená.“
„Okamžite prestaň,“ ťahala nohu k sebe, 
ale mala ju ako v kliešťach.
„Prečo?“ vzhliadol k nej nevinne. „Robí ti 
to dobre, nie? Keby si si dala dolu tie si-
lonky, bolo by to účinnejšie, ver mi. Som 
v tom odborník. Ach, Rina, začínaš sa 
chvieť vzrušením, je to príjemné, však?“
   Kľačal pred Rinou a trúfalo žiadostivé 
ruky chceli uväzniť i druhú nohu. Ich ma-
jiteľka bola rýchlejšia. Položila pravé cho-
didlo na rameno muža a odstrčila ho. Vy-
mrštila sa z gauča ako šíp z luku, blesku-
rýchlo otvorila dvere na obývačke. 
„Zmizni!“ zasyčala nenávistne.
Marián pomaly vstal. S ironickým úsme-
vom na perách, s chladnými očami sa 
priblížil k Rine. „Viem, že máš kurz se-
baobrany,“ uškrnul sa. „V mojom prípade 
ti nepomôže, aj tak ťa dostanem. Dávid 
môže mať nehodu, potom budeš možno 
múdrejšia.“
„Nenávidím ťa,“ povedala znechutene.
„Aspoň niečo ku mne cítiš,“ skonštatoval 
sucho. „Aj trpezlivosť má svoje hranice. 
Rina, si nebezpečne blízko, nenúť ma, 
aby som ti musel ublížiť. Neber to ako vy-
hrážanie, dúfam, že na to prídeš sama. 
Budeš moja.“
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Jedálny lístok 30. 1 - 5. 2. 2012 Jedálny lístok 6. - 12. 2. 2012
Pondelok

Polievky: boršč s mäsom, pečivo
francúzska, pečivo

Brav. rezeň s broskyňou a syr., zem., šalát
Perkelt z morčacieho mäsa, cestovina

Zapekaná mäsová ryža
Parížsky šalát, pečivo

Rizoto natural so zeleninou
Lievance s džemom, kakao

Bageta šunková so šalátom (šunka, uhorka šal., 
paprika, paradajky, šalát konz.)

Ovocný balíček
Utorok

Polievky: paradajková s cestovinou, pečivo
kapustová letná, pečivo

Údené mäso, kapusta, knedľa
Mexický hovädzí guláš, ryža, šalát

Varená brokolica, kôprová omáčka, zemiaky
Horehronský syrový šalát, pečivo

Zapekaná ryba so šampiň., šalát z čer. kapusty 
s kukuricou

Domáce pečené buchty tvarohové, kakao
Celozrnná bageta čínska (šunka, paradajka, ster. 
uhorky, čínska kapusta, mrkva, čínsky dressing)

Vyprážaný brav. rezeň so sezamom, pečivo
Streda

Polievky: fazuľová kyslá, pečivo
roľnícka s krupicovými haluškami, pečivo

Pečené kuracie stehno, tarhoňa, šalát
Husárska roláda, zemiaky, uhorka

Pizza diabolská
Šalát študentský, pečivo

Kuracie prsia na hubách, karfi ol s brokolicou
Maxi buchta s orechovo-višňovou plnkou,

vanil. krém
Bageta s kuracím mäsom (kuracie mäso, hláv. ša-

lát, kukurica, kapia, pikantný dressing)
 Mliečny balíček

Štvrtok
Polievky: kyjevské šči, pečivo

mrkvová s pórom, pečivo
Sviečková hovädzia pečienka, knedľa

Morčacie prsia plnené Nivou, ryža, šalát
Fašírka, paradajková kapusta, zemiaky

Fazuľový šalát so salámou a chrenom, pečivo
Zapekaný brav. rezeň so syr., zeleninová obloha

Šišky s Nutelou, kakao
Celozrnná bageta mexická (šunka, mrkva, paradaj., 
ster. uhor., syr, červ. kapusta, fazuľa, kukurica, hrá-

šok, dressing)
Pečená brav. krkovička, pečivo

Piatok
Polievky: slovenská hubová, pečivo

hrachová s krúpami, pečivo
Čiernohorský vypráž. brav. rezeň,

zem. kaša, kompót
Námornícke hovädzie mäso, slov. ryža, šalát

Losos s cestovinami, citrónová omáčka
Bulharský šalát s brav. mäsom, pečivo 

Zapekané zemiaky s pórom
Zemiak. knedličky tvar.-čučoried., mak. posýpka

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

Ovocný balíček
Sobota

Polievka: mexická, pečivo
Sikulský bravčový rezeň, knedľa

Zbojnícke kuracie stehno, ryža, šalát
Bageta Apetito (šunka, ster. uhorky, kapia, pór,

čínska kapusta, syr, dressing)
Nedeľa

Polievka: sedliacka, pečivo
Detvianska nátura, opekané zem., uhorka

Prírodné kuracie prsia, tarhoňa, šalát
Bageta Gurmán (lahôdkové kare,

ster. uhorky, vajce,
maslo, horčica)

   Každoročne sa prostredníctvom 
ankety zverejnenej v Podbre-
zovane pýtame, čo zamestnan-
ci uprednostňujú vo svojom pra-
covnom živote. Za druhý polrok 
2011 sme zo získaných odpove-
dí zostavili dva rebríčky hodnôt. 
Prvý sa viaže priamo s ukazova-
teľmi spokojnosti v pracovnej sfé-
re a druhý s ukazovateľmi spokoj-
nosti v mimopracovnej oblasti.
   Pre zamestnancov, ktorí sa 
zapojili do nášho prieskumu, je 
spomedzi všetkých ukazovate-
ľov spokojnosti v pracovnej ob-
lasti najdôležitejšia práve isto-
ta stáleho zamestnania. Na dru-
hom mieste si v práci najviac ce-
nia možnosť zvyšovania si kvalifi -
kácie a na treťom mieste vyplate-
nie ďalších miezd zamestnancom 
(dovolenková a vianočná mzda). 
Ďalšie ukazovatele spokojnosti 
sa umiestnili v nasledovnom po-
radí: dobré medziľudské vzťahy 
na pracovisku (4. miesto), rast 
miezd a možnosť uplatniť svoje 
odborné schopnosti (5. miesto), 
bezpečnosť na pracovisku (6. 
miesto), hrdosť na prestíž našej 
akciovej spoločnosti (7. miesto), 
informovanosť o náplni vlastnej 
práce (8. miesto), dobrá úroveň 
sociálnych zariadení na praco-
visku (9. miesto), informovanosť 
o výsledkoch pracoviska a lepšie 
technické vybavenie pracoviska 
(10. miesto), kvalita stravovania 
(11. miesto).
   Na vrchole rebríčka najdôleži-
tejších ukazovateľov spokojnos-
ti, ktoré súvisia s mimopracovnou 
sférou zamestnancov, sa umiest-
nila zdravotná starostlivosť. Tes-
ne pod ňu zamestnanci určili za-

bezpečenie úrazového poistenia. 
Trojicu najdôležitejších faktorov 
v mimopracovnej oblasti uzatvára 
sociálna starostlivosť o zamest-
nancov (rehabilitačné pobyty, kú-
peľná liečba a pod). Na ďalších 
miestach sa nachádzajú ukazo-
vatele v nasledovnom poradí: 
možnosť návštevy ponúkaných 
kultúrnych podujatí (4. miesto), 
odmeny pri významných pracov-
ných a životných jubileách (5. 
miesto), možnosť dôchodkového 
pripoistenia - doplnkové dôchod-
kové poistenie (6. miesto), pou-
kážky na nákup liekov (7. miesto), 
možnosť návštevy športových 
podujatí  - futbal, kolky, cyklistika 
a pod. (8. miesto), vyššie odchod-
né do dôchodku (9. miesto), re-
generácia síl vo vybraných zaria-
deniach - sauna, telocvičňa, ma-
sáže (10. miesto), zabezpečenie 
dopravy do zamestnania, mož-
nosť rekreačného športovania vo 
voľnom čase a ponuka prázdni-
nových rekreácií pre deti zamest-
nancov fi rmy (11. miesto), odme-
ny darcom krvi (12. miesto).
   Do posledného prieskumu spo-
kojnosti sa zapojilo 24 zamest-
nancov rôznych organizačných 
útvarov. Spomedzi tých, kto-
rí nám zaslali návratku aj s ku-
pónom, sme vyžrebovali Milana 
Svinčiaka z  Gork. Výhercovi sr-
dečne gratulujeme a odmeníme 
ho vecnou cenou, ktorú si môže 
vyzdvihnúť na 1. poschodí perso-
nálnej budovy v starom závode. 
Ďakujeme všetkým, ktorí sa do 
nášho prieskumu zapojili a praje-
me úspešný začiatok nového ka-
lendárneho roka.

(Pp)

Súkromné gymnázium ŽP a Súkromná stredná odborná ško-
la hutnícka ŽP, ul. Družby 554/64, 976 81 Podbrezová, príj-
mu do pracovného pomeru s nástupom od 1. marca 2012 na 
zastupovanie počas materskej dovolenky

kvalifikovaného pedagogického zamestnanca
s aprobáciou anglický jazyk.

Požadované vzdelanie - VŠ pedagogického zamerania.
Písomné žiadosti s profesijným životopisom a s neoverenou 
fotokópiou dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní po-
sielajte na korešpondenčnú adresu: 

Súkromné gymnázium ŽP
Ul. Družby 554/64

976 81 Podbrezová
alebo elektronicky na adresu: zingorova@ssosh.sk

Ďalšie informácie o pracovnej pozícii: PaedDr. Katarína Zin-
gorová, zástupkyňa riaditeľky pre teoretické vyučovanie, tel. 
kontakt: 048/671 2738

   Chrípka je vysoko nákazlivé 
vírusové ochorenie dýchacích 
ciest, rýchlo sa šíriace hlavne 
v uzatvorených priestoroch s 
väčším počtom osôb. Ocho-
renie začína veľmi rýchlo po 
usídlení vírusu v sliznici no-
sohltana. Prameňom nákazy 
je chorý človek, ktorý pri ký-
chaní, kašľaní alebo rozpráva-
ní vylučuje do okolia kvapôč-
ky obsahujúce choroboplod-
né zárodky. Od nakazenia po 
prvé príznaky môže uplynúť 

Pondelok
Polievky: hovädzia s cestovinou, pečivo

fazuľová so salámou, pečivo
Maďarský hovädzí guláš, knedľa

Sečuánske morčacie prsia, ryža, šalát
Varený karfi ol, syrová omáčka, zemiaky

Cestovinový šalát s tuniakom
Pohánkový karbonátok so zelen., zem., šalát

Palacinky s džemom a čokoládou
Bageta indická (kuracia šunka, ster. uhorky, červ. 

kapusta, syr, pikantný dressing)
Mliečny balíček

Utorok
Polievky: terchovská, pečivo

krupicová so zeleninou, pečivo
Jarné kuracie stehno, zemiaky

Brav. rezeň s pečeňou, slov. ryža, šalát 
Plnená hlávková kapusta, knedľa

Pikantný syrový šalát, pečivo
Zapekané graham. cestoviny so zeleninou

Višňový koláč, kakao
Bageta salámová so šalátom (saláma, uhor. šalát., 

paprika, paradajky, šalát. konz.)
Vyprážané kur. stehno v cestíčku, pečivo

Streda
Polievka: krúpková, pečivo
brokolicová dánska, pečivo

Brav. mäso na čínsky spôsob, ryža, šalát
Pečené morčacie stehno, červ. kapusta, knedľa

Šampiňóny na paprike, cestovina
Grécky šalát, pečivo

Halušky s kyslou kapustou
Rezance s orechmi

Bageta s pikantným mäsom (pik. brav. mäso, hláv-
kový šalát, paradajky, paprika, dressing)

Ovocný balíček
Štvrtok

Polievky: zeleninová s rajbaničkou, pečivo
oravská fazuľová, pečivo

Goralská pochúťka, cestovina
Vypráž. morčací rezeň ovčiarsky, zem., šalát

Klužská kapusta
Brokolicový šalát s kur. mäsom a olivami, pečivo 

Ryžový nákyp
Šúľance so strúhankou

Celozrnná bageta syrová (maslo, syr Niva, syr 
údený, vajce, hlávkový šalát, kapia)

Vyprážaná ryba, pečivo
Piatok

Polievky: údeninová, pečivo
špenátová so syr. haluškami, pečivo

Hovädzie dusené, paradaj. omáčka, knedľa
Kuracie prsia na hubách, ryža, šalát

Roľnícke zemiaky, uhorka
Windsorský šalát, pečivo

Pečená ryba s bylinkami, mexická zelenina
Hanácke koláče, kakao

Bageta Gurmán (lahôdkové kare, ster. uhorky,
vajce, maslo, horčica)

Mliečny balíček
Sobota

Polievka: slovenská šajtľava, pečivo
Kuracie prsia plnené bryndzou, zem., šalát
Bravčové mäso na rasci, tarhoňa, uhorka

Bageta šampiňónová so šunkou
(šunka, šampiňóny, vajcia, syr, čínska kap.,

kukurica, dressing)
Nedeľa

Polievka: držková, pečivo
Nitrianske bravčové stehno, knedľa
Poľský hovädzí rezeň, ryža, šalát

Bageta s kuracím mäsom (kur. mäso,
hlávkový šalát, kukurica, kapia, pikantný dressig)

Chrípkové ochorenie a nachladnutie
18 až 71 hodín. Ochorenie sa 
začína pocitom zimnice, ma-
látnosťou, vzostupom teplo-
ty na 39 – 40 stupňov C, vý-
razným pocitom únavy až vy-
čerpania. Najťažšie prízna-
ky chrípky pretrvávajú 2 – 3 
dni, choroba často pokračuje 
a trvá až desať dní. Veľa cho-
rých „hrdinsky prechodí chríp-
ku,“ pričom si neuvedomujú, 
že môžu byť prameňom ná-

kazy pre iných a sú vystavení 
zvýšenému riziku vzniku kom-
plikácií s možnými prechodný-
mi, resp. trvalými následkami.  
Závažnosť ochorenia spočíva 
vo vzniku komplikácií – predo-
všetkým zápalu pľúc. Väčšina 
ťažkých ochorení a úmrtí spo-
jených s chrípkou sa vyskytuje 
u tzv. „rizikových skupín ľudí“ 
– malých detí, starších ľudí 
a pacientov s poruchami imu-

nity alebo so závažnými chro-
nickými ochoreniami.

Prevencia – hlavnou zásadou 
sú tekutiny (čistá voda, zrie-
dené ovocné šťavy, zelené či 
ovocné čaje), zvýšenie prísu-
nu vitamínu C (kyslá kapusta, 
citrusy, červená paprika, ze-
miaky) a vitamínu E (orechy, 
mak, strukoviny a mlieko). Dô-
ležitou zásadou je hygiena 

(pravidelné umývanie rúk).

Prírodné liečivá – najlepším 
prírodným antibiotikom je ces-
nak, jeho šťava dokáže zabí-
jať či spomaliť množenie viac 
ako 20 druhov baktérií a 60 
druhov plesní. Na posilne-
nie organizmu je vhodný ci-
buľový čaj. Pri horúčke môže-
te namočiť ponožky do rozto-
ku octu a vody (1:1), studené 
si ich natiahnuť na nohy a ne-
chať hodinu a pol pôsobiť. 

Prieskum spokojnosti



Dňa 20. januára uplynulo jede-
násť rokov odvtedy, ako nás na-
vždy opustil manžel, otec a sta-
rý otec

Bartolomej MARTINEK
z Podbrezovej.

Venujte mu tichú spomienku spo-
lu s nami.

Smútiaca rodina
...

Dňa 21. januára uplynie 5 rokov 
od smrti nášho milovaného man-
žela, otca a starého otca

Vladimíra SLOSIARA
z Valaskej.

Kto ste ho poznali, venujte mu ti-
chú spomienku. 

S láskou spomína manželka,
syn a dcéra s rodinami

...
Dňa 31. januára uplynú tri roky 
odvtedy, ako nás po dlhej a ťažkej 
chorobe vo veku 60. rokov opustil 
náš milovaný syn a otec 

Jiří MORAVEC
z Podbrezovej - Štiavničky.

Kto ste ho poznali, venujte mu ti-
chú spomienku.
S láskou spomínajú matka Zdenka, dcéry Moni-

ka, Lenka a syn Juraj
...

Dňa 6. februára si pripomenieme rok odvtedy, 
ako nás navždy opustila milovaná manželka, 
mama a stará mama

Viera TRUNEKOVÁ
z Podbrezovej.

S láskou a úctou spomínajú man-
žel, deti s rodinami

...
„Osud je občas veľmi krutý, ne-
vráti čo raz vzal.Zostanú iba spo-
mienky a v srdci veľký žiaľ.“
Dňa 5. februára si pripomenieme 
smutné dva roky od smrti milova-
ného človeka

Heleny ŠTELLEROVEJ.
Kto ste ju poznali, spomeňte si 
s nami.

Smútiaca rodina
...

„Tá rana v srdci bolí a zabudnúť nedovolí. Prázd-
ny je dom, smútok je v ňom zostala nám len bo-
lesť a spomienka v ňom.“
V januári sme si pripomenuli šestnásť rokov od 
úmrtia nášho milovaného otca

Ondreja KOREŇA z Valaskej
a

jedenásť rokov od úmrtia milovanej matky 
Emílie KOREŇOVEJ z Valaskej.

S láskou a úctou spomína dcéra Božena s ro-
dinou,

vnúčatá a pravnúčatá
...

Dňa 7. januára sme si pripome-
nuli prvé výročie odvtedy, ako nás 
opustila naša drahá mama, stará 
mama a sestra

Božena MÁLIKOVÁ.
Venujte jej spolu s nami tichú 
spomienku
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Inzertná služba

Spomienky

Na slovíčko

   Kritériá dostať sa do žrebovania splnilo 64 našich 
čitateľov zapojených do vianočnej súťaže. Za prítom-
nosti JUDr. Radima Kochana bola vyžrebovaná Elena 
Giertlová z energetiky, ktorá získala cenu Predstaven-
stva ŽP a.s. Počet síce mohol byť aj vyšší, ale tí, ktorí 
súťažili, potvrdili, že český jazyk nie je pre nich proble-
matický, naopak, ešte stále im je veľmi blízky. A pozitív-
ne ohlasy na charakter súťaže nás viedli k rozhodnutiu, 
že podobné súťaže radi zopakujeme aj v budúcnosti.
Správne znenie odpovedí: 
1. kapitola JAZYKOVEDA

1i, 2j, 3a, 4d, 5k, 6ch, 7 b, 8r, 9h, 10g, 11p, 12s, 13 l, 
14m, 15o, 16n, 17f, 18u, 19t, 20c, 21v, 22e
2. kapitola GURMÁNSKA 
1. žinčica, 2. zem. placky, haruľa, 3. olomoucke syreč-
ky, 4. halušky
3. kapitola OSOBNOSTI
1. T. G. Masaryk, 2. A. Dubček, 3. J. Žižka, 4. J. Jáno-
šík, 5. Cyril a Metod, 6. M. R. Štefánik, 7. Mária Terézia
4. kapitola PAMIATKY A PRÍRODA
1. Lomnický štít, 2. Kutná hora, 3. Banská Štiavnica, 
Hrad Ľupča, 4. Blaník, Sitno.

   Do amatérskej súťaže O najkurióz-
nejšiu fotografi u, vyhlásenej v novem-
bri minulého roka, bolo prihlásených 
okolo päťdesiat fotografi í. Odborná 
porota z nich vybrala desať najlep-
ších, ktoré sme uverejnili vo vianoč-
nom čísle s tým, že sami rozhodnete 
o víťazovi súťaže.
   Z osemdesiatich dvoch zapojených 
hlasujúcich najviac hlasov dostala fo-
tografi a č. 1, autorky Janky Škodovej z 
Brezna (47 hlasov),  druhé miesto patrí 
fotografi i č. 6 Miroslava Kočtúcha z cen-
trálnej údržby (37 hlasov) a tretie miesto 

získala fotografi a č. 8 „Po ťažkom výstu-
pe... Vetráme!“, autorky Veroniky Babni-
čovej z Podbrezovej.  
   Ceny výhercom súťaže venuje Ing. 
Jozef Urban, generálny riaditeľ ŽP In-
formatika, s.r.o. Z čitateľov, ktorí poslali 
svoj hlas niektorej z fotografi í, bolo iden-
tifi kovateľných len 33 a tí sa dostali do 
ďalšieho žrebovania. Šťastie sa usmialo 
na Ľubicu Valentovú z centrálnej údrž-
by. Víťazi fotografi í a vyžrebovaná čita-
teľka – zavolajte do redakcie na tel. čís-
lo 2714, resp. 2711, kde bude s vami 
dohodnutý termín prebratia cien.

Od 16. januára 2012 je v Pod-
brezovej otvorená ambulancia 
praktického lekára pre dospe-
lých MUDr. T. Psotku, na adre-
se Kolkáreň č. 34/14 (pri Klube 
dôchodcov v Podbrezovej). 
Ordinačné hodiny: 
Pondelok  12,00 – 14.30 hod.
Utorok        7.30 – 11.30 hod.
Streda       12.30 – 14.30 hod.
Štvrtok        7.30 – 11.30 hod.
Piatok        12.30 – 14.00 hod.

Tel. kontakt: 0904 880 645

   Podnetom na tento jazykový príspevok 
je výskyt početných výpovedí, v ktorých 
sa nevhodne používa sloveso prepožičať. 

Frekventované sú najmä vyjadrenia o tom, že niekto, najčastej-
šie nejaká známa osoba alebo osobnosť, prepožičal svoj hlas, 
meno či tvár niekomu alebo niečomu, napr. fi lmovej alebo lite-
rárnej postave, reklame, výrobku a pod.: Hlas Andymu Warho-
lovi prepožičal herec Marián Geišberg. – Známa modelka pre-
požičala tvár reklame. – Stallone prepožičal meno i tvár nové-
mu časopisu. V slovenčine máme zvratné sloveso prepožičať 
sa, ktoré má význam „dať sa získať na niečo, obyčajne zlé“, 
napr. prepožičať sa na špinavú hru, prepožičať sa moci peňazí, 
prepožičať sa politikárčeniu. Nezvratné sloveso prepožičať vy-
skytujúce sa v citovaných vyjadreniach prezrádza pokus o pre-
klad českého slovesa propůjčit. Jeho slovenským ekvivalentom 
sú tu slovesá požičať,  poskytnúť, dať: Hlas Andymu Warholo-
vi požičal herec Marián Geišberg. (Netreba tu zabúdať ani na 
ustálené slovesá dabovať, nadabovať: Andyho Warhola (na)da-
boval herec Marián Geišberg.) – Známa modelka  poskytla tvár 
reklame. – Stallone dal meno i tvár novému časopisu. 
   S nevhodným používaním slovesa prepožičať sa stretáme aj 
v iných výpovediach, napr. Prepožičal nám skúšobňu na nahrá-
vanie nášho prvého demoalbumu namiesto jednoduchého Po-
žičal nám skúšobňu na nahrávanie nášho prvého demoalbu-
mu. Alebo Prezident prepožičal štátne vyznamenania štyrom 
veľvyslancom v SR namiesto Prezident udelil štátne vyzname-
nania štyrom veľvyslancom v SR. Vyslovene umelo vyznievajú 
výpovede svedčiace o tzv. otrockom preklade z češtiny: Šperky 
z perál dokážu prepožičať kúzlo každému oblečeniu. – Tekuté 
linky môžu vašej tvári prepožičať tvrdší vzhľad. – Škoricu pou-
žívame vtedy, keď chceme prepožičať koláčom charakteristickú 
vôňu. Želaný význam tu vyjadríme slovesami dodať, dať: Šper-
ky z perál dokážu dodať čaro každému oblečeniu. – Tekuté lin-
ky môžu vašej tvári dať tvrdší vzhľad. – Škoricu používame vte-
dy, keď chceme dodať koláčom charakteristickú vôňu.

Silvia Duchková, Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV

Lacné nové autodielce - spoj-
ky, výfuky, brzdy, tlmiče, kapo-
ty, blatníky, nárazníky, svetlá... 
Kontakt: 0907 181 800
...
Lacné nové liahne na vajíčka. 
Tel. č. 0949 277 995
...
Elektrocentrála 3kW, cena 280 
eur. Kontakt: 0907 181 800
...
Predám pekný slnečný po-
zemok v Rohoznej. Kontakt: 
0905 511 505.

Tohtoročná zima prináša radosť najmä deťom.Teší sa jej aj Terezka.

FOTOSÚŤAŽ

ŽREBOVALI SME
SLOVENSKO-ČESKÁ VIANOČNÁ SÚŤAŽ

Ambulancia na Kolkárni

1. J. Škodová

2. M. Kočtúch

3. V. Babničová



�   4. februára Lyžovačka s veľkou chuťou – Sladké prázdniny & 
Verejné preteky v lyžovaní
pre rodiny s deťmi a všetkých neregistrovaných lyžiarov. Pre víťazov sú pripra-
vené zaujímavé vecné ceny, ktoré určite potešia. Počas celého dňa si môžete 
pochutnávať na francúzskych palacinkách, grilovaných špecialitách a  hap-
py hour.

�   Školáci a študenti, ktorí mali na polročnom vysvedče-
ní samé JEDNOTKY, tak ako každý rok, u nás lyžujú úpl-
ne ZADARMO. 

Jedno vysvedčenie so samými
jednotkami = jeden celodenný lyžiarsky lístok

Počas celého víkendu sa o zábavu v lyžiarskom stredisku 
postarajú skúsení animátori s maskotom strediska macom 
HUGOM. Tradične si pripravia súťaže pre deti aj dospelých 
o vecné ceny a mini disko pre najmenších lyžiarov. V rešta-
urácii Stodola bude pripravený detský kútik s animátorkou. Hudobná produkcia 
bude v réžii DJ Igora Kollera.
Neváhajte a rezervujte si posledné voľné izby v hoteli Stupka a Golf na Táľoch 
počas polročných prázdnin, od 3. do 5. februára 2012. Ešte stále sú platné ly-
žiarske balíky za zvýhodnené ceny. Bohatý večerný animačný program pre ho-
telových hostí sa bude niesť v duchu aqua aerobic-u, minidiskotéka, programu 
pre deti aj dospelých.

PODBREZOVAN – vydáva akciová spoločnosť Železiarne Podbrezová. Vychádza v párnych týždňoch v piatok. Uzávierka aktualít v párnom týždni v pondelok. Redakčná rada – predseda Ing. Alena 
Sojková, MBA. Členovia: Ing. Anton Mojžiš, Ing. Alena Kvačkajová, Ing. Milan Majer, Ing. Pavol Kühnel, Ing. Soňa Roštárová, Ing. Martin Domovec, 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: 048 645 2711, 2714, fax: 048 
645 2713, e-mail: noviny@zelpo.sk, http://www.zelpo.sk   Tlač HLP grafik, s.r.o. Registračné číslo 15. 
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Vo Fiľakove úspešní

V úvode roka sa uskutočnili dva turnaje 
NBC. Prvý 6. - 7. januára v rakúskom 
Wienerneustadte a druhý 8. januára 
v srbskom Vrbase. V oboch excelova-
la svetová jednotka Vilmoš Zavarko. 
V Rakúsku prekonal rekord dráhy vý-
konom 718 bodov a v súťaži družstiev 
si náš tím, v zložení - Zavarko, Čech, 
Kuna a Pašiak, vybojoval prvenstvo. 
Druhé družstvo ŽP Šport, v zložení Va-
dovič, Tomka, Kyselica a Foltín, obsa-
dilo 7. miesto. V srbskom Vrbase bol 
turnaj opäť pod taktovkou našich hrá-
čov. Okrem víťazstva Zavarka si tretie 
miesto vybojoval Pašiak, piate obsadil 
Ćalić a šiesty skončil Tomka.

(kys)

V kolkárni Domu športu ŽP sa 6. 
– 8. januára uskutočnili Majstrov-
stvá Banskobystrického kraja vo 
všetkých kategóriách. Majstrami 
kraja pre rok 2012 sa v jednotli-
vých kategóriách stali: Ivan Čech 
(muži), Jana Turčanová (ženy), 
Ľuboš Figura (juniori, keď dosia-
hol svoje osobné maximum 652 
bodov), Radovan Balco (doras-
tenci), Miloš Ponjavič (seniori).
Poradie v jednotlivých kate-
góriách Majstrovstiev BB kra-
ja 2012:
Muži – na prvých troch priečkach 
hráči KO ŽP Šport: 1. I. Čech, 2. 
R. Foltín, 3. M. Tomka. Postup na 
MS si vybojovali aj ďalší hráči, 
ktorí skončili: na 5. mieste R. Kür-
ty, 6. O. Kyselica, 7. T. Pašiak, 9. 
B. Vadovič a 10. T. Dilský. Ostat-
ní hráči nášho tímu obsadili 11. 
miesto P. Šibal, 16. J. Petráš, 25. 
J. Kriváň a 26. M. Dziad.
Ženy – na prvých piatich prieč-
kach skončili súčasné i bývalé 

Päť majstrov kraja
hráčky nášho klubu: 1. J. Tur-
čanová, 2. K. Micanová (Herz 
Wien), 3. E. Hiadlovská, 4. E. Bá-
belová a 5. D. Kyselicová.
Seniori: 1. M. Ponjavič (KO ŽP), 
2. J. Baša (Jelšava), 3. P. Pauleč-
ko (KO ŽP). Ďalší hráči nášho klu-
bu obsadili:  5. miesto V. Nosko, 
8. L. Boško, 9. Ľ. Niščák,  16. J. 
Mojžiš a 17. J. Kriváň.
Juniori: 1. Ľ. Fi-
gura (KO ŽP), 
2. E. Kuna (KO 
ŽP), 3. M. Mu-
rín (FTC Fiľako-
vo). Ďalší hrá-
či nášho klubu: 
4. M. Mihok, 5. 
T. Herich a 7. Ľ. 
Svitek. 
Dorastenci:  1. 
R. Balco (KO 
ŽP), 2.T. Dziad 
(KO ŽP), 3. M. 
Dilský (KO ŽP). 
M. Štefančík 

skončil na 6. mieste.
Dorastenky: 1. M. Hartwigová 
(R.Sobota), 2. D. Kyselicová (KO 
ŽP), 3. A. Toporová (R.Sobota).
Juniorky: 1. M. Toporová (R.So-
bota), 2. D. Skalošová (KO ŽP).
Žiaci: 1. R. Fúska (Žarnovica), 2. 
M. Babčan (KO ŽP) , 3. R. Miha-
lyi (R.Sobota).

(kys)

POLROČNÉ PRÁZDNINY NA TÁĽOCH    Národné športové centrum SZB Osrblie zorganizovalo II. 
kola Viessmann poháru dorastu a dospelých, a I. kolo žiakov. 
Išlo o poslednú previerku štadióna a organizátorov pred blí-
žiacimi sa otvorenými Majstrovstvami Európy v biatlone, kto-
ré sa uskutočnia od 25. januára do 2. februára. Dorastenec-
ké, juniorské a seniorské kategórie absolvovali aj nominačné 
preteky na medzinárodné podujatia. V rýchlostných pretekoch 
naši pretekári obsadili: v ktg. MD16-17 ročných: 5. miesto P. 
Šeirman, 6. M. Jurena, v ktg. SD18-19 roční: 5. P. Seifert, 6. 
M. Kupec, J20-21 roční: 2. R. Michalovský, ženy 22-30 ročné: 
4. E. Lehotská, Ž12-13 roční: 3. M. Gánovský, 5. D. Peťko, 23. 
V. Pápaj, Ž14-15 roční: 5. T. Longauer, Ž12-13 ročné: 10. Z. 
Longauerová, Ž 14-15 r.: 3. K. Kazárová.
   V pretekoch s hromadným štartom sa v ktg. dorastencov 
a dospelých uskutočnili Majstrovstvá Slovenska 2012 s hro-
madným štartom. V ktg. MD16-17 roční: 5. M. Jurena, 7. P. 
Šeirman, zo SD18-19 ročných: 4. P. Seifert, 6. M. Kupec, 
z J20-21 ročných: 2. R. Michalovský, žien 22-30 ročných: 4. 
E. Lehotská, 31 ročných a starších 2. D. Niňajová – Bartalská, 
4. V. Kubacká, v ktg. Ž12-13 ročných: 2. D. Peťko, 4. M. Gá-
novský, 21. V. Pápaj, Ž14-15 ročných: 4. T. Longauer, Ž 12-13 
ročných: 12. Z. Longauerová a Ž14-15 ročných: 6. A. Lešťa-
nová, 7. K. Kazárová.
   Na Štrbskom Plese sa konalo slovenské kolo v bežeckom ly-
žovaní klasickým spôsobom, organizátorom bol Klub lyžovania 
Štrba, v ktorom nás reprezentoval v ktg. žiakov ročníka 1999 
M. Gánovský, obsadil 4. miesto.

...
Nové Mesto na Morave bolo 20. a 21. januára dejiskom Stredo-
európskeho pohára v biatlone. Reprezentanti Oddielu bežecké-
ho lyžovania a biatlonu ŽP Šport, a.s., obsadili: v pretekoch s 
hromadným štartom v ktg. dorastenci B bol 18. P. Seifert, v ktg. 
dorastenci A 8. miesto M. Jurena, 9. Peter Šeirman. V rýchlost-
ných pretekoch v ktg. dorastenci B skončil 11. P. Seifert, v ktg. A 
bol 12. M. Jurena a 15. P. Šeirman.

M. Kazár

Od 13. do 22. januára sa konali v rakúskom Innsbruc-
ku 1. Zimné olympijské hry mládeže s účasťou 1058 
pätnásť až osemnásť ročných športovcov zo sedem-
desiatich krajín. V tridsiatke pretekárov slovenskej 
výpravy bol aj študent Súkromného gymnázia ŽP On-
drej Kosztolányi, ktorý v rýchlostných pretekoch ob-
sadil 41. miesto a v stíhacích 36. miesto. Zmiešaná 
štafeta, ktorej bol členom spolu s I. Fialkovou, B. Kle-
mentovou a A. Segečom,  obsadila 17. miesto.

(viac v rozhovore v niektorom z budúcich čísel)

*december v skratke*
1. kolo Wiessmann pohára 

   V Osrblí sa v decembri konalo 1. kolo 
Wiessmann pohár v biatlone a nomi-
načné preteky na medzinárodné pod-
ujatia, v ktorom si O. Kosztolányi po-
tvrdil nomináciu na I. Zimné olym-
pijské hry mládeže 13. - 22. januára 
2012 v rakúskom Innsbrucku. V ktg. 
juniorov si Rudolf Michalovský vybo-
joval miesto v reprezentačnom druž-
stve.   V rýchlostných pretekoch 
29. decembra obsadili naši preteká-
ri: v ktg. MD16-17 roční: 4. miesto P. 
Šeirman, 6. M. Jurena, v ktg. SD18-19 
roční: 5. O. Kosztolányi, 7. M. Kupec, 
11. P. Seifert, v ktg. J20-21 roční: 2. R. 
Michalovský, v ktg. ženy 22-30 ročné: 
6. E. Lehotská, 31 ročných a starších 
1. D. Niňajová – Bartalská, z mužov 
46 r. a starších  4. M. Kazár.
   V pretekoch s hromadným štar-
tom 30. decembra v ktg. MD: 7. M. 
Jurena, 9. P. Šeirman, z D18-19 roč-
ných: 2. O. Kosztolányi, 7. M. Ku-
pec, 10. P. Seifert, z J20-21 ročných: 
3. R. Michalovský, v ktg. žien 22-30 
ročných: 7. E. Lehotská, 31 r. a star-
ších 2. D. Niňajová – Bartalská a 5. 
bol M. Kazár v ktg. muži 46 r. a starší. 
   Od 2. do 6. januára sa Medziná-
rodného tréningového tábora mláde-
že v Osrblí zúčastnili členovia  Od-
diel bežeckého lyžovania a biatlonu 
ŽP Šport, a.s. V jeho posledný deň sa 
uskutočnili rýchlostné preteky, v kto-
rých skončili naši pretekári - v ktg. Ž 
12-13 ročných: 3. Z. Longaverová,  Ž 
14-15 ročných: 5. A. Lešťanová a K. 
Kazárová, Ž 12-13 ročných:  1. D. Peť-
ko, 2. M. Gánovský a Ž 14-15 ročných:  
4. T. Longauer.

mk
Silvestrovský beh

   Silvestrovský beh sa uskutočnil kon-
com roka v uliciach Michalovej a Po-
hronskej Polhory. V 15. ročníku pod-
ujatia sa pretekári popasovali nielen 
s náročnosťou trate, ale i silným mra-
zom. ŽP Informatiku reprezentovala 
Jana Dančíková, ktorá bola v hlavnej 
kategórii žien druhá.

MK
Z cyklistických tratí

   Členovia CK ŽP Šport absolvovali od 
3. do 4. decembra preteky v troch kra-
jinách. V Českom pohári v cykrokrose 
TOI TOI Cup v Jabkeniciach pri Mladej 
Boleslave bola kadetka T. Medveďová 
4. a junior Š. Vozár 8., v Maďarskom 
pohári v Balážskych Ďarmotách bol 
kadet D. Mihalíček 2., M. Havetta 5. 
a 3. junior S. Čanecký. V nemeckom 
Frankfurte v pretekoch zaradených do 
kalendára UCI skončil 11. junior Š. Vo-
zár. Víťazstvo si vo svojej ktg. vybojo-
vala T. Medveďová. 

(pm)

V Prievidzi sa 11. decembra uskutočnili Maj-
strovstvá SR v cyklokrose, ktoré zavŕšili 
i jednotlivé kolá Slovenského pohára. Pod-
brezovskí cyklisti si vybojovali dva majstrov-
ské tituly, jedno druhé a jedno tretie miesto. 
Majstrami Slovenska sa stali - žiak Tomáš 
Kapajčík a  kadetka Tereza Medveďová. 
Junior Š. Vozár bol druhý a kadet P. Kvie-
tok tretí. Traja naši cyklisti sa stali víťazmi 
Slovenského pohára - kadet  Pavol Kvietok,  
junior Šimon Vozár a v spoločnej kategórii 
žien kadetka Tereza Medveďová. 
Cyklistický klub ŽP Šport, a.s., bol víťa-
zom súťaže klubov, s prehľadom zvíťazil 
spomedzi 67 klasifi kovaných klubov.

P. Medveď

28. 1. - LP Brezno-Krátke-Čierny Balog, 
Dobroč
2.-5. 2. - Zimný zraz turistov, 46. ročník, 
Levoča
11. 2. - LP Čertovica-Bujakovo
18. 2. - LP Donovaly-Špania Dolina (alter-
natívne Brusno) BUS
4. 3. - LP Oravská Magura, 42. ročník: 
Príslop-Nižná BUS
10. 3. - LP Lom nad Rimavicou-Prameň 
Ipľa-Bykovo
17. 3. - LP Kremnická Skalka

Informácie: 0903 546 087
janokmet@centrum.sk

Z biatlonových tratí

Na 1. ZOHM v Innsbrucku

S podbrezovskými
turistami

CK ŽP Šport najlepší
zo slovenských klubov

Na začiatku roka Kolkársky oddiel FTC Fiľako-
vo opäť zorganizoval novoročný turnaj o „Pohár 
primátora mesta Fiľakovo“ v kolkoch. Osem-
násteho ročníka sa zúčastnilo štrnásť družstiev 
zo Slovenska a Maďarska s 56 hráčmi, me-
dzi ktorými boli aj hráči B a C družstva KO ŽP 
Šport, a.s. Svojou hrou si družstvo ŽP Šport 1 
vybojovalo putovný pohár, za nimi skončil náš 
druhý tím. V jednotlivcoch si striebro vybojoval 
Tomáš Dilský. Počas turnaja nebola núdza na 
napínavé momenty. Atmosféra v hľadisku do-
siahla vrchol počas hry domáceho Alexandra 
Šimona na dráhach č. 1 a 2  kde zvalil doko-
py 319 kolov, čím tesne prekonal rekord kolkár-
ne z roku 2006. Víťazstvo mu zabezpečil len 1 
kôl  pred druhým Dilským.                            kys

Figura dosiahol osobné maximum


