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PLNENIE TECHNICKÉHO REŽIMU ZA MÁJ 
❖ Ť A Ž B A ❖

ÚSEK          REŽIM          SKUT.                +/-
ŤÚ BH            3 200           3 700               500
ŤÚ BC          6 000           7 100            1 110 
ŤÚ BN        153 500       151 400       -   2 100
ŤÚ ČA            2 300           2 800               500 
HBP           165 000       165 000                   0
❖ R A Z E N I E  - prevádzkové ❖
ŤÚ BH            242              200           -    42   
ŤÚ BC            36                23           -    13
ŤÚ BN            450              494                 44 
ŤÚ ČA               152              174                 22 
HBP                  880              891                 11

❖ R A Z E N I E  - investičné ❖
ŤÚ ČA                   0                  8                   8 
HBP                     0                  8                   8

V ťažobnom úseku Handlová v máji pre-
biehali len raziace práce. Handlerovci sa po
ukončení demontáže sekcií z dorúbaného
stenového porubu 212 005 presťahovali do-
časne do ťažobného úseku Nováky. V bloku
pripravovaného stenového porubu 212 004
hradňanskí pri razení chodby 212 204 zaosta-
li za úlohami o 2 m, ličkovci v tomto bloku
 vyrazili o 7 m menej. Kolesárovci pri razení
chodieb 212 104-05 a 212 610-0 zaostali za
technickým režimom o 29 m.  

V ťažobnom úseku Cigeľ sabotovci po u-
končení prvej etapy dobývania stenového po-
rubu 270 041 začali s demontážou sekcií
a ich montážou do novej stenovej prerážky,
ktorú rozširovali himmerovci (-13 m). Ply -
nulosť premontážnych prác spomalilo značné
zatlačenie dopravnej trasy v chodbe 270 241,
po ktorej sa prevážali časti demontovaných
sekcií, preto sa muselo prikročiť k rekonštruk-
cií 19-metrového úseku chodby. Do nej sa za-
pojili sabotovci, kubíkovci, himmerovci aj
mendelovci.  

V ťažobnom úseku Nováky, v 11. poli, je
od prvej májovej dekády v prevádzke stenový
porub 111 002. Prvé tri dni prevádzky zabez-
pečili laštiakovci, ktorí pracovisko namontova-
li spolu s kubíkovcami, potom ich vystriedali
handlerovci. Stenový porub 111 002 ukončil
mesiac prekročením úloh o 770 t. V 7. poli po-
kračujú vo veľmi dobrých výsledkoch mišá-
kovci na stenovom porube 107 079. Máj u-
končili prekročením úloh o 2 480 t s priemer-
nou dennou ťažbou cez 1400 t. Hajduchovci
na stenovom porube 107 073 prekročili ťažbu
o 2 160 t. Za úlohami zaostali bielikovci na
stenovom porube 107 085 (- 7 200 t) s prie-
mernou dennou ťažbou 1 232 t. Počas celého
mesiaca prechádzali cez vyplienené pôvodné
prístupové chodby, v poslednej dekáde sa pri-
družil prechod cez starú chodbu 107 100-15.
Razilo sa len v 7. poli - v bloku stenového po-
rubu 107 076 hlinkovci vyrazením 132 m
v chodbe 107 276 prekročili úlohy o 6 m. Na
paralelnej chodbe 107 176 matiaškovci úlohy
splnili. Ostatné razičské kolektívy boli v bloku
rúbajúceho stenového porubu 107 079, kde
razili ďalšie chodby v predpolí stenového po-
rubu. Kalašovci na chodbe 107 279-S1 prek-
ročili úlohy o 2 m. V tomto bloku ELGEO zao-
stalo za úlohami o 5 m. Moravanskí mesačné
úlohy v razení prekročili o 2 m. Do razenia
v tomto bloku sa zapojili aj tomanovci (+31 m)
a belianskí (+16 m), ktorí podľa technického
režimu mali vykonávať rekonštrukčné práce
v tejto oblasti stenového porubu 106 031 v 6.
poli. Na rekonštrukčné práce sa do tohto blo-
ku presunuli laštiakovci po rozbehu stenové-
ho porubu 111 002. 

V ťažobnom úseku Čáry gatialovci pri ra-
zení chodby 109 608 a investičného diela
09 302-1 úlohy splnili. Dodávateľsky pokračo-
valo razenie chodby 109 121-00, kde ELGEO
zaostalo o 4 m, druhá osádka ELGEA, nasa-
dená operatívne mimo technický režim, pokra-
čovala razením chodby 109 609 a 109 608. 

REŽIM NA MÁJ
Technický režim na jún stanovuje vyťažiť

v našej spoločnosti 157 300 t energetického
uhlia a 1 500 t triedených druhov. Odbytovať
by sme mali 1 500 t triedených druhov, 144
000 t energetického uhlia do ENO a 2 800 t
 energického uhlia do Bukózy Vranov nad
Topľou. Vyraziť by sme mali 988 m prevádzko-
vých a 12 m investičných banských diel.

Ťažobnému úseku Cigeľ úlohy ukladajú vy-
ťažiť 1 500 t triedených druhov a 13 800 t e-
nergetického uhlia. Odbytovať by mal 14 000 t
energetického uhlia a 1 500 t triedených dru-
hov. Plán mu stanovuje rozšíriť 12 m stenovej
prerážky.

Úlohou ťažobného úseku Handlová je vyro-
biť 3 200 t a odbytovať 3 500 t energetického
uhlia. Vyraziť má 250 m banských chodieb.

Ťažobný úsek Nováky má vyťažiť 137 000 t
energetického uhlia a odbytovať 122 600 t do
ENO a 2 800 t do Bukózy Vranov nad Topľou.
Vyraziť by mal 524 m prevádzkových ban-
ských chodieb. 

Ťažobný úsek Čáry by mal vyťažiť 3 300 t
energetického uhlia a odbytovať 3 900 t.
Vyraziť má 202 m prevádzkových a 12 m in-
vestičných banských diel.                    (mmš)

π Na tlačovej besede vystúpili (sprava) Rastislav Januščák predseda dozornej rady HBP a riaditeľ stratégie a vonkajších vzťahov,
vedúci právnik HBP Milan Minárik a Jaroslav Šinák, predseda predstavenstva spoločnosti Prievidzské tepelné hospodárstvo.

Foto: TASR.

Zvolali sme mimoriadnu tlačovú besedu
Naša spoločnosť odmieta diskre-

ditačnú kampaň proti baniam,

ktorá ohrozuje tisícky pracovných

miest. Rozhodla sa preto verejne

vystúpiť pred novinármi s celoslo-

venskou pôsobnosťou. Zvolala mi-

moriadnu tlačovú besedu, ktorá sa

konala 1. júna, v poobedných hodi-

nách, na Župnom námestí v Dome

novinárov v Bratislave. Témou bolo:

„Ako nezodpovední politici ohro-

zujú 11 000 pracovných miest na

hornej Nitre“.
Hornonitrianske bane Prievidza od-

mietajú byť súčasťou politického boja
na Slovensku. Neopodstatnené ataky
zo strany predstaviteľov niektorých po-
litických strán, ktoré sme posledné me-
siace zaznamenali, vnímame len ako
ich účelovú snahu o vytĺkanie politické-
ho kapitálu. „Ich nepravdivé a dema-
gogické vyhlásenia ohrozujú 11 000
pracovných miest naviazaných na
ťažbu uhlia. Vyzývame preto politi-
kov, aby prestali s touto diskreditač-
nou kampaňou voči našej spoloč-
nosti“, vyhlásil predseda dozornej ra-
dy HBP a riaditeľ stratégie a vonkaj-
ších vzťahov našej spoločnosti
Rastislav Januščák. Za mimoriadne
zarážajúce a nezodpovedné považuje-
me, že sa k týmto politikom pridala aj
nezaradená poslankyňa NR SR a pri-

s Milanom Minárikom, vedúcim právnikom 
a konateľom spoločnosti HBP Security

Spoľahlivá ochrana osôb a majetku

(Pokračovanie na 3. strane)

HBP Security je dcérska

spo ločnosť Hornonit -

rianskych baní Prievidza. Vznikla

začiatkom roku 2004 so zámerom

prioritne zabezpečovať ochranu

a bezpečnosť vo všetkých oblas -

tiach ľudskej činnosti. 

l Aký je aktuálny predmet podni-

kania HBP Security? Zmenil sa po

13 rokoch pôsobenia?
- Stále rovnaký. Spoľahlivá ochrana

osôb a majetku pre individuálnych
klien tov, malé a stredné firmy až po
prie mysel a veľké firmy v rámci celého
Slovenska. Prevádzkujeme ju v zmysle
zákona č. 473/2005 Z.z. Sme špecialis-
ti v komplexných riešeniach ochrany
pre výrobné a priemyselné odvetvie.
Strážne služby zabezpečujeme pros -
tredníctvom členov súkromnej bez -
pečnostnej služby. Ďalšou našou čin-

nosťou je poskytovanie technickej služ-
by.
l Čo rozumieme pod technickou

službou?
- Vývoj, výrobu, predaj, projektova-

nie, montáž, údržbu, revíziu a opravu
zabezpečovacích a poplachových
systémov, ktoré sú napojené na pult
centrálnej ochrany, ktorý poskytujeme
cez zriadenú výjazdovú jednotku. V sú-
časnosti je na pult centrálnej ochrany
napojených niekoľko stoviek objektov
po celom Slovensku. To znamená, že
v reálnom čase sa vieme dostať na
 akékoľvek pracovisko v prípade jeho
narušenia treťou osobou. A tiež dodáv-
ku a montáž kamerových systémov,

Dôkladne si preštuduj prevádzkovú 
dokumentáciu pracoviska.

(Pokračovanie na 3. strane)

® Sviatočne, v baníckych uniformách,
ale bez tých, ktorých sa to týka, teda
skutočných baníkov... Foto: FACEBOOK

Keď primátorka chce 
vyfárať z neistoty
O

tom, aký bude náš región, by mali rozhodnúť ľudia, ktorí tu žijú.

Odznelo z úst prievidzskej primátorky Kataríny Macháčkovej na

tlačovej besede, ktorú mesto zvolalo 23. mája na Námestie slobo-

dy a nazvalo „Vyfárajme z neistoty“.  

Hŕstka náhodne prechádzajúcich
občanov sa na poloprázdnom ná-
mestí dozvedela, že slovenská vláda
a príslušné ministerstvá by sa mali
začať čo najskôr zaoberať  otázkou,
čo bude s hornonitrianskym regió-
nom, ak skončí ťažba uhlia a výroba
elektriny vo všeobecnom hospodár-
skom záujme. 

ÚTLM NIKTO NEVYHLÁSIL
Primátorka v tejto súvislosti uvied-

la: „Dá sa predpokladať, že ťažba
v najbližších rokoch bude utlmená
a my nemáme pripravený žiadny
plán, ako túto situáciu budeme rie-
šiť.“

(Pokračovanie na 2. strane)

π Adriana Dolinajová, informátorka strážnej služby HBP Security, počas dennej zme-
ny. Foto: Jana JANÁČOVÁ



Zrnko múdrosti
Niekedy sa potrebuješ iba za-

staviť, upokojiť sa a pripomenúť
si, že robíš všetko, čo je v tvojich
silách a bude to v poriadku.

K ŽIVOTNÝM JUBILEÁM 

50, 55, 60, 65 ROKOV

l Eduardovi Elischerovi, Aurelo -

vi Ispasovi z ťažobného úseku
Čáry,
l Radkovi Vojtekovi, Tiborovi

Matiaškovi, Zdenkovi Mlčúchovi
z ťažobného úseku Nováky,
l Petrovi Hoppanovi z útvaru pro-
jektového manažéra,
l Antonovi Belianskému z odbo-
ru hlavného energetika,
l Milošovi Mikušovi z úseku stra-
vovacích a ubytovacích služieb,
l Dane Bellušovej z odboru infor-
matiky,
l Petrovi Dierovi z úseku úpravy
a triedenia uhlia,
l Štefanovi Huszárovi z úseku
vetrania a odvodňovania,
l Romanovi Koberčíkovi z úseku
železničnej dopravy,
l Anne Hochreiterovej zo sklení-
kového hospodárstva AGRO GTV
Nováky.

40 rokov odpracovali:

l Ondrej Sára z úseku povrcho-
vých činností,
l Mária Čičmancová z odboru od-
bytu a úpravy uhlia. 

l Juraj Karpiš z odboru konštruk-
cie BME Nováky,
l Dušan Bóna z úseku banskej
dopravy,
l Alexander Németh z ťažobného
úseku Nováky,
l Martina Pittnerová z odboru ú-
čtovného,
l Juraj Tulík z úseku elektroúdržby.

KST Horná Nitra pozýva priazniv-
cov pešej turistiky:
l 23. 6. 2017 na Svätojánsku noc

na Vtáčniku. Doprava linkovým spo-
jom, smer Nováky poliklinika. Odchod
v piatok o 22:05 h z nástupištia č. 20,
autobusová stanica Prievidza. Pre -
stup na zastávke Nováky poliklinika,
odchod autobusu o 22:23 h smer
Lehota pod Vtáčnikom. Prihlasovanie
u vedúceho podujatia do 22. 6. 2017.
Finančné náklady spojené s dopravou
si hradí každý samostatne.
Trasa: Lehota pod Vtáčnikom -
Breziny - Sekaniny - Vrvrava - Vtáčnik
- Siahy - Kamenec pod Vtáčnikom
(stredne náročné, prevýšenie 1 025
m, dĺžka trasy 21 km, čas pochodu
7:10 h). Vzhľadom na prechod v noci
je nevyhnutné mať so sebou čelovú
lampu. Zodpovedný vedúci: Ján
Gašparovič, 0918 777 400, jgasparo-
vic7@gmail.com.

Blahoželáme

Pracovné jubileá

Tip na víkend

(Dokončenie z 1. strany)

Keď primátorka chce vyfárať z neistoty
nancií. Značnú časť prostriedkov 24,5
miliónov eur Hornonitrianske bane
Prievidza odvádzajú do verejných fi-
nancií a štátneho rozpočtu (sociálne
zabezpečenie, odvody do fondov za
zamestnávateľa a zamestnanca daň
zo mzdy zamestnancov). Ďalších 14
miliónov eur tvorí odvod za nákup e-
misných kvót CO2 do environmentál-
neho fondu Ministerstva životného
prostredia SR a do systému elektrore-
gulácie, tzv. G-komponent. Týmto sa
štátu vráti 38,5 miliónov eur. A to nepo-
čítame s odvodom DPH vo výške 14
miliónov a obdobným efektom, ktorý je
sekundárne zabezpečený cez odvodo-
vé povinnosti všetkých dodávateľov,
ktorí nepriamo vstupujú do procesu
ťažby uhlia. 

Takže v prípade zastavenia výroby
elektriny z domáceho uhlia, dopad na
verejné financie by bol oveľa vyšší ako
súčasná podpora uhliu. A z tejto jedno-
duchej matematiky vychádzali všetky
doterajšie vlády, vrátane tej pravicovej. 

VÝZVA NA DISKUSIU
Výstupom tlačovej besedy má byť

pozvanie premiéra a ďalších zaintere-
sovaných na dialóg o budúcnosti re -
giónu. Okrúhly stôl by mal byť v júni.
Jeho iniciátori, podľa slov primátorky,
očakávajú aj účasť zástupcov Hor -
nonitrianskych baní Prievidza. Keďže
sme neboli pozvaní na tlačovú besedu,
je ťažké uveriť jej úprimnosti.

Hornonitrianske bane Prievidza
o vytváraní pracovných miest nikdy ne-
viedli prázdne reči na námestiach.
Súčasťou našej stratégie je, že popri
ťažbe uhlia rozvíjame, a aj naďalej
chceme rozvíjať, nové nebanské pro-
jekty, ktoré sú efektívne, zmysluplné
a prispievajú k riešeniu zamestnanosti
a sociálnej stability regiónu. Našlo
v nich už uplatnenie okolo 500 zames -
tnancov.  Nemajú však ambíciu a ani
nedokážu nahrádzať zamestnanosť
pre minimálne 3 500 ľudí naviazaných
na ťažbu uhlia. Prostredníctvom nich
chceme kompenzovať zníženie za-
mestnanosti v dôsledku plánovaného
poklesu ťažby uhlia súvisiaceho s úbyt-
kom uhoľných zásob a odbytovými
možnosťami. 

Nikdy sme sa však žiadnemu dia -
lógu o zamestnanosti nevyhýbali.
Nesmie však byť spojený s politickou
kampaňou. (r)

Týmto tvrdením znovu zavádza
a len vnáša neistotu a obavy z blížiacej
sa straty zamestnania do mnohých ba-
níckych rodín. Pritom žiadny útlmový
program pre baníctvo nebol a nie je
 vyhlásený. Naša spoločnosť pracuje
v normálnom režime, naplno, bez ob-
medzovania prevádzky. Stále platí ofi-
ciálny a záväzný dokument, ktorý nikto
nespochybnil. Tým je uznesenie vlády
Slovenskej republiky, garantujúce výro-
bu elektrickej energie z domáceho uh-
lia do roku 2030. 

Neznamená to však, že rok 2030 je
hraničným termínom pre ukončenie
ťažby uhlia na hornej Nitre a pre zatvo-
renie baní. Aký bude ďalší osud ťažby
uhlia, bude závisieť predovšetkým od
zásob uhlia, ceny elektrickej energie
na trhu a od nastavenia energetického
mixu Slovenska.

CHCE MINISTER 

ZATVORIŤ BANE?
Po tom, ako bola na námestí pre -

miet nutá jednostranná anketa názorov,
kde v cielene vybratej vzorke, v typicky
baníckom regióne, ani jeden hlas ne-
zaznel v prospech zachovania baníc-
tva, primátorka Prievidze vyhlásila, že
nechce, aby ľudia v Prievidzi žili v ne-
istote: „Vláda rozhodla, že elektrina
z domáceho hnedého uhlia sa má
vyrábať až do roku 2030. Tento ter-
mín ale nedávno otvorene spochyb-
nil minister hospodárstva Peter
Žiga“.   

Sám minister hospodárstva Peter
Žiga na portáli hnonline.sk ešte začiat-
kom apríla vysvetlil, že došlo k ne-
správnemu pochopeniu jeho výroku,
 uviedol: „Otázka v jednej diskusii
znela, že dokedy budeme dotovať
súkromné bane nezmyselným do-
platkom, na ktorý sa skladáme všet-
ci. Som pripravený túto diskusiu
 otvoriť, ale určite nebudeme tí, ktorí
zo dňa na deň bane zavrú. Keď sa
o tom máme začať baviť, musíme
nájsť pre baníkov alternatívy. Zatiaľ
však pre týchto ľudí nemáme alter-
natívu. To bola moja odpoveď. A zra-
zu z toho bolo, že idem zatvárať ba-
ne.“

Vyjadrenie ministra hospodárstva
potvrdil aj hovorca oficiálnym stanovis-
kom Ministerstva hospodárstva SR:
„Diskusia o zmene, resp. skrátení

platnosti všeobecného hospodár-
skeho záujmu, je momentálne
 predčasná, pretože súvisí so systé-
movými zmenami v tarife za pre-
vádzkovanie systému, ktoré minis-
terstvo pripravuje a komunikuje
s dotknutými subjektmi.“

KOMISIA ZATIAĽ NEROZHODLA
Podľa informácií primátorky a po-

slankyne NR SR Európska komisia
 pripravuje v súvislosti s rokovaním
o baníctve rozhodnutie, ktoré sa týka
štátnej pomoci. Vraj už dopredu vie, že

a presne to potrebuje aj okres
Prievidza“, spresnil. 

Okres Prievidza, vzhľadom na sú-
časné percento nezamestnaných, na-
šťastie medzi takéto okresy nepatrí. Ak
sa zlikviduje baníctvo a o prácu príde
4 000 našich zamestnancov a s nimi
spojený reťazec cca 11 000 ľudí v elek-
trárňach, dodávateľských a partner-
ských organizáciách, potom sa per-
cento nezamestnaných rapídne zvýši.
Splní sa prianie poslanca a okres
Prievidza sa zrejme zaradí medzi zne-

π O budúcnosti baníkov na prázdnom námestí... Foto: FACEBOOK

bude hovoriť o tom, že je nezákonná.
„Keď takéto rozhodnutie príde, sme
na to pripravení? Treba hovoriť
o tom, čo nastane v takejto chvíli?
Budú bane pokračovať v ťažbe?“,
pýtala sa Macháčková.

Zdá sa, že takéto vyjadrenie Európ -
skej komisie je skôr želaním pani
 primátorky a s ňou spriaznených parla-
mentných kolegov. Doteraz totiž komi-
sia žiadne rozhodnutie nevydala, preto
sa naň nemožno odvolávať. 

RIEŠENIE PONÚKA 
AJ POSLANEC MIHÁL

Primátorku prišiel podporiť aj mo-
mentálne nezaradený poslanec Jozef
Mihál. Podľa neho je riešením zákon
o podpore znevýhodnených okresov,
a to v súvislosti s prevenciou pred ras-
túcou nezamestnanosťou. „Tento zá-
kon umožňuje vláde prijať takzvaný
akčný plán, kde sa komplexne vy-
pracuje stratégia na pomoc okresu

výhodnené okresy. Z akčného plánu
však rodiny nevyžijú. A o takúto formu
pomoci asi mnohí nestoja ... 

Poslanec Mihál neopomenul ani ob -
ľúbenú tému jeho bývalých straníckych
kolegov. Finančné zdroje z pohľadu
štátnej pokladnice sú, ako tvrdí Mihál,
veľmi vysoké. „Veď dnes ide na pod-
poru ťažby v baniach na hornej
Nitre okolo 100 miliónov eur ročne.
Tie zdroje sú také veľké, že ak by sa
zrealizovali plány, ktoré tu naznaču-
jeme, ktoré by mohla vláda prijať,
tak na to rozpočet vláda nepochyb-
ne má. A bolo by falošné hovoriť, že
tomu tak nie je“, dodal.

Netrápi ho, že oveľa väčšie zdroje,
až 361 miliónov eur, idú z rovnakého
zdroja, teda z tarify za prevádzkovanie
systému, na obnoviteľné zdroje ener-
gie. 

Okrem toho, naši zamestnanci vý-
znamne prispievajú do verejných fi-

Wellness hotel Repiská pripravuje
novú súťaž o výherný pobyt platný od
21. 9. do 20. 12. 2017. Je určený len
pre ubytovaných hostí. Podmienkou
zaradenia do súťaže je v termíne od
1.6. do 4. 9. 2017 vyplniť formulár
s krátkymi otázkami týkajúcimi sa
pobytu a odovzdať na hotelovej re-
cepcii pri odchode z hotela, kde sú

k dispozícii aj anketové lístky.
Nezabudnite ich teda riadne vyplniť.
Všetky budú zaradené do zlosova-
nia. Vyhrať môžete pobyt pre 2 o-

soby na 2 noci s polpenziou, ne-

obmedzeným vstupom do sauny

a fitnes centra a denným vstupom

do Relax bazéna s whirpoolom. (r)

Súťaž
o wellness pobyt!

Je mi z toľkých „odborníkov“ na problematiku baníctva zle

V
ystúpenie primátorky Prievidze Kataríny Macháčkovej na tlačovej bese-
de, ktorú zvolala 23. mája 2017 na námestí Slobody pod názvom
,,Vyfárajme z neistoty“, zaskočilo a znechutilo početnú banícku obec.

Pani primátorka odetá v slávnostnej baníckej uniforme opäť  spochybňuje
 budúcnosť baní na hornej Nitre. Jej vyjadrenia nenechali chladným ani za-
mestnanca našej spoločnosti, ktorý u nás pracuje už 17-sty rok. Dva dni po
verejnom vystúpení primátorky Prievidze adresoval svoj postoj mailom pred-
sedovi predstavenstva a generálnemu riaditeľovi našej spoločnosti Petrovi
Čičmancovi. Uvádza v ňom: 

Prečo som sa Vám rozhodol napí-
sať pár riadkov? Už som sa to chy-
stal spraviť dávnejšie, ale dnes pre
mňa dozrel ten správny čas. Po
vzhliad nutí videa „Vyfárajme z neis-
toty" pani Macháčkovej. Je mi z toľ -
kých „odborníkov" na problematiku
baníctva na hornej Nitre, ktorí tam

a dúfam, že sa mi to ani nestane.
Prajem Vám veľa zdravia po fyzickej
stránke, ale hlavne po tej psychickej,
lebo mať proti sebe oponentov, ta-
kých „odborníkov", ja by som už bol
dávno na psychiatrii. Držte sa a skús-
te nám dať ešte istotu aspoň do toho
roku 2030. Zdar Boh. (r)

NY, kdesi do zahraničia. Zatiaľ sa mi
nestalo, že by som nedostal výplatu

počas mnohých osobných stretnutí
so zamestnancami alebo na strán-
kach našich firemných novín, mno-
hí akoby nemali záujem ich počú-
vať. Preto si veľmi vážim každú
 pozitívnu reakciu nášho zames -
tnanca a som rád, že niektorí našli
morálnu odvahu podporiť baníctvo
aj v rôznych diskusiách na sociál-
nych sieťach. 

Cením si úprimné slová, ktoré
ste mi adresovali. Myslím, že by
mohli byť inšpiráciou a povzbude-
ním aj pre ďalších našich zames -
tnancov. Ešte raz ďakujem za Vašu
podporu. Chcem Vás uistiť, že zo
svojej pozície urobím všetko preto,
aby baníctvo na hornej Nitre zotr-
valo do efektívneho vyťaženia
uhoľ ných zásob. ZDAR BOH!“

P
redsedu predstavenstva a generálneho riaditeľa našej spoločnosti

Petra Čičmanca úprimne potešil lojálny postoj nášho zamestnan-

ca, ktorý už sedemnásť rokov fára do pod zemia Hornonitrianskych

baní. Vždy si vážil verných a otvorených zamestnancov s vlastným názo-

rom. Rozhodol sa preto poďakovať za jeho názor, ktorý je v tejto jedova-

tými rečami presiaknutej dobe, na pozadí  politických hier, skôr vzácnos-

ťou.   

„Ďakujem Vám za Váš pevný po-
stoj a podporu našej spoločnosti.
Žiaľ, žijeme pre baníctvo v zlej do-
be. Politickí oponenti súčasnej vlá-
dy, ktorá sa k podpore využívania
domáceho uhlia z dôvodu energe-
tickej bezpečnosti Slovenska verej-
ne hlási, hrubo manipulujú s fakta-
mi, používajú nepravdivé informá-
cie, ktorými zavádzajú verejnosť
a až nenávistne masírujú verejnú
mienku proti baníkom vo všetkých
mé diách.

Ďakujem za Váš pevný postoj a podporu 

boli prizvaní, zle. Som rozčúlený z to-
ho, ako sa pani primátorka začala po-
sledné mesiace erudovane vyjadrovať
k problematike baníctva v našom re -
gióne. Zo začiatku som jej fandil. Až do
momentu, keď sa dala do spolku SIE-
TE. Tušil som, že to nedopadne dobre.
A nemýlil som sa. Jednou vetou:

Topiaci sa aj slamky chytá. Nechcem
sa rozpisovať o argumentoch, prečo
nezavrieť alebo zavrieť bane, to ne-
chám na odborníkov. Mňa, a myslím,
že aj ostatných mojich kolegov, zaují-
ma len jedna vec, a to fakt, že mám za-
tiaľ čo do hrnca. Prosím Vás, aj v mene
svojej rodiny, aby ste sa naďalej zasa -

dzovali o ťažbu a rozvoj baníctva v na-
šom regióne. Aby som neskončil na u-
lici, alebo kdesi u Číňana či Nemca za
pásom za 500 eur hrubého. Vážim si
Vás, prácu, ktorú pre nás,  inak hladový
región, odvádzate. Vďaka Vám aj za to,
že som zatiaľ nemusel za 16 rokov
zbaliť kufre a odísť od SVOJEJ RODI-

Je ťažké sa presadiť, keď ne -
dostanete rovnaký priestor na vyjad-
renie ako druhá strana. Bolo to tak aj
v prípade „tlačovej besedy“ primátor-
ky Prievidze, ktorá bola jednoznač-
ným politickým mítingom. Chce ho-
voriť o osude baníkov, ale bez nich.
Hovorí o útlme, ktorý nikto nevyhlá-
sil. Žiadnu inú alternatívu zamestna-
nosti, okrem slov, však neponúka. 

Presne ste pomenovali argumen-
ty, ktorými sa snažíme oponovať.
Hoci tieto problémy vysvetľujeme aj

Nová vedúca
RS Púšť

Do funkcie vedúcej Rekreač -

ného strediska Púšť bola dňom

1. júna 2017 zaradená 

Bc. Renáta KOCSISOVÁ.
Ukončila I. stupeň vysokoškol-

ského štúdia Univerzity Sv.

Cyrila a Metoda v Trnave, odbor

verejná správa. Pred nástupom

do našej spoločnosti pracovala

v reštauračných službách v za-

hraničí. 

Želáme jej veľa pracovných

úspechov! (r)

V máji ukončili 
pracovný pomer THZ:



Spoľahlivá ochrana osôb a majetku
SR získali akreditáciu na vykonávanie
odbornej prípravy a školení ľudí na
prácu v súkromnej bezpečnostnej
službe. Na hornej Nitre sme v súčas-
nosti jediní s takýmto oprávnením.
l S akým počtom ľudí zabezpeču-

jete poskytované služby?  
- V našej spoločnosti pracuje v prie-

mere 115 až 120 kmeňových, osob-
nostne aj odborne kvalifikovaných za-
mestnancov v strážnej službe. Za -
mestnanie poskytujeme aj zamestnan-
com so zmenenou pracovnou schop-
nosťou, ktorých pracovné uplatnenie
na trhu práce je z dôvodu zdravotných
problémov obmedzené. Ide hlavne
o invalidných dôchodcov. Ich počet vý-
razne prekračuje zákonom stanovené
minimá.

l Kto sa môže stať členom sú-

kromnej bezpečnostnej služby?
- Fyzicky zdatní muži aj ženy, ktorí

sú bezúhonní, spĺňajú zdravotné pred-
poklady a absolvovali kurz SBS, na zá-
klade ktorého sa po preskúšaní stali
držiteľmi preukazu na vykonávanie
strážnej služby.  

l Ako hodnotíte vašu činnosť

z pohľadu ekonomiky?
- Po roku 2014 sa nám podarilo hos-

podárenie spoločnosti konsolidovať. Aj
napriek silnej konkurencii na trhu sú-
kromných bezpečnostných služieb
sme dosiahli kladný výsledok hospo-
dárenia. Najväčší vplyv na to majú
 nové zákazky, ktoré neustále vyhľadá-
vame, rozšírenie činností v oblasti po-
skytovania technickej služby a úspeš-
nejšia redukcia nákladov. 

Jana JANÁČOVÁ

(Dokončenie z 1. strany)

(Dokončenie z 1. strany)

ktoré umožňujú sledovať pohyb a ko-
nanie osôb v chránenom objekte, na
chránenom mieste alebo v ich okolí.
l V čom spočíva ochrana majet-

ku?
- Vo fyzickej ochrane objektov na ve-

rejne prístupnom mieste v súvisle za-
stavanej časti obce alebo v prevádzke
určenej pre styk so zákazníkom. Tiež
na ostatných verejne prístupných mies -
tach a inom než verejne prístupnom
 mieste. Na požiadanie zabezpečujeme
poriadok na miestach zhromaždenia o-
sôb, najmä pri usporadúvaní verejných
zhromaždení, slávností  alebo kultúr-
nych podujatí. Zabezpe čujeme prevoz
finančných prostriedkov, stráženie psa-
mi cvičenými psovodmi, vypracúvame
pre klientov plán ochrany, prevádzkuje-
me ústredne zabezpečovacej signali-
zácie. K fyzickej ochrane patrí aj ob-
chôdzka po stráženom areáli, striedavé
premiestňovanie sa osoby poverenej
výkonom fyzickej ochrany na strážnom
stanovisku v chránenom objekte, na
chránenom mieste alebo pri chránení
majetku, kde tieto činnosti má vykoná-
vať. Zabezpečujeme aj poradenstvo
a odbornú prípravu osôb na uvedené
činnosti.
l Kto sú vaši odberatelia?
- Početné fyzické a právnické sub-

jekty. Z veľkých firiem sú to napríklad
Bučina DDD, SLOVAKTUAL alebo
Hornonitrianske bane Prievidza. Za -
bezpečujeme im  ochranu majetku na
verejne prístupnom mieste prostred-
níctvom strážnej služby, výkon po-
chôdzkovej činnosti v areáli spoločnos- π Operátor strážnej služby HBP Security Peter Dojčinovič. Foto: Jana JANÁČOVÁ

ti a monitorovanie priestorov prostred-
níctvom kamerového systému.

Služby poskytujeme aj stovke ma-
lých a stredných firiem. Patria k nim
napríklad Handlovská energetika,
 EKOSYSTÉMY, HB zamestnanecká,
ISSO, Kovospol Group a Nestlé. Do -
dávame im strážnu službu nepretrži-
tým monitorovaním priestorov kamero-
vým systémom a vysielaním výjazdo-
vej jednotky na pokyn dispečera. Naše
služby využíva aj 20 individuálnych
klien tov. Pre nich zabezpečujeme väč-
šinou služby sezónneho charakteru.
Napríklad v letných mesiacoch, počas
najintenzívnejších stavebných prác,
strážime staveniská. 

l Na slovenskom trhu je veľký

počet firiem zaoberajúcich sa stráž-

nou službou. Čím sa odlišujete od

konkurencie?
- Rozvoj spoločnosti opierame

o hodnoty, akými sú technický rozvoj,
rozvoj informatiky a informovanosti
a budovanie obchodno-partnerských
vzťahov postavených na korektnosti,
serióznosti, profesionalite a diskrét-
nosti. Bezplatne vypracúvame návrh
 ochrany podľa potrieb, predstáv a po -
žiadaviek obchodného partnera. Dôraz
kladieme aj na kvalitné interné vzťahy
v oblasti ľudských zdrojov. Sme držite-
ľom certifikátu ISO, ktorý je v rámci
systému manažérstva kvality v oblasti
prevádzkovania SBS a poskytovania
technickej služby zárukou poskytova-
nie vysokej kvality našich služieb.
Najnovšie sme od Policajného prezídia

mátorka Prievidze Katarína Macháč -
ková. Tá sa v baníckej uniforme posta -
vila do boja proti najväčšiemu zames -
tnávateľovi nielen vo svojom meste, ale
dokonca v celom Trenčianskom samo -
správnom kraji. „Jej návrh, aby sa na
výstavbu rýchlostnej cesty R2 použi-
li prostriedky z podpory výroby elek-
triny z domáceho uhlia, je hrubo za-
vádzajúci a populistický. Financo -
vanie takejto investície cez ceny
 elektrickej energie nie je možné a ne-
zodpovedá pravidlám legislatívy, či
už národnej, prípadne európskej“,
zdôraznil Rastislav Januš čák. Pripo -

Zvolali sme mimoriadnu tlačovú besedu
menul, že to bola bývalá vláda Mikuláša
Dzuridnu, ktorá nastavila súčasný
systém podpory baníctva na Slovensku.
Je nemožné, aby bez nej mohlo naše
uhlie konkurovať dotovanému uhliu
z Nemecka, Poľska, Česka a ďalších
krajín, kde všade štát svoje baníctvo
podporuje. V tejto súvislosti zopakoval,
že koncový poberateľ podpory zo strany
štátu sú Slovenské elektrárne a nie ba-
ne. Systém obdobnej podpory výroby
 elektriny je aj výroba napr. zo solárnych
panelov, ktorá v prepočte na 1 MWh
 elektrickej energie je štvornásobne
drahšia ako z uhlia, a pritom poskytuje
zanedbateľnú zames tnanosť.

Predpokladáme, že kroky primátor-
ky Prievidze Kataríny Macháčkovej sú
súčasťou sporu vedenia mesta Prie -
vidza so spoločnosťou Prievidzské te-
pelné hospodárstvo (PTH), ktorú s me-
stom spoločne vlastníme. PTH je už
roky garantom stability dodávok tepla
pre obyvateľov Prievidze za prijateľné
ceny. Tie patria v rámci SR medzi naj-
nižšie. „Vedenie mesta Prievidza ne-
má zrejme záujem o rozvoj PTH, čo
potvrdilo svojim návrhom na zníže-
nie základného imania, čo by malo
za následok odčerpanie finančných
prostriedkov zo spoločnosti. S tým-
to nemôžme súhlasiť. Pova žujeme

to za nekoncepčné riešenie“, uvie-
dol počas tlačovej besedy predseda
predstavenstva PTH Jaroslav Šinák. 

Z nášho pohľadu je dôležité, aby
prostriedky zostali v PTH a boli in -
vestované do rekonštrukcie, obnovy
technologických zariadení a rozvoj
spoločnosti, a tým zabezpečili stabilitu
dodávok tepla pre občanov mesta
Prievidza.

„Bezproblémové fungovanie PTH
sa priamo týka existencie baní.
Znamená totiž pre nás ročný odbyt
200 tis. ton uhlia a v previazanosti
na zamestnanosť predstavuje prácu
asi pre 500 baníkov“, zdôraznil

Januščák. Súčasné vedenie mesta
Prievidza to asi vidí inak. Najnovšie tvr-
denia o nezákonnom postupe predse-
du predstavenstva a o znemožňovaní
kontrolnej činnosti členom dozornej ra-
dy nie sú pravdivé a podľa nás slúžia
len na o odpútanie pozornosti verej-
nosti od pravej podstaty problému.
Súčasné vedenie mesta Prievidza má
zrejme inú víziu, ktorú otvorene ne-
chce priznať. Tá s napojením Prievidze
na centrálny zdroj tepla z Elektrárne
Nováky pravdepodobne v budúcnosti
už neráta.

Ján STANKOVIČ,
vedúci odboru 

bezpečnostno-technickej služby,

Úrazovosť 
za máj

V máji 2017 sme v HBP zazna -
menali 14 evidovaných, z toho 7 re-
gistrovaných pracovných úrazov
(PÚ). Od začiatku roku je to 128 evi-
dovaných a 63 registrovaných PÚ. Je
to o 1 registrovaný PÚ menej ako za
päť mesiacov roku 2016. Nezazna -
menali sme mimoriadnu udalosť. HB

zames tnanecká zaznamenala 1 pra-
covný  úraz. V tomto roku má 1 evido-
vaný a 1 registrovaný PÚ.

ZA RÔZNE PORUŠENIA

bezpečnostných predpisov a pra-
covnej disciplíny sme vyvodili voči
 zamestnancom finančné postihy vo
výške 120 eur. 

KONTROLY PRACOVÍSK

Zamestnanci bezpečnostno-tech-
nickej služby zrealizovali v HBP 
v máji 138 dychových skúšok, v HB
zamestnaneckej 45. Všetky boli ne-
gatívne. 

Petrovi 

HOPPANOVI, 
projektovému 

manažérovi

 našej

 spoločnosti

Ivan SIVÁK, 
vrchný technický

riaditeľ

Práce bude dosť, do budúcnosti počítame so všetkými kolektívmi 

Čo očakávate od nových webových 
stránok rekreačných zariadení?

Dobývací priestor Cigeľ
V auguste 2017 ukončíme ťažobnú činnosť

v dobývacom priestore Cigeľ.  Razičské kolek-
tívy predákov Kalaša a Himmera boli už
v predchádzajúcich mesiacoch presunuté do
Novák. Kolektív Himmera sa v máji dodatočne
vrátil späť na Cigeľ. Dôvodom bolo rozšírenie
stenovej prerážky pre premontáž porubu
270 041. V júni sa však kolektív vráti späť do
Novák. Obidva razičské kolektívy z Cigľa tak
budú prevádzkovať aj naďalej, aj po ukončení
razenia v ťažobnom úseku Cigeľ, ale už v no-
váckom dobývacom  priestore.

Stenársky kolektív prvého predáka Sabotu
v auguste dorúbe porub 270 041-70. Následne
v septembri z neho zdemontuje mechanizáciu.
Je to v súlade s dlhodobým strategickým zá-
merom ťažby uhlia v Hornonitrianskych ba -
niach Prievidza, spracovaným na obdobie
 rokov 2015 až 2030. Nad rámec tohto strate-
gického mate riálu sa zvažovalo s prípravou
 ešte jedného stenového porubu 270 042-70.
Po vyrazení geologického prieskumu v pred -
pokladanej ploche nového porubu sme zistili
nedostatočnú kvalitu - výhrevnosť uhoľného
sloja. Z tohto dôvodu sme upustili od jeho ďal-
šieho rozfárania a rozhodli o ukončení ťažby
v tomto dobývacom priestore.

Stenársky kolektív predáka Sabotu, v súla-
de s dlhodobou stratégiou ťažby uhlia, prejde
po vyrabovaní porubu 270 041 do Novák. V no -
váckom ložisku v 11. poli vymení na porube
111 002-96 kolektív predáka Handlera. Han -
dlerovci sa vrátia naspäť do Handlovej, kde sa
im v súčasnosti pripravuje porub 212 005-96.
Pre kolektív Sabotu sa bude v 2. polroku v 11.
poli pripravovať ďalší stenový porub.

Už počas prevádzky porubu 270 041 začne-
me práce súvisiace s uzatvorením banských
priestorov. Najskôr s plienením výstroja vytipo-
vaných banských diel a elektro-strojného za -
riadenia. Po odchode sabotovcov začnú práce
na uzatváraní banských priestorov. Likvidácia
prevádzkových diel a ich zneprístupnenie bude
riešené technologickým postupom. Likvidácia
hlavných banských diel ústiacich na povrch bu-
de zabezpečená projektom.

rizonte v Novákoch, pripravujeme návrh expe-
dície uhlia z pracovísk, t. j. spôsob riešenia od-
ťažby rúbaniny z razenia a z porubov. Budeme
rúbať sloj s hrúbkou do 7,5 m naraz,  stenova-
ním na zával, s príbierkou uhlia v strope.
Predpoklad začiatku rúbania je v roku 2020.
Vyťažiť by sa malo do 800 tisíc ton uhlia. To
znamená pre jeden stenársky kolektív ťažbu
na dva až tri roky.                

Pokračujú aj predprípravné práce na 12. poli
Nováky. V strategickom zámere ťažby uhlia
predpokladáme s otvárkou tohto poľa v 2. pol-
roku 2018.                                                                                                                                            

Dobývací priestor Handlová
Koncepcia v Handlovej je postavená na jed-

nom rúbačskom kolektíve. V septembri sa vráti
z Novák kolektív predáka Handlera na porub
212 004-95 v 12. poli. Razičské kolektívy
 prvých predákov Ličku, Hradňanského a Kole -
sára budú po príprave porubu 212 004-95
 pokračovať v otvárke nového ťažobného bloku,
pod starinami porubu 212 002-95. Po dorúbaní
zásob v 12. poli v roku 2021 sa dobývanie pre-
sunie do oblasti LOP Bazalt. Zásoby v tejto lo-
kalite treba ešte prieskumnými prácami potvr-
diť a následne sprístupniť. 

Dobývací priestor Gbely III.
V septembri 2017 sa predpokladá obnove-

nie ťažby v ťažobnom úseku Čáry. Ťažba by sa
mala postupne zvyšovať z 200 tisíc na 400 tisíc
ton ročne a viac. Prevádzkovať by tu mali po ro-
ku 2020 dva stenárske kolektívy a 6 až 8 razič-
ských kolektívov. 

Záver

Ťažobná činnosť v našej spoločnosti po-

kračuje v súlade so spracovaným zámerom

ťažby uhlia v HBP, vypracovaným na obdo-

bie rokov 2015 - 2030. Tento zámer je záro-

veň v súlade s vládou schváleným vše -

obecným hospodárskym záujmom výroby

 elektrickej energie z domáceho uhlia.

Vzniknuté koncepčné zmeny v priebehu ro-

kov, vykonané v jednotlivých dobývacích

pries toroch, vychádzajú len z novoovere-

ných hydrogeologických skutočností. Tie

však nemajú zásadný vplyv na strategický

zámer ťažby  uhlia v dlhšom časovom obdo-

Dobývací priestor Nováky
V nováckom ložisku v súčasnosti pokračuje

ťažba uhlia v dvoch ťažobných poliach. V 6. poli
je ťažba dodatočne zastavená, stenový porub
106 031-95 je uzavretý. V súčasnosti sa kon-
cepcia a ďalšie možnosti ťažby uhlia v tomto
najviac tlakovo exponovanom poli našej spo-
ločnosti prehodnocujú so zámerom, aby ťažob-
ná činnosť v tomto poli mohla byť opätovne
spustená.

V 7. poli je najväčšia koncentrácia ťažby.

Sústredili sme tu 7 razičských a 3 stenárske ko-
lektívy. Bielikovci zabezpečujú ťažbu na steno-
vom porube 107 085-95, mišákovci rúbu porub
107 079 a hajduchovci porub 107 073-95.
Dôvodom vysokej koncentrácie ťažby v 7. poli je:

• vytvorenie väčšieho časového priestoru
pre overenie zložitej geologickej situácie v 12.
poli ťažobného úseku Handlová z dôvodu prí-
pravy porubu 212 004-95,

•nedostatočné odvodnenie oblasti rozfára-
ného porubu 109 021 v Čároch.

Z pohľadu strategického zámeru ťažby do
roku 2030 budeme zvýšenú koncentráciu ťaž-
by v 7. poli, a tým aj zníženie kapacity tohto po-
ľa v ďalších rokoch, pravdepodobne eliminovať
ťažbou v strategicky už nezvažovanom 8. poli
Nováky. Razičské kolektívy budú po príprave
porubov v 7. poli presúvané v rámci dobývacie -
ho priestoru Nováky. V dlhšom časovom hori-
zonte, vyjadrenom v ročných číslach, sa počíta
so všetkými súčasnými raziacimi kolektívmi. 

V 11. poli pokračuje koncepcia ťažby v súla-
de so stratégiou. Zásoby sú tu overené, rúbanie
bude naraz - nadstropom alebo medzistropom. 

Pre zásoby uhlia, nachádzajúce sa na 1. ho-

Každý, kto sa vydal na neľahkú cestu
podnikania v cestovnom ruchu, sa

snaží všetkými prostriedkami zaujať
a byť úspešný. Sú preč časy, kedy stači-
lo predávať cez noviny, časopisy, na
 výstavách alebo len ústnym podaním
dobrej referencie. Do popredia nastúpili
on-line marketing, atraktívny a funkčný
web, či sociálne siete. Viac o dôvodoch
zmeny webových stránok rekreačných
zariadení našej spoločnosti Peter
Hoppan, projektový manažér.

- Naša spoločnosť podniká aj v oblasti

našich rekreačných zariadení. Nový vizuál
stránok je moderný, v súlade s dobou,
v ktorej bol vytvorený. Funkčnosť, okrem
štandardných vizuálnych prvkov, zahŕňa aj
možnosť rezervovať si pobyty v našich stre-
diskách priamo zo stránky. Veríme, že
 prinesie zvýšenie spokojnej klientely, ktorá
bude rada tráviť čas v našich strediskách
a bude sa k nám vracať. Vždy je ťažšie

cestovného ruchu. Patria nám hotely
Barbora vo Vyšnej Boci, ktorý je spojený
s lyžiarskym strediskom Bačova Roveň
a chata Barborka, Wellness hotel Repiská
v Demänov skej doline, rekreačné stredisko
Púšť a štýlová, najvyššie položená kaviareň
v Prievidzi Top cafe. Všetky zariadenia mali
aj v minulosti svoje webové stránky, ktoré
však časom stratili na komunikačnej aktuál-
nosti, vizuálnej hodnote a prestali spĺňať
predstavy, ktoré sa  viažu k takémuto typu
prezentovania sa. Preto sme sa rozhodli dať
im takú vizuálnu a funkčnú podobu, akú o-
čakávajú naši klienti. Naším cieľom je zvýšiť
ich návštevnosť a premeniť ju na reálnych
hostí našich rekreačných zariadení.

Novospustené stránky sú navzájom pre-
pojené a vytvárajú jednoliaty celok všetkých

 klienta vrátiť do zariadenia, ako ho prilákať
prvýkrát. Spoliehame sa aj na to, že nové
webové stránky nám dajú  adekvátnu spät-
nú väzbu k našej práci, aby sme sa vedeli
zlepšovať. Sú živým organizmom, a preto
 očakávame, že ich, okrem klientov, podro-
bia kritickému pohľadu aj naši zamestnanci
a dajú nám rozumné podnety na ich zdoko-
nalenie. (r)

l l l
Odkazy na webové stránky rekreačných

zariadení HBP:
www.repiska.sk

www.hotelbarbora.sk
www.bacovaroven.sk

www.chata-barborka.sk
www.pust.sk

www.topcafe.sk

bí. Tým aj skladba obloženia kolektívov na

rúbaní a na razení banských diel zostáva

nezmenená. Úlohy pre budúce obdobie bu-

dú veľmi náročné. Otvárka nových polí - 1.

horizont Nováky, Bazalt v Han dlovej, ako aj

príprava 12. poľa Nováky, si vyžadujú udr-

žať súčasnú skladbu raziacich a rubač-

ských kolektívov. 
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Cena pobytu platí len na základe: Potvrdenia o nároku zamestnanca na príspevok zo SF.

„Ponuka len pre zamestnancov HBP a HB zamestnanecká. Platí do 17. 9. 2017.“

Leto v Tatrách
Platí min. od 3 nocí pre 2 osoby
Bonus od 6 nocí –  2x vstupenka 
na Bobovú dráhu Žiarce – Pavčiná Lehota 
• Ubytovanie v dvojlôžkovej izbe pre 2 osoby 

• Raňajky a večere formou bufetových stolov (prípadne menu)

• Denne 3 h vstup do Relax bazéna s Balneoterapiou a whirlpool

• Denne vstup do saunového sveta ZADARMO LEN PRE VÁS 

• Miestny poplatok za ubytovanie 

• Dieťa do 2,99 r. ZADARMO – bez nároku na lôžko 

• 2 lístky na vstup na Bobovú dráhu do strediska Žiarce – Pavčiná Lehota

51 €
2 osoby/1 noc

Naši úspešní bakalári
V pondelok, 24. apríla 2017, sa na

Technickej univerzite v Košiciach, Fa -
kulta BERG, konali záverečné skúšky
bakalárskeho štúdia v študijnom progra-
me baníctvo a geotechnika v študijnom
odbore baníctvo. Absolvovalo ich aj tri-
násť našich zamestnancov. Všetci úspeš-
ne ukončili štúdium prvého stupňa vyso-
koškolského štúdia. 17. mája 2017 im
 dekan Fakulty BERG Michal Cehlár sláv-
nostne odovzdal diplomy s titulom „ba -
kalár“. Od septembra budú pokračovať
v inžinierskom štúdiu. Všetkým absolven-
tom blahoželáme a prajeme veľa pracov-
ných úspechov! 

Anna Latkoczyová, vedúci referent vzdelá-
vania a odborného rozvoja zamestnancov

V
jedálni riaditeľstva našej spoločnosti sa v stredu, 24. mája, konalo

 riadne valné zhromaždenie spoločnosti HORNONITRIANSKE BANE

zamestnanecká. 

Účasť na riadnom valnom zhromaž-
dení predstavovala 79,5 % hlasov prí-
tomných akcionárov. Riadne valné

tora účtovných závierok na rok 2017.
Prerokovalo Výročnú správu za rok
2016 so správou o podnikateľskej čin-

zhromaždenie sa riadilo programom
v zmysle pozvánky zverejnenej tridsať
dní pred jeho konaním. Schválilo riad-
nu individuálnu účtovnú závierku za rok
2016, návrh na rozdelenie zisku a audí-

nosti a stave majetku. Zobralo na ve-

domie správu o činnosti dozornej rady.
Na záver valného zhromaždenia bol
prečítaný návrh uznesenia, ktorí akcio-
nári schválili plným počtom hlasov. (r)

Schválili účtovnú závierku 
a rozdelenie minuloročného zisku 

T
oto tvrdenie je pravdivé, ale očakávaný zdravotný efekt sa nedosta-

ví okamžite. Ryby, najlepšie čerstvé, treba konzumovať pravidelne

a dlhodobo. Pripomína to Juraj Masár, vedúci chovne Agro Rybia

farma v Handlovej. Tento profesionál sa dlhé roky zaoberal výskumom

chovu rýb v bývalom Ústave rybárstva a akvakultúry v Častej. 

Jedzte ryby, budete zdravší

l Ľudia si čoraz viac uvedomujú

význam konzumácie rýb vo výžive.

Aká je ich súčasná spotreba?  
- Pravdupovediac, stále nízka. Päť

kilogramov priemerne ročne na jed-
ného obyvateľa nie je žiadna sláva.
Ľudia síce uznávajú, že ryby sú zdra-
vé, ale v skutočnosti sa väčšina oby-
vateľstva správa inak. Ryby sú v po-
rovnaní s inými druhmi  mäsa pre
 rodiny s priemernými príjmami stále
dosť drahé. A tak si ich ľudia kupujú
skôr nárazovo ako pravidelne.  
l Ktoré ryby sú najžiadanejšie?
- Z celkovej spotreby 5 kilogramov

na hlavu a rok tvoria väčšinu morské
ryby, na sladkovodné pripadá len
1,8 kg. Priemerná ročná slovenská
spotreba je okolo 28 tisíc ton rýb,
 pričom doma sa vyprodukuje len oko-
lo čosi viac ako tisíc ton – v roku 2015
to bolo 1248 ton z 9700 ton sladko-
vodných rýb. Tie čísla veľavravne ho-
voria o tom, kde sa nachádzame.
l Ako je to s lososom, ktorý sa

na Slovensku považuje za jeden zo

symbolov kvalitnej, no vôbec nie

lacnej delikatesy? 
- Lososy, ktoré sa predávajú na

Slovensku, napospol pochádzajú
z farmových chovov. Dostať aj lososy,
ktoré boli ulovené v oceánoch, ale
zväčša ich ponúkajú v luxusných
 reštauráciách a hoteloch a sú veľmi
drahé.
l Aký je rozdiel medzi lososmi

z fariem a ulovenými v oceánoch?
- Prírodný losos sa živí aj kôrovca-

mi, morskými ráčikmi, ktoré zo svojej
prírodnej potravy naberajú prírodné
farbivá – astaxantín. Keď losos skon-
zumuje ráčiky, jeho mäso je ružové.
Lososy z umelého chovu majú sivo -
biele mäso, ľudia však chcú ružové.
Problém vyriešil umelý astaxantín,
ktorý sa pridáva do krmiva farmových
lososov. Ich mäso potom zružovie.
Umelý astaxantín zdraviu neškodí, je
schválený legislatívou EÚ, ale je to
náhrada. Ľudia majú na výber, buď
lacnejší losos z farmy, alebo divý
z morí. Ten je však vzhľadom na to,
ako ľudstvo aspoň doteraz ničilo jeho
životné prostredie, čoraz vzácnejší.
Moria sú z roka na rok viac vylovené,
znečistené. Aj preto jeme stále viac
rýb z farmových morských či sladko-
vodných chovov.

l Na Slovensku sa ponúka

 pstruh lososový a pstruh dúhový.

Aký je medzi nimi rozdiel?
- Pôvodnou slovenskou, či presnej-

šie stredoeurópskou rybou, je pstruh
potočný, ale nehodí sa na umelý
chov. Pstruh dúhový pochádza
z Kanady. V polovici minulého storo-
čia ho doviezli do Dánska, odkiaľ sa
ďalej šíril po Európe. Pstruh dúhový
chutí ako pstruh potočný, ale lepšie
rastie a znáša chovné podmienky, čo
rozhodlo o jeho rozšírení. V našich
podmienkach sa prirodzene neroz-
množuje. Nachádza sa aj vo voľných

lebo každý gram krmiva premení na
gram prírastku. Je to ryba s vynikajú-
cimi výživovými parametrami, mäso
sumčeka má oproti bežným rybám
štvornásobný obsah cenných ome   -
ga-3 nenasýtených mastných kyselín.
Ponúkame teda na trh domáci pro-
dukt mimoriadnej kvality. V 18 pro-
dukčných nádržiach predpokladáme
odchovať až tisíc ton ryby ročne, čo
znamená, že produkcia rýb na
Slovensku sa prakticky zdvojnásobí. 
l Má spotrebiteľ istotu, že si po-

chutná na mäse ryby odchovanej

v naozaj čistej vode?
- Garantujeme skutočne kvalitné

rybie mäso. Netreba sa obávať na -
príklad zvyškov antibiotík v mäse.
Z princípu ich nemôžeme používať,
lebo by zlikvidovali baktérie, ktoré sa
starajú v biofiltroch o čistotu vody. Zo
svojej podstaty je to super bezpečný
chov rýb. Prišli sme na trh s rybím

mäsom mimoriadnej výživnej hodno-
ty a zdravotne absolútne bezpečným.
l Je handlovský projekt opako-

vateľný aj inde na Slovensku?
- Ako sa to vezme. Kľúčové je mať

dostatok teplej a kvalitnej vody. U nás
sa obe podmienky vzácne našli. Na
Slovensku je však veľa termálnych
vôd, Maďari sa pustili touto cestou
chovu sumčeka. Holanďania využí-
vajú odpadové teplo z atómovej elek -
trárne, ale veľa tepla, ktoré vychádza
nazmar, produkujú aj mraziarne
a chladiarne potravín. Technických rie -
šení sa ponúka viac práve tak ako rýb
na chov – do úvahy pripadá povedz-
me tilapia, ostriežovitá ryba. No skôr,
než sa do takéhoto projektu pustiť,
 treba si všetko poriadne zvážiť.
V Handlovej sa stretli všetky nevy-
hnutné podmienky a talentovaní ľudia.

l Sumček africký teda našiel

v Handlovej výborné životné pod-

mienky. Ako ho prijal slovenský

spotrebiteľ?
- Sumčeka postupne zalistovali

všetky obchodné reťazce, pričom ho
predávame aj do Česka a rokujeme
s ďalšími krajinami V4. Otvára sa trh
v Nemecku. Je to ryba s veľkou per-
spektívou. Jej filety sú bez kostí, čo
viac si priať? Poliaci napríklad zo
sumčeka vyrábajú klobásky, sú to
najzdravšie klobásy na svete. V spo-
lupráci s konzervárňou Hamé sme
pripravili výrobu nátierok, perspektív-
ne sú rybie šaláty. Nepochybujem
o budúcnosti tohto chovu. Jedno je
však jasné, konzumáciu rýb na
Slovensku posunie dopredu najviac
zvyšovanie životnej úrovne. Ak sa ľu-
dia budú mať citeľne lepšie, budú jesť
viac rýb a vyšlú impulz aj pre budova-
nie ďalších rybích fariem. (r)

vodách, dostáva sa tam prostredníc-
tvom umelého vysádzania z rybo-chov-
ných zariadení.
l A kde žije pstruh lososový?
- Chovajú ho na farmách. Je to oby-

čajný pstruh dúhový, ktorého posledné
mesiace odchovu prikrmujú krmivami,
čo obsahujú spomínaný umelý asta-
xantín. V dôsledku riadenej výživy sa
mäso sfarbí trochu do ružova a na pul-
toch takto kŕmeného pstruha dúhového
označujú za pstruha lososového.
V skutočnosti takýto pstruh, ako druh
ryby, v prírode neexistuje. Ľudia si pri -
plácajú za ružovú farbu mäsa. Je to
skôr o vizuálne lepšom pocite ako 
o reálne vyššej kvalite mäsa.
l V poslednom čase sa veľa ho-

vorí, že treba jesť najmä ryby, ktoré

obsahujú omega tri nenasýtené

mastné kyseliny. Hovorí to niečo ľu-

ďom?
- Ako komu. Myslím si, že našinci

hodnotia ryby skôr podľa toho, ako im
chutia, koľko majú kostí a v akej úprave
im ich ponúka obchod. Čoraz populár-
nejšie sú filety, ľudia nechcú strácať čas
s prípravou ryby. Pokiaľ ide o omega tri
nenasýtené mastné kyseliny, aj pre

mnohých vzdelaných ľudí je to iba che-
mický názov komplikovanej organickej
zlúčeniny. Jedno však ľudia chápu – ide
o látky, ktoré majú pozitívny vplyv na
ich zdravie. Možno treba zjednodušiť
a zintenzívniť komunikáciu o roli rýb
v našej výžive, hovoriť jednoduchšie
a zrozumiteľnejšie, a najmä akcento-
vať, že pozitívny účinok sa dostavuje
pri pravidelnej konzumácii. Ak teda je-
me rybu tri razy do týždňa, vtedy máme
 zaručený pravidelný prísun omega tri
nenasýtených mastných kyselín. Po
nejakom čase by človek mohol pove-
dať: stravujem sa zdravo, cítim  to na
sebe. Ale dôležitý je celkový životný
štýl. Nemôže niekto čakať, že bude jesť
ryby, nebude sa hýbať, športovať a bu-
de automaticky zdravý.
l Kvalitné ryby chováme a spra -

cúvame v Handlovej. Ako sa to

vlastne stalo?
- Ide o zvláštny súbeh priaznivých o-

kolností. Nie je tajomstvom, že do roku
2030 sa má v Európskej únii utlmiť ťaž-
ba uhlia. Agro Rybia farma, ktorá využí-
va najmodernejšiu izraelskú recirku -
lačnú technológiu vody, je vlastne od-
poveďou, ako možno reštrukturalizovať
výrobu. Vzniku svetovo unikátnej farmy
nahrali dostatok kvalitnej na kyslík bo-
hatej vody, ktorá je v banskom pod -
zemí, a tiež skúsenosti baníkov s vy -
užitím tepelných čerpadiel. Tie umož-
ňujú trvale udržiavať vodu teplou, akú
potrebuje sumček africký pochádzajúci
z trópov. 
l Čím je sumček africký príťažli-

vý?
- Bezkonkurenčne rýchlo rastie. Kým

domáci pstruh potrebuje na dosiahnu-
tie optimálnej spotrebiteľskej hmotnosti
16 mesiacov, sumček skracuje dobu
 rastu na 6 až 7 mesiacov. Je to preto,

π Dolný rad zľava: Ľuboš Moravčík, Jozef Longauer, Rastislav Buzna. Horný rad
 zľava: Marek Kurbel, Peter Václavík, Dušan Královič, Lukáš Gaal, Vladimír Debnár,
Peter Farkaš, Roman Vážan, Jozef Buček, Ján Pavlík a Andrej Podlužanský. 

Foto: archív Fakulty BERG

Voliteľné doplatky za rodinných príslušníkov:
• Dieťa na prístelke do 11,99 r s uvedenými službami len za 9,87 €/1 noc.
• Dieťa, študent (SOU, VŠ) nad 12 r na prístelke s uvedenými službami

len za 19,75 €/1 noc.
• Možnosť zakúpenia zvýhodnených vstupov na bobovú dráhu 

do strediska Žiarce – Pavčiná Lehota                 

Juraja MASÁRA, 
vedúceho chovne AGRO RYBIA

FARMA v Handlovej




