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Odliali sme doposiaľ najmenší oceľový blok, kvadrát 105 milimetrov
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Vážení spolupracovníci,
   skončila sa Veľká noc. Väčšina z vás 
vie, že tento rok sa začal inak, ako tie 
predchádzajúce. Z dôvodu veľkého ná-
rastu zákaziek sme boli nútení požiadať 
vás, aby ste pracovali aj vo sviatočné 
dni. Všetkým, ktorí ste boli v práci po-
čas veľkonočných sviatkov, patrí moje 
poďakovanie.
   V ostatných ro-
koch sa ceny našich 
výrobkov ocitli na 
historicky najnižšej 
úrovni a prvý štvrť-
rok tohto roka naz-
načil, a vidíme to aj 
na objeme zákaziek, 
že dochádza  k ich 
nárastu, a to je veľmi 
dobré znamenie. 
   Za uplynulé obdo-
bie, ktoré pre hutníc-
tvo nebolo priaznivé, 
sa časť našej konku-
rencie dostala do takých problémov, že 
dnes už nedokáže zabezpečiť požiadav-
ky svojich odberateľov. Pre spoločnosti, 
medzi ne patria aj Železiarne Podbrezo-
vá, ktoré aj toto ťažké obdobie dokázali 
prežiť, zdá sa, prichádza lepší rok. My si 
len prajme, aby tento trend pokračoval 

         Verte, všetko je már-
ne, ak si každý jeden za-
mestnanec neuvedomí, 
že technologické a bez-
pečnostné predpisy sú 
na to, aby sme dokázali 
zabezpečiť kvalitné vý-
robky bez toho, aby sme 
poškodzovali zdravie na-
šich zamestnancov po-
čas výkonu práce.

čo najdlhšie, aj v najbližších rokoch.  
Vážení spolupracovníci,
    zhruba pred mesiacom došlo v pre-
vádzkarni oceliareň k smrteľnému 
úrazu. Bola to veľmi ťažká udalosť pre 
našu spoločnosť, ešte ťažšia pre rodinu 
a nepochybne otriasla celým pracov-
ným kolektívom. Vedenie, Predstaven-

stvo a Dozorná rada 
ŽP, vyjadruje hlbokú 
a úprimnú sústrasť 
rodine pána Jána 
Turoňa. Je nám ne-
smierne ľúto, že 
v priestoroch ak-
ciovej spoločnosti 
došlo k takejto tra-
gickej udalosti. 
   Som presvedčený, 
že počas môjho pô-
sobenia v Železiar-
ňach Podbrezová 
som vždy venoval 
obrovské penzum 

práce a snáh tomu, aby boli naše pra-
coviská čo najbezpečnejšie. Zachova-
li sme preto aj systém pravidelných 
kontrol dodržiavania pravidiel a zásad 
bezpečnosti pri práci na pracoviskách, 
dávali sme, aj stále dávame finančné 
prostriedky na ozdravné opatrenia. 

   Verte, všetko je márne, 
ak si každý jeden zamest-
nanec neuvedomí, že tech-
nologické a bezpečnostné 
predpisy sú na to, aby sme 
dokázali zabezpečiť kvalit-
né výrobky bez toho, aby 
sme poškodzovali zdravie 
našich zamestnancov po-
čas výkonu práce.
   Aj v dôsledku tejto tragic-
kej udalosti Predstavenstvo ŽP a.s. na 
svojom zasadnutí rozhodlo, že musíme 
zásadným spôsobom zvýšiť kontrolu 
dodržiavania bezpečnostných pred-
pisov. Predpokladám, že už registru-
jete pracovníkov odboru bezpečnosti 
práce v prevádzkarňach častejšie a ich 
kontrola dodržiavania bezpečnostných 
predpisov je omnoho precíznejšia a prí-
snejšia.
   Od začiatku roku sme prijali už vyše 
dvestopäťdesiat nových pracovníkov. 
Situácia v predaji sa zlepšila a my potre-
bujeme ich počet ešte zvýšiť. S prícho-
dom nových zamestnancov však nastá-
va zvýšené riziko pracovnej úrazovosti, 
ale aj výroby možných nepodarkov. 
   Železiarne Podbrezová mali v uplynu-
lých rokoch minimálne náklady na re-
klamácie a ak chceme v tomto trende 

pokračovať, je potrebné, 
aby si noví zamestnan-
ci uvedomili, do akého 
prostredia prichádzajú a 
v akom prostredí pracujú. 
Kmeňoví zamestnanci mu-
sia vidieť v nových ľuďoch 
posilnenie pracovného 
kolektívu. Ak majú byť sku-
točným posilnením, je ne-
vyhnutné, aby sa noví ľu-

dia zapracovali. Potrebujú získať prax v 
zručnosti. V tomto smere dokážu urobiť 
veľmi veľa kmeňoví zamestnanci. Nikto 
by sa nemal urážať, keď ho spolupra-
covník upozorní, že robí niečo nespráv-
nym spôsobom. Naopak, mal by sa za 
takéto upozornenie poďakovať.
Vážení spolupracovníci,
   verím, že využijeme súčasnú priaznivú 
situáciu na trhu, že dokážeme naplniť 
obchodný a finančný plán. Verím, že 
v priebehu roku zapracujeme nielen 
nových pracovníkov z úradu práce, ale 
aj čerstvých absolventov našej školy. 
Dobrou komunikáciou medzi zamest-
nancami a medzi zamestnancami a ich 
nadriadenými vytvoríme podmienky, 
aby sme mohli splniť výrobné úlohy 
s čo najmenším počtom pracovných 
úrazov.

Dňa 27. marca 2017 sa uskutočnili v 
prevádzkarni oceliareň overovacie skúš-
ky odlievania doposiaľ najmenšieho 
vyrábaného oceľového bloku na všet-
kých troch pruhoch zariadenia plynulé-
ho odlievania ocele (ZPO) kvadrát 105 

Dňa 21. apríla 2017 sa začne v prevádzkarni oceliareň v starom závode re-
alizácia investičnej akcie „Zdvíhanie strechy predĺženej haly ZPO“ (zdvih o 
120 milimetrov). Pri výkone prác externou firmou bude obmedzený pohyb 
v časti haly. Miesta s bezpečnostným rizikom budú ohradené a označené. 
Pohyb osôb v týchto priestoroch bude zakázaný. Opatrnosť počas realizá-
cie prác, ktoré by mali byť ukončené do konca mája 2017, je nevyhnutná. 
Ďakujeme za pochopenie a rešpektovanie bezpečnostných pokynov.

„Svedčí to o precíznej príprave a odborne zdatnom kolektíve
technikov a technológov Železiarní Podbrezová.“

Ing. Miroslav Domovec, CSc.
vedúci Vo

milimetrov. Príprava na výrobu tohto 
formátu bola pomerne náročná a trva-
la asi dva a pol roka. Počas tejto doby 
boli urobené viaceré technické zmeny 
na ZPO, týkajúce sa novej konštrukcie 
kryštalizátorov s EMM cievkou umiest-
nenou vo vnútri telesa kryštalizátora, 
bol použitý nový typ tenších ponorných 
trubíc pre uzatvorené odlievanie ocele 

do kryštalizátorov, namo-
delovanie vhodných trysiek 
sekundárneho chladenia na 
všetkých troch zónach sekun-
dára, preverenie schopností 
výrobných rýchlosti odlieva-
nia až na hodnotu 3,7m/min. 
a s tým súvisiaci zrýchlený 
posun blokov s otáčaním na 
chladníku a realizácia no-
vých motorov s frekvenčnými meničmi 
zvýšenou rýchlosťou odsunu blokov do 
expedičnej haly ZPO. Počas vlaňajšieho 
roku boli testované a optimalizované 
parametre pri štyroch overovacích kam-
paniach vždy na treťom prúde ZPO. Z 
takto odliatych oceľových blokov boli 
odobraté vzorky pre urobenie analýzy 
kvality v odbore riadenia kvality a bloky 
boli zaslané na odvalcovanie nemecké-
mu zákazníkovi, ktorý vyslovil s dosa-
hovanou úrovňou kvality spokojnosť. 
Napriek tomu bolo z dôvodu vysokého 
rizika vzniku stredových lunkrov rozhod-
nuté, že pre ich elimináciu budú v kryš-
talizátore inštalované EMM cievky, kto-

ré majú pozitívny vplyv aj na 
tvarovú stálosť a potlačenie 
podpovrchových trhlín oce-
ľových blokov. Po doladení 
technologických parametrov 
štartovacích kriviek rýchlosti 
odlievania, úprave dodaného 
konštrukčného zariadenia tzv. 
stoličiek pod kryštalizátormi, 
rozvodov sekundárneho chla-

denia, vycentrovania trysiek a úprave 
pripojovacích skriniek pre EMM ciev-
ky bol určený termín odlievania na 27. 
marca 2017. V tento deň bolo úspešne 
odliatych na ZPO spolu šesť tavieb v 

V dňoch 24. – 26. apríla 2017 sa uskutoč-
nia voľby členov Dozornej rady ŽP. Pred-
stavujeme vám kandidátov navrhnutých 
odborovou organizáciou a kandidátov 
navrhnutých oprávnenými voličmi.

Dňa 28. júna 1968 bol položený základný 
kameň nového závodu, aj prvej prevádz-
karne – ťahárne rúr I. Generálnym dodá-
vateľom prvej stavby  bol Hutný projekt 
Praha, závod Brno, stavebným IPS Třinec 
a technologické zariadenia dodali Žďas, 
n.p., Žďár nad Sázavou a zahraničný do-
dávateľ. Slávnostné spustenie ťahárne 
rúr I. do prevádzky sa uskutočnilo 12. 
apríla 1972.

Prvý deň školského roka 2003/2004 bol 
zároveň dňom otvorenia Súkromného 
stredného odborného učilišťa hutnícke-
ho Železiarní Podbrezová a.s. a výchova 
hutníckeho dorastu sa dostala plne do 
kompetencie akciovej spoločnosti. Riadi-
teľkou tohto súkromného učilišťa sa stala 
Ing. Anna Pavlusová.

Každú školu reprezentovali dvaja najši-
kovnejší študenti. Za našu školu to boli 
žiaci piatej C triedy odboru mechanik 
mechatronik, Denis Putnok a Marek Ťaž-
ký. Ich prípravu na súťaž držal pevne v ru-
kách Ing. Peter Flaška. Odovzdal im množ-
stvo vedomostí a stál pri nadobúdaní ich 
praktických zručností, čo sa nezaobišlo 
bez jeho cenných rád.

Muži Kolkárskeho oddielu ŽP Šport 
sa stali historicky prvými víťazmi me-
dzinárodnej česko-slovenskej súťaže a 
zároveň aj majstrami Slovenska v druž-
stvách. 

ŽP ŠPORT čítajte na 8. strane

troch sekvenciách, v množstve 309 ton. 
Vlastné odlievanie na všetkých troch 
prúdoch predsa len odhalilo niektoré 
menšie problémy, ktoré súviseli s citli-
vou reakciou posuvného mechanizmu 
výtokového uzla medzipanvy. Spôsobi-
lo to zvýšené kolísanie hladiny ocele v 
kryštalizátoroch a súčasne zvyšuje riziko 
automatického odstavenia odlievania 
pri  prekročení max. limitovanej hodno-
ty výšky hladiny ocele v kryštalizátore. 
Štandardnú výrobu extrémne malého 
formátu, kvadrátu 105 milimetrov po-
važujeme za úspešnú aj preto, že vlast-
né odlievanie ocele z medzipanvy do 
kryštalizátorov bolo zvládnuté cez tzv. 
ponorné trubice, čo je pre tento formát 
unikátne. Svedčí to o precíznej príprave 
a odborne zdatnom kolektíve technikov 
a technológov Železiarní Podbrezová.
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V o ľ b y  č l e n o v  D o z o r n e j  r a d y  Ž P  a . s .

Ing. Jaroslav ROMANČÍK
Narodený: 3. decembra 1962
Bytom: Lopej, Čelno 402/38
Najvyššie dosiahnuté vzdelanie: VŠ technická Košice, Strojnícka fakulta, 
študijný odbor strojárska technológia, rok ukončenia 1986.
Priebeh zamestnania: do Železiarní Podbrezová a.s. nastúpil 5. augusta 
1986.
    Začínal v prevádzke údržba ako robotník, kde pracoval aj po  ukončení 
základnej vojenskej služby v roku 1987. V máji 1989 bol preradený do funkcie samostatný 
odborný technický pracovník, v júni 1995 do funkcie vedúci technického oddelenia strojnej 
výroby a v máji 1996 do funkcie vedúci strediska strojárenská výroba. V máji 2008 sa stal ve-
dúcim strediska prevádzková strojná údržba. Dňa  1. augusta 2016 bol menovaný do funkcie 
vedúci prevádzkarne centrálna údržba. 
   Menovaný sa vyznačuje vysokou úrovňou poznania fungovania spoločnosti a jej firemnej 
kultúry. Patrí medzi najstabilnejších a lojálnych zamestnancov, ktorým táto spoločnosť po-
stupne prirástla k srdcu. Svoje organizačné schopnosti a odborné skúsenosti, ktoré nado-
budol počas dlhodobej praxe v prevádzkarni centrálna údržba, zúročil na súčasnej vedúcej 
pozícii. Dokáže zachovať rozvahu pri riešení náročných situácií. Jeho príjemné vystupovanie 
a komunikačné zručnosti sa stali silným nástrojom pri práci s ľuďmi.

   Využite aj tento rok možnosť darovať 2 percentá svojej dane Nadácii 
Železiarne Podbrezová alebo Nadácii Miška Sotáka. Obidve sa zame-
riavajú na poskytovanie finančnej, prípadne materiálnej pomoci, orga-
nizovanie rôznych podujatí v oblastiach sociálnej sféry, zdravotníctva, 
kultúry, vzdelávania a športu. Podporujú región, pomáhajú chorým 
a postihnutým spoluobčanom zmierniť ich ťažký údel, horehronským 
deťom a mládeži pri vzdelávaní a pri športe, občianskym združeniam 
pri  zachovaní kultúrnych hodnôt alebo pri ochrane životného prostre-
dia. O pomoc môže požiadať každý, kto ju potrebuje. Ak sa rozhodnete 
pre podporu týchto nadácií, vaše peniaze sa dostanú do správnych rúk. 
Ďakujeme všetkým darcom, ktorí doteraz prispeli svojím percentom 
dane a veríme, že sa ich okruh rozšíri.

Ako poukázať 2 percentá dane?
   Ak vám vykoná ročné zúčtovanie dane zo závislej činnosti zamestná-
vateľ, stačí vyplniť a predložiť Vyhlásenie o poukázaní 2 percent dane 
z príjmu do 30. apríla 2017 daňovému úradu v mieste svojho trvalého 
bydliska. Spolu s Vyhlásením doložíte potvrdenie svojho zamestnáva-
teľa, že vaša daň, vyplývajúca z ročného zúčtovania, bola odvedená 
daňovému úradu. V prípade, že si podávate daňové priznanie samos-
tatne, uvediete ako prijímateľa 2 percent dane Nadáciu ŽP alebo Na-
dáciu Miška Sotáka.

   Doplnková dôchodková spoločnosť (DDS) Stabilita 
dosiahla za minulý rok čistý zisk 60 tis. eur. V porov-
naní s rokom 2015 čistý zisk firmy klesol o 778 tis. 
eur. Celkové výnosy spoločnosti za vlaňajšok predsta-
vovali takmer 4,4 mil. eur a celkové náklady takmer 
4,3 mil. eur. Vyplýva to zo správy o hospodárení DDS 
Stabilita za rok 2016, ktorú zverejnila spoločnosť.
   „Novela zákona o doplnkovom dôchodkovom spo-
rení, účinná od 1. januára 2014, negatívne zasiahla do 
hospodárenia spoločnosti aj v roku 2016, a to pokra-
čujúcim znížením odplaty za správu fondov,“ uviedla 
penzijná firma.
   Poplatky za správu fondov v treťom penzijnom pilieri 
sa pritom každoročne postupne znižujú od roku 2014 

V utorok, 4. apríla 2017, sme sa rozlúčili
s Ing. Jánom GRESCHNEROM,

ktorý nás navždy opustil vo veku nedožitých 87 rokov.
   Ako čerstvý absolvent Vysokej školy banskej v Ostrave dostal v roku 1955 umiestnen-
ku do Švermovych železiarní, n.p., Podbrezová – závod v Tisovci. Začínal ako technik 
vysokej pece a neskôr bol vedúcim výroby. Po zrušení vysokej pece v Tisovci prišiel do 
Podbrezovej, kde bol v roku 1961 menovaný za vedúceho elektrooceliarne. V roku 1964 
sa stal vedúcim oceliarne. V roku 1975 bol menovaný do funkcie personálneho námest-
níka Švermovych železiarní. 
   Sedemdesiate roky dvadsiateho storočia znamenali pre Švermove železiarne obdobie výstavby nového zá-
vodu. So zavedením nového výrobného programu, výroby bezšvíkových rúr valcovaných za tepla, ťahaných za 
studena, v spoločnosti došlo k prudkému nárastu zamestnanosti. Vedenie spoločnosti, ktorého súčasťou bol 
aj Ing. Ján Greschner, prijalo mnohé rozhodnutia smerujúce k vybudovaniu silného sociálneho programu, sú-
časťou ktorého bola výstavba bytov, novej kuchyne... Aj dnešný sociálny program je postavený na základoch, 
ktoré boli vybudované v tom období.
   Ing. Ján Greschner mal zásluhu na výstavbe Hutníckeho múzea ŽP. Jeho koníčkom bola história a celý svoj 
aktívny život, i čas strávený v starobnom dôchodku, venoval spracovávaniu dejín podbrezovských železiarní. 
Bol autorom a spoluautorom viacerých publikácií.
   V čase, keď pôsobil vo vedení podbrezovských železiarní, sa tu zišiel kolektív veľmi schopných mladých inži-
nierov, ktorí sa spoločne usilovali dosiahnuť maximálnu modernizáciu spoločnosti, aby tak zabezpečili istoty 
pre Horehroncov z hľadiska zamestnania a ich sociálneho zázemia. Aj ich pričinením sa dnes Železiarne Pod-
brezová zaraďujú medzi špičkové fabriky vo výrobe oceľových rúr. 

Česť jeho pamiatke.

sa začnú 24. apríla o 6. hodine a skončia 26. apríla 2017 o 12. hodine

Pavol KOŠTIAL
Narodený: 30. januára1960
Bytom: Čierny Balog, Slnečná 319/22
Najvyššie dosiahnuté vzdelanie: SOU strojárske v Brezne - študijný odbor 
univerzálny obrábač  kovov.
Priebeh zamestnania:  od 1. novembra 1983 pracuje v Železiarňach Pod-
brezová. Začínal v údržbe, od septembra 1990 v mechanickej dielni ako 
kovoobrábač. Od mája roku 1992 do novembra 1993 bol univerzálnym 
sústružníkom, od decembra 1993 bol horizontkárom centrálnej údržby. Od 1. júla 2008 je 
predsedom ZO OZ KOVO.
   Menovaný má dobré organizačné a komunikačné schopnosti získané dlhoročnou odborár-
skou prácou. Úspešne pôsobí vo funkcii predsedu Základnej organizácie OZ KOVO Železiarní 
Podbrezová a.s. a v ostatných odborárskych funkciách.
   Kandidatúra menovaného bola schválená delegátmi konferencie ZO OZ KOVO ŽP a.s., 
23. marca 2017. 

Igor KINDERNAY
Narodený: 14. decembra 1961
Bytom: Brezno, 9. mája 13
Najvyššie dosiahnuté vzdelanie: SOU hutnícke J. A. Gagarina, Košice, štu-
dijný odbor hutník operátor, rok ukončenia 1981. 
Priebeh zamestnania: po ukončení štúdia nastúpil 1. júla 1981 do Železiarní 
Podbrezová a.s., do profesie hutník operátor pre tvárnenie kovov v oceliar-
ni. Po návrate zo základnej vojenskej služby bol v roku 1983 zaradený do ro-
botníckych profesií v oceliarni. Dňa 1. mája 1992 bol zaradený do profesie kontrolór, v roku 1997 
pracoval v profesii kontrolór – predák, o rok neskôr ako kontrolór výstupnej kontroly. Od 20. 
marca 2015 okrem kontrolóra výstupnej kontroly zastáva funkciu majstra expedície oceliarne.
   Menovaný má kamarátsky prístup k svojim podriadeným, je ochotný poradiť, pomôcť. Má dlho-
ročné skúsenosti ako člen závodného aj dielenského výboru, je aj členom odškodňovacej komisie.
   Kandidatúra menovaného bola schválená delegátmi konferencie ZO OZ KOVO ŽP a.s., 
23. marca 2017. 

Kandidáti navrhnutí OPRÁVNENÝMI VOLIČMI
Ing. Jozef MICHÁLIK
Narodený: 9. mája 1969
Bytom: Brezno, Pestovateľská 28
Najvyššie dosiahnuté vzdelanie: VŠ dopravy a spojov Žilina, Strojníc-
ka a elektrotechnická fakulta, študijný odbor strojárska technológia, rok 
ukončenia 1991.
Priebeh zamestnania: v Železiarňach Podbrezová a.s. pracuje od 23. septem-
bra 1991, kedy nastúpil do funkcie referent v útvare rekvalifikácie a rozvoja.
    V júli 1992, po návrate zo základnej vojenskej služby, pracoval v robotníckych profesiách a 
v októbri 1992 bol preradený do funkcie majster prevádzky ťaháreň rúr I. V apríli 1994 prestúpil 
do odbytu na pracovnú pozíciu vedúci odborný referent. Vo februári 1995 sa vrátil do ťahárne 
rúr I., do funkcie majster oblukárne. V auguste 1995 sa stal vedúcim odborným prevádzkovo-
technickým pracovníkom, v máji 1996 vedúcim technickej časti výroby a v októbri 2002 vedúcim 
výroby ťahárne rúr a 1. augusta 2014 bol menovaný do funkcie vedúci prevádzkarne ťaháreň rúr. 
   Počas svojej kariéry získal nielen rozsiahle technické a obchodné poznatky, ale aj skúsenosti 
s prácou s ľuďmi. Do pracovnej činnosti vnáša  systematickosť a poriadok, vyžaduje precíznosť 
a dodržiavanie pravidiel. Jeho silné stránky, ako cieľavedomosť, riadiace schopnosti a zameranie 
na záujmy organizácie, mu pomohli vypracovať sa na vedúceho zamestnanca a dynamicky viesť 
pracovný kolektív.

V y k á z a l a  z a  v l a ň a j š o k
z i s k  6 0  t i s í c  e u r

Nadácia Miška Sotáka

Podporte dobrú vec
Pomôžte tým, čo pomoc potrebujú

Názov organizácie: Nadácia Železiarne Podbrezová 
Sídlo: Kolkáreň 35, 976 81 Podbrezová

Právna forma: nadácia
IČO: 37818481

Názov organizácie: Nadácia Miška Sotáka
Sídlo: Kukučínova 24, 977 01 Brezno

Právna forma: nadácia
IČO: 37828738

až do roku 2020.
   Výnosy spoločnosť dosiahla najmä vo forme poplat-
kov od klientov, ktoré tvorili takmer 4,4 mil. eur. Cel-
kové náklady penzijnej firmy pozostávali najmä z per-
sonálnych nákladov v hodnote 1,9 mil. eur a ostatných 
prevádzkových nákladov, ktoré predstavovali 1,6 mil. 
eur. Náklady na odplaty a provízie vykázala spoločnosť 
v sume 643 tis. eur.
   Aktíva správcu dobrovoľných penzijných úspor vo 
výške takmer 7 mil. eur tvoril na konci decembra mi-
nulého roka najmä obežný majetok v sume 6,4 mil. 
eur. Dlhodobý majetok spoločnosti bol na úrovni 574 
tisíc eur. Vlastné imanie dôchodkovej firmy predsta-
vovalo 5,6 mil. eur, z toho 1,66 mil. eur tvorilo základ-
né imanie. Záväzky spoločnosť vykázala v sume 1,3 
mil. eur.

Zdroj: SITA

Kandidáti navrhnutí ODBOROVOU ORGANIZÁCIOU



v reálnom čase. Na tento systém robí-
me až doteraz rôzne nadstavby. V tomto 
roku riešime s pracovníkmi ŽP Informa-
tika s.r.o., systém riadených skladov.
    Samozrejme,  žiadna výroba nefungu-
je bez kvalitných zamestnancov. V uply-
nulých desiatich rokoch odišli do sta-
robného dôchodku všetci tí, ktorí stáli 
pri vzniku ťahárne rúr I. a svoje znalosti 
odovzdali nastupujúcej generácii. Preto 
chcem poďakovať aj našim dôchodcom, 

ktorí nám zodpovedným prístupom a 
poctivou prácou pripravili podmienky 
pre ďalší rozvoj prevádzkarne a terajším 
zamestnancom zlúčenej ťahárne chcem 
popriať veľa zdravia a entuziazmu pri  
plnení úloh. Ďakujem aj všetkým kole-
gom z ostatných prevádzkarní a odbor-
ných útvarov, ktorí nám pomáhajú pri 
riešení každodenných úloh.
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Právny odbor – referát organizácie 
a vnútornej legislatívy

INFORMUJE

V. Kúkolová
noviny@zelpo.sk Štyridsaťpäťročná ťaháreň rúr I.

Víťazná zmena B  zo strediska expedícia výroby 1, objektívom A. Nociarovej

Šiesty ročník súťaže medzi zmenami

OCELIAREŇ
V. Kúkolová
noviny@zelpo.sk

V marci  boli zverejnené organizačné normy:

Smernica 
S-017/2017
revízia 0, zmena 0 Verejné obstarávanie

Smernica 
S-326/2016
revízia 5, zmena II

Systém spolupráce so  strednými a vysokými školami  
pri zabezpečovaní odbornej praxe, záverečných prác 
študentov a získavaní absolventov

Smernica 
S-394/2017
revízia 3, zmena 0 Zahraničné pracovné cesty

Smernica 
S-398/2017
revízia 4, zmena 0 Tuzemské pracovné cesty

Smernica 
S-509/2017
revízia 2, zmena 0 Systém riadenia bezpečnosti práce – plánovanie

Pokyn 
PO-020/2017
revízia 1, zmena 0

Kompetencie zriaďovateľa vo vzťahu k štatutárnym 
orgánom SG ŽP a SSOŠH ŽP

V marci  boli vydané a zverejnené individuálne riadiace akty generálneho 
riaditeľa ŽP a.s.: 

Rozhodnutie č. 06/2017
Menovanie komisie na prešetrenie smrteľného 
úrazu

Príkaz č. 06/2017
Kontrola, údržba a prehliadka stavu elektrického 
zariadenia v ŽP a.s.

Všetky organizačné normy, individuálne riadiace akty a informačné akty 
sú v elektronickej forme v platnom úplnom znení zverejňované a všetkým 
zamestnancom dostupné na Intranete v časti Dokumenty – úsek  generál-
neho riaditeľa – prehľad vnútropodnikových noriem na adrese:  

http://dbmis/informatika/VPN/Index.htm

Vo výrobných a obslužných pre-
vádzkarňach akciovej spoločnos-
ti Železiarne Podbrezová už šiesty 
rok prebieha súťaž medzi pracovný-
mi zmenami, do ktorej sú zapojené 
pracovné kolektívy kategórie „R“ 
z oceliarne, valcovne bezšvíkových 
rúr, ťahárne rúr, centrálnej údržby, 
energetiky, dopravy a odboru riade-
nia kvality. Plnenie kritérií súťaže – 
z oblastí hospodárenia, kvality, do-
držiavanie zásad bezpečnosti práce 
a reklamácie – je vyhodnocované 
a  zverejňované na vývesných tabu-
liach prevádzkarní a my vám každo-
ročne predstavujeme víťazné kolek-
tívy jednotlivých prevádzkarní.
Priebeh súťaže v oceliarni hodnotí 
Ing. Marek Brižek, vedúci výroby:
Ako pokračovala súťaž medzi zme-
nami v roku 2016?
   - Minulý rok bol z hľadiska výroby 
a následne aj súťaže medzi zmena-
mi stabilizovaný. Možno len zmena 
pracovného režimu z trojzmenného 
päťdňového na trojzmenný šesť-
dňový od júla a po poklese objemu 

Ing. Soňa Roštárová

   Vnútorná legislatíva sa dotýka 
všetkých oblastí činnosti Železiarní 
Podbrezová a.s. a je záväzná pre za-
mestnancov, ktorí v zmysle jej usta-
novení vykonávajú jednotlivé čin-
nosti. Preto je nevyhnutné, aby  bola 
vždy platná a aktuálna. Celý proces 
jej tvorby, pripomienkovania, schva-
ľovania a zverejňovania sa realizuje 
v elektronickej forme. Oboznáme-
nie zamestnancov so stanovenými 
postupmi a povinnosťami, ktoré 
z nej vyplývajú, je zabezpečované 

zákaziek naspäť,  na trojzmenný 
päťdňový režim, od októbra čiastoč-
ne ovplyvnila priebeh súťaže medzi 
zmenami, nakoľko v tomto období 
sme nabrali a zaúčali väčší počet no-
vých zamestnancov.
Kritériá súťaže ste nemenili od roku 
2011. Pribudli v minulom 
roku nové hodnotiace prv-
ky?
   - Kritériá vyhodnocovania 
súťaže sme nemenili ani 
v minulom roku. Sprísnili sa 
však niektoré limity, ktoré 
boli na začiatku stanovené. 
Týka sa to hlavne predvá-
hy a mierne aj spotreby elektrickej 
energie na EAF peci.
Zmeny pracovného režimu ovplyv-
nili priebeh súťaže počas hodnotia-
ceho obdobia. Bola to jediná zme-
na, ktorá súťaž ovplyvnila?  
   - Z meny pracovného režimu naj-
viac ovplyvňujú zloženie kolektívov 
jednotlivých pracovných zmien, čo 
následne vplýva aj na ich dosaho-
vané výsledky. V poslednom období 
však dochádza k vyššej fluktuácii za-
mestnancov, ako sme boli zvyknutí 

z minulosti a začíname pociťovať aj 
nedostatok kvalifikovaných ľudí.
Predstavíte nám víťazný kolektív za 
rok 2016?
   - Víťazom medzizmenovej súťaže 
v roku 2016 bola už po tretí raz  po 
sebe zmena A. Poďakovanie za od-

vedenú prácu v minulom 
roku určite patrí všetkým 
zamestnancom oceliarne, 
keďže ani ostatné zmeny za 
víťaznou svojimi výsledkami 
príliš nezaostávali.
Čo pripravujete pre tento 
rok?  
   - Kritériá pre hodnotenie 

súťaže vždy stanovujeme na za-
čiatku roka a snažíme sa ich v jeho 
priebehu nemeniť. Pre tento rok 
sú už dané a v porovnaní s minu-
lým rokom sa nemenili. Zmenia sa 
však zloženia kolektívov pracovných 
zmien, nakoľko od mája nás čaká 
prechod na štvorzmenný nepretrži-
tý pracovný režim. Verím, že úspeš-
ne zvládneme zaškolenie nových 
zamestnancov, aby sme boli schop-
ní pokryť zvýšený dopyt po našich 
výrobkoch.

   K cieľavedomej modernizácii a rekon-
štrukcii pristúpili Švermove železiarne  
v šesťdesiatych rokoch výstavbou no-
vého závodu v Piesku, kde plánovali 
sústrediť náročnú finálnu výrobu hut-
níckych produktov. 
   Dňa 28. júna 1968 bol položený zá-
kladný kameň nielen nového závodu, 
ale aj prvej prevádzkarne – ťahárne 
rúr I. Generálnym dodávateľom prvej 
stavby bol Hutný projekt Praha, závod 
Brno, stavebným IPS Třinec a techno-
logické zariadenia dodali Žďas, n.p., 
Žďár nad Sázavou a zahraničný dodá-
vateľ.
   Slávnostné spustenie ťahárne rúr I. 
do prevádzky sa uskutočnilo, 12. apríla 
1972. Začali v nej vyrábať presné rúry 
s priemerom 4 – 30 milimetrov (na tú 
dobu nedostatkový sortiment) s plá-
novanou ročnou kapacitou 15 000 ton, 
smerujúcou hlavne do Sovietskeho 
zväzu (za dodávky ropy pre vtedajšie 
Československo). Na výrobu presných 
oceľových rúr ťahaných za studena 
sa zo začiatku polotovar – lupy, dová-
žal z Chomutova a po sprevádzkovaní 
vlastných valcovacích kapacít sa začali 
vyrábať aj u nás. 
   Za štyridsaťpäť rokov v prevádzkarni 
vyrobili 510 510 455 kilogramov  pres-
ných rúr, pričom  na ťažných stoliciach 
vytiahli 2 364 miliónov ťažných metrov 
rúr. 
  Technologické zariadenie Vt I. umož-
ňuje vyrábať rúry vysokej kvality s roz-
mermi a priemermi od 3 do 42 mm, 

s hrúbkou steny 0,5 až 5 milimetrov 
a dĺžkou od 2 do 12 metrov, väčšinou 
vyrába rúry z nízkouhlíkových  ocelí 
podľa medzinárodných noriem  mno-
hých národných noriem  a štan-
dardov profesijných spoločnos-
tí.
   Vedúcimi prevádzkarne boli 
Ing. František Pravotiak, Ing. 
František Lojda, Ing. Jozef Škul-
téty, Ing. Ján Prečuch, CSc., Ing. 
Peter Fábik, Ing. Miloš Dekrét 
a v súčasnosti ju vedie Ing. Jozef Mi-
chálik, ktorého sme sa opýtali:
Mohli by ste nás informovať o najvýz-
namnejších zmenách v ťahárni rúr I. za 
obdobie jej existencie?
   - Technologické zariadenia ťahár-
ne rúr I. boli vybudované na vysokej 
technickej úrovni. Zmeny na trhu a po-
žiadavky zákazníkov nás však zaväzujú 
k neustálemu napredovaniu, hlavne v 
oblasti kvality, vývoja nových výrobkov 
a k znižovaniu nákladov na výrobu či 
už formou zvyšovania produktivity, ale 
aj znižovaním predváhy. Významnou 
zmenou týkajúcou sa rozvoja systému 
kvality bolo vybudovanie Systému ria-
denia kvality podľa normy ISO 9001. 
Podľa tejto normy sme boli certifikova-
ní v roku 1995. Pre udržanie stabilných 
a získavanie nových zákazníkov, bolo po-
trebné získanie certifikátov pre dodávky 
rúr pre automobilový priemysel podľa 
predpisov V.D.A., radu 6.1 a podľa pred-

pisov ISO/TS 16 949 bola ťaháreň rúr 
certifikovaná v roku 2006. Okrem uve-
dených certifikátov sme získali aj veľké 
množstvo výrobkových certifikátov.

   V roku 2000 sme boli certifiko-
vaní podľa normy Systému envi-
ronmentálneho manažérstva 
ISO 14 001 a o štyri roky neskôr  
sme získali certifikát na Systém 
riadenia bezpečnosti práce pod-
ľa OHSAS 18 001. 
   Za najvýznamnejšie z generál-

nych opráv považujeme realizáciu GO 
moriacej linky v roku 1996,  kedy boli 
zgenerálkované moriace dopravníky, 
priečne prevážacie mosty, dráha do-
pravníkov a riadiaci systém, ktorý spo-
ľahlivo pracuje až doteraz. Patria k nim 
aj generálne opravy žíhacích pecí a elek-
trických častí ťažných stolíc.
   Z investícií, ktoré najviac ovplyvnili 
prevádzkareň, bol nákup rovnacej linky 
od firmy BRONX (v roku 1997), vďaka 
ktorej sme rozšírili výrobný sortiment 
rovnaných rúr od priemeru 3 milimet-
rov. 
   Z dôvodu zvýšených nárokov zákaz-
níkov na kvalitu koncov rúr po pres-
nom delení, bola v roku 1999 spuste-
ná prevádzka ojehľovacej linky WRT.  
Sprevádzkovanie úpravárenskej linky 
PK1545 v roku 2005 malo veľký vplyv na 
zvýšenie produktivity práce v úpravni 
D1, ako aj zvýšenie kvality vyrábaných 
rúr.

   V roku 2016 sme spolu s pracovník-
mi odboru technického a investičného 
rozvoja a dodávateľom technológie 
sprevádzkovali prototypové zariadenie 
na medzioperačné delenie rúr priamo 
na ťažnej stolici 3-04, ktoré nám otvo-

rilo cestu pre ďalšie zvyšovanie produk-
tivity. V tomto období pripravujeme 
montáž podobného zariadenia na ťažnú 
stolicu 3-01. 
   Po zlúčení ťahárne rúr I. a ťahárne 
rúr II. v roku 2005 bolo potrebné riešiť 
aj logistiku. Vďaka evidencii výrobných 
a úpravárenských zväzkov pomocou 
čiarových kódov sa nám podarilo spus-
tiť systém sledovania výroby na zväzok 

Pohľad na úpravárenskú linku PK 1545 objektívom I. Kardhordovej

prostredníctvom vedúcich zamest-
nancov.  Na druhej strane, všetkým 
zamestnancom je smernicou S-271 
Tvorba organizačných noriem a in-
dividuálnych riadiacich aktov sta-
novená povinnosť oboznamovať sa 
s tou vnútornou legislatívou, ktorá 
je potrebná pri výkone ich funkcie 
alebo profesie. Aj z tohto dôvodu  
je tu pravidelná rubrika Právny od-
bor – referát organizácie a vnútornej 
legislatívy informuje, kde sú zverej-
ňované informácie o organizačných 
normách, individuálnych riadiacich 
aktoch a informačných aktoch, ktoré 
boli vydané v priebehu predchádza-
júceho mesiaca.
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Mgr. Vladimír Homola
kastelán hradu Ľupča

*** čitateľská súťaž *** čitateľská súťaž *** čitateľská súťaž *** 

A k v a r e l y  T h o m a s a  E n d e r a

Súťažná otázka č. 5
Aké ocenenie získala škola 
v roku 2008?

Správne odpovede posielajte do redak-
cie Podbrezovan do desiatich dní od 
vydania. Nezabudnite uviesť kontakt. 
Žrebovanie o lákavú cenu sa uskutoční 
na konci súťaže. Podmienkou je účasť 
vo všetkých súťažných kolách.

O. Kleinová
noviny@zelpo.sk

Otvorenie Súkromného stredného odborného učilišťa hutníckeho

Otvorenie Súkromného SOU hutníckeho objektívom A. Nociarovej

Nová epocha v dejinách výučby 
učňovského dorastu Železiarní 

Podbrezová

   V roku 1998 uzavrelo Ministerstvo 
hospodárstva Slovenskej republi-
ky so Železiarňami Podbrezová a.s. 

   Súčasťou pripravovanej kni-
hy o hrade Ľupča budú aj rôzne 
zaujímavosti, ktoré 
dopĺňajú, a hlavne 
osviežujú  základnú 
dejovú líniu. Jeden 
z týchto textov sa 
venuje významnému 
rakúskemu maliarovi 
Thomasovi Enderovi, 
ktorý svojím štetcom 
zachytil aj hrad  Ľup-
ča.
   Krajinkár Thomas 
Ender (1793 - 1875) 
pochádzal z Viedne. Už na Ume-
leckej akadémii Svätej Anny sa 
venoval krajinomaľbe a od roku 
1810 ho viedol známy akvarelista 
Laurenz Janscha. Získaním ceny 
akadémie si zabezpečil podpo-
ru kniežaťa Metternicha a v úlo-
he maliara sa dokonca v rokoch 
1817 - 1818 zúčastnil expedície 
do Brazílie. Po uzavretí manžels-

zmluvu o dočasnom užívaní hnuteľ-
ného a nehnuteľného majetku SOU 
hutníckeho pre potreby akciovej 
spoločnosti na dobu neurčitú. 
Dňa 1. júla 2002 sa zriaďovateľom 
SOU hutníckeho v zmysle zákona 
č. 416/2001 Z. z. stal  Banskobys-

trický samosprávny kraj, ktorému 
Železiarne Podbrezová predložili 
„Projekt transformácie SOU hutníc-
keho na Súkromné stredné odborné 
učilište hutnícke ŽP a.s.“ V auguste  
2003 bol na zasadnutí zastupiteľ-
stva Banskobystrického samo-
správneho kraja projekt transfor-
mácie učilišťa schválený. 
  Prvý deň školského roka 
2003/2004 bol zároveň dňom ot-
vorenia Súkromného stredného 
odborného učilišťa hutníckeho Že-
leziarní Podbrezová a.s. a výchova 
hutníckeho dorastu sa dostala plne 
do kompetencie akciovej spoloč-
nosti. Riaditeľkou tohto súkromné-
ho učilišťa sa stala Ing. Anna Pav-
lusová.

Súkromná stredná
odborná škola hutnícka
Železiarne Podbrezová

   Prijatím nového zákona o výcho-
ve a vzdelávaní sa od 1. septem-

bra 2008 zmenil názov školy na 
Súkromná stredná odborná škola 
hutnícka Železiarne Podbrezová.
   Cieľom výchovy a vzdelávania 
sa stala príprava zodpovedajúca 
úplnému strednému odbornému 
vzdelaniu a zároveň aj príprava na 
štúdium na vysokých školách. Že-
leziarne Podbrezová a.s. absolven-
tom školy garantovali od začiatku 
prijatie do zamestnanie, ale aj ďal-
šie vzdelávanie. 
   Škola ponúkala štúdium v štu-
dijných odboroch hutník operá-
tor, mechanik strojov a zariadení, 
mechanik elektrotechnik, mecha-
nik mechatronik a učebných od-
boroch obrábač kovov, mechanik 
opravár – strojov a zariadení. Jej 
súčasťou bola aj zváračská škola, 
zabezpečujúca základné kurzy zvá-
rania, periodické školenia a pre-
skúšania zváračov a zváračských 
robotníkov.
   Asociácia súkromných škôl a škol-
ských zariadení Slovenska ocenila 

v roku 2008 súkromnú strednú od-
bornú školu hutnícku Podbrezová 
a zriaďovateľa Železiarne Podbre-
zová a.s. „Cenou za rozvoj súkrom-
ného školstva na Slovensku“. Oce-
nenie sa udeľuje tým školám, ktoré 
svojou činnosťou prispievajú k ší-
reniu dobrého mena súkromných 
škôl, sú netradičné a inovatívne.

tva s Therese Árvay sa im narodil 
syn a neskôr dcéra. V roku 1837 
bol vymenovaný za profesora kra-
jinomaľby na Viedenskej akadémii 

vied, kde pôsobil 
až do roku 1850. S 
Uhorskom sa Ender 
lepšie zoznámil po-
čas cesty po Dunaji, 
kde bol ako dvorný 
maliar arcikniežaťa 
Jána členom jeho 
sprievodu. Počas 
plavby získal nové 
kontakty, na základe 
ktorých v šesťdesia-
tych rokoch navštívil 
Uhorsko. 

   Akvarely zachytávajúce horné 
Uhorsko vytvoril prevažne v ro-
koch 1861 – 1863 a takmer všetky 
pochádzajú zo súkromnej zbierky 
grófa Jánosa Waldsteina – War-
tenberga, ktorý bol právnikom, 
županom Užskej stolice, ama-
térskym maliarom a zberateľom 
umenia. Gróf sa s Enderom zo-

známil pravdepodobne pri stavbe 
železničnej trate z Košíc do Oder-
bergu, na ktorej sa inžiniersky 
podieľal Enderov syn. Dôkazom 
ich priateľských vzťahov sú maľby 
Waldsteinovych statkov, kaštieľov, 
ale aj rodových majetkov jeho prí-
buzných, či známych, ktoré pre 
neho Ender namaľoval. 
   Počas cesty po Uhorsku sa Ender 
stal hosťom aj v kaštieli Medňan-
ských v Strážkach, kde mentorsky 
vplýval na významného maliara 
Ladislava Medňanského, v tom 
čase ešte len dieťa. Práve odtiaľ-
to Ender uskutočnil svoje cesty 
do Vysokých Tatier. Enderove 
akvarely zo severných a východ-
ných končín Uhorska (Slovensko, 
Maďarsko, Ukrajina a čiastočne aj 
Poľsko) zachytávajú malebné rovi-
ny, potoky, plesá, štíty hôr, hrady, 
kaštiele a dedinské, ba dokonca 
aj mestské prostredie s parkami. 
Kolekcia obsahuje 220 akvarelov 
a v roku 1896 ju gróf Waldstein 

daroval Akadémii vied v Pešti. Je 
uložená v zbierkach rukopisov pod 
číslom Ms 4409. V tejto rozmani-
tej kolekcii sa nachádzajú aj tri 
obrazy zachytávajúce hrad Ľupču 
z rôznych uhlov. Pohľad na údolie 
Hrona spod Šupína prezrádza veľa 
o topografii obce a okolitej kraji-
ny. Obraz bol namaľovaný z cesty 
v blízkosti skaly, poza ktorú viedla 
odbočka na Poniky. Ďalší akvarel 
zachytáva hrad s mohutnou Kor-
vínovou lipou v smere od Brezna. 
V podhradí sú situované budovy, 
ktorým dominuje hradná pivni-
ca. Vysokú výpovednú hodnotu 
má pre nás pohľad z dolného ná-
dvoria, pretože sprostredkúva 
podobu hradu tesne po ničivom 
požiari v roku 1960. Horný hrad je 
namaľovaný v pomerne dobrom 
stave, v porovnaní so zdevastova-
ným dolným nádvorím, kde bola 
poškodená dokonca aj pivničná 
klenba v západnej časti hradného 
areálu. 
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   Dve nezávislé organizácie FESTO spol. s r. o. 
Bratislava a ŠIOV 31. marca 2017 usporiadali 
na pôde Materiálovo-technologickej fakulty 
Slovenskej technickej univerzity v Trnave pia-
ty ročník súťaže „Mladý mechatronik“. Bolo to 
celoštátne kolo vedomostnej a praktickej sú-
ťaže, kde si zmerali sily dvojice úspešných stre-
doškolákov zo SPŠ elektrotechnickej Košice, 

SPŠ Myjava, SOŠ elektrotechnickej Žilina, SPŠ 
Levice, Technickej akadémie v Spišskej Novej 
Vsi, SPŠ strojníckej a elektrotechnickej v Nitre, 
SSOŠH ŽP, ale aj Spojenej školy z Kysuckého 
Nového Mesta, SPŠ Martin a Súkromnej SOŠ 
automobilovej Duálnej akadémie Bratislava 
a Spojenej školy  Tvrdošín. 
   Každú školu reprezentovali dvaja najšikovnej-
ší študenti. Za našu školu to boli žiaci piatej C 
triedy odboru mechanik mechatronik, Denis 

„Mladí mechatronici ukázali,
ako si vedia poradiť s problémom...“
Ing. Lucia Vojčíková
učiteľka odborných predmetov

   Stredoškolská odborná činnosť (SOČ) je dobro-
voľná, záujmová činnosť žiakov denného štúdia 
stredných škôl. Organizovaná je v čase vyučo-
vania alebo mimo vyučovacieho procesu. Prácu 
riešia študenti samostatne, pod dozorom konzul-
tanta. Výsledkom iniciatívy stredoškoláka je sa-
mostatná písomná práca, model alebo konkrétny 
návrh. Výsledok sa predkladá na posúdenie od-
bornej hodnotiacej komisii. Súčasťou 
je vlastná verejná obhajoba práce, 
ktorá je realizovaná v troch stupňoch. 
Ako prvé je školské kolo. V našich ško-
lách sa uskutočnilo 9. marca 2017. 
   Víťazi uvedených kôl dostávajú mož-
nosť reprezentovať školu na druhom 
stupni  postupovej súťaže. Nová komi-
sia, noví súťažiaci – žiaci z iných škôl 
kraja, ale prezentovanie svojej práce 
už s určitými skúsenosťami a určite 
s väčšou zodpovednosťou. SSOŠH ŽP 
na 39. ročníku krajskej prehliadky, 
ktorá sa konala 7. apríla 2017 na pôde 
SPŠ dopravnej vo Zvolene, reprezen-
toval Brian Ďurčenka so svojou prácou 

pod názvom „Detský sen“. Jeho detským snom 
bolo vlastniť motorizovanú trojkolku. Počas kon-
štruovania sa rozhodol k danej trojkolke doplniť 
aj vlečné zariadenia na prevoz ďalšej osoby, aj na 
prevoz materiálu. Na tvorbu svojho sna väčšinou 
využíval materiál, ktorý už bol používaný. 
   Aj Súkromné gymnázium ŽP malo zastúpenie 
na prehliadke, a to rovno s dvoma prácami pod 
názvom „Čistiareň odpadových vôd Banská Bys-
trica“ a „Vodné elektrárne“. Prvá práca je výsled-
kom činnosti tretiakov. Adam Políček a Rebecca 
Rusnáková pracovali pod odborným vedením 
učiteľov SG ŽP. Práca vo svojom obsahu riešila 
analýzu čistenia odpadovej vody v Banskej Bys-
trici, s poukázaním na jej efektívnosť a prínos pre 
životné prostredie v danej lokalite. Druhú prá-
cu majú pod svojim menom Peter Húska a Pat-

Putnok a Marek Ťažký. Ich prípravu na súťaž dr-
žal pevne v rukách Ing. Peter Flaška. Odovzdal 
im množstvo vedomostí a stál pri nadobúdaní 
ich praktických zručností, čo sa nezaobišlo bez 
jeho cenných rád. Zúročili to počas dvojhodi-
nového časového limitu súťaženia v správnej 
montáži komponentov a príslušenstva. Riešili 
úlohy z oblasti elektrotechniky, automatizá-
cie a mechaniky. Z množstva čiastkových úloh 
boli tie náročnejšie tematicky zamerané na 

základné vlastnosti pohonov, pneuma-
tických a elektropneumatických venti-
lov, programovanie a konfiguráciu PLC 
(S7-300), logické funkcie a ich riešenie 
v programe, elektrotechniku (obvody 
24 V DC), ventilové batérie, konštruk-
ciu, funkciu, pripojenie, snímače kon-
cových polôh, funkciu, nastavovanie, 
spracovanie signálov. 
   Družstvá súťažili podľa rozpisu. Naši 
boli zaradení v druhej dvojhodinovke. 
Spolu s nimi predvádzali svoje zruč-
nosti ďalšie tri dvojice. Pred začatím 
plnenia úloh si zvolili či chcú súťaž 
absolvovať v slovenskom alebo v an-
glickom jazyku. Voľba absolvovania 
v anglickom jazyku bola dodatočne 

bodovo zvýhodnená. Družstvo podľa zada-
nia úlohy vypracovalo všetky body, ktoré boli 
pre danú úlohu definované. Jednotlivé časti 
úloh boli bodované. Účastníci pracovali len v 
určenom priestore. Výsledné poradie bolo ur-
čené podľa počtu dosiahnutých bodov. Obaja 
študenti získali certifikáty za účasť, ktoré im 
môžu otvoriť brány pri ďalšej možnosti štú-
dia. A samozrejme veľké ďakujem za repre-
zentáciu školy.

Ing. Lucia Vojčíková
učiteľka odborných predmetov

Stredoškoláci z Podbrezovej
sa zviditeľnili vo Zvolene

rik Gavura, taktiež žiaci tretieho ročníka. Svoju 
pozornosť venovali výrobe elektrickej energie 
a upriamili pozornosť na vodné elektrárne, ktoré 
v okolí školy využívajú vodné toky v povodí Hro-
na. Všetci žiaci sa zhodli v jednom: „Už teraz sme 
vyhrali, hoci len nové nápady na ďalší, v poradí 
40. ročník SOČ. Pred tým nás však ešte čaká veľa 
práce a samozrejme znova jej úspešná prezentá-
cia. Uvidíme sa v budúcom ročníku.“
   Vyvrcholením SOČ je celoslovenská súťažná 
prehliadka, ktorá sa uskutočňuje každý rok v 

inom meste, v inej strednej škole. V tomto roč-
níku sa súťažiaci predstavia svojimi obhajobami 
pred odbornou hodnotiacou komisiou, ktorá 
bude pracovať na pôde SPŠ Jozefa Murgaša Ban-
ská Bystrica. S hrdosťou môžem napísať, že žiak 
SSOŠH ŽP Brian Ďurčenka so svojím „Detským 
snom“ postúpil až sem. Vo svojom odbore 09 
strojárstvo, doprava, hutníctvo, sa v krajskom 
kole umiestnil na peknom 2. postupovom mies-
te. Určite mu budeme držať prsty, aby dosiahol 
čo najlepšie umiestnenie a súčasne mu ďakuje-
me za reprezentáciu v takomto type súťaže. Štu-
denti SG ŽP, ktorí sa umiestnili vo svojom odbore 
05 životné prostredie, geografia a geológia na 
peknom 4. mieste, sa týmto výsledkom neprebo-
jovali do celoslovenského kola, ale určite si zaslú-
žia poďakovanie za úspešnú reprezentáciu školy.
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Jedálny lístok
24. – 30. 4. 2017

Jedálny lístok
1. – 7. 5. 2017

Našli mäso
brazílskeho pôvodu

Zdroj: RÚVZ BB

Nástrahy jari

1. Výber zdravotne bezchybných potravín. Pri nákupe uprednostňovať 
tepelne spracované potraviny, napr. pasterizované mlieko pred suro-
vým. Potraviny konzumované v surovom stave dokonale umyť.
2. Dokonalé preváranie potravín. Dôkladné varenie usmrcuje mikroor-
ganizmy, podmienkou však je dosiahnutie teploty minimálne 70 stup-
ňov Celzia počas 20 minút vo všetkých častiach spracovávanej potravi-
ny (napr. hydina pri kosti). 
3. Konzumácia bezprostredne po uvarení. Pokiaľ sú uvarené pokrmy po-
nechané pri teplote miestnosti, mikroorganizmy, ktoré proces varenia 
prežili, sa začnú množiť, prípadne produkovať toxín. Čím dlhší je inter-
val medzi tepelným spracovaním a konzumáciou, tým je riziko väčšie.
4. Správne skladovanie potravín. Ak má byť strava pripravená v časo-
vom predstihu, je nutné ju uchovávať buď v teplom stave (okolo 60 
stupňov Celzia) alebo v chlade (pod 10 stupňov Celzia). Chybou je ulo-
ženie väčšieho množstva potravín, ktoré sú ešte teplé do chladničky. 
Stred potravín môže zostať dlho nad 10 stupňov Celzia a mikroorganiz-
my sa pomnožia.
5. Dôkladné zohrievanie potravín. Uvarené potraviny je potrebné zo-
hrievať opäť pri teplote minimálne 70 stupňov Celzia.
6. Zabrániť skríženej kontaminácii surových a už uvarených potravín. 
Bezpečne uvarené potraviny sa môžu sekundárne kontaminovať suro-
vými, a to priamo dotykom alebo nepriamo, použitím toho istého noža, 
dosky na krájanie a pod.
7. Umývanie rúk je nutné začať pred prípravou potravín, pri prerušení 
práce, po opracovaní surových potravín a samozrejme po použití toale-
ty alebo prebaľovaní dieťaťa. Hnisavé ložiská na rukách musia byť vždy 
zakryté. Ruky môžu byť kontaminované i po dotyku domácich zvierat.
8. Čistota kuchynského zariadenia. Potraviny môžu byť kontaminované 
mikroorganizmami z pracovných plôch a kuchynských pomôcok. Pre-
venciou je udržiavať celé zariadenie v dokonalej čistote. 
9. Ochrana potravín pred hmyzom, hlodavcami a inými zvieratami, kto-
ré môžu tiež prenášať patogénne mikroorganizmy.
10. Používanie na prípravu potravy výhradne pitnej vody. Pokiaľ sú 
o kvalite vody určenej na prípravu stravy pochybnosti, je nutné ju pre-
variť.

Pondelok
Polievky: furmanská, sedliacka, pe-
čivo.
● Jarné kuracie stehno, zemiaky 
● Bravčový perkelt, cestovina ● 
Klužská kapusta ● Lahôdkový ša-
lát, pečivo ● Rezance s tvarohom, 
zakysanka ● Dukátové buchtičky 
s vanilkovým krémom ● Bageta 
s pikantným mäsom ● Mliečny ba-
líček.

Utorok
Polievky: kapustová s klobásou, 
roľnícka, pečivo.
● Hovädzí guláš maďarský, knedľa 
● Kuracie prsia orientálne, zeleni-
nová ryža, šalát ● Lazagne mäsové 
● Šalát fazuľový so salámou a chre-
nom, pečivo ● Kelový karbonátok, 
zemiaky, šalát ● Škoricové osie 
hniezda, kakao ● Bageta syrová ● 
Ovocný balíček.

Streda
Polievky: terchovská, mrkvová 
s pórom, pečivo.
●  Bravčové stehno záhradnícke, 
slovenská ryža, šalát ● Hovädzí 
rezeň obaľovaný, zemiaková kaša, 
uhorka ● Restovaná kačacia pečeň, 
hrášková ryža, cvikla ● Šalát z čín-
skej kapusty s hroznom a jablkami, 
pečivo ● Farfally so zeleninovou 
omáčkou ● Zapekané palacinky 
s tvarohom ● Bageta Gurmán ● 
Mliečny balíček. 

Štvrtok
Polievky: hovädzia s pečeňovými 
haluškami, goralská, pečivo.
●  Bravčový rezeň na rasci, ryža, 
šalát ● Pečené morčacie stehno, 
červená kapusta, knedľa ●  Vy-
prážaný karfiol, zemiaky, tatárska 
omáčka ● Grécky šalát, pečivo ● 
Zapekaná ryba so šampiňónmi, ša-
lát z červenej kapusty s kukuricou 
● Makový závin s jablkami, kakao ● 
Bageta s kuracím mäsom ● Ovocný 
balíček.

Piatok
Polievky: fazuľová kyslá, krupicová 
so zeleninou, pečivo.
● Vyprážané čevapčiči, zemiaky, 
šalát ● Hovädzie mäso námorníc-
ke, tarhoňa, uhorka ● Bravčové 
rebierko s brusnicami a hruškou, 
ryža ● Windsorský šalát, pečivo ● 
Cestoviny s brokolicou a smotano-
vou omáčkou ● Šišky s džemom, 
kakao ● Bageta moravská ● Mlieč-
ny balíček.

Sobota
Polievka: prešporská, pečivo.
● Bravčové stehno hamburské, 
knedľa ● Morčacie prsia so syrom 
a špenátom, ryža, uhorka.

Nedeľa
Polievka: hrachová so salámou, 
pečivo.
● Pečená krkovička na cesnaku, ze-
miaky, cvikla ● Jelenie ragú s brus-
nicami, cestovina.

Pondelok (sviatok)
Polievky: zeleninová s rajbaničkou, 
pečivo.
● Hovädzí guláš debrecínsky, kned-
ľa ● Kuracie prsia na lesných hrí-
boch, ryža, uhorka.

Utorok
Polievky: krúpková, bulharská, pe-
čivo.
● Vyprážaný syr, zemiaky, tatárska 
omáčka ● Kuracie prsia na paprike, 
cestovina ● Údené mäso, hrachová 
kaša, uhorka, chlieb ● Študentský 
šalát, pečivo ● Zapekaný bravčový 
rezeň so syrom, zeleninová obloha 
● Pečené buchty so slivkovým lek-
várom, kakao ● Bageta Apetito ● 
Mliečny balíček.

Streda
Polievky: mexická, rascová s vaj-
com, pečivo.
● Bravčový rezeň prírodný, ryža, 
šalát ● Hovädzia pečienka sviečko-
vá, knedľa ● Kuracie stehno na ze-
lenine, štuchané zemiaky s cibuľ-
kou ● Horehronský syrový šalát, 
pečivo ● Zapekaná brokolica s tofu 
● Žemľovka s tvarohom ● Bageta 
moravská ● Ovocný balíček.

Štvrtok
Polievky: šošovicová kyslá, frank-
furtská, pečivo.
● Pečené kuracie stehno, tarhoňa, 
kompót ● Husárska roláda, zemia-
ková kaša, cvikla ● Baraní guláš, 
halušky ● Pestrý cestovinový šalát 
● Losos na masle, dusená zelenina 
● Šúľance s makom ● Bageta Gur-
mán ● Mliečny balíček.

Piatok
Polievky: morčacia, tekvicová, pe-
čivo.
● Pečený bôčik s plnkou, kapusta, 
knedľa ● Hovädzie mäso na korení, 
ryža, šalát ● Špenátový prívarok, 
volské oko, zemiaky ● Parížsky ša-
lát, pečivo ● Ohnivé kuracie steh-
no orientálne, zeleninová obloha ● 
Kysnutý koláč marhuľový, kakao ● 
Bageta s kuracím mäsom ● Ovocný 
balíček.

Sobota
Polievka: gulášová, pečivo.
● Hydinové ražniči, zemiaky, uhor-
ka ● Bravčové stehno bratislavské, 
cestovina ● Bageta syrová.

Nedeľa 
Polievka: karfiolová, pečivo.
●  Hovädzie dusené, chrenová 
omáčka, knedľa ● Kuracie prsia 
s horčicou, ryža, šalát ● Bageta 
s pikantným mäsom.

   Ak si sa ešte nerozhodol kam na výšku, pridaj sa k nám a študuj zaujímavé odbory! Hutnícka fakulta Technic-
kej univerzity v Košiciach ti ponúka na výber päť študijných programov: Hutníctvo, Materiály, Tepelná techniky 
a plynárenstvo, Spracovanie a recyklácia odpadov a Integrované systémy riadenia. Získaš množstvo hodnotných 
poznatkov a máš širokú škálu pozícií, kde sa uplatniť. Pošli prihlášku do 31. mája 2017 a staň sa aj ty študentom 
Hutníckej fakulty. Na našu fakultu prijímame študentov bez prijímacích skúšok. 

Viac informácií nájdeš na www.hf.tuke.sk alebo http://web.tuke.sk/hf/_web_hf/.

Medvedí cesnak
či konvalinka

Jarná príroda je očarujúca. Jej farby 
a vône lákajú najmä deti, zvieratá, 
ale aj víkendových „zberačov“ zdra-
vej chutnej rastliny – medvedieho 
cesnaku. Pozor však, aby ste rastlin-
ku správne identifikovali a neodtrhli 
namiesto nej dosť podobnú konva-
linku, ktorej konzumácia by vám 
spôsobila mimoriadne zdravotné 
problémy. Konvalinka, rovnako ako 
medvedí cesnak, rastie v listnatých 
i ihličnatých lesoch a na lúkach. 
Kvitne od apríla do júna. Zvykne sa 
trhať jej vňať, ktorá sa využíva pri 

výrobe mydiel či voňaviek. Zbierať 
by ju však mali len ľudia, ktorí sa 
v rastlinách vyznajú. Jej nádherné 
voňavé kvety môžu byť nástrahou 
najmä pre deti. Jedovatá je nielen 
celá rastlina, ale aj voda vo váze, do 
ktorej kvety vložíte, nehovoriac o 
toxicite pri prípadnom žutí jej listov, 
plodov či kvetov.
   Najlepším rozoznávacím zname-
ním je typická aróma medvedieho 
cesnaku. Aby ste si boli istí, radšej 
ho požmoľte medzi prstami. Ak 
máte nádchu a nič necítite, zber 
tejto pochúťky radšej odložte, kým 
vyzdraviete.

Nebezpečný zlatý dážď
Najvýraznejším a najpestrejším po-
slom jari je zlatovka previsnutá, ľu-
dovo nazývaná aj zlatý dážď. Fareb-
né kvety žltého kríka, ktorý sačasto 
využíva pri jarných dekoráciách, 
môžu byť smrteľne nebezpečné, 
najmä pre malé deti. Jedovaté sú 
predovšetkým nezrelé plody po-
dobné strukom fazule. Otrava zla-
tým dažďom sa prejavuje potením, 
zblednutím, nevoľnosťou, vracaním, 
hnačkami a zrýchleným dýchaním.

   Pracovníci šiestich regionálnych 
úradov verejného zdravotníctva  
(RÚVZ) z Banskobystrického kraja 
vykonali od 23. marca do 6. apríla 
2017 celkovo 527 kontrol v 523 za-
riadeniach spoločného stravovania 
(vrátane zariadení poskytujúcich 
stravovanie pre deti a mládež) s 
cieľom vysledovať mäso brazíl-
skeho pôvodu  a výrobky z neho. 
Okrem toho oslovili 226 stravova-
cích prevádzkarní prostredníctvom 
mailov alebo telefonicky.  
   Kontroly boli a sú zamerané na 
vysledovanie pôvodu mäsa a mä-
sových výrobkov a jeho dodáva-
teľov. „Podľa zistení, prípadne 
výsledkov laboratórnych analýz 
ukladáme príslušné opatrenia buď 
priamo na mieste – na stiahnutie 

Príď študovať k nám

mäsa z použitia na prípravu pokr-
mov alebo sa pozastavuje mäso do 
doby potvrdenia jeho zdravotnej 
neškodnosti. V 187 zariadeniach 
spoločného stravovania v BBK bolo 
zistené mäso, ako aj mäsové príp-
ravky pôvodom z Brazílie v celko-
vom množstve 3972,5 kilogramu. 
Najčastejšie šlo o mrazené kuracie 
prsia solené a mrazené kuracie pe-
čienky“, uviedol regionálny hygie-
nik RÚVZ v Banskej Bystrici prof. 
Cyril Klement. Pri tejto príležitosti 
odborníci verejného zdravotníctva 
upozorňujú na dodržiavanie hygie-
nických všeobecne platných zásad 
pri príprave pokrmov (aj v domác-
nostiach) zo surovín rôzneho dru-
hu a pôvodu, ktoré Svetová zdra-
votnícka organizácia zhrnula do 10 
zlatých pravidiel. 

Desatoro „zlatých pravidiel“ SZO
k ochrane pred črevnými nákazami:



Ďakujeme bývalým spolupracovníkom, príbuzným, priate-
ľom, známym a ostatným, ktorí sa prišli rozlúčiť s našim mi-

lovaným manželom, otcom a starým otcom
Ing. Jánom GRESCHNEROM z Podbrezovej.
Ďakujeme za prejavy sústrasti a kvetinové 
dary, ktorými ste sa pokúšali zmierniť náš 
hlboký žiaľ. Za dôstojnú rozlúčku ďakujeme 
aj Dychovej hudbe Železiarní Podbrezová

Manželka, synovia Robert a Ján s rodinou
...

Ďakujeme všetkým príbuzným, bývalým spolupracovníkom 
a spolužiakom, priateľom, známym a ostatným, ktorí sa prišli 

rozlúčiť s našim drahým manželom, otcom 
a starým otcom

Štefanom SCHÖBEROM z Brezna.
Ďakujeme za prejavy sústrasti a kvetinové 
dary, ktorými ste sa pokúsili zmierniť náš 
hlboký žiaľ. Za dôstojnú rozlúčku ďakujeme 
Dychovej hudbe Železiarne Podbrezová.

Smútiaca rodina

„Kto v srdciach žije, neumiera.“
Dňa 22. apríla  uplynie šesť rokov odvte-
dy, ako sme sa navždy rozlúčili s našim 
drahým manželom, otcom, starým otcom, 
bratom a švagrom

Rudolfom HAVRANOM
z Podbrezovej.
Spomíname s láskou a úctou

...
„Odišiel tíško, už nie je medzi nami, no 
v srdciach našich stále žije spomienkami.“
Dňa 24. apríla uplynie sedem rokov, čo 
nás opustil milovaný otec 

Ján NOTA z Podbrezovej.
S láskou a úctou spomínajú 

dcéry a syn s rodinami
...

„Hoci si odišiel a niet ťa už medzi nami, v našich srdciach 
zostaneš navždy s nami. Tam v raji nebeskom, pokoj več-

ný maj, buď naším anjelom, na zemi nás 
stráž.“
Dňa 25. apríla si pripomenieme dvadsiate 
výročie, ako nás navždy opustil manžel,
otec, starý a prastarý otec, brat a švagor 

Ján RÁSTOČAN z Polomky.
S úctou a láskou si spomínajú manželka, 

deti s rodinami, vnúčatá, pravnúčatá,
sestra s rodinou a ostatná rodina

...
„Aj keď si odišiel, nie si medzi nami, v na-
šich srdciach žiješ stále s nami.“
Dňa 5. mája si pripomenieme piate výro-
čie odvtedy, ako nás navždy opustil milo-
vaný manžel, otec a starý otec

Jozef ŠURINA z Podbrezovej. 
Spomíname s úctou a láskou
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V apríli
blahoželáme

Inzertná služba

Pozývame vás

Spomienky

Poďakovania NEPREHLIADNITE!

   V piatok, 7. apríla ste sa mohli už po 
dvadsiaty prvý raz zapojiť do verejno-
prospešnej zbierky Dňa narcisov. Sym-
bolickou čiastkou, mnohí aj väčšou, ste 
opäť vyjadrili spolupatričnosť a podpo-
ru onkologickým pacientom. Podporili 
ste nielen programy a projekty Ligy 
boja proti rakovine na Slovensku, ale 
hlavne pomohli tým, ktorí dennoden-
ne bojujú s touto chorobou. Príležitosť 
na zapojenie sa do tejto akcie mali aj 
zamestnanci pred vstupom do starého 
závodu.

pracovné jubileá
40-ročné

Viera Kúkolová

35-ročné
Renáta BÁNIKOVÁ

Ing. Miroslav ČIŽMÁRIK
Pavol KELLER

30-ročné
Jaroslav LAŠŠÁK
Dušan POKOŠ

Ľudmila ŠTULRAJTEROVÁ

20-ročné
Ing. Ján AVUK

Štefan BOHÁČIK
Marek ĎURIŠ

Monika HANZLOVIČOVÁ
Miroslav KŇAZOVICKÝ

Ľubomír KUBALIAK
Ivan KUBICA

Peter KVAČKAJ
Ing. Alena KVAČKAJOVÁ

Martin LEITNER
Marián MEDVEĎ

Ing. Tomáš MIHALISKA
Elena MURÁNSKA

Ľubomír NOMILNER
Ladislav OHORELEC

Dana SZCZEPANIAKOVÁ
Jana SRNIAKOVÁ
Marian STRMEŇ

Michaela ŠVÁBOVÁ
Michal VAJCÍK

Ing. Marián VEVERKA

životné jubileá
Ing. Ivan IVANIČ

Jozef KÁN
Karol KINDERNAY

Juraj LIGAS
Štefan PAZÚR

Jaroslav PEŤKO
Ján TURIS

Juraj UHRÍK
Milan BYSTRIANSKY

Ján KRIŠTEK
Pavol MEDVEĎ

Nataša RIDZOŇOVÁ
Zdenka VÉGHOVÁ
Robert AMTMANN

Jaroslav BELKO
Anna BERČÍKOVÁ
Mária CIESAROVÁ

Peter ENGLER
Pavel GIERTLI

Vladimír CHOMIČ
Marian JUROŠ

Eva KLEMENTOVÁ
Juraj KOHÚTIK
Ján LATINÁK

Peter MIKULA
Ing. Miroslav PSOTNÝ
Ing. Václav ŠMEJKAL

Jana TURČANOVÁ
Damián VETRÁK
Jozef VÝBOŠŤOK

„Nepozeraj mamin-
ka spiatky, teš sa z 
krásnej 60-tky. Veď 
život rýchlo letí ako 
šíp, ako ho najlep-
šie prežiť nevie nik. 
Nech krásne spo-
mienky z mladosti sa k tebe vrátia 
a všetky zlé sa navždy stratia. Nech 
tento krásny deň, dá ti úsmev a ra-
dosť len. Nech každý ďalší rok, dá ti 
len šťastný krok. Nech navždy tvoja 
dobrá duša rastie, nech ti dá Pán 
Boh lásku a šťastie.“
Dňa 8. apríla 2017 oslávila svoje 
krásne životné jubileum

Jana TURČANOVÁ
z ťahárne rúr.

Všetko najlepšie jej prajú dcéry Ivka 
a Renka s rodinou.

Predám záhradu s chatkou za 
Mostárňou.
Kontakt: 0902 688 826

Základná škola s Materskou školou –  Pionierska 2, Brezno 
v školskom roku 2017/2018 otvára pre budúcich tretiakov:

TRIEDU SO ZVÝŠENOU DOTÁCIOU HODÍN CUDZIEHO JAZYKA 

Termín prijímacích skúšok je utorok,  3. mája 2017 (streda) o 8.hod. 
ZŠ s MŠ Pionierska 2 Brezno - škola podporujúca vyučovanie cudzích jazykov 

„Koľko rečí vieš, toľkokrát si človekom“.

Ak máte doma druháčika, ktorý je šikovný a zdá sa vám, že sa ľahko učí, priveďte ho 3. 
mája 2017 o 8. hod. k nám, do Základnej školy s materskou školou Pionierska 2 v Brez-
ne. Učitelia cudzích jazykov i pre neho pripravili jazykový test a niekoľko ústnych úloh, 
ktoré im pomôžu pri výbere žiakov do triedy s rozšíreným vyučovaním cudzích jazykov. 

V prípade záujmu sa, prosím vás, informujte na sekretariáte riaditeľa školy (č.t. 619 78 01), 
prípadne na internetovej stránke školy www.zsbrezno.edu.sk a dopredu nahláste 

meno žiaka a školu, ktorú v súčasnosti navštevuje.

● 23. apríla o 13.30 hod. do Mestského domu 
kultúry v Brezne na „Festival folklórnych súbo-
rov“. Regionálnej prehliadky choreografií sa 
zúčastnia folklórne súbory z okresov Brezno 
a Banská Bystrica,

● 28. apríla o 16. hod. na stavanie mája v Hron-
ci, kde k zábave prispeje skupina Drišľak a o 16. 
hodine postavia máj na Námestí 1. mája vo 
Valaskej. Na Námestí M. R. Štefánika v Brezne 
bude o 16. hodine tradičná ľudová slávnosť  
spojená s kultúrnym programom,

● 29. apríla o 9. hod. na námestie v Pohorelej 

Foto I. Kardhordová

Deň narcisov

na 5. ročník jarného výstupu na Orlovú hoľu „V 
Schillerovej stope“,

● 30. apríla na Telgárt, kde sa uskutoční 54. roč-
ník súťažnej prehliadky detského hudobného 
folklóru okresu Brezno „Horehronská valaška“,

● na ľudovú hudba a majáles, ktoré budú súčas-
ťou „Vítania jari“ 30. apríla na Krpáčove,

● 30. apríla o 10. hod. do arény v Brezne na 
najväčšiu hudobnú show pre deti a celé rodiny 
„Rozprávkoland – Šmolkovia“,

● na „Slávnosť svätého Juraja“ 30. apríla o 10. 
hodine do Lopej, ktorá bude spojená s tradič-
ným jarmokom.

Pre budúcich tretiakov

Autor: PK pracuje na 
krosnách hrdina vďaka abvolt lesklý 

náter  ľadová kra rusalka vedecký 
názov krídla

požívaj 
tekutinu  súvisiace so 

sovou
vošiel po 

česky
typ ruských 

lietadiel
francúzsky 
určitý člen

neprestával

citoslovce 
kvapkania   

pohybový 
ústroj   

metropola 
Čiech

malé množstvá 
v dlaniach

T1

hovorí 
ákavčinou

zakrývala   trhá           
T4 plošné 

mieryšpecifikácia 
(nem.) pastvina

Pomôcky: 
SPECS

zástupca 
dekana

skratka pre 
kus    

citoslovce 
upozornenia     

kazil sa 
(expr.)      

 T5 časť pretekov geometrické 
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pigmentová 
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nohavice 
(hov.)     tlak krvi          
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ný (chem.) T3 jasný meteor

kozmická 
loď

duchovia      borový les      

strnulo pohyb 
vzduchom

zviera 
pralesov

mulica       plavidlá                 

riečny 
kôrovec hlt

deciliter

farby v rozprašo-
vačoch (hov.)  kanón        

ryžový
 nápojkananejská 

bohyňa úrody vlastníte

Elena 
(dom.)

švajčiarska 
rieka  kalila         

 španielska 
vychovávateľka

klávesa na 
klávesnici

lesné zviera
EČV Krupiny    daruješ       podarúnok      

znížený tón A internet 
banking rýp

americký 
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T2 zvratné 
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Z podkladov zpfutbal.sk spracoval M. Jančovič

Zemplín nám vrátil prehru
s úrokom

Podbrezová zvíťazila v Interlige

   Muži Kolkárskeho oddielu ŽP 
Šport sa stali historicky prvými 
víťazmi medzinárodnej česko-slo-
venskej súťaže a zároveň aj maj-

   Úspešná jeseň prebiehajúceho 
súťažného ročníka ostáva v roku 
2017 ďaleko za očakávaniami 
a posledný domáci zápas „zare-
zal“ našich futbalistov nielen vý-
sledkovo, no najmä psychicky. 
Pohľad na zvesené hlavy, 
nervozita na kopačkách 
pri každom dotyku s lop-
tou a konečný výsledok 
dal za pravdu slovám 
nášho brankára, že: „... 
futbal nám ukazuje dru-
hú tvár“. Štvrtá prehra v rade za 
sebou nás posunula už na štvrté 
miesto v tabuľke, a tak sa vidina 
pohárovej Európy trošku vzďaľu-

Góly: 11. Paur, 65. Janga.
   Ani na šiesty pokus sa Podbrezovej v jarnej časti nepodarilo zvíťaziť. Po troch remízach – s  Dunajskou 
Stredou, Ružomberkom a Žilinou,  prišla domáca prehra so Spartakom Trnava, potom sme nestačili na 
Slovan a v 26. kole prehrali futbalisti ŽP Šport s úradujúcim majstrom z Trenčína. Domáci mali veľmi 
dobrý vstup do stretnutia. Už v 5. minúte musel brankár Martin Kuciak hasiť snahu útočníka Paura, 
lenže o šesť minút neskôr, v rovnakom mikrosúboji, už náš brankár ťahal za kratší koniec. Záložník hostí 
poslal loptu do siete prudkou hlavičkou po rohovom kope a otvoril skóre stretnutia. V 17. minúte mohol 
pridať druhý gól Gruzínec Beridze, no opečiatkoval tyč Kuciakovej brány. V 31. minúte sa dvaja Tren-
čania dostali do prečíslenia, lenže Kvocera zobral zakončenie na seba, s čím si Kuciak dokázal poradiť. 
„Železiari“ sa do šancí dostávali len zriedka. Jednu zaujímavú mal k dispozícii Migaľa, no Klooster ho 
vytlačil z ideálnej streleckej pozície, a tak mal Šemrinec, v bránke domácich, uľahčenú pozíciu. Chvíľu 
na to sa Polievka po súboji s Kleščíkom dostal do úniku na bránu Trenčína, lenže jeho zakončenie bolo 
vystihnuté. Po hodine našiel Mikuš ideálne Polievku, no ten hlavou trafil pred bránou stojaceho Abdula. 
Okamžite na to prišla kontra ťahaná Beridzem. Kuciak zabránil gólu po jeho strele a  následnej dorážke 
Jangu. „Náš vstup do stretnutia nebol ideálny. Prvých dvadsať alebo dvadsaťpäť minút bolo dosť zakrík-
nutých. Istým spôsobom sme si pýtali facku. Tá nám však pomohla, pretože ďalší priebeh bol presne 
taký, aký sme chceli a ako sme tu chceli hrať,“ hodnotil úvod zápasu hlavný tréner Marek Fabuľa. Pod-
brezová v druhom polčase zlepšila herný prejav, paradoxne inkasovala druhýkrát. Po centri Beridzeho 
nechytateľne zakončil Rangelo Janga. Podbrezovčania sa nedokázali presadiť ani z pokutového kopu, 
ktorý po faule na Mikuša zahral Podio. Šemrinec jeho strelu vystihol a Argentínčan následne z dorážky 
netrafil bránu. „Myslím si, že dnes sme videli na slovenskú ligu nadštandardný zápas. Oba tímy prispeli 
k tomu, že futbal mal tempo. Chceli sme byť odvážni, nepríjemní a agresívni. Vysoký pressing sa dostavil 
až po prvom góle. Keď sme sa ale nadýchli k tomu, aby sme ten zápas zvrátili, tak sme dostali druhý 
gól. Našim hráčom slúži ku cti, že nezložili zbrane a išli do poslednej minúty na dno svojich síl. Urobili 
maximum pre to, aby sme zápas zvrátili, skorigovali výsledok a dali kontaktný gól. Bývajú aj takéto zá-
pasy. Momentálne sme vo fáze, kedy ani penalta nie je pre nás výhoda,“ konštatoval kouč „Železiarov“. 
AS Trenčín: Šemrinec – Skovajsa, Lawrence, Kleščík, Klooster – Paur (87. Šulek), Ubbink, Zubairu – Kvo-
cera (80. Klooster), Beridze – Janga.
FO ŽP Šport: Kuciak – Migaľa (79. Kupčík), Krivák, Vajda, Djordjevič – Podio, Kochan – Viazanko, Kuzma 
(46. Polievka), Bernadina – Mikuš.

Góly: 54. Kupčík – 43. Viazanko (vl.), 67. Žofčák (11m), 72. Žofčák, 76. Danko.
   Domáci duel sme proti Michalovciam nezačali dobre a po zmätkoch v obrane sme hosťom ponúkli 
dve šance na skórovanie. Súperovu bránu sme vážnejšie nedokázali ohroziť ani z priamych, či roho-
vých kopov, ktoré nás na jeseň zdobili. Šťastena sa však od nás v roku 2017 odvracia, čo potvrdil teč 
Miroslava Viazanka, tesne pred polčasovým hvizdom, a tak šli hostia do jednogólového vedenia. 
„Vstúpili sme do zápasu nervózne, lopta bola pre mojich zverencov príťažou, všetko nám trvalo dlh-
šie. Nepríjemný bol najmä vlastný gól pred polčasom. Opäť sa dostavili hrubé individuálne chyby, z 
výstrah z prvého polčasu sme sa nepoučili ani v druhom,“ povedal po zápase hlavný tréner  Marek 
Fabuľa. Do začiatku druhého dejstva nastúpili „Železiari“ ako vymenení, okamžite súpera zatlačili 
a dostávali sa do šancí. Veľmi dobré hlavičkové možnosti mali hlavne Patrik Vajda a Ľuboš Kupčík. No 
a práve kapitánovi nášho mužstva sa po rohovom kope podarilo vyrovnať na 1:1. Vzápätí nás však sc-
hladil hlavný rozhodca nariadením pokutového kopu a Michalovce šli opäť do vedenia.„Nemali sme 
čo stratiť, druhý polčas sme museli pritlačiť. Mali sme dobrý tlak, ale smola, že sme z penalty dostali 
ďalší gól,“ konštatoval strelec nášho jediného gólu Kupčík. To však nebolo všetko a chybu Djordjevića 
v našej šestnástke potrestal skúsený Igor Žofčák. Na konečných 1:4 upravil striedajúci Danko, ktorý 
prestrelil Kuciaka. Náš gólman sa po zápase pridal k hodnoteniu: „Futbal nám ukazuje tú druhú tvár. 
Na jeseň sme videli tú krajšiu a teraz takú škaredú. Prvé tri góly, ktoré nám súper dal, sme si strelili 
sami. Michalovce nás žiadnym pričinením nedostali pod tlak, môžeme si za to sami, pretože hráme 
tak, ako hráme. Chýb bolo veľmi veľa. Mohli si vybrať, ktoré chcú potrestať. Futbal sa nedá hrať tak, 
ako ho teraz hráme my. Momentálne sme spadnutí a neostáva nám nič len sa zdvihnúť. Verím, že sa 
nám to čo najskôr podarí a ešte zabojujeme.“ K optimizmu sa pridal aj hlavný tréner mužstva, ktorý 
na tlačovke povedal: „Každý sa musí zamyslieť, akým smerom sa vydá. Robili sme veci, ktoré sú pre 
mňa nepochopiteľné. Neviem, či budeme musieť trénovať viacej alebo niečo vymyslieť, aby chlapci 
dokázali zvládať svoj vnútorný tlak, ktorý si pravdepodobne sami pripustili a z toho chcenia vznikajú 
pravdepodobne tie chyby. Výsledky na jar sú pre nás bolestivé, ale je to pre nás obrovská škola. Ve-
rím, že ten boj už dobojujeme k spokojnosti všetkých.“
FO ŽP Šport: Kuciak – Turňa, Krivák, Kupčík, Djordjevič – Vajda, Podio (46. Kuzma) – Viazanko, Ko-
chan, Polievka (46. Bernadina) – Mikuš.
MFK Zemplín: Macej – Qose, Kavka, Sipľak, Šimčák – Grič – Žofčák (84. Vajs), Dimitriadis, Turík (61. 
Danko), Koscelník (65. Regáli) – Kushta.

Horný rad zľava: Nikola Tatoušková, Dominika Kyselicová, Eva Bábelová, Dana 
Klubertová, dolný rad zľava: Kristína Diabelková, Janka Poliaková, Katarína Mica-
nová, Dominika Skalošová

strami Slovenska v družstvách. 
Podbrezová uspela vo všetkých 22 
kolách a získala zlaté medaily, pred 
druhými Rokycanmi (CZE) a treťou 

Trstenou. V jednotlivcoch sa naj-
viac darilo Zavarkovi (priemer 688 
bodov), druhý skončil Tepša (646) 
a tretí Jasenský z Interu Bratislava 

(640). Kolkári podbrezovského ŽP 
Športu sa tak kvalifikovali na Sve-
tový pohár pre rok 2017, ktorý sa 
uskutoční na prelome septembra 
a októbra v českom meste Blansko.
Aj v najvyššej slovenskej súťaži 
mužov aj žien zvíťazili naše druž-
stvá. V mužskej časti zaznamenala 

rezerva Podbrezovej z 22 zápasov 
iba 2 prehry a s veľkým náskokom 
získala prvenstvo pred druhým Tat-
ranom Spišská Nová Ves a tretím 
FTC Fiľakovo.
   Ženám sa podarilo obhájiť minu-
loročný titul, ktorým si zabezpečili 
právo účasti na Svetovom pohári 
2017. K titulu majsteriek Slovenska 
pridali aj víťazstvo v Slovenskom 
pohári.

Horný rad zľava: tréner Miloš Ponajvič, Bystrík Vadovič, Daniel Tepša, Martin Kozák, Vilmoš Zavarko a masér  Milan Dziad, 
dolný rad zľava: Tomáš Pašiak, Peter Nemček, Erik Kuna, Milan Tomka

je, no do konca súťaže ešte ostá-
va niekoľko stretnutí a všetko 
je otvorené. Hráči sa potrebujú 
chytiť dobrým výsledkom, žiaľ, 
zbytočná nervozita im zväzuje 
nohy a prílišné chcenie zisku po-
trebných bodov, paradoxne, vždy 

posadí na koňa súpera. Po 
odstúpení Myjavy v tom-

to ročníku zo súťaže nik 
nevypadáva, a tak hrajú 
mužstvá zo strednej, či 
nižšej časti tabuľky otvo-

rený futbal. To dokázali aj 
hráči zo Zemplína, ktorí Pod-

brezovčanom vrátili domácu pre-
hru 1:3, z novembra 2016, a užili 
si „veľkonočné víťazstvo“ v Zelpo 
aréne.

AS Trenčín– FO ŽP Šport Podbrezová
2:0 (1:0)

FO ŽP Šport Podbrezová – MFK Zemplín Michalovce
1:4 (0:1)

Michalovce nám počas veľkonočných sviatkov vrátili prehru z jesene. V novembri sme dvomi gólmi Šafranka a jedným 
Breznaníka vyhrali 1:3, v jarnej časti nám spomínaní strelci v zostave chýbajú.                                           Foto: I. Kardhordová


