
V dňoch 22.- 25 júna 2010 bol v našej spoločnosti vyko-
naný dohľadový audit systému manažérstva kvality podľa 
ISO/TS 16949:2009, ktorý vykonala certifikačná spoločnosť 
SGS Slovakia s.r.o. Vedúceho audítora Ing. Jozefa Ažaltovi-
ča sme po vyhodnotení požiadali o rozhovor.
Čo bolo predmetom preverovania?
   - Počas auditu boli preverované požiadavky normy ISO/TS 
16949:2009, požiadavky zákazníka a iných právnych noriem 
a predpisov vzťahujúcich sa na dodávaný produkt. Nakoľko šlo 
o dohľadový audit, nebolo potrebné auditovať všetky procesy za-
vedené vo firme. Audit bol riadený vopred dohodnutým progra-
mom medzi ŽP a.s. a SGS Slovakia s.r.o. v rozsahu štyroch dní.
Boli odstránené všetky nezhody z predchádzajúceho audi-

tu podľa vašich predstáv?
   - Pri minuloročnom recertifikačnom audite neboli zistené žiad-
ne nezhody. Boli identifikované možné zlepšenia vo forme od-
porúčaní. Tieto odporúčania boli riešené a následne aplikova-
né v činnostiach a procesoch firmy. Môžem konštatovať, že tento 
systém v ŽP a.s. funguje veľmi dobre a jeho výsledky prinášajú 
neustále zlepšovanie systému riadenia kvality.
Vaše odporúčania...
   - Dohľadový audit dopadol veľmi dobre, avšak to nezname-
ná, že nie je čo v jednotlivých procesoch zlepšovať. Uspokoje-
nie a vedomie dokonalosti vedie k strate pozornosti a následne 
k zhoršovaniu kvality. Preto i moje odporúčania smerujú k ďal-
šiemu zlepšovaniu v dvoch oblastiach:
- FMEA je nástroj na odhaľovanie možných rizík počas výro-
by produktu a konečného použitia vo výrobku. Je to živý nástroj 
aplikovaný v procese, a preto, ako audítor, neustále hľadám jeho 
zlepšovanie smerujúce k spokojnosti zákazníka a kvalite dodá-
vaného produktu,
- rozvoj dodávateľských vzťahov je potrebné neustále skvalitňo-
vať, o čom hovorí i norma. Rozvoj dodávateľa musíme sledovať 
cez nástroj jeho hodnotenia, kde musia byť stanovené spôso-
by hodnotenia, časové horizonty, jeho auditovanie a dôvod jeho 
nehodnotenia.
   Na záver sa chcem poďakovať za otvorenosť pri audite, 
preukázanie všetkých potrebných dokumentov a záznamov 
potrebných pre výkon auditu. Musím konštatovať, že vyko-
návané činnosti sú na vysokej odbornej úrovni. Ako audíto-
ra ma teší, že vzájomná spolupráca prináša prospech vám 
a v neposlednom rade i vašim odberateľom, ktorým dodá-
vate produkt v čase, kvalite a požadovanom množstve.

(ok)

Pri príležitosti výročia za-
loženia podbrezovských 
železiarní bola vydaná 
reprezentačná publiká-
cia Železiarne Podbrezo-
vá 170 ročné. Ak máte 
o ňu záujem (nie je pod-
mienkou byť zamestnan-
com ŽP a.s. a jej dcér-
skych spoločností), mô-
žete si ju kúpiť v cene 10 
eur v odbore infomédií a 
propagácie - propagačné 
oddelenie pri vrátnici sta-
rého závodu, denne od 6. 
do 15. 30 hod.

NEPREHLIADNITE!!!
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futbalovej sezóny

O cenu
generálneho riaditeľa ŽP a.s.

   Dnes nájdete jedenáste kolo 
súťaže venovanej 170. výro-
čiu založenia podbrezovských 
železiarní, tradične na piatej 
strane. Vašou úlohou bude text 
pozorne prečítať a správne od-
povedať na otázku. Nezabud-
nite priložiť aj kupón. Každé 

splníte požadované kritériá, 
dostanete sa do žrebovacieho 
bubna o Cenu generálneho 
riaditeľa ŽP a.s.

súťažné kolo bude vyhodnote-
né a jeden zo súťažiacich bude 
odmenený. Pravidlá súťaže 
dovoľujú použiť dva žolíky. Ak 

V ŽP TRADE
BOHEMIA

Do jedenásteho kola sa zapojilo 68 súťažiacich a úspešní boli tí, ktorí odpoveda-
li: „Vedenie ŽP odovzdalo privatizačný projekt 30. októbra 1991.“ JUDr. Radim Ko-
chan z právneho odboru vyžreboval výhercu, stal sa ním študent SSOŠH ŽP Domi-
nik Petro, ktorému zablahoželal a cenu venoval Ing. Vladimír Zvarík, člen Pred-
stavenstva a výrobný riaditeľ ŽP a.s.                             Foto: Iveta Kardhordová

Publikácia Železiarne Podbrezová 170 ročné je v predaji za 10 eur

   Predseda predstavenstva Ing. Vla-
dimír Soták skonštatoval, že „...za 
uplynulý rok 2009, v súlade s medzi-
národnými štandardami pre finančné 
výkazníctvo (IFRS), bola  vykázaná 
strata vo výške 6 313 646 eur. Aj na-
priek tomu predstavenstvo hodnotí 
tento rok ako úspešný, aj keď nebo-
li splnené ciele stanovené podnika-
teľským zámerom. V posledných me-
siacoch roka 2008 a v priebehu uply-
nulého roka 2009 svetová finančná 
a hospodárska kríza postupne za-
siahla všetky odvetvia priemyselnej 
výroby a rozšírila sa na všetky sve-
tové trhy, Európu nevynímajúc. Od-
bytová situácia našich odberateľov 
znamenala zníženie dopytu po oce-
ľových rúrach v celom vyrábanom 
sortimente. Celkové tržby v roku 
2009 dosiahli výšku 135 329 tisíc 

Bez dividend a tantiém
Po 18. valnom zhromaždení

Osemnáste riadne valné zhromaždenie Železiarní Podbrezová akciová spoločnosť, 
sa konalo 21. júna v Dome kultúry ŽP, za účasti akcionárov zastupujúcich  83,972 
percenta podielu na vlastníctve základného imania spoločnosti. Predmetom roko-
vania bolo predovšetkým zhodnotenie výsledkov hospodárenia dosiahnutých v 
uplynulom roku a smerovanie do nasledujúcich mesiacov.

eur, čo znamená, že predaj oceľo-
vých výrobkov zo Železiarní Podbre-
zová a.s. dosiahol necelých 45 per-

cent úrovne predchádzajúceho roka. 
Predstavenstvo spoločnosti reago-
valo na hospodársky vývoj už v po-
slednom štvrťroku 2008. Prijatý a re-
alizovaný bol komplexný program 
opatrení na zamedzenie strát spô-
sobených poklesom predaja. Re-
dukcia zamestnanosti a zmena re-
žimu prevádzkovania technologické-
ho zariadenia priniesla úsporu per-
sonálnych nákladov o 31,4 percen-
ta a výrobná spotreba bola znížená 
o 58,6 percenta. Úspory boli dosiah-
nuté znižovaním cien vstupných ma-
teriálov a surovín, kontrolou ich ná-
kupu a spotreby a obmedzením ná-
kladov na opravy a nakupované služ-
by. Redukované boli aj náklady na 
investičný rozvoj. Realizácia úspor-
ných opatrení a praktické skúsenos-

Dňa 22. júna navštívili našu spoločnosť v rámci pozvania na ŽP PIPEX 
GOLF CUP 2010, naši obchodní partneri, ktorí si prezreli výrobné 
prevádzkarne oceliareň a ťaháreň rúr. Návšteva vyvrcholila pre-
hliadkou expozície v Hutníckom múzeu ŽP.              F: O. Kleinová

(Dokonč. na str. 3)

V minulom čísle zapracoval tlačiarenský škriatok. Správne znenie: Ing. Ľu-
dovít Ihring, člen predstavenstva a riaditeľ pre kapitálový rozvoj

„Dohľadový audit
dopadol veľmi dobre„
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Na začiatku roka ste kon-
štatovali, že rozbeh predaja 
po minuloročnej kríze bude 
závisieť od dynamiky ožive-
nia dopytu. Ako ho hodno-
títe dnes?
   - Od nášho posledného roz-
hovoru ubehlo pol roka a s po-
tešením môžem konštato-
vať, že naša vízia predaja vý-
robkov Železiarní Podbrezová 
na českom trhu, prezentova-
ná v prvom čísle tohtoročné-
ho Podbrezovana, bola napl-
nená. V súčasnosti je možné 
pristúpiť k hodnoteniu prvého 
polroka roka 2010. Avizované 
navýšenie v jednotlivých ko-
moditách, v rozsahu 10 - 15 
percent,  zodpovedajúce plat-
nému obchodnému plánu ŽP 
Trade Bohemia a.s. pre rok 
2010, bolo prekročené v prie-
mere o 30 percent. Ovplyv-
nila to zlepšujúca sa ekono-
micko – hospodárska situácia, 
nielen na českom trhu, ale aj 
v rámci Európskej únie. V po-
slednom rozhovore sme ho-
vorili o dynamike oživenia do-
pytu po hutníckom sortimente, 
ktoré je veľmi výrazné. Nárast 

S Martinom Čermákom, generálnym riaditeľom ŽP TRADE BOHEMIA, a.s.

Predpokladáme vývoj
podobný prvému polroku

ŽP, a.s., ponúka na odpred-
aj 2 - izbový byt s výme-
rou 60,72 m2 vrátane piv-
nice, ktorý sa nachádza na 
ulici Kolkáreň 18/23 v Pod-
brezovej.

Žiadosti o odkúpenie je potrebné adresovať do ŽP 
BYTOS, s. r. o., do 30. júla 2010.
Bližšie informácie vám poskytne správca bytové-
ho domu ŽP BYTOS, s.r.o., na telefónnom čísle: 
0911467595.

   Argentínsky zákazník IMPSA 
je výrobcom vodných turbín, 
známych predovšetkým v Juž-
nej Amerike a juhovýchod-
nej Ázii. Lopatky, ktoré sú od-
lievané v akciovej spoločnos-
ti ŽĎAS, budú použité pre vod-
nú elektráreň Tocoma, kto-
rú stavajú v Rio Caroni, jed-
nom z prietokov rieky Orinoko, 
v štáte Venezuela.
   Elektráreň bude osadená 
desiatimi turbínami s výkonom 

uplatnených objednávok je 
markantný a v značnej miere 
aj realizovaný.
Ide o oživenie pôvodných 
obchodných vzťahov či pri-
budli aj nové možnosti?
   - Veľkoobchodné spoloč-
nosti, ktoré majú majoritný 
podiel na predaji  ŽP Trade 
Bohemia a.s., na trhu v Čes-
kej republike, začali v jarných 
mesiacoch dopĺňať skladové 
kapacity. Nutné je však zdô-
razniť, že tieto nákupy a ná-
sledné skladovanie je pod-
ložené reálnymi požiadav-
kami ich klientov, odberate-

ľov. Objemy skladových zá-
sob veľkoobchodných predaj-
cov však nedosahujú úroveň 
roka 2008. Spoločnosti ne-
zabúdajú na neľahkú situáciu, 
v ktorej sa ocitli v posledných 
dvoch rokoch. Zvýšenie obje-
mov registrujeme samozrejme 
aj v dodávkach pre výrobné 
subjekty. Viditeľné je v auto-
mobilovom priemysle (osobné 
i nákladné vozidlá), vo výrobe 
poľnohospodárskej techniky 
ale, aj v dodávkach pre sta-
vebníctvo a ďalšie priemysel-
né odvetvia.
Ako sa rysujú výhľady na 
druhý polrok?
   - Pred nami je letné ob-
dobie, v značnej miere býva 
poznamenané dovolenka-
mi a  následne znížením do-
pytu a znížením 
reálnej výroby. 
V týchto dňoch 
u z a t v á r a m e 
zákazky na júl 2010 a nič ne-
nasvedčuje, že by sa malo na 
českom trhu vyskytnúť v naj-
bližších týždňoch niečo, čo 
by negatívne mohlo ovplyv-
niť obchod s hutníckym sorti-

mentom.
   V ŽP TRADE Bohemia sa 
intenzívne zaoberáme ob-
chodnými výhľadmi a s tým 
súvisiacim predajom. Kon-
zultujeme, pracujeme s infor-
máciami z trhu, sme v kontak-
te s odberateľmi. Informácie,  

s ktorými do-
posiaľ dispo-
nujeme, zatiaľ 
nenasvedču-

jú nejakým radikálnym zme-
nám, ktoré by nás na trhu mali 
prekvapiť a predpokladáme, 
že vývoj a situácia v preda-
ji bude v druhom polroku po-
dobná ako za uplynulých šesť 

mesiacov.
Materská firma slávi svoje 
170. výročie založenia. Čo 
jej zaželáte k tomuto jubi-
leu?
   - Z uvedeného výročia vy-
plýva, že Železiarne Podbre-
zová sú veľmi silnou spoloč-
nosťou, ktorá obstála v rade 
zložitých ekonomicko – hos-
podárskych situácií. Železiar-
ňam Podbrezová a.s. s ce-
lým tímom zamestnancov ŽP 
TRADE BOHEMIA a.s., pra-
jeme úspechmi a prosperitou 
naplnených ďalších 170 ro-
kov.

O. Kleinová

Lopatky pre najväčšie Kaplanove turbíny na svete
Hrubovaný odliatok lopatky Kaplanovej turbíny.                                                  Foto: J. Šindelka

   V súčasnosti prebieha vo výrobných prevádzkarňach 
ŽĎAS, a.s. výroba a dokončievanie odliatkov lopatiek 
Kaplánovej turbíny pre argentínskeho zákazníka, firmu 
IMPSA. Metalurgia ŽĎAS, a. s., získala objednávku na 
výrobu dvadsaťpäť kusov týchto odliatkov. Pracovníci 
predaja odliatkov boli v kontakte so zástupcami diví-
zie IMPSA Hydro už od augusta 2008, kedy boli predlo-
žené prvé ponuky. Súčasne sa uskutočnilo aj rokovanie 
s pracovníkmi banky, ktorá prisľúbila financovanie do-
dávok odliatkov prostredníctvom odberateľského úve-
ru. Táto možnosť financovania tak firme ŽĎAS zabez-
pečila nemalú výhodu, predovšetkým pred brazílskou 
a čínskou konkurenciou.

235 MW. ŽĎAS, a.s. bude do-
dávať hrubované odliatky lo-
patiek pre niekoľko z nich.
   Tento typ Kaplanovej turbíny, 
navrhnutý konštrukciou IMPSA 
Hydro, je v súčasnosti najvý-
konnejším typom Kaplanovej 
turbíny na svete vôbec. Hrubá 
váha odliatkov lopatiek, vyrá-
baných vo firme ŽĎAS, je asi 
23 ton hrubej váhy, váha hru-
bovaného kusu je 18 400 kilo-
gramov, materiál je nerezová 

oceľ A743(CA - 6NM). Hrubo-
vanie zabezpečujú prevádz-
karne výroby strojární a výroby 
nástrojov ŽĎAS. Ohrubované 
lopatky sú podľa harmonogra-
mu na kamiónoch prevážané 
do nemeckého prístavu Ham-
burg a na lodiach postupne 
dopravované k argentínskemu 

zákazníkovi. Jedna z lopatiek 
bude so súhlasom zákazníka 
prezentovaná na tohtoročnom 
Medzinárodnom strojárskom 
veľtrhu v Brne.
   Začatie prevádzky prvej čas-
ti elektrárne je plánované na 
rok 2012. Pokiaľ bude firma 
IMPSA spokojná s dodávka-
mi prvých odliatkov lopatiek, je 
možné, že objedná aj odliatky 
lopatiek pre niektoré zostáva-
júce turbíny.

    Zároveň spoločnosť ŽĎAS, 
a.s., pripravuje pre firmu 
IMPSA aj ďalších stodvad-
sať odliatkov a výkovkov, kto-
ré budú použité pre vnútorné 
ústrojenstvo turbín. Tieto od-
liatky a výkovky budú dodá-
vané firmou ŽĎAS, a.s., kom-
pletne opracované.

Ing. Stanislav HRDINA, 
člen Predstavenstva
a obchodný riaditeľ

ŽĎAS, a.s.
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Tak ako všetky výrobné pre-
vádzkarne a odborné útvary 
našej spoločnosti, prežil aj 
váš odbor v minulom roku 
zložité obdobie. Ako sa vám 
podarilo zvládnuť rok 2009?
   - Bol to veľmi náročný rok 
pre nás všetkých. Zníže-
nie objemu expe-
dície bolo priamym 
dôsledkom výraz-
ného poklesu zá-
kaziek. Pre porov-
nanie, v máji 2009 
sme vyexpedova-
li len 8 585 ton, čo 
predstavovalo po-
kles  o 69 percent 
v porovnaní s rov-
nakým obdobím roku 2008. 
Našťastie sa obchodníkom 
podarilo získať pre spoločnosť 
v druhom polroku viac záka-
ziek a máj 2009 zostane za-
písaný ako najhorší mesiac 
minulého roku čo sa týka ob-
jemu nakládky a  tržieb z pre-
daja. 
   Uvedená skutočnosť si vy-
žiadala nevyhnutnú racio-
nalizáciu stavu zamestnan-
cov v našom odbore. V od-
delení expedície sme pre-
šli zo štvorzmennej na troj-
zmennú prevádzku.  Vzhľa-
dom k nízkemu podielu želez-
ničnej prepravy, ktorá domi-
nuje pri expedícii počas víken-
dov, v oddelení expedície stá-
le pracujeme v trojzmennom 
pracovnom režime. Železnič-
nú prepravu v súčasnosti vy-
užívame takmer výhradne na 
prepravu kontinuálne odlie-
vaných blokov. Pri preprave 
bezšvíkových rúr predstavu-
je podiel železničnej prepra-
vy na celkovej preprave okolo 

S Ing. Ingrid Nágelovou, vedúcou odboru expedície a obchodnej administratívy

VIAC KAMIÓNOV SYMBOLIZUJE ZVÝŠENIE
OBJEMU VÝROBY

Ilustračné foto z nakládky. Foto: Oea

troch percent. Zákazníci jed-
noznačne uprednostňujú ka-
miónovú prepravu, ktorá je 
lacnejšia, rýchlejšia a tiež lo-
gisticky výhodnejšia. Umož-
ňuje zákazníkom kombino-
vať pri nakládke tovar pre via-
cerých príjemcov, doručiť im 

ho priamo do skla-
dov a tým optima-
lizovať prepravné 
náklady. 

Ako charakterizu-
jete rozbeh v tom-
to roku?
   - Môj osobný ná-
zor je, že sme sa od 
dna - spôsobeného 

svetovou hospodárskou krí-
zou,  odrážali v druhom pol-
roku 2009. Tento pozitívny 
trend pokračuje aj v roku 2010 
a postupne narastajú realizo-
vané objemy nielen valcova-
ných, ale aj presných bezšví-
kových rúr a kontinuálne od-
lievaných blokov. 
   Dostať sa k zákazkám pre 
obchodníkov ale vôbec nie 
je jednoduché. Obchod-
né prípady sú stále zložitej-
šie. Zákazníci v snahe na-
kúpiť čo najlacnejšie, hľada-
jú rôzne „kľučky“ ako nakúpiť 
tovar bez dane, ušetriť pre-
pravné, prípadne náklady na 
spracovanie. Každý obchod 
ale musí byť v súlade s daňo-
vou legislatívou, každý predaj 
tovaru mimo územia Sloven-
skej republiky, oslobodený od 
dane z pridanej hodnoty, mu-
síme vedieť náležite preuká-
zať. Naša práca je aj o hľa-
daní riešení, ako neprísť o zá-
kazky a na druhej strane ne-
vystaviť našu spoločnosť rizi-

ku následného dodanenia pre 
nesplnenie podmienok, ktoré 
ukladá Zákon o dani z prida-
nej hodnoty.     

A perspektívy na najbliž-
šie obdobie?
   - Stále sa zvyšujúci po-
čet kamiónov, ktorý vidí-
me v areáli akciovej spoloč-
nosti Železiarne Podbrezo-
vá,  ma napĺňa optimizmom. 
Je to jasný dôkaz, že sa re-
alizované objemy v jednot-
livých prevádzkarňach po-
stupne zvyšujú. Uvoľňova-
nie expedície však v súčas-
nosti vyžaduje omnoho viac 
práce,  ako v období pred 
hospodárskou krízou. Kríza 
spôsobila finančné problé-

my viacerým našim zákazní-
kom. Obchodníci musia mať 
pri expedovaní tovaru zá-
ruky, že faktúry - ktoré po 
expedícii vystavíme,  budú 
v zmysle dohodnutých pla-
tobných podmienok zákaz-
níkmi uhradené. V prípade 
krátkodobej finančnej nesol-
ventnosti zákazníka je lepšie 
tovar dlhšie preskladovať,  
ako vystaviť spoločnosť rizi-
ku, že zákazník za tovar ne-
zaplatí a vynaložené náklady 
nebudú zhodnotené.  
   V tejto súvislosti ma pote-
šilo, že technický úsek v sú-
časnosti analyzuje možnos-
ti vybudovania centrálneho 
expedičného skladu. Vybu-
dovanie centrálneho skladu 

nevnímam len ako rozšírenie 
skladovacích kapacít. Expe-
dícia tovaru z jedného mies-
ta by nám umožnila aj lepšie 
plánovanie nakládky a zlep-
šila by kvalitu dodávok pre 
našich zákazníkov.   

Železiarne v tomto roku 
oslávia 170. rokov svoj-
ho vzniku. Čo im zaželá-
te k významnému jubileu?
   - Železiarňam želám do 
ďalších rokov predovšetkým 
spokojných zákazníkov, ktorí 
sú pilierom úspechu a dlho-
dobej prosperity každej spo-
ločnosti, a všetkým zamest-
nancom, aby sme sa v zdra-
ví dožili ďalších jubileí. 

(vk)

Bez dividend a tantiém
Po 18. valnom zhromaždení

ti s prevádzkovaním spoločnosti pod 
hranicou 50 percent výrobnej kapaci-
ty počas celého roka 2009 nás ubez-
pečili, že v takomto režime dokáže-
me riadiť spoločnosť aj počas dlhšie-
ho obdobia, bez výrazných strát. Je 
to možné len vďaka tomu, že v minu-
losti bola vždy venovaná pozornosť 
a finančné prostriedky na trvalé udr-
žiavanie technologického zariadenia 
a jeho permanentnú modernizáciu.“
   Predseda predstavenstva prednie-
sol podnikateľský zámer na tento rok 
a okrem iného povedal: „... V priebehu 
roka 2009 svetová hospodárska kríza 
zasiahla všetky oblasti hospodárske-
ho života spoločnosti, preto sme mu-
seli objektívne posúdiť naše zníže-
né odbytové príležitosti, i možnosti, 
a tejto situácii prispôsobiť podnikateľ-
ské plány na rok 2010 v celej skupine 
podnikov Železiarní Podbrezová. 

(Dokončenie zo str. 1)    V materskej spoločnosti budeme 
aj naďalej rozvíjať hutnícku výrobu 
so zameraním na výrobu ocele, oce-
ľových bezšvíkových rúr a hutnícku 
druhovýrobu. Spôsob prevádzkova-
nia technologického zariadenia pri-
spôsobíme aktuálnemu dopytu trhu, 
podľa jednotlivých výrobkov. Podni-
kateľský zámer pre rok 2010 si kladie 
za cieľ naplnenie výrobných kapacít 
minimálne na úroveň 70 percent ob-
jemu dosiahnutého v roku 2008. To 
znamená, že v roku 2010 prostred-
níctvom našich obchodných spo-
ločností zabezpečíme predaj výrob-
kov a služieb v celkovej výške 164,2 
mil. eur, z čoho viac ako 93 percent 
budeme smerovať na zahraničné  
trhy. Sme si plne vedomí, že sveto-
vá hospodárska kríza naďalej pretr-
váva, avšak vzhľadom na postupný 
rast požiadaviek našich odberateľov, 
v porovnaní s rokom 2009, nárast 

odbytu o 21,4 percenta pokladáme 
za reálny. Na opravu technologic-
kého zariadenia vynaložíme najviac 
17,3 milióna eur. V roku 2010 plá-
nujeme preinvestovať 6 miliónov eur, 
z toho 2,3 milióna eur bude určených 
na prvú etapu environmentálnej ak-
cie – Modernizácia odprášenia elek-
trickej oblúkovej pece. Medzi ďalšie 
významné investície patrí parná tur-
bína v teplárni nového závodu, ktorá 
umožní zužitkovať prebytočné odpa-
dové teplo na elektrickú energiu, mo-
dernizácia zariadenia na plynulé od-
lievanie ocele a rozšírenie sortimen-
tu výroby o nový formát (kvadrát 125 
milimetrov) a modernizácia protiko-
róznej ochrany rúr UV lakom.“
    V závere svojho vystúpenia Ing. 
Vladimír Soták povedal: „...Aj napriek 
tomu, že spoločnosť v roku 2009 vy-
kázala stratu a nesplnila ciele sta-
novené podnikateľským zámerom, 

predstavenstvo hodnotí dosiahnuté 
výsledky pozitívne. Celosvetová hos-
podárska kríza a následne vykázané 
straty akciovú spoločnosť zásadným 
spôsobom neoslabili. Vďaka vyso-
kej flexibilite sú Železiarne Podbre-
zová dynamicky pripravené reago-
vať na nové podnikateľské príležitos-
ti.“ Predseda predstavenstva ukon-
čil svoje vystúpenie poďakovaním 
všetkým spolupracovníkom, dodáva-
teľom, odberateľom, bankovým do-
mom, finančným inštitúciám, i ostat-
ným partnerom za spoluprácu. 
   V ďalšej časti programu predniesol 
predseda dozornej rady Ing. Ján Ba-
nas správu dozornej rady. Odporučil 
valnému zhromaždeniu schváliť indi-
viduálnu i konsolidovanú účtovnú zá-
vierku a návrh na rozdelenie výsled-
ku hospodárenie za rok 2009, kto-
ré následne predložil podpredseda 
predstavenstva Ing. Marian Kurčík. 
   Nakoľko Železiarne Podbrezo-
vá sú dodávateľom elektriny, tepla, 
vody a plynu, vystupujú podľa záko-
na číslo 276/2001 Z.z. o regulácií sie-
ťových odvetví  ako regulovaný sub-
jekt, predkladajú Úradu pre reguláciu 

sieťových odvetví na schválenie ná-
vrhy cien. Podľa zákona č. 424/2008 
Z.z. o podávaní návrhov obchod-
ných spoločností, možno podať ce-
nové návrhy len na základe uznese-
nia valného zhromaždenia. Z uvede-
ného dôvodu boli predmetom roko-
vania valného zhromaždenia aj navr-
hované ceny.
   Schválením predkladaných doku-
mentov bol cieľ 18. riadneho valného 
zhromaždenia  naplnený. Na zákla-
de dosiahnutých výsledkov hospodá-
renia bol schválený aj návrh na nevy-
platenie dividend a tantiém za hod-
notené obdobie.
   Toto valné zhromaždenie bolo po-
znamenané 170. výročím existen-
cie podbrezovských železiarní a tak 
pri tejto príležitosti každý zúčastne-
ný akcionár dostal novú publikáciu 
venovanú tomuto jubileu. Predse-
da predstavenstva Ing. Vladimír So-
ták na rozlúčku vyjadril presvedče-
nie, že spoločnosť bude pokračovať 
v trende nastúpenom v prvom polro-
ku tohto roka aj v nasledujúcich me-
siacoch.

O.K.
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*čitateľská súťaž k 170. výročiu založenia podbrezovských železiarní * 

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

Otázka 12. kola
Kedy vznikla medzinárodná ob-
chodná spoločnosť PIPEX Inter-
national AG?

Kupón 
č. 11

n  ANKETA  n  ANKETA  n  ANKETA  n  ANKETA  n  ANKETA  n  ANKETA  n

Prvé roky boli veľmi ťažké

Zhovárala sa:
O. Kleinová

(Pokračovanie z minulého čísla)    
   Po založení akciovej spoločnos-
ti 1. mája 1992, nasledovali jednot-
livé kolá kupónovej privatizácie. Po 
skončení piateho kola sa stali maji-
teľmi podbrezovských železiarní in-
vestičné fondy a drobní akcionári. Vo 
Fonde národného majetku zostalo 
8,08 percenta akcií. Vedenie spoloč-
nosti cítilo nebezpečie zo strany in-
vestičných fondov a preto považova-
lo za správne prejaviť záujem o po-
diel Fondu národného majetku a zís-
kať čo najviac akcionárov z radov 
zamestnancov. Tí mali možnosť kú-
piť akcie z podielu Fondu národné-
ho majetku bez limitu. Ľudia sa k tej-
to ponuke stavali veľmi nedôverčivo 
a počet záujemcov bol len nepatrný.
    Začiatky akciovej spoločnosti boli 
veľmi ťažké. Podbrezovské železiar-
ne desiatky rokov expedovali vyše 
65 percent svojej produkcie do So-
vietskeho zväzu a problémom bolo, 
že podnik bol vybavený len na špe-
ciálnu výrobu ťahaných, zváraných, 
valcovaných rúr a oblúkov. Mal však 
aj bohaté skúsenosti s výrobou ná-
ročnejšieho sortimentu, presných 
rúr malých priemerov. Bolo potreb-
né hľadať nové teritóriá a tak vede-
nie prijalo novú filozofiu obchodu, so 
zameraním na západné trhy. 
   Rok 1993 sa spája s historickým 
prelomom v dejinách Slovenska. 
Dňa 1. januára 1993 vznikla samo-
statná Slovenská republika. Na roz-
diel od viacerých postkomunistických 
štátov usilujúcich sa o samostatnosť, 
rozdelenie spoločného štátu Čechov 
a Slovákov sa udialo vďaka vyspe-
losti obidvoch štátov pokojnou ces-
tou s vedomím, že národné záujmy 
je možné účinne presadzovať len 
v samostatnom štátnom útvare.

   Pre našu spoločnosť bol rok 1993 
veľmi ťažký. Výrobu bezšvíkových 
rúr poznamenala postupujúca rece-

Ing. Jozef URBAN, gen. riaditeľ
ŽP Informatika, s.r.o.
   - Podľa môjho názoru je to publiká-
cia zostavená skutočne na profesi-
onálnej úrovni. Po obsahovej strán-
ke je veľmi zaujímavá, ľahko sa číta, 
možno by mohla byť súčasnosť tro-
chu obšírnejšia. Mne, čo je pocho-
piteľné, chýba tam trochu viac in-
formácií o našej činnosti. Grafic-
ká úprava knihy je veľmi dobrá, je 
ilustrovaná krásnymi fotografiami 
a veľmi dobrý bol nápad anglickej 
mutácie.

Dňa 11. júna 1993 sa na futbalovom štadióne konalo veľké žrebovanie. Akcionári, ktorí investo-
vali všetky svoje body do Podbrezovej, sa dostali do žrebovacieho bubna a súťažili o sto atraktív-
nych cien. Prvou bola Škoda Forman. Do bubna sa dostalo 7 800 žrebovacích lístkov. Na archív-
nej snímke prípravy na žrebovanie.

Sto sedemdesiat rokov existencie zaraďuje podbrezovské železiarne medzi najstaršie 
firmy na Slovensku. Prešli 19., 20. a ocitli sa v 21. storočí. Počas tohto obdobia sa vy-
striedali roky úspechov i neúspechov, niekoľkých svetových hospodárskych kríz, dvoch 
svetových vojen a štyroch zmien štátneho usporiadania – od monarchie až po demokra-
ciu. Významné udalosti zásadnou mierou ovplyvňovali aj vnútorné dianie. Železiarne sa 
v ich priebehu menili, zdokonaľovali, rozširovali a nakoniec transformovali na mini hutu.

Ako hodnotíte publikáciu vydanú k 170. výročiu podbrezovských železiarní?

Ing. Anna PAvlUsová, riaditeľka
sG a ssoŠH 
   - Publikáciu, ktorá vyšla nedávno 
k 170. výročiu železiarní, som si pre-
čítala s veľkým záujmom. Je písaná 
pútavým štýlom.  Dozvedela som sa 
v nej množstvo nových informácií, 
o ktorých som doposiaľ ani netušila, 
a to nielen z histórie, ale aj zo súčas-
nosti. Myslím si, že je to veľmi vyda-
rené dielo, a to nielen z hľadiska ob-
sahu, ale aj dizajnu. Som veľmi rada, 
že súčasť tejto bohatej histórie tvoria 
aj dejiny dvoch našich škôl.

Emil KoKlEs, člen DR
ŽP EKo QElET
   - Nová publikácia vydaná k 170. vý-
ročiu  Železiarní Podbrezová ma za-
ujala vo všetkých oblastiach, t.j. do-
kumentačnej, grafickej, textovej, ale 
aj kvalitou väzby či použitého papie-
ra. Takýto typ dokumentácie pod-
ľa môjho názoru spĺňa všetky krité-
riá na literatúru faktu a je aj vynikajú-
cim reprezentačným materiálom pre 
účely propagácie spoločnosti. Od-
porúčam jej prihlásenie do súťaže 
o publikáciu roka.

Pavol KoŠTIAĽ, predseda
Zo oZ Kovo 
   - Ak mám túto knihu zhodnotiť 
pár slovami, musím konštatovať, že 
je napísaná veľmi zaujímavým štý-
lom, na vysokej úrovni. Veľmi sa mi 
páči, že v nej možno nájsť absolút-
ne celú históriu, upútali ma najmä 
začiatky, od samotného vzniku pod-
brezovských železiarní. Je to pekná 
a zároveň hodnotná publikácia, do-
kumentujúca, že podbrezovské že-
leziarne stoja skutočne na bohatých 
tradíciách.

prof. Ľudovít PARIláK, riaditeľ
ŽP vvC s.r.o.
   - Nie nadarmo sa hovorí:.“...kto si 
váži svoju minulosť, má aj svoju budúc-
nosť.“ Táto publikácia vynikajúcim spô-
sobom zaznamenáva celý rozvoj fabri-
ky až do súčasnosti. Podbrezovské že-
leziarne majú bohatú históriu presahu-
júcu tri storočia a možno ju tak hodnotiť 
aj z celoeurópskeho pohľadu. Už z pr-
vých kapitol je zrejmé, že železiarne sú 
odjakživa neoddeliteľnou súčasťou Ho-
rehronia, s evidentným vplyvom na so-
ciálny rozvoj celého regiónu.

sia a navyše antidumpingové opatre-
nia obmedzili prístup na trhy Európ-
skeho spoločenstva. Pridružila sa in-
solventnosť zákazníkov, pohľadáv-
ky voči odberateľom rástli. Nedosta-
točný dopyt po hutníckych výrobkoch 
ovplyvnil v nemalej miere aj hlboký 
útlm v strojárstve. Pretrvával ostrý 
boj o prežitie, ruinujúci ekonomiku 
všetkých navzájom si konkurujúcich 
spoločností, nevynímajúc Železiarne 
Podbrezová.
    Spoločnosť bola svedkom pokra-

čujúceho súbehu dvoch protichod-
ných tendencií. Na jednej strane to 
bola stagnácia cien a v dôsledku 
ich liberalizácie a ich konvergencie 
k svetovým cenám, rástli aj ceny zá-
kladných vstupných materiálov a su-
rovín.

   Vedenie muselo nevyhnutne pri-
jať opatrenia. Filozofia obchodu 
bola presmerovaná na západ a aj 
z dnešného pohľadu možno považo-
vať za veľmi predvídavý krok zo stra-

ny vedenia železiarní,  že 7. októbra 
1993 v Bieli vo Švajčiarsku  vznikla 
medzinárodná obchodná spoločnosti 
PIPEX International AG.
   Počas rokov 1993 a 1994 sa že-
leziarne dostali do červených čí-
sel a za dva roky zaznamenali stra-
tu pol milióna korún. V roku 1994 ve-
denie prizvalo konzultačnú firmu J. P. 
Calmes Consulting. (Táto konzultač-
ná firma sa podieľala už v roku 1992 
na spracovávaní štúdie minihuty. J. P 
Calmes bol letecký inžinier, syn auto-
ra patentu na valcovaciu trať so zadr-
žiavanou tyčou na výrobu veľkoprie-
merových bezšvíkových rúr s tenkou 
stenou. Boli to trate vyvíjané ešte za 
druhej svetovej vojny a vo svete je 
ich asi dvanásť. Podieľal sa na re-
štrukturalizácii hutníctva v Anglicku).   
    Po hĺbkovej analýze predstaven-
stvo dospelo k rozhodnutiu, že fir-
ma má potenciál stať sa ziskovou, 
musí však prejsť revitalizáciou vo 
všetkých oblastiach činnosti. Na zá-
klade poznatkov získaných zo spolu-
práce s konzultačnou firmou J.P Cal-
mes Consultans spracovalo predsta-
venstvo Revitalizačný program Žele-
ziarní Podbrezová na obdobie stred-
nodobého horizontu rokov 1995 
– 1999. Následne slúžil na Sloven-
sku ako vzorový materiál pre ďalšie 
ozdravujúce sa spoločnosti.

(Pokrač. v bud. čísle).
O. Kleinová
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Jedálny lístok od 5. do 11. júla 2010 Jedálny lístok od 12. do 18. júla 2010 
Pondelok

Polievka: prešporská, pečivo
Peč. kuracie stehno s kapustou, zemiaky

Jelenie ragú s brusnicami, cestovina
Brav. rezeň v kokose, arašíd. omáčka, ryža

Švajčiarsky šalát s tofu, pečivo
Hov. dusené na vinohradnícky spôsob,

zel. obloha
Buchty na pare s lekvárom, kak. posýpka, kakao

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

Vyprážané kuracie stehno v cestíčku, pečivo
Utorok

Polievka: mexická, pečivo
Sviečková hovädzia pečienka, knedľa

Kurací rezeň prírodný, zeleninová ryža, šalát
Vyprážaný karfiol, zemiaky, tatárska omáčka

Racio šalát, pečivo
Cestoviny s pórovou omáčkou

Bryndzovníky
Bageta s kuracím mäsom (kur. mäso, hláv. šalát, 

kukurica, kapia, pikan. dresing)
Pečený bôčik s masťou a cibuľou, pečivo

Streda
Polievka: roľnícka, pečivo

Bravčové mäso na rasci, tarhoňa, šalát
Vypráž. mor. rezeň ovčiarsky, zem. kaša, šalát

Zemiakové knedličky s úd. mäsom, kapusta
Svieži letný šalát, pečivo

Kondičkový tanier
Marhuľový kysnutý koláč, kakao

Bageta šampiň. so šunkou (šunka, šampiň., vaj-
cia, syr, čín. kap., kukurica, dresing)

Pečené kuracie stehno vykostené, pečivo
Štvrtok

Polievka: šurdica, pečivo
Asturký bravčový rezeň, ryža, šalát

Maďarský hovädzí guláš, knedľa
Hydinová restovaná pečeň, tarhoňa, cvikla

Horehronský syrový šalát, pečivo
Kelový karbonátok, zemiaky, šalát

Palacinky s tvarohom
Bageta mexická (mrkva, paradaj., syr, ster. uhor-

ky, kap. čer., fazuľa, hrášok, kukurica, dresing) 
Vyprážaný kurací rezeň so sezamom, pečivo

Piatok
Polievka: frankfurtská, pečivo

Hovädzí rezeň obaľovaný, zem., šalát
Kuracie soté Kung – Pao, ryža, šalát
Tortelíny so šunkou, syrová omáčka

Bulharský šalát s bravčovým mäsom, pečivo
Údené mäso, dusená kyslá kapusta

Zem. knedličky slivkové, orech. posýpka
Celozrnná bageta salám. so šalátom (saláma, 

uhor. šal., paprika, paradajky, šalát konz.)
Plnená sekaná pečienka, pečivo

Sobota
Polievka: hrášková s hubami, pečivo
Nitrianske bravčové stehno, knedľa

Nedeľa
Polievka: zeleninová so šunkou, pečivo

Morč. prsia so syr. a špenátom, slov. ryža, šalát

Čo môžete, vybavte v predstihu 
už doma

   Pred nástupom na dovolenku, hlav-
ne tú zahraničnú, si doma skontroluj-
te všetky potrebné doklady – platnosť 
pasu, vodičského preukazu, platob-
ných kariet...   
   Ak cestujete do známych letovísk, 
vezmite si so sebou len malé vrecko-
vé a zvyšok výdavkov vyriešite pla-
tobnými kartami. Ideálne je, vziať si 
ich niekoľko a držať ich na oddele-
ných miestach. 
Použitie platobných kariet -  v Bul-

   Formou novinovej ankety vykoná-
vame každoročne prieskum, v ktorom 
zisťujeme, ktoré ukazovatele ovplyv-
ňujú spokojnosť zamestnancov v pra-
covnej i mimopracovnej oblasti. Anke-
ta mala dve časti, prvá sa týkala pra-
covných podmienok a v druhej čas-
ti sa zamestnanci vyjadrovali k mi-
mopracovným podmienkam. Výsled-
ky, získané prieskumom v júni 2010, 
porovnávame s predošlým priesku-
mom vykonaným v decembri 2009. 
Výsledky tohtoročného prieskumu 
sú v niektorých položkách zhodné, 
v iných  odlišné od výsledkov v mi-
nulých anketách. Z uvádzaných fak-
torov si zamestnanci najviac vážia 
„istotu stáleho zamestnania“, ukazo-
vateľ sa umiestnil na 1. mieste  rov-
nako aj v roku 2009. Istota a stálosť 
zamestnania je dlhodobo v priesku-
moch na jednom z prvých dvoch 
miest a stáva sa dôležitým ukazova-
teľom spokojnosti. Na 2. mieste naj-
viac uspokojuje zamestnancov uka-
zovateľ  „rast miezd“,  v prieskume aj 
v roku 2009 bol na 2. mieste. Na 3. 
mieste sa umiestnil faktor „možnosť 
uplatniť svoje odborné schopnosti“, 
v prieskume v roku 2009 bol ukazo-
vateľ na 4. mieste. V terajšej anke-
te je na 4. mieste ukazovateľ „infor-
movanosť o výsledkoch pracoviska“, 
v predošlom prieskume bol ukazova-
teľ na 11. mieste. Piate miesto obsadil 
ukazovateľ spokojnosti „bezpečnosť 
práce“, v poslednej novinovej anke-
te bol ukazovateľ na 3. mieste. Na 6. 
mieste bol zamestnancami uvádzaný  
ukazovateľ „dobré medziľudské vzťa-
hy na pracovisku“,  ktorý sa v minu-
loročnom prieskume umiestnil na 7. 
mieste. Na ďalšie miesta sa dostali 
ukazovatele spokojnosti zamestnan-
cov – na 7. a 8. mieste s rovnakým 
počtom bodov to boli „možnosť zvyšo-
vania si kvalifikácie“ a „kvalita vyba-
vovania osobných a pracovných zále-
žitostí v sekretariátoch“, na 9. miesto  
„hrdosť na prestíž našej akciovej spo-
ločnosti“ a na 10. miesto, pre zamest-
nancov dôležitá „dobrá úroveň sociál-
nych zariadení na pracovisku“.
   Druhá časť novinovej ankety, za-
meranej na spokojnosť zamestnan-
cov v mimopracovných aktivitác, pri-
niesla nasledovné výsledky – na 1. 

mieste sa umiestnil ukazovateľ, kto-
rý najviac ovplyvňuje spokojnosť za-
mestnancov „zabezpečenie úrazové-
ho poistenia“, v predošlom prieskume 
bol na 4. mieste, na 2. mieste bola „ 
sociálna starostlivosť o zamestnan-
cov“, predtým bol tento ukazovateľ 
tiež na 2. mieste. Na 3. mieste sa 
umiestnil ukazovateľ „možnosť náv-
števy športových podujatí“, v minulom 
prieskume sa umiestnil na 7. mieste, 
na 4. mieste je ukazovateľ „zdravotná 
starostlivosť“, v predošlom prieskume 
tento ukazovateľ bol na 1. mieste, na 
5. mieste bol ukazovateľ „možnosť 
dôchodkového pripoistenia“, v minu-
lom prieskume obsadil rovnakú pozí-
ciu. Na ďalšie miesta sa zaradili uka-
zovatele „možnosť návštevy ponúka-
ných kultúrnych podujatí“ – 6. miesto, 
„podpora kultúrnych podujatí zo stra-
ny firmy“ – 7. miesto, „možnosť rekre-
ačného športovania vo voľnom čase“ 
– 8. miesto, „ponuka prázdninových 
rekreácií pre deti zamestnancov fir-
my“ – 9. miesto, „zabezpečenie do-
pravy do zamestnania“ – 10. miesto.     
   Uvedené výsledky umožňujú vytvo-
riť si obraz o názoroch zamestnan-
cov, ktorí sa zúčastnili ankety. Hoci 
počet zúčastnených nie je dostatoč-
ný na to, aby sme mohli povedať, že 
anketa spĺňa štatistické podmienky 
reprezentatívnosti v názoroch, pred-
sa len výsledky sú v čase dosť stabil-
né a napovedajú o hodnotovej orien-
tácii odpovedajúcich zamestnancov. 
Poradie ukazovateľov hovorí o tom, 
ktoré ukazovatele hodnôt  považujú 
zamestnanci za dôležité pre ich spo-
kojnosť.  
   V tomto prieskume sa zúčastni-
lo najviac zamestnancov z prevádz-
karne dopravy, ťahárne rúr, valcov-
ne bezšvíkových rúr, odboru expedí-
cie a obchodnej administratívy. Cel-
kove na anketu odpovedalo  31 za-
mestnancov a z tých, ktorí poslali aj 
žrebovací kupón, knižnú cenu získa-
va zamestnankyňa prevádzkarne do-
pravy, Iveta Ďuricová. Víťazke žre-
bovania blahoželáme, a všetkým zú-
častneným zamestnancom ďakujeme 
za vyplnenie anketového lístka a ve-
ríme, že sa zapojíte aj do nasledujú-
cej ankety.

V. Škultéty

Pondelok (sviatok)
Polievka: krúpková, pečivo

Sikulský bravčový rezeň, knedľa
Utorok

Polievka: slepačia s cestov., pečivo
Vyprážaná ryba, zemiaky, šalát

Kuracie stehno na paprike, cestovina
Zemiakové placky s mäsom a zeleninou

Šopský šalát, pečivo
Hubové rizoto, uhorkový šalát

Šišky s nutelou
Bageta čínska (šunka, paradaj.,

ster. uhorky, čín. kapusta, mrkva,
čínsky dresing)

Pečené kačacie stehno, pečivo
Streda

Polievka: šošovicová
s kyslou kapustou, pečivo

Hovädzie dusené,
paradaj. omáčka, knedľa

Srbský bravčový rezeň, ryža, šalát
Kapustné fliačky

Zeleninový šalát s brokolicou, pečivo
Kuracie prsia s plnkou, zeleninová obloha

Pečené buchty tvarohové, kakao
Celozrná bageta syrová

(maslo, syr niva, syr údený, vajce,
hlávkový šalát, kapia)

Vyprážaný karbonátok, pečivo
Štvrtok

Polievka: zeleninová s rajbaničkou,
pečivo

Kuracie soté na zelenine, tarhoňa, šalát
Brav. rezeň s broskyňou a syrom,

zem., šalát
Pizza mexická

Šalát cestovinový so zeleninou
Pečená ryba s bylinkami, mexická zelenina

Muffiny s čokoládou
Bageta s pikantným mäsom

(pik. brav. mäso, hláv. šalát, paradaj.,
paprika, dresing)

Vyprážaný bravčový rezeň, pečivo
Piatok

Polievka: zemiaková s kôprom, pečivo
Kuracie prsia s ananásom, ryža, šalát

Maďarský hovädzí guláš, knedľa
Štefánska sekaná pečienka, zem. prívarok, 

chlieb
Rančerský šalát, pečivo

Plnené kelové listy zelenin., mrkvový šalát
Šúľance s makom

Celozrná bageta šunková so šalátom
(šunka, uhorka šal., paprika,

paradaj., šalát konz.)
Bravčová pečená krkovička, pečivo

Sobota
Polievka: oravská fazuľová, pečivo

Kurací rezeň na hubách, zemiaky, šalát
Nedeľa

Polievka: karfiolová so zemiakmi, pečivo
Pražská hov. pečienka, slov. ryža, šalát

Výsledky novinovej ankety

Aby na dovolenke prevládala
dobrá nálada

   Dni neuveriteľne plynú, termín plánovanej dovolenky sa nezadržateľne blíži a s ním aj príprava 
na to, aby ste si ju užili podľa svojich predstáv. Predchádza tomu však dôsledná príprava, ktorá 
sa odvíja od toho, či pôjdete na dovolenku sám, s partnerom, alebo s celou rodinou. ovplyvní ju 
aj skutočnosť, kde ju budete prežívať – pri mori, v horách, či plánujete pešiu, cyklistickú, automo-
bilovú alebo vodnú turistiku. Pomôckou pre vás môžu byť aj nasledovné rady:

harsku v každom letovisku sú banko-
maty, poplatky za výber hotovosti sú 
však vyššie, keďže nejde o člena EÚ. V 
Egypte v obchodoch a reštauráciách je 
platba značne obmedzené. Pri mene 
na levy odporúčame návštevu banky. 
V každom 4 a 5 hviezdičkovom hote-
li je bankomat, no dá sa v nich aj pria-
mo platiť kartami. Inak sú bankomaty a 
možnosť platby obmedzené, preto maj-
te so sebou aj hotovosť, môžete použiť 
aj eurá. V Grécku sú bankomaty do-
stupné vo všetkých letoviskách, s níz-
kymi poplatkami za výber. V obcho-

doch a reštauráciách sa kartami pla-
tiť takmer vôbec nedá, Gréci preferu-
jú hotovosť. V Chorvátsku sú banko-
maty dostupné aj v menších letovis-
kách, poplatky sú vyššie (niektoré tu-
najšie banky tam majú sesterské ban-
ky, kde vás výber vyjde ako na Slo-
vensku). Platiť kartou priamo za ná-
kup sa dá v supermarketoch, na ben-
zínkach a aj v obchodoch v hlavných 
letoviskách. V Taliansku sú bankoma-
ty umiestnené v letoviskách, výber vás 
vyjde ako doma. Bez problémov môže-
te platiť kartami v obchodoch a reštau-

ráciách. V Turecku - vo väčších turis-
tických mestách (Antalya, Side, Mana-
vgat či Alanya) sú bankomaty dostup-
né, inde nie. Platiť kartou môžete v ho-
teloch, obmedzene aj v obchodoch.  

Cestovné poistenie
   Pri príprave na dovolenku musíte 
počítať s tým, že zmena klimatických 
podmienok, turistika, vaše obľúbené 
športy, ale i nepredvídané okolnosti 
môžu vplývať nielen na relax, ale aj na 
vaše zdravie. Pred nástupom na plá-
novaný oddych v zahraničí pre bez-
pečnosť nezabudnite uzavrieť cestov-
ného poistenia. K základným cestov-
ným poisteniam patria: poistenie lie-
čebných nákladov (na liečenie, hos-
pitalizáciu, lieky, prevoz pacienta atď.) 
môžu v zahraniční vystúpiť do obrov-
ských súm. Platí aj v súkromných 
zdravotníckych zariadeniach. Úrazo-
vé poistenie  kryje pri turistických 
cestách náhle telesné poškodenie, 
prípadne následky úrazu. Riziko úra-
zu stúpa vykonávaním zimných, ale 
aj adrenalínových športov (potápanie, 
horolezectvo, parašutizmus...). Pois-

tenie batožiny sa týka osobných vecí 
poisteného (šatstvo, obuv), cenností, 
elektronických a optických prístrojov. 
Poisťovňa si stanovuje pri pripoistení 
batožiny celý rad výluk a limitov krytia. 
Poistenie zodpovednosti za ško-
du na cestách vás kompletne chrá-
ni pred prípadnými nárokmi na náhra-
du spôsobenej škody. Na vodných ly-
žiach môžete vraziť do iného lyžiara 
a spôsobiť mu ťažkú ujmu na zdra-
ví alebo v obchode zrútite pyramídu 
s porcelánom v hodnote dve tisíc eur. 
Keď si kupujete letenku alebo zájazd 
v CK, mali by ste rátať s malou prav-
depodobnosťou zrušenia cesty a pre-
to by ste mali myslieť na uzavretie po-
istenia stornovacích poplatkov. 
   Cena cestovného poistenia je odliš-
ná v každej poisťovni a závisí od kon-
krétnych podmienok. Najdôležitejšími 
skutočnosťami, ktoré výšku poistné-
ho ovplyvňujú, sú miesto pobytu, druh 
cesty – turistika alebo pracovná ces-
ta, vek poisteného, športová činnosť 
(turistický alebo rizikový šport).  

(výber z Internetu)



„Kto žije v srdciach tých, ktorých 
opustil, ten nezomrel a navždy osta-
ne v našich spomienkach.“
Dňa 10. júla si pripomenieme pät-
náste výročie odvtedy, ako nás ná-
hle opustil náš drahý manžel, otec, 
starý a prastarý otec

Jozef PAUČo
z Podbrezovej.

Kto ste ho pozvali, venujte mu spolu s nami tichú spo-
mienku.

Manželka a dcéry s rodinami
...

Dňa 1. júla si pripomenieme dva 
roky odvtedy, ako nás navždy opus-
til náš drahý manžel, otec, starý 
otec a brat

Ivan solIAR
z Podbrezovej.

Kto ste ho poznali, venujte mu spo-
lu s nami tichú spomienku.

Manželka a syn s rodinou

Poďakovania
Ďakujeme všetkým príbuzným, bý-
valým spolupracovníkom, priateľom 
a známym, za účasť na poslednej 
rozlúčke s našim milovaným 
Františkom PAvlÍKoM z Brezna.
Ďakujeme za prejavy sústrasti 
a kvetinové dary, ktorými sa snaži-
li zmierniť náš hlboký žiaľ. Za dôstojnú rozlúčku patrí 
naše poďakovanie aj Dychovej hudbe ŽP.

Smútiaca rodina
...

Ďakujeme všetkých príbuzným, priateľom a známym, 
ktorí sa prišli rozlúčiť na poslednej ceste s našou drahou 
mamou, starou mamou a svokrou

Melániou vETRáKovoU
z Predajnej – Kramlištia.

Ďakujeme všetkým za prejavy sú-
strasti, kvetinové dary, ktorými ste 
sa pokúsili zmierniť náš hlboký žiaľ 
a zároveň za dôstojnú rozlúčku ďa-
kujeme Dychovej hudbe ŽP.

Dcéra Alena s manželom Ferkom a syn Vladimír,
vnúčatká Maťko, Monika, Dominik

Spomíname
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Inzertná
služba

Predám 1-izbový byt v Brezne.

Kto prijal pozvanie Kultúrneho a spolo-
čenského centra Klások (KSC) v Pod-
brezovej a prišiel 17. júna na výstavu 
„Hodváb vo vetre“, určite nebanuje, 
pretože to bolo veľmi príjemné popo-

V publicistike sa frekventova-
ne používajú rozličné geografic-
ké názvy. Ich pravopis býva neraz 
rozkolísaný, napr.  Stredná Ame-
rika – stredná Amerika, Stred-
ná Ázia – stredná Ázia, Centrál-
na Ázia – centrálna Ázia, Blízky 
Východ – Blízky východ, Stred-
ný Východ – Stredný východ, 
Ďaleký Východ – Ďaleký východ, 

Vážený pán generálny riaditeľ, vá-
žená pani riaditeľka SG ŽP, vážené 
Predstavenstvo Železiarní Podbrezo-
vá a.s., 
   v živote človeka sú chvíle, v kto-
rých konfrontuje vlastné predsavza-
tia, plánované ciele s tými dosiahnutý-
mi. Dnes, keď roky prežité v školských 
laviciach Súkromného gymnázia ŽP 
hodnotíme ako bývalí žiaci a maturanti 
dovoľte, aby som v mene celej  „bý-
valej“ 4.G. triedy  vyslovila úprimné 

Ď A K U J  E M E
- zriaďovateľovi Súkromného gymná-
zia ŽP - Železiarňam Podbrezová 
a.s. za príležitosť študovať v moder-
nej škole, rozvíjať svoj športový talent 
na moderných športoviskách akciovej 
spoločnosti,  pod vedením profesio-
nálnych trénerov. Vďaka najoptimál-
nejším podmienkam, ktoré nám vy-
tvárala škola  a zriaďovateľ sme „vy-
rástli“ na uvedomelých, vzdelaných, 
odborne zdatných,  športovo zame-
raných a pre život pripravených mla-
dých ľudí. Bolo nám cťou stať sa pr-
vými študentmi súkromného gym-
názia. Bolo nám cťou školu  reprezen-
tovať  v našom osobnom živote,  na 
športoviskách, rôznych súťažiach na 
Slovensku , ale aj v zahraničí,  
- vedeniu súkromného gymnázia 

ŽP a pedagogickému zboru za vy-
naložené  úsilie,  trpezlivosť pri odo-
vzdávaní vedomostí a poznatkov. Za  
náročnú prácu, v ktorej každý z peda-
gógov neraz dal viac,  ako kázala po-
vinnosť. Za obetavú spoluprácu pri prí-
prave na maturitné skúšky a prijíma-
cie skúšky na VŠ. Záverečné skúšky 
a prijímacie skúšky preverili naše ve-
domosti a potvrdili, že nás škola na ne 
dobre pripravila, 
- trénerom a pedagógom telesnej 
výchovy za venovaný čas. Za  profe-
sionalitu,  s akou rozvíjali náš športový 
talent. Hoci každý z nás sa zameria-
val na iný šport,  talentové prijímacie 
skúšky na VŠ boli dôkazom, že z nás 
„vychovali športovcov“  všestranne pri-
pravených,   
- spoločnosti ŽP GAsTRo servis, 
s.r.o.,  za spoluprácu pri zabezpeče-
ní našej stužkovej slávnosti v decem-
bri 2009 a pri zabezpečení občerstve-
nia počas našich maturitných skúšok. 

   Sme presvedčení, že i naďalej bu-
deme dôstojne šíriť dobré meno ško-
ly. Sme pripravení  osvojovať si  všet-
ko múdre a čestné, získané od našich 
učiteľov a trénerov.

Barbora Figľušová,
predseda bývalej 4.G. triedy SG

Kontakt: 0908 676834
...
Predám 3-izbový byt v Brezne – cen-
tre, po celkovej rekonštrukcii. Cena 
dohodou. Kontakt: 0905 840 435 

Jazykové okienko

Blízky východ – južné Francúzsko
Južná Afrika – južná Afrika. Medzi 
uvedenými názvami môžeme vyzna-
čiť niekoľko typov:
1. Názvy samostatne vyčlenených 
častí kontinentov (subkontinentov). 
Sú to vlastné mená a píšu sa s veľ-
kými začiatočnými písmenami: Se-
verná Amerika, Stredná Amerika, 
Južná Amerika.
2. Štandardizované názvy geograficky 

presne vymedzeného územia (geogra-
fických celkov zahŕňajúcich viacero 
krajín), napr. Stredná Ázia (zahŕňa 
Kazachstan, Kirgizsko, Tadžikistan, 
Turkménsko a Uzbekistan), Blízky 
východ (územie krajín juhozápad-
nej Ázie a severovýchodnej Afriky). 
Názov centrálna Ázia, ktorý sa ta-
kisto objavuje, nie je oficiálny (štan-
dardizovaný), preto sa píše s malým 
c v slove centrálna. V názve Blíz-
ky východ sa píše s veľkým začia-
točným písmenom prvé slovo Blízky, 
kým slovo východ sa ako všeobecné 

podstatné meno píše s malým v. Po-
dobne je to s názvami Stredný vý-
chod, Ďaleký východ.
   Od takýchto názvov treba odlišovať 
názvy ako severné Nemecko, juž-
né Francúzsko, východné Sloven-
sko, západná Afrika, juhovýchodná 
Ázia, v ktorých prídavné meno iba bliž-
šie označuje geografickú polohu čas-
ti krajiny alebo kontinentu, a preto sa 
píše s malým začiatočným písmenom. 
   Rozlišujeme aj medzi označením 
západná Austrália, čím sa myslí zá-
padná časť austrálskeho kontinen-

tu, ktorú zaberá Západná plošina, 
a pomenovaním Západná Austrá-
lia, čo je názov jedného zo štátov 
Austrálskeho zväzu. Podobne roz-
lišujeme medzi označením  juž-
ná Afrika, ktorým sa pomenúvajú 
krajiny ležiace v južnej časti Afriky, 
a názvom Južná Afrika ako skráte-
nou podobou oficiálneho názvu Ju-
hoafrickej republiky, ktorý je aktuál-
ny v súvise s prebiehajúcimi maj-
strovstvami sveta vo futbale.

Silvia Duchková
Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV

Poďakovanie

Námet na príjemný relax
a spestrenie všedných dní

Zanubia šíri okolo seba silnú pozitív-
nu energiu

Šatky vo vetre a orientálny tanec

Bolo to príjemné, ale aj inšpiratívne popoludnie

Prezentácia fantázie a šikovných rúk účastníčok kurzu

ludnie s nezabudnuteľnými zážitkami.
   Vo februári sa prvýkrát zišlo šest-
násť žien, ktoré sa zatúžili kreatív-
ne realizovať a preto sa rozhodli na-
vštevovať kurz maľovania na hodváb. 

Raz mesačne sa schádzali v KSC Klá-
sok a pod vedením Svetlany Kvačka-
jovej objavovali postupne taje práce 
s hodvábom. Prešli od najjednoduch-
ších techník až po tie zložitejšie, ako 
sú techniky s efektovou soľou, batika 
či farbenie plôch vo vodnom kúpeli. 
Objavili pri tom, že práca s hodvábom 
je pre ne príjemným relaxom, zábavou 
a spestrením všedných dní. 
   V toto popoludnie prezentovali nápa-
dy svojej fantázie. Ťažko bolo vybrať 
z toho množstva šatky, ktoré by boli 
krajšie ako tie druhé. Tvorkyne čerpa-
li rôzne námety, najmä z prírody a po-
hrali sa aj s farbami. Vyšli z toho ume-

lecké dielka plné krásy a harmónie.    
    Spestrením prehliadky ukážok tvor-
by účastníčok kurzu maľovania na 
hodváb bolo aj predvedenie ďalšej 
skupinky žien, ktoré sa v KSK Klá-
sok  učia orientálnym tancom pod ve-
dením  tanečnice Zanubie – Evky Bu-
kovinovej. Do tohto kurzu priviedla 
ženy nielen túžba po orientálnom tan-
ci, ale aj vedomie, že pri tomto druhu 
činnosti sa dokonale precvičí každá 
časť tela, dochádza nielen k formo-
vaniu svalovej hmoty, ale aj k zvý-
šenej ohybnosti a pružnosti chrbti-
ce, kĺbov, od tých najmenších prs-
tových, až po veľké bedrové. Ak sa 
cvičí poctivo a pravidelne, dochá-
dza aj k úbytkom telesnej hmotnos-
ti, hoci toto nie je prvoradým cie-
ľom orientálneho tanca. orientálny 
tanec pôsobí aj na ľudskú psychi-
ku, pri ladných pohyboch dochá-

dza k vyplavovaniu endorfínov. To 
že orientálna tanečnica sa stáva 
skutočnou harmonickou bytosťou, 
schopnou šíriť okolo seba silnú po-
zitívnu energiu, potvrdila Zanubia, 
z ktorej pozitívna energia vniesla 
medzi účastníčky veľmi dobrú ná-
ladu a odchádzali z tohto poduja-
tia plné nových zážitkov a mnohé 
možno aj odhodlania, že v septem-
bri skúsia spestriť svoje popolud-
nia aj ony niektorou z prezentova-
ných činností. 

O. Kleinová
Foto: A. Sojková
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Ako hodnotíte priebeh jar-
nej časti? 
   - Ako sme spomínali pred 
sezónou, jar bola obdobím for-
movania vekovo 
mladého kádra s 
priemerom 24-ro-
kov. Špecifickosť 
sezóny spočíva-
la aj v tom, že sme 
už nemohli postú-
piť. Príležitosť do-
stali mladí hrá-
či, u ktorých sme 
v priebehu sezó-
ny posudzovali ich 
výkonnosť. Patrili k 
nim aj dorastenci –  Gemzic-
ký a Ferenc, ktorí hrávali nielen 
v družstve staršieho dorastu 
ale boli zaradení aj do zostavy 
druholigového mužstva. Z de-
vätnásť členného kádra ostá-
va v zostave sedemnásť hrá-
čov. Ďalšie pripravované zme-
ny budú nepatrné, hlavne rea-
lizované hráčmi vracajúcimi sa 
z hosťovania a talentovanými 

Hodnotíme jarnú časť futbalovej sezóny 2. ligy 

„Druholigové zápasy sa vracajú na podbrezovský trávnik“

Letné kúpalisko v Podbrezovej je otvorené denne
od 9. do 18. hodiny so vstupným pre verejnosť:

Šimorová druhá
   V Dohňanoch sa 20. júna kona-
li Európsky pohár v MTB XC 2010 
E -1 UCI a Slovenský pohár. Vý-
sledky členov Cyklistického klubu 
ŽP Šport, a.s.: v kategórii starších 
žiačok bola 3. T. Medveďová, 8. D. 
Vrábliková; starších žiakov: 10.  D. 
Mihalíček; kadeti: 4. Š. Vozár,  11. 
M. Donoval, 12. O. Glajza,  13. I. 
Schwarcbacher; juniorky: 2. N. Ši-
morová.

v časovke zvíťazil Mazán
   V Dubovej sa v dňoch 19. a 20. 
júna uskutočnil Slovenský pohár 
v cestnej cyklistike. V prvý deň bola 
na programe časovka jednotlivcov, 
v ktorej zvíťazil Jozef Mazán, pre-
tekár CK ŽP Šport a.s. a v nedeľu, 

   V Novom Bydžove (ČR) sa 22. – 23. júna uskutočnil 5. ročník futbalové-
ho turnaja „Pohár hejtmana Královéhradeckého kraje“, ktorého sa zúčast-
nilo osem pozvaných tímov. Medzi nimi i družstvo mladšieho dorastu U-17 
FO ŽP Šport, a.s., ktoré zastupovalo mesto Brezno, partnerské mesto No-
vého Bydžova.
   Hralo sa v dvoch skupinách, v skupine A boli - Královohradecký KFS, Ban-
skobystrický SK, Karlovarský KFS a výber mesta Nadlac z Rumunska. V sku-
pine B boli – FO ŽP Šport, a.s., Pardubický KFS, KFS Vysočina, Juhočecký 
KFS. V prvom zápase naši hráči zvíťazili nad Pardubicami 2:1 gólmi Spodnia-
ka a Fašku. Druhý zápas proti Jihočeskému kraju (Sezamovo Ústí) sa skon-
čil remízou 2:2, góly za náš tím vsietili Spodniak a Janko. V poslednom stret-
nutí naši hráči potrebovali zvíťaziť nad KFS Vysočinou (Jihlava), ak chceli po-
kračovať vo finále. Vypracovali si náskok 2:0, no v poslednej minúte nadsta-
veného času súper dokázal streliť  gól a konečná remíza 2:2 stačila len na boj 
o 3. miesto. Góly strelili Janko a Faško. V zápase o tretiu pozíciu náš tím jed-
noznačne zvíťazil nad Karlovarským KFS 4:1, po góloch Fašku, Ferenčáka, 
Lojka a Tešlára. Poradie turnaja: 1. miesto KFS Vysočina, 2. Královohradec-
ký KFS, 3. FO ŽP Šport, a.s., Podbrezová. Za najlepšieho brankára turnaja 
bol vyhlásený hráč Podbrezovej Jakub Kučera.

(rk)

   S riaditeľom pre športovú činnosť ŽP Šport, a.s., Jánom 
Daučíkom sme hodnotili nielen jarnú časť druhej ligy:

dorastencami. 
    Pri celkovom hodnotení se-
zóny, v ktorej sme obsadili 3. 
miesto,  môžeme hovoriť o na-

plnení našich zá-
merov. Veď s tro-
chu väčším fut-
balovým šťastím 
a hernou  skúse-
nosťou,  sme mohli 
bojovať aj o vyššie 
priečky. Niektoré 
zápasy doma, ale 
i vonku – so Zvo-
lenom, B. Bystri-
cou, nevyšli pod-
ľa našich predstáv, 

napriek remízam, sme prichá-
dzali o vzácne body.   
Pred hráčmi je krátka dovo-
lenka a nasleduje letná prí-
prava. Ako bude vyzerať tá 
tohtoročná?
   - Letná príprava začína 30. 
júna. Prvé dva dni budú pre-
biehať testy kondičnej prípra-
vy hráčov, potrebné pred pl-
nením individuálnych plánov 

v krátkom čase dovolenkovom, 
pretože už 5. júla trénujeme na 
domácom štadióne v Brezne. 
Tréningy tu budú prebiehať, aj 
pod vedením nového kondič-
ného trénera Snopku, do ukon-
čenia rekonštrukcie podbre-
zovského štadióna. Posled-
ný týždeň pred začatím sezóny 
by sme na tomto trávniku chce-
li dokončiť našu letnú prípravu.
Čím bude nová sezóna iná?
- Najväčšou novinkou bude 
zmena ihriska. Druholigové 
zápasy sa vracajú na podbre-
zovský trávnik. Prechádzame 
aj k bezplatnému vstupnému, 
čo by malo vykompenzovať 
straty divákom na cestovnom. 
   Čo sa týka zmien v zostave – 
odchádzajú  Kubašiak a Lang, 
z hosťovania sa vrátia Kostúrik, 
Kožička a z Dubnice na hos-
ťovanie príde Havrilko. Priestor 
v kádri budú mať aj mladí hrá-
či – Demeter, Medveď, Pe-
kár a brankár Palider, ktorí sú 
odchovancami nášho klubu. 
V súčasnosti preberáme mož-
nosť získania dvoch 18-roč-

ných perspektívnych hráčov zo 
zahraničia, ktorí by mohli po-
silniť tím mužov alebo  doras-
tencov. Zmena na poste asis-
tenta trénera bola nevyhnutná 
z licenčných dôvodov, post 
bude zastávať Benko. Naj-
dôležitejšie však je, že u nás 
zostáva taliansky tréner Raf-
faele Quaranta, ktorý odvádza 
skutočne kvalitnú prácu, hlav-
ne v oblasti prípravy mládeže. 
Potvrdením toho je úspešné 
účinkovanie dorastencov v 2. 
ligovom mužstve, čím sa zvý-
šila ich výkonnosť, ako aj zá-
ujem corgoňligových klubov 
o ich získanie.
Ako ste spokojný s mládež-
níckym futbalom?
   - Náš klub si už roky drží 
štandardné postavenie v ob-
lasti mládežníckeho futbalu, 
kde dosahujeme každoročne 
4. – 5., maximálne 6. priečky 
v kateg. starších žiakov. Veľmi 
dobrá úroveň je v nižších kate-
góriách. Historickým môžeme 
nazvať tohtoročný výkon do-
rastencov, ktorí v 1. slovenskej 

lige dosiahli doposiaľ najväčší 
úspech – 7. miesto.
Nedá mi, v období prebieha-
júcich majstrovstiev sveta, 
opýtať sa vás, ako vnímate 
účinkovanie slovenského re-
prezentačného tímu?  
   - Pred postupom zo skupi-
ny, kde boli Česi, Poliaci, by  
sa 90 percent fanúšikov smialo 
pri predpovedi, že sa nominu-
jeme a ešte k tomu z 1. miesta. 
S postupom, prišli aj nové am-
bície. Skupinu sme začali zle, 
ale naši mladí hráči dokáza-
li, že do výberu patria. Porazi-
li zatiaľ ešte stále úradujúceho 
majstra sveta a bol to fantas-
tický výkon. Mňa však najviac 
teší, že v reprezentácii je Ju-
raj Kucka, hráč ktorý prešiel 
aj našim klubom – našou mlá-
dežníckou základňou a v zá-
pase s Talianskom dokázal, 
že tam právom patrí. Víťazstvo 
nad Talianmi a odohraná rov-
nocenná partia s holandským 
tímom potvrdili, že naša účasť 
v Afrike bola zaslúžená.

V. Kúkolová

Turnaj v Novom Bydžove

v etape si vybojoval druhé miesto.
Majstrovstvá Českej

a slovenskej republiky
     V Holíči sa 22. júna konali  Maj-
strovstvá ČR a SR v časovke jed-
notlivcov v kateg. juniorov a junio-
riek. ŽP Šport, a.s., reprezentova-
li J. Mazán a N. Šimorová. Obom 
sa darilo vynikajúco, Mazán zvíťazil 
a získal titul majstra Slovenska, Ši-
morová obsadila druhé miesto.
    Najlepší juniori a juniorky sa 26. 
júna stretli na štarte v Kyjove na 
spoločných Majstrovstvá ČR a SR, 
ktoré pokračovali pretekmi jed-
notlivcov s hromadným štartom. 
Na náročnom kopcovitom okru-
hu Mazán potvrdil svoju dobrú for-
mu a skončil druhý, keď o titul pri-
šiel až v záverečnom špurte. Od 

15. do 18. júla nás bude Jozef Ma-
zár reprezentovať na ME v časov-
ke a pretekoch jednotlivcov v turec-
kej Ankare.

(pm)
Z bežeckých tratí

 V Liptovskom Mikuláši sa 20. júna 
uskutočnil šesťkilometrový kros 
„Beh Ondrášovskou horičkou“, kto-
rého sa zúčastnilo 50 bežcov. V pr-
vých pretekoch po zranení, s ná-
ročnou blatistou traťou, obsadil Pa-
vol Faško v celkovom hodnotení 6. 
a vo svojej kategórii 2. miesto.

...
   Vo Svite sa 26. júna uskutočni-
lo cestné kritérium s medzinárod-
nou účasťou šesťdesiatich bežcov. 
Celkovo obsadil Pavol Faško 10. 
miesto a v kategórii nad 40-rokov 

bol druhý.
...

Štyridsať bežcov sa zúčastnilo 27. 
júna krosu v Novej Lesnej, v ktorom 

Pavol Faško v celkovom hodnotení 
obsadil 4. priečku a vo svojej kate-
górii bol druhý. 

(vk)

Letné kúpalisko
v Podbrezovej

n  deti do päť rokov majú vstup voľný, 
n  deti od 5 – 15 rokov 1,5 eura (po 15. 
hod. 1 euro), 
n  študenti 2 eurá (po 15. hod. 1,5 eura), 
n  dôchodcovia 1,50 eura (po 15. hodi-
ne 1 euro), 
n  dospelí 3 eurá (po 15. hod. 2 eurá).


