Výmena
preukazov
Oznamujeme zamestnancom, že
zdravotná poisťovňa Dôvera vymieňa
preukazy poistencov. Naši zamestnanci – poistenci ZP Dôvera - si ich
môžu vyzdvihnúť u svojej mzdovej
účtovníčky v termíne od 13. februára
denne v čase od 6. do 8. a od 13.
do 15. hodiny. Staré preukazy nie je
potrebné vrá ť.

Pre darcov krvi
Železiarne Podbrezová a.s. poskytnú
svojim zamestnancom – bezpríspevkovým darcom krvi a ich priamym
rodinným príslušníkom v roku 2017
bezplatný pobyt v zariadení GOLF Tále a.s. počas prvých troch júlových víkendov. Pobyt sa začne vždy v piatok
večerou a skončí v nedeľu obedom.
Zamestnanci ŽP a.s., ktorým bola
v roku 2016 za darcovstvo krvi udelená plaketa prof. MUDr. Jana Jánskeho,
alebo plaketa prof. MUDr. Jána Kňazovického a máte záujem zúčastniť sa
pobytu na Táľoch, prihláste sa na tel.
čísle 5901 u J. Kochanovej, prípadne
osobne v odbore bezpečnos a životného prostredia (starý závod, budova
energe ky 1. poschodie, č. dverí 118)
do 31. marca 2017.
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V utorok, 7. februára 2017, sme sa rozlúčili s
Ing. Antonom Štulrajterom, ktorý nás navždy
opustil vo veku nedožitých 86 rokov.
Ing. Anton Štulrajter počas svojej profesionálnej kariéry pracoval dvadsaťpäť rokov
v Mostárni Brezno, z toho devätnásť rokov
ako obchodný námestník. Počas toho obdobia fabrika zamestnávala tisíce
zamestnancov a disponovala stabilným výrobným programom.
Bola jedným z pilierov zamestnanosti na Horehroní.
V roku 1979 odišiel do VHJ Vítkovice za obchodného riaditeľa
Železiarní a strojární K. Gottwalda, kde veľmi významnou mierou
prispel k ich rozvoju. Mal veľký podiel na
rozšírení ťažby uhlia v severných Čechách.
Vítkovice totiž patrili medzi najvýznamnejšie spoločnosti v oblasti ťažkého priemyslu
a boli výrobcom najmodernejších technológií
využívaných pri povrchovej ťažbe uhlia.
Dňa 14. apríla 1986 bol menovaný do funkcie riaditeľa Švermovych železiarní, národný
podnik, Podbrezová. Svoje bohaté skúsenosti
z Vítkovíc plnou mierou rozvinul pri prípra-

vách mnohých významných investičných
akcií v podbrezovských železiarňach. Medzi najvýznamnejšie patrilo rozhodnutie
o výstavbe supermodernej vysokovýkonnej
60 tonovej elektrickej oblúkovej pece. Železiarne Podbrezová pod vedením Ing. Antona
Štulrajtera zaznamenali pokrok v rozvoji.
Počas pôsobenia v Železiarňach
Podbrezová významne prispel
k výchove mladých manažérov,
ktorí aj po jeho odchode pokračovali v modernizácii, vďaka čomu dnes Železiarne Podbrezová
patria k špičkovým svetovým
výrobcom bezšvíkových rúr valcovaných za tepla a presných rúr
ťahaných za studena.
V závere manažérskej kariéry pracoval
aj v pozícii generálneho riaditeľa dcérskej
spoločnosti Tále a.s. Ing. Anton Štulrajter
bol veľkým lokálpatriotom a vždy sa snažil
pomáhať celému regiónu. Veľmi významnou
mierou prispel aj k budovaniu sociálneho
programu starostlivosti o zamestnancov
spoločnosti Železiarne Podbrezová.
Česť jeho pamiatke.
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Z obsahu čísla
vyberáme:

NOVOROČNÝ
KONCERT
V poslednú januárovú sobotu, 28. januára
2017, sa uskutočnil slávnostný Novoročný
koncert Dychovej hudby Železiarní Podbrezová. Dom kultúry v Podbrezovej na
chvíľku ožil a poskytol divákom neopakovateľný zážitok.
Železiarne Podbrezová

čítajte na 2. strane

S DIRIGENTOM
DYCHOVKY
Za 179 rokov z malej robotníckej muziky vyrástlo významné hudobné teleso,
Dychová hudba Železiarne Podbrezová, známe nielen na Slovensku, ale aj
v zahraniční. Každoročne sa jej členovia
zúčastňujú rôznych fes valov, prehliadok
a koncertných vystúpení. K ich posledným
aktivitám patrilo vianočné koledovanie
v železiarňach a okolitých obciach na
sklonku minulého roka a novoročný koncert, ktorým otvorili hudobný rok 2017.
Železiarne Podbrezová

čítajte na 2. strane

BILANCIA KBZ
Uplynulý rok bol z môjho pohľadu úspešný. Podarilo sa nám stabilizovať produkciu
v jednotlivých prevádzkarňach a zároveň
nakúpiť novú technológiu na spracovanie
odpadov.
ŽP GROUP

čítajte na 3. strane

Z VALCOVNE RÚR
Vývoj predváhy v jednotlivých mesiacoch
minulého roka hodno m veľmi pozi vne.
Realizáciou technických a technologických
opatrení uskutočnených v predchádzajúcom období a ich op malizovaním v priebehu minulého roka, sa nám podarilo
podkročiť plánovaný limit predváhy o 15
kg/t výroby. Tento trend bol premietnutý
aj do plánu predváhy na rok 2017.
Železiarne Podbrezová

čítajte na 3. strane

BOJUJME
PROTI CHRÍPKE
Aby ste predišli chrípke, musíte myslieť
na prevenciu. Denne užívajte citrusové
plody, jedzte kyslú kapustu, cesnak, cibuľu
a zázvorový čaj s medom a prechádzajte
sa na čerstvom vzduchu.
Redakcia

Druhého februára sa opäť roztvorili brány
našich škôl, aby privítali žiakov základných
škôl, prejavujúcich záujem o štúdium v Súkromnej strednej odbornej škole hutníckej Železiarní Podbrezová a v
Súkromnom gymnáziu Železiarní Podbrezová. Záujemcov z roka na
rok pribúda. Pozvánku prijali žiaci zo sedemnás ch základných škôl zo
širokého okolia a na otvorenie ich prišlo okolo stovky. V priebehu dňa
prichádzali ďalší a oboznamovali sa s možnosťami, ktoré školy ponúkajú.
Čítajte na 4. a 5. strane.

čítajte na 6. strane

VYŠIEL NOVÝ
VESTNÍK

O. Kleinová
noviny@zelpo.sk

Deň otvorených dverí objek vom I. Kardhordovej

Právny odbor - referát organizácie a vnútornej legislatívy, oznamuje, že s platnosťou
od 1. februára 2017 je v ŽP a.s.
vydaný a zverejnený zoznam
platnej riadiacej dokumentácie - Dokument D-05/2017
Vestník - Individuálne riadiace
akty, informačné akty a organizačné normy. Všetky platné
individuálne riadiace akty, informačné akty a organizačné
normy, sú v elektronickej forme v úplnom znení zverejnené
a zamestnancom dostupné na
intranete na adrese:
http://dbmis/informatika/
VPN/Index.htm
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Dychová hudba Železiarne Podbrezová opäť zažiarila v plnom svetle
O. Kleinová
noviny@zelpo.sk

V poslednú januárovú sobotu, 28.
januára 2017, sa uskutočnil slávnostný
Novoročný koncert Dychovej hudby
Železiarne Podbrezová. Dom kultúry
v Podbrezovej na chvíľku ožil a poskytol divákom neopakovateľný zážitok.
Už prvý pohľad na javisko potvrdil, že
staršia generácia našich muzikantov
postupne odovzdáva štafetu tradície
podbrezovskej dychovej hudby nasledovníkom. Kto dlhšie nevidel náš dychový orchester, nepochybne zaregistroval,
že sa očividne omladil. A zmenil sa aj
repertoár, ktorý tvoria nové umelecké
kompozície a transkripcie známych diel.
Melódie Emmericha Kálmána z predohry Čardášovej princeznej, či Jaj cica,
Tritsch Tratsch polka Johanna Straussa
mladšieho, ukážky hudby Johna Kandera
z českého muzikálu Mùj Monte Cristo,
Kabaret Johna Kandera či Svadobná
hudba Bartolomeja Urbanca, ale i ďalšie
v podaní orchestra pod taktovkou Jána
Jenču umocnili vynikajúce výkony sólových spevákov Mgr. Adriany Škriváňovej,
Mgr. Adriany Bundovej, Mgr. Martiny
Škantárovej a Róberta Hlaváčika. Súčasná generácia už nejaví veľký záujem
o dychovú hudbu, pretože si myslí, že
to je prežitok doby. Novoročný koncert
nás však presvedčil, že ak je dobrá inštrumentácia, dychovka dokáže zahrať
akúkoľvek hudbu. Veríme, že novoročný koncert bol len prvou tohtoročnou
príležitosťou Dychovej hudby Železiarne
Podbrezová predstaviť svoje obdivuhodné umenie verejnos a oboha ť tak
kultúrny život Podbrezovej.

Z novoročného koncertu objek vom I. Kardhordovej

P o d t a k to v k o u d i r i g e n t a J á n a J e n č u
V. Kúkolová
noviny@zelpo.sk

Na úvod trocha osobnejšia otázka. Čo
nám o sebe prezradíte?
- Ako ste spomínali, pochádzam z Valaskej, kde som absolvoval aj Základnú
umeleckú školu a neskôr Konzervatórium v Žiline. Prvé angažmán v hre na
klarinet som získal v Orchestri ľudových
nástrojov Československého rozhlasu
v Bra slave. Pôsobil som tam v rokoch
1983-84. Nasledovali dva roky základnej vojenskej služby v Klatovách v Čechách a v rokoch 1990-92 zahraničné
vystúpenia v Nórsku a Fínsku, s tanečno-barovou kapelou Kollár Band.
Ako sa zo žiaka stal učiteľ?
- Po zahraničnom účinkovaní som sa
vrá l do rodnej obce. V Základnej umeleckej škole vo Valaskej potrebovali
doplniť výučbu dychových nástrojov
o hru na klavír, prijal som túto ponuku a ako učiteľ hudby tam pôsobím
dodnes.
Hudba, čo pre vás znamená?
- Hudba to je môj život, je pre mňa
poslaním a napĺňa ideálne spojenie,
nakoľko je aj mojim povolaním. Vypĺňa
veľkú časť mojich záujmov, veď okrem
nej sa len sporadicky dostanem trochu
k športu – cyklistike, bežkám alebo
k obľúbenému šachu. Okrem výučby
žiakov sa ak vne zapájam do činnos
rôznych malých či veľkých hudobných
orchestrov, spevokolov... Hudba, ktorú
žánrovo hráme, je určitým umením,
ktorým oslovujeme širokú verejnosť,
veď operetky prežívajú storočia, ale
svoje čaro má aj hudba populárna,
muzikálová, koncertné alebo sólové
skladby. Vráťme sa však k začiatkom
budovania môjho vzťahu k hudbe.
Zásluhu na tom má dirigent piesockej
dychovky Ladislav Mataj, ktorý pri

Za 179 rokov z malej robotníckej muziky vyrástlo významné hudobné
teleso, Dychová hudba Železiarne Podbrezová, známe nielen na Slovensku, ale aj v zahraniční. Každoročne sa jej členovia zúčastňujú rôznych
fes valov, prehliadok a koncertných vystúpení. K ich posledným ak vitám
patrilo vianočné koledovanie v železiarňach a okolitých obciach na sklonku minulého roka a novoročný koncert, ktorým otvorili hudobný rok 2017.
Vráťme sa o pár rokov dozadu a pripomeňme si predchádzajúce zmeny v orchestri. Štatutára DH ŽP Jozefa Turisa vystriedal na tomto poste
Vojtech Kotrán a ekonomickú oblasť zastrešuje Ivan Kaša. Po odchode
Jozefa Krála (pôsobil v orchestri v rokoch 2003-2011) dirigentskú taktovku
prevzal Pavel Šiansky (2011-2013), nasledoval Richard Bunda (2013-2016)
a od augusta 2016 sa dirigentom orchestra stal päťdesiatštyri ročný rodák
z Valaskej, Ján Jenča, ktorého sme sa opýtali:
nábore mladých hráčov
oslovil aj mojich rodičov.
Ako deväťročný som začal
hrať na klarinete pod vedením Štefana Lužu. Piesocká dychovka mala po
odchode z lisovne nácviky v priestoroch kultúrneho domu vo Valaskej. Po
záplavách umožnili mládežníckemu orchestru
nacvičovať v ich priestoroch. Po troch
rokoch ma pani Viera Auxtová, opäť
v rámci náboru, priviedla do Základnej
umeleckej škole vo Valaskej, kde som sa
začal odborne venovať hre na klarinet.
Aké boli vaše prvé kontakty s podbrezovskou dychovkou?
- Vždy som oceňoval spoluprácu dychových orchestrov z Podbrezovej,
Valaskej, Piesku a Brezna. V podbrezovskej dychovke som začínal ako hráč v
rámci výpomoci. V marci minulého roka
ma dirigent R. Bunda oslovil s prosbou
o pomoc na poste dirigenta a po jeho
odchode som v auguste prijal ponuku
a stal sa dirigentom Dychovej hudby
ŽP. Skúšky máme dvakrát do týždňa
a som rád, že v prípade riešenia mojej
krátkodobej zastupiteľnosti sa mám
na koho obrá ť. Pomáha Jakub Laca,

hráč na trombón a Róbert Hlaváčik, ktorý hrá
na krídlovku.
Aké zmeny nastali, nielen v zložení orchesta?
- Každý kapelník sa snažil
riešiť generačný problém
omladzovaním orchestra. V posledných rokoch
sa v tejto oblasti darilo
Jozefovi Královi, ale aj Pavlovi Šianskemu a Richardovi Bundovi. Dnes je tu
teleso mladých hráčov, medzi ktorými je nestorom Martin Melicherčík,
bastrubka, hráč, ktorý reprezentuje
počiatky hudby z tých päťdesiatych
rokov. Pri omladzovaní kádra pomohla aj valaštianska dychovka, z ktorej
skoro pätnásť členov, mnohí z nich
pracujú v železiarňach, sem chodilo
pravidelne. Posledné dva roky je nápomocný pri výchove mladých aj kolega
zo ZUŠ Valaská, Jaroslav Dilský. Chod
orchestra je výborne zabezpečený aj
po organizačno-technickej stránke.
K zmenám došlo aj v našom domovskom stánku - hudobnom pavilóne, kde
boli vynovené priestory skúšobne. Už
za pôsobenia Petra Zaorala sa začalo s
obnovou zastaralého archívu, v ktorej
pokračoval Miroslav Lehoczký. Dnes

sa tejto činnosti venujem ja. Zmeny
k lepšiemu nastali aj vo výbere a dramaturgii skladieb, nákupe a opravách
hudobných nástrojov. Hlavným našim
cieľom však naďalej zostáva stabilizácia
mladých hráčov a budovanie ich spolupatričnos k podbrezovskej dychovke.
S takýmto obsadením, a pod záš tou
Železiarní Podbrezová a.s., sa tvorivo
pracuje.
Pochodové skladby tvorili gro repertoára podbrezovskej dychovky, príchodom kapelníka Zaorala sa začal meniť.
Ako je to dnes?
- Je dôležité, aby bolo takého hudobné
teleso kompletné a stabilizované. Dirigent Peter Zaoral ovplyvnil smerovanie
podbrezovskej dychovky, v ďalších rokoch aj Šiansky a pod ich taktovkou podávali členovia orchestra vyzretý výkon.
V tomto smere pokračoval aj Richard
Bunda. Smerujeme k tomu aj v súčasnos , máme mladých hráčov a musíme
počkať, kým nielen hráčsky, ale aj
ľudsky vyzrejú. Potom sa bude teleso
javiť kompaktnejšie a priblížime sa ére
spred pätnás ch rokov. Myslím si, že na
takúto úroveň by sme sa mohli dostať
v priebehu jedného – dvoch rokov.
Vaše očakávania od roku 2017?
- Každoročne sa zúčastňujeme rôznych prehliadok a festivalov malých
a veľkých dychových orchestrov. V roku 2017 to bude opäť prehliadka dychových hudieb vo Valaskej, 1. mája
vystúpime pri otvorení sezóny Čiernohronskej železničky, v Kolíne by
sme mali reprezentovať Slovensko,
atď. Vianočné a novoročné koncerty
budeme obmieňať. V roku 2016 bolo
na programe koledovanie a predpokladáme, že v tomto roku by to mohol
byť vianočný koncert. Chceli by sme
riešiť aj doplnenie orchestra nielen
speváckymi vstupmi, ale aj tanečnými

– mažoretky, prípadne jedným, dvoma
tanečnými pármi. Do úvahy pripadá
spolupráca so základnými školami,
prípadne so súkromnými školami ŽP.
Na budúci rok oslávite 180. výročie

Kto chce
pochopiť hudbu,
nepotrebuje
ani tak sluch,
ako srdce.
Titus Livius
dychovej hudby. Prezradíte nám niečo
z príprav?
- Darčekom v preds hu sú štyri skladby,
hlavne z muzikálovej oblas a repertoáru Františka Krištofa Veselého, zinštrumentované bývalým kapelníkom
podbrezovskej dychovky P. Šianskym.
S ním sme neustále v kontakte a vzťah
k tomuto hudobnému telesu potvrdil aj
účasťou na našom prvom tohtoročnom
vystúpení, novoročnom koncerte.
V jubilejnom roku to bude slávnostný
koncert, z ktorého plánujeme pripraviť
priamu CD nahrávku. Chceli by sme,
aby sa začiatok osláv niesol v duchu
pripomienky na zakladateľa dychovej
hudby, pána farára Tomáša Hromadu,
ktorý v roku 1838 nakúpil z ﬁnančnej
zbierky prvé nástroje, na ktorých hrali
naši predchodcovia hlavne v rámci liturgie v katolíckom kostole, ale aj počas
návštev peš anskeho vedenia. Preto by
sme chceli vystúpiť počas omše v katolíckom kostole. Piesne z kancionálu
(Katolíckeho spevníka) by odzneli za
sprievodu menšej čas nášho orchestra. V ten deň by nasledoval koncert
v Hronci, ako pozvánka na slávnostný
koncert do Podbrezovej.

www.podbrezovan.sk
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S Ing. Andrejom OROLINOM, konateľom KBZ, s.r.o.

Aj u nás je problém s pracovnou silou
O. Kleinová
noviny@zelpo.sk

Ako hodno te uplynulý
rok z dnešného pohľadu?
- Uplynulý rok bol
z môjho pohľadu úspešný. Podarilo sa nám
stabilizovať produkciu
v jednotlivých prevádzkarňach a zároveň nakúpiť novú technológiu
na spracovanie odpadov.
Nemali ste problémy s implementáciou
nového zákona o odpadoch do praxe?
- Zákon je veľmi diskutabilný v oblas
výkupu, OZV, neprimerane vysokých
pokút..., preto sme ho aj pripomienkovali, ale bohužiaľ, do dnešného dňa
sa žiadne významné zmeny v prospech
spracovateľského priemyslu neudiali. Dúfame, že zvíťazí zdravý rozum
a nájde sa kompromisné riešenie pre
obidve strany.
Dnes sa tlačí všade do popredia problém s nedostatkom pracovných síl.

Cítite vo svojich strediskách aj vy
tento problém?
- Áno , s týmto problémom sa stretávame, ľudia sú odborne
nepripravení (nemajú
preukazy pre výkon práce – strojnícky, paličský,
vodičský, atď.), všetky
náklady znáša zamestnávateľ a pri odchode
zamestnanca (čo je niekedy aj týždeň po nástupe do práce) si eto
náklady zamestnávateľ
nemôže uplatňovať od zamestnanca,
ani od štátu.
Čo očakávate od nového roka?
- Nech je aspoň tak dobrý, ako ten
minulý. Všetkým želám pevné zdravie
a veľa úspechov.

S Ing. Milanom MUTIŠOM, vedúcim valcovne rúr

Objem zákaziek sa vyvíja pozitívne
O. Kleinová
noviny@zelpo.sk

Aký bol pre vašu prevádzkareň rok
2016? Podarilo sa vám naplniť plánované úlohy?
- Aj napriek zníženiu dopytu po valcovaných rúrach v priebehu druhého
polroka sa nám podarilo plánovaný ročný objem distribučnej výroby
173 400 ton prekročiť o 300 ton, keď
za prvých šesť mesiacov sme vyrobili
v porovnaní s plánom viac o necelých
4 700 ton. Objem výroby valcovaných
rúr na predaj bol z dôvodu poklesu
záujmu odberateľov nižší o 1 030 ton
v porovnaní s plánom, naopak, objem
výroby vstupných polotovarov pre
výrobu presných rúr sme prekročili
o 1 330 ton.
Za dosiahnuté výsledky chcem poďakovať všetkým zamestnancom valcovne rúr, prevádzkovej údržby, obchodnému odboru, aj všetkým ostatným
útvarom, podieľajúcim sa na zabezpečovaní plnenia plánovaných úloh.
Pokles dopytu po valcovaných rúrach
spôsobil na sklonku roka aj zmenu
v pracovnom režime.
- Z vyššie spomenutých dôvodov sme
boli nútení od 1. októbra pristúpiť
k zmene pracovného režimu z trojzmenového šesťdňového na trojzmenový
päťdňový. Vďaka priaznivému vývoju
v objeme zákaziek v prvých mesiacoch
tohto roka, sme sa od 1. januára vráli späť na šesťdňový pracovný režim
a od 23. januára prechádza teplá časť
valcovne a úpravňa na nepretržitý
štvorzmenový pracovný režim.
Pozi vom uplynulého roka bol vývoj
predváhy. V októbri ste dokonca zaznamenali historicky jej najnižšiu hodnotu pri výrobe valcovaných rúr. Darí
sa vám v tomto trende pokračovať?
- Vývoj predváhy v jednotlivých mesiacoch minulého roka hodno m veľmi
pozitívne. Realizáciou technických
a technologických opatrení, uskutočnených v predchádzajúcom období
a ich op malizovaním v priebehu minulého roka, sa nám podarilo podkročiť plánovaný limit predváhy o 15 kg/t
výroby. Tento trend bol premietnutý

aj do plánu predváhy na
rok 2017.
Spomeniete najvýznamnejšie technologické
inovácie realizované
v hodnotenom období?
- Už koncom roka 2015
technológovia valcovne
rúr pripravili novú kalibráciu valcov pretlačovacej stolice a pripravili
nový sádzací plán. V roku 2016 sme
po úspešných skúškach prešli na novú
kalibráciu „štosbanku“ a boli urobené drobné optimalizačné úpravy na
sádzacom pláne. Tieto úpravy spočívali v zmene úberov a ovality kalibrov,
zmene osadenia košov v drážkach
„štosbanku“ a zväčšení vyrábanej
hrúbky steny lupy.
Po zavedení inves čnej akcie „Chladenie valcov redukovne“, kde bola
pripravená hardwerová časť modernizácie, sme spolu so zamestnancami
ŽP VVC s.r.o., robili merania teplôt
valcov redukovne, a na základe týchto meraní technológovia valcovne
rúr pripravili nastavenie jednotlivých
programov chladenia na každý valcovaný rozmer. Zároveň zamestnanci automatizácie centrálnej údržby,
v spolupráci s firmou Revos, urobili
prepojenie riadiaceho systému redukovne a chladiaceho systému valcov.
Po ďalších meraniach teplôt valcov na
tenkostenných rúrach boli upravené
výkony chladiacich programov.
V priebehu roka 2015 sme na pretlačovacej stolici používali tvrdokovové
valce na prvých dvoch valcovacích košoch, v roku 2016 boli zakúpené valce
na tre kôš, tu však došlo k prasknu u
jedného valca a v súčasnos sú skúmané dôvody prasknu a u výrobcu.
Na tento rok plánujeme skúšanie tvrdokovových valcov na ďalších dvoch
valcovacích košoch.
Okrem nasadenia tvrdokovových
valcov na pretlačovacej stolici sme
zvládli aj nasadenie týchto valcov v redukovni. Pred samotným valcovaním
sme riešili obrábanie kalibrov tvrdokovových valcov na CNC zariadení a následne boli pripravené tri stojany na

valcovanie najmenších
rúr s vonkajším priemerom 26,9 milimetra. Tieto stojany pracujú ešte
aj v súčasnos .
Veľkou výzvou bolo pre
nás navrhnu e a realizácia automa ckej zarážky
na píle OHLER. Skúšky,
ktoré sa teraz vykonávajú nám ukazujú na spoľahlivé nastavovanie v toleranciách
dĺžok rúr -0/+10 milimetrov. Zavedenie
automatickej zarážky aj na píle č. 4
nám dovolí použi e týchto dĺžkových
tolerancií na rúrach pre zákazníkov
požadujúcich presné delenie.
Už dlhší čas sa zamestnanci ŽP a.s.
pripravujú na zavedenie nového informačného systému. Jeho prvoradou
podmienkou je zavedenie tzv. Elektronizácie noriem, kde sa zamestnanci
valcovne rúr podieľajú na prevedení
papierovej formy technických noriem
na elektronickú.
Prezradíte nám, na akých projektoch
spolupracujete v súčasnosti so ŽP
VVC?

Ilustračné foto: I. Kardhordová

- Ako už bolo spomenuté, spoluvalcovne rúr ež podieľajú a pripravupracujeme na meraní teplôt valcov
jú podklady na ich schválenie.
redukovne. Merajú sa teploty na saAko ste odštartovali nový rok a ako
motnom valci, kde zisťujeme vzťah
vidíte vývoj na najbližšie mesiace?
medzi priamym kontaktným meraním
- Ako som spomenul, objem zákaziek
a nepriamym bezkontaktným merapre valcovňu rúr sa v prvých mesianím. Zisťujeme vzťahy medzi teplotou
coch roka vyvíja pozi vne. Navýšenie
valcov na celej redukovni a dovalcoobjemov výroby valcovaných rúr, ako
vacími teplotami rúr. Cieľom merania
aj avizované zvýšenie ich ceny, dáva
teplôt valcov je dosiahnuť op málne
predpoklad na dosiahnu e lepšieho
nastavenie chladiaceho výkonu pri nehospodárskeho výsledku, ako tomu
zníženej životnos valcov redukovne.
bolo v minulom roku.
Dôležitou súčasťou inovácií výroby v hutníctve je matema cké
Rok 2016 bol
modelovanie tvárniaceho procesu.
Bez znalos teplotného proﬁlu valv znamení prípravy
covacej trate to však nie je možné
nových výskumnoa preto sa v minulom roku robili
merania teplôt pri všetkých tvárvývojových projektov,
niacich agregátoch, ako dierovací
lis, elongátor alebo pretlačovacia na ktorých sa podieľajú
stolica. Znalosťou týchto teplôt
aj zamestnanci
môžeme simulácie tvárnenia privalcovne rúr
blížiť ku skutočným tvárniacim
parametrom.
a pripravujú podklady
Rok 2016 bol v znamení prípravy
nových výskumno-vývojových prona ich schválenie.
jektov, na ktorých sa zamestnanci
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V školskom roku 2017/2018 ponúka štúdium v odboroch z oblastí

JWVPȜEVXCUVTQLȐTUVXCCGNGMVTQVGEJPKM[
HUTNÍCTVO

ELEKTROTECHNIKA

2262 K hutník operátor
ѭ್WTभSऍॷYछINZRZPTSभJSऍRFYZWNYSTZXPछॷPTZ
ѭ್[^PTSअ[F भNSSTXYN [FQHNFWF Y[अWSNभF ॽFMFभF UWऑUWF[अWF
[XअI_P^YF[NभFYJHMSNPFRFOXYWFINXUJभJWFTUJWअYTWFFQJGTP[FQNYअWFFPTSYWTQखWF[TGQFXYNMZYSऑHPJO[ञWTG^FYJHMSNHPञHMWJ_TWYT[PYTWऍUTZঔऑ[FOछPT[T[ऍRFYJWNअQ^FYJHMSTQखLNJXUTOJSऍXT_Zॷक़FHMॽT[FSऑRPT[T[FNHM[QFXYSTXYऑ

2679 K mechanik mechatronik
ѭ್WTभSऍॷYछINZRZPTSभJSऍRFYZWNYSTZXPछॷPTZ
ѭ್[^PTSअ[F_अPQFISऍUWFHT[SऍTUJWअHNJUWNPTSYWTQJINFLSTXYNPT[FSऑ SFXYF[T[FSऑ TUWF[अHM SF JQJPYWNHPञHM WT_[TITHM JQJPYWNHPञHM UTMTSTHM JQJPYWTUSJZRFYNHPञHM
M^IWFZQNHPञHM UTMTSTHM WNFINFHJO JQJPYWTSNPJ WJLZQFभSJO
YJHMSNPJFZYTRFYN_T[FSञHMXYWTOT[&GXTQ[JSYRअRTঔSTXॽ
[^PTSFॽXPछॷPZ_TIGTWSJOXUगXTGNQTXYNTUWअ[ॠZOछHZ[^PTSअ[FॽभNSSTXYNSFYJHMSNHPTRJQJPYWNHPTR_FWNFIJSऑ

STROJÁRSTVO
0RJHMFSNPXYWTOT[F_FWNFIJSऑ
ѭ್WTभSऍॷYछINZRZPTSभJSऍRFYZWNYSTZXPछॷPTZ
ѭ್[^PTSअ[F भNSSTXYN UWN PYTWञHM XFRTXYFYSJ TUWF[ZOJ _TXYF[ZOJSFXYF[ZOJTঔN[ZOJXPछॷFFWJ[NIZOJॷNWTPञXTWYNRJSY
UWऑXYWTOT[ XYWTOT[ F _FWNFIJSऑ FQJ FO भNSSTXYN YJHMSNHPऍMT
PTSॷYWZPभSऍMT YJHMSTQTLNHPऍMT RTSYअঔSJMT F UWJ[अI_PT[ऍMT HMFWFPYJWZ यFQॷNJ KZSPHNJ [ TIGTWSञHM छY[FWTHM
FQJGTFPTॷUJHNFQNXYFUWN[^PTSअ[FSऑPTRUQJ]SञHMWJRJXJQSञHM UWअH [ TGQFXYN INFLSTXYNPT[FSNF F TIXYWFॠT[FSNF UTWछHMXT_[अWFभXPञRUWJZPF_TR
-RJHMFSNPTUWF[अWўXYWTOJF_FWNFIJSNF
ѭ್WTभSऍॷYछINZRZPTSभJSऍ_अ[JWJभSTZXPछॷPTZ
ѭ್[^PTSअ[F P[FQNܪPT[FSऍ भNSSTXYN UWN [ञWTGJ WJST[अHNN
XछभNFXYTP RTSYअঔN PTSYWTQJ TUWF[J F छIWঔGJ XYWTOT[ UWऑXYWTOT[ F _FWNFIJSऑ )NFLSTXYNPZOJ F TIXYWFॠZOJ UTWZHM^
SF [ञWTGSञHM _FWNFIJSNFHM UTभFX [ञWTG^ T[QअIF RJWFHNJ
FPTSYWTQSऍ_FWNFIJSNFXT_[अWFभXPञRUWJZPF_TR
-TGWअGFभPT[T[
ѭ್WTभSऍॷYछINZRZPTSभJSऍ_अ[JWJभSTZXPछॷPTZ
ѭ್[^PTSअ[FUWअHJUWNXYWTOSTRFWZभSTRTGWअGFSऑRFYJWNअ
QT[UWN[ञWTGJPT[T[ञHMFSJPT[T[ञHMXछभNFXYTPXछXYWZঔJSऑRKWऍ_T[FSऑRGWछXJSऑRSFPTS[JSभSञHMFभऑXQNHT[TWNFIJSञHMXYWTOTHMUTIक़FYJHMSNHPऍMT[ञPWJXZ

2697 K mechanik elektrotechnik
ѭ್WTभSऍॷYछINZRZPTSभJSऍRFYZWNYSTZXPछॷPTZ
ѭ್[^PTSअ[F P[FQNܪPT[FSऍ भNSSTXYN [ TGQFXYN JQJPYWTYJHMSNHPञHM भNSSTXYऑ TI UWTOJPYT[FSNF [ञWTG^ RTSYअঔऑ FPT FO
[ UWJ[अI_PJ छIWঔG^ JQJPYWTYJHMSNHPञHM _FWNFIJSऑ &GXTQ[JSYRअRTঔSTXॽ[^PTSFॽXPछॷPZ_TIGTWSJOXUगXTGNQTXYN
TUWअ[ॠZOछHZ[^PTSअ[FॽभNSSTXYNSFYJHMSNHPTRJQJPYWNHPTR
_FWNFIJSऑ
-JQJPYWTRJHMFSNPўXNQSTUWछIT[अYJHMSNPF
ѭ್WTभSऍॷYछINZRZPTSभJSऍ_अ[JWJभSTZXPछॷPTZ
ѭ್[^PTSअ[F P[FQNܪPT[FSऍ भNSSTXYN UTIक़F YJHMSNHPJO ITPZRJSYअHNJ UWN _TXYF[T[FSऑ TUWF[अHM F छIWঔGJ JQJPYWNHPञHM
XYWTOT[UWऑXYWTOT[F_FWNFIJSऑ&GXTQ[JSYRअRTঔSTXॽ[^PTSFॽXPछॷPZ_TIGTWSJOXUगXTGNQTXYNTUWअ[ॠZOछHZ[^PTSअ[Fॽ
भNSSTXYNSFYJHMSNHPTRJQJPYWNHPTR_FWNFIJSऑ

2TKLȜOCEKGCVCNGPVQXȘUMȦʂM[
FQʂRQTVQXGLVTKGF[ 27. marec 2017
2TKLȜOCEKGUMȦʂM[
FQPGʂRQTVQXȩEJVTKGF9. máj 2017

ʁ-1.#ʞ+#-1/
PONÚKA
ѭ್moderný Školský vzdelávací
program,
ѭ್bezplatné vzdelávanie,
ѭ್ॷYछINZRUWJUTOJSऍXUWF]TZ
ѭ್P[FQNܪPT[FSञUJIFLTLNHPञ
zbor,
ѭ್RJXFभSऍRTYN[FभSऍॷYNUJSdium do 30 EUR,
ѭ್[PTSभNFHNHMWTभSऑPTHMTImenu za produktívnu prácu vo
[ञॷPJITӏMTI ITӏ
mesiac),
ѭ್bezplatný prístup na optický
NSYJWSJY<N+NXNJॽ
ѭ್nadštandardné materiálne
UTIRNJSP^RTIJWSऍUTभऑYFभT[ऍZभJGSJRZQYNRJINअQSJ
ZभJGSJZभJGॠZUWTLWFRT[FSNF
(3(XYWTOT[ZभJGॠZRJYWTQखLNJ
ZभJGॠZUSJZRFYNP^M^IWFZQNP^
FRJHMFYWTSNP^ZभJGॠZJQJPYWTYJHMSNP^NयFQॷNJTIGTWSऍ
ZभJGSJFQFGTWFYखWNअ
ѭ್GJ_UQFYSJ[PFঔITRWTभSऑPZ
školskú rovnošatu, pracovný
TIJ[TGZ[FTHMWFSSऍUTRगHP^
ѭ್bezplatne ISIC kartu,
ѭ್RTঔSTXॽZG^YT[FSNFFXYWFvovania v modernom školskom
internáte,
ѭ್_अZORT[छभNSSTXॽUWJ[QFXYSञ
odborný rast,
ѭ್J]PZW_NJFPZQYछWSJFPHNJ
ѭ್_WNFयT[FYJक़ॷPTQ^ওJQJ_NFWSJ
5TIGWJ_T[अFXFGXTQ[JSYTR
školy garantuje prijatie do zaRJXYSFSNFFयFQॷNJ[_IJQअ[FSNJ

Úspechy PCʂKEJʟKCMQX
Majstrovstvá Slovenskej republiky v CNC programovaní:
Michal Kamenský:UTXYZUITܪSअQJ2FOXYWT[XYNJ[8QT[JSXPJO
WJUZGQNP^[(3(KWऍ_T[FSऑPYTWऍXFZXPZYTभSऑ[WFPछXPTR-FQQJNS

0WFOXPऍPTQTXछॽFঔJ_WZभSTXYN
ZENIT v odbore strojárstvo:
Denis Zaplatilek: RNJXYT
Peter Kurák: RNJXYT

ŠPORT
(JQTXQT[JSXPअXछॽFঔѨ3F[WMSNX[TO
UWTIZPYѦܪWR^7&;*3FX
5F[TQ7TMअभ RNJXYTXTX[TOऑR
UWTIZPYTRPNYYJGZLNSF
?WZभSञRQFIञ-TWJMWTSJH
nielen naši terajší, ale aj budúHNঔNFHNRFQNRTঔSTXॽT[JWNॽXN
X[TOJ_WZभSTXYNFXHMTUSTXYN)T
XछॽFঔJXF_FUTONQNঔNFHNZŠ v rámci
*ZWखUXPJMTYञঔIॠFTIGTWSञHM
_WZभSTXYऑ

ѭ್KZYGFQMTPJOH^PQNXYNPFFGNFYlon,
ѭ್KZYGFQT[ऍIWZঔXY[अRQFIॷNJMT
FXYFWॷNJMTITWFXYZ[.QNLJ
[PFYJLखWNNऀY[FWZYFQJSYT[FSJO
RQअIJঔJ
ѭ್PTRUQJ]SऍRFYJWNअQSJ_FGJ_UJभJSNJ
ѭ್dvojfázový tréningový proces,
ѭ್letné a zimné sústredenia,
ѭ್WJMFGNQNYअHNFGF_ऍSXFZSF
RFXअঔJ

Talentové skúšky
ѭ್všeobecný pohybový test:
GJMRMTIUQSTZPL
QTUYTZXPTPITINFक़P^_RNJXYF
XJIक़FM[^YW[FQTXYSञभQSPT[ञ
GJM
ѭ್špeciálny pohybový test:
OJZWभJSञUTIक़FॷUJHNܪHPञHM
UTঔNFIF[NJPॷUTWYT[ऍMTTI[JY[NF0FঔIञॷUTWYRअ[^UWFHT[FSऍX[TOJPWNYऍWNअMTISTYJSNF
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V školskom roku 2017/2018 ponúka I[OPC\KȐNPGʂVȦFKWOXRTQƓNȐEKȐEJ
ʁRQTV

+PHQTOCVKMC

#PINKEMȩLC\[M

ѭ್TUYNRअQSJ XUTOJSNJ [_IJQअ[FSNF SF
gymnáziu a športového tréningu,
ѭ್UWअHFUTI[JIJSऑRUWTKJXNTSअQS^HM
trénerov,
ѭ್P[FQNYSऍYWऍSNSLT[ऍUTIRNJSP^
ѭ್UWNJXYTW^ YJQTH[NभSऑ UTXNQॠT[SJ WJLJSJWFभSअQNSPF XFZSFF[ऑWN[अ[FॠF
ѭ್UWऑXUJ[TP SF [ञXYWTO XYWF[T[FSNJ
FZG^YT[FSNJ
+ZYGFQ ITWFXYJSJHPऍ IWZঔXY[अ :
: : [ . QNLJ XYFWॷNJMT F RQFIॷNJMT ITWFXYZ [ PFYJLखWNN ऀY[FWZ YFQJSYT[FSJO RQअIJঔJ UWऑWTISऍ NMWNXPअ
FNMWNXPअXZRJQञRUT[WHMTRKZYGFQT[ऍ YZWSFOJ QJYSऍ F _NRSऍ XछXYWJIJSNF
ITRFFO[_FMWFSNभऑ
,TQK YWऍSNSL^ SF  F  OFRPT[ञHM
UWTKJXNTSअQS^HM LTQKT[ञHM NMWNXPअHM
,WF^F1NYYQJ'JFWFSFLTQKT[ञHMXNRZQअYTWTHM,TQK'QFXYJW)
0TQP^ YWऍSNSL^ [ RTIJWSJO PTQPअWSN
ও5 ॶUTWY FX ITWFXYJSJHPऍ IWZঔXY[अ
[.QNLJ
-TPJOXUTQZUWअHFX2ॶ0F-0'WJ_ST
'NFYQTS भQJSXY[T [ 4IINJQJ GNFYQTSZ
ও5 ॶUTWY FX XछXYWJIJSNF [ _FMWFSNभऑXUTQZUWअHFXT8QT[JSXPञR_[ई_TR
GNFYQTSZ
(^PQNXYNPF ॷYFYछY (JSYWF YFQJSYT[FSJO
RQअIJঔJ _WNFIJSऍMT 2NSNXYJWXY[TR
ॷPTQXY[FF8QT[JSXPञR_[ई_TRH^PQNXYNP^

ѭ್JKJPYऑ[SJ[^Zঔऑ[FSNJUWTXYWNJIPT[NSKTWRFभSJOXUTQTभSTXYN
ѭ್_ऑXPFSNJ UWFPYNHPञHM _WZभSTXYऑ UWN
[^Zঔऑ[FSऑ NSKTWRFभSTPTRZSNPFभSञHM
YJHMSTQखLNऑFUWTIZPYT[
ѭ್GJ_UQFYSऍUTXP^YSZYNJSTYJGTTPZ
ѭ್QJYSअGWNLअIF[ও5.SKTWRFYNPFXWT
ѭ್FGXTQ[T[FSNJ*()1YJXYT[
ѭ್PZW_^(.8(4FPFIऍRNJ
ѭ್_ऑXPFSNJ RJI_NSअWTISञHM HJWYNܪPअtov,
ѭ್XUTQZUWअHF XT ও5 .SKTWRFYNPF XWT
[PWछঔPZ5WTLWFRT[FSNJ[OF_^PZ/&;&
ѭ್छभFXॽSFXछॽFঔNFHMN'TGTWJ8PNQQX

ѭ್ ў  MTIऑS FSLQNHPऍMT OF_^PF Yञঔdenne,
ѭ್OF_^PT[ऍ XUगXTGNQTXYN UTYWJGSऍ UWJ
ঔN[TYSऍ F UWFHT[Sऍ ZUQFYSJSNJ F UWJ
PTRZSNPअHNZ [ HZI_TOF_^भSTR UWTXYWJIऑ
ѭ್_अPQFI^GWNYXPJOFFRJWNHPJOQNYJWFYछW^FMNXYखWNJ
ѭ್WJअQNJFSLQNHP^MT[TWNFHNHMPWFOऑS
ѭ್OF_^PT[ञPZW_XQJPYTWTR
ѭ್[^ZभT[FSNJ[RFQञHMXPZUNSअHM
ѭ್[ञRJSSऍ UTG^Y^ [ WअRHN RJI_NSअWTISञHMUWTOJPYT[
ѭ್J]PZW_NJIT_FMWFSNभNF

-TKVȘTKȐRTKLCVKC
ѭ್;JITRTXYSअ XPछॷPF _T XQT[JSXPऍMTOF_^PFFRFYJRFYNP^
ѭ್5WJKJWJSभSऍGTI^_FUWTXUJHM[_अPQFISJOॷPTQJ
3F[^ॷJUWJUWTܪQअHNZ.3+F&3/
ѭ್[ञXQJIP^ITXNFMSZYऍ[YJXYT[FSऑঔNFPT[WTभSऑPT[
ѭ್bonusové body za vedomostné súॽFঔJ
3F[^ॷJUWJUWTܪQअHNZॶUTWY
ѭ್všeobecný pohybový test: GJM  
RMTIUQSTZPLQTUYTZXPTPIT
INFक़P^ _ RNJXYF XJIक़FM [^YW[FQTXYSञ

भQSPT[ञGJM
ѭ್špeciálny pohybový test:
futbal: UWJPअঔPT[अ IWअMF XQFQTR
XQTUYTZUWJXSTXॽUWNMWअ[P^STMTZ
biatlon: XYWJक़GF QJঔPF XYWJक़GF XYTOPF
FWT[ST[अMF
golf: UFYT[FSNJ UWJXSTXॽ SF  R
HMNUNSLR
क़FIT[ञ MTPJO भQSPT[अ IWअMF SF क़FIJ
RॷUWNSYR[UWJIF[_FI[JIJSNJUZPZXQFQTRT[TZIWअMTZ
PTQP^MTISFUWJXSTXॽWT[ST[अMF
H^PQNXYNPFRQJYRञFUJ[SञॷYFWY
ITY^PT[ञYJXY

2TKLȜOCEKGCVCNGPVQXȘUMȦʂM[RTGRTQƓNȐEKWʂRQTVOCTGE
2TKLȜOCEKGUMȦʂM[RTGQUVCVPȘRTQƓNȐEKGCOȐL

ʁMQNCʟKCMQORQPȦMC
ѭ್úplné stredné všeobecné vzdelanie gymnaziálneho typu,
ѭ್bezplatné vzdelávanie,
ѭ್UWTXUJHMT[ऍॷYNUJSINZRITӏUTQWTP
ѭ್P[FQNܪPT[FSञUJIFLTLNHPञ_GTW
ѭ್GJ_UQFYSऍ UTXP^YSZYNJ .8.( PFWY^ RJI_NSअWTISञ UWJZPF_
študenta),
SJFXUWF[TIQN[ऍXPछॷFSNJFMTISTYJSNJ[ञPTST[ঔNFPT[FSछYN
NHMPX^XYJRFYNHPJOUWअHNF_TIUT[JISTXYN
ѭ್[PFঔITRWTभSऑPZST[छॷPTQXPछWT[STॷFYZ
ѭ್ॷNWTPञ[ञGJW[TQNYJक़SञHMUWJIRJYT[PYTWञZRTঔॠZOJIगPQFISछUWऑUWF[ZSFRFYZWNY^FUWNOऑRFHNJXPछॷP^SF;ॶ
ѭ್ITGWऍUTIRNJSP^UWJ_अZORT[छभNSSTXॽўॷNWTPऍXUJPYWZR
PWछঔPT[
ѭ್Wग_SJ ॷUTWYT[ऍ F [JITRTXYSऍ XछॽFঔJ J]PZW_NJ F PZQYछWSJ
FPHNJॷPTQXPअPFUJQFFKTQPQखWSF_QTঔPF
ѭ್[ञMTISऍ NSYJWSअYSJ ZG^YT[FSNJ ў _WJPTSॷYWZT[FSऍ N_G^
FM^LNJSNHPऍ_FWNFIJSNF
ѭ್SFIॷYFSIFWISऍ RFYJWNअQSJ UTIRNJSP^ RTIJWSऍ TIGTWSऍ
ZभJGSJNSKTWRFYNP^HZI_ऑHMOF_^PT[K^_NP^HMऍRNJGNTQखLNJ
LJTLWFܪJ YJQTH[NभSऍ UWNJXYTW^ [WअYFSJ UTXNQॠT[SJ XUNSSNSLT[ञHMGNH^PQT[FLTQKT[ञHMYWJSFঔऍWT[[NFHछभJQT[ऍNMWNXPT
s umelou trávou,
ѭ್GJ_UQFYSञUWऑXYZUSFTUYNHPञNSYJWSJY<N+NXNJॽNSYJWSJYT[अ
ঔNFHPFPSNঔPFUWJUTOJSNJSFRTGNQSछFUQNPअHNZ
ѭ್XYWF[T[FSNJ[ॷPTQXPJOOJIअQSNў[ञGJW_TIWZMT[YJUQञHM
OJIअQXUTQTभSTXYNও5,FXYWTXJW[NXXWTFYFPYNJঔRTঔSTXॽ[ञGJWZGFLJY^FQJGTT[THSऍMTRQNJभSJMTGFQऑभPF
ѭ್ST[ऍ RJYखI^ UWअHJ FPT Xछ PTTUJWFYऑ[SJ UWTOJPYT[ऍ [^ZभT[FSNJ JQJFWSNSL [^ZभT[FSNJ UWTXYWJISऑHY[TR JUTWYअQZ
XUWTLWFRT[ञR[^GF[JSऑR244)1*
ѭ್GTIT[ञ X^XYऍR MTISTYJSNF PYTWञ _FGJ_UJभZOJ TGOJPYऑ[-

ȋURGEJ[PCʂKEJ
ʂVWFGPVQX
9JWJ_F2JI[JयT[अ
RNJXYTSFOZSNTWXPञHM
28[H^PQNXYNPJ
9FYNFSF)ZSFOXPअ
RNJXYTSF*ZWखUXP^HM
4-RQअIJঔJ
0QअWF࣪GJQT[अRNJXYT
SF28OZSNTWNJP[XPTPZIT
[ञॷP^
9FYNFSF)ZSFOXPअ a 0QअWF
࣪GJQT[अSअXTGSऍRFOXYJWP^8QT[JSXPF[FYQJYNPJ
;JWTSNPF2FHM^SNFPT[अ
RNJXYTSF28OZSNTWT[
[GNFYQTSJ[NFHSअXTGSअ
RFOXYJWPF8QT[JSXPF[GNFYlone a letnom biatlone,
RNJXYTSF8YWJITJZWखUXPTRUTMअWN[GNFYQTSJ
2अWNF7JRJॠT[अ a ZuzaSF7JRJॠT[अ RFOXYJWP^
8QT[JSXPF[GJঔJHPTR
Q^ঔT[FSऑ ॷUWNSY^I[TOऑH
FRNJXYTSFRFOXYWT[XY[अHM8QT[JSXPF[HJ_UTक़STRGJMZ
1ZPअॷ4YYNSLJW a 9TRअॷ
8PQJSअWNPRFOXYWN8QT[JSXPF[GJঔJHPTRQ^ঔT[FSऑ
ॷUWNSY^I[TOऑH
1ZPअॷ4YYNSLJWRFOXYJW8QT[JSXPJOWJUZGQNP^[GNFYQTSJ
WञHMQTXYSऍUWJYJP^FUWJYJP^XMWTRFISञRॷYFWYTR
FQJYSTRGNFYQTSJ [^YW[FQTXYSऍUWJYJP^FUWJYJP^
XMWTRFISञRॷYFWYTR
9TRअॷ8PQJSअWNP RFOXYJW
8QT[JSXPJOWJUZGQNP^[QJYSTRGNFYQTSJ WञHMQTXYSऍ
UWJYJP^
?Z_FSF7JRJॠT[अRFOXYJWPF8QT[JSXPJOWJUZGQNP^
[QJYSTRGNFYQTSJ
2अWNF7JRJॠT[अ RNJXYT
SFRFOXYWT[XY[अHM8QT[JSXPJOWJUZGQNP^[QJYSTR
GNFYQTSJ
9TRअॷॶZSऑPछभFXॽSF
HJQTXQT[JSXPTRPTQJ4Q^RUNअI^क़ZIXPञHMUWअ[F,JTLWFܪHPJOTQ^RUNअI^
7JUWJ_JSYFSYN8QT[JSXPJO
WJUZGQNP^[TKZYGFQJ
ITWTPT[2FYJO0THMFS,
/छQNZX8_१PJ
ITWTPT[9TRअॷ,FQT,
2TSNPF-F[WFST[अ
ITWTPT[1ZPअॷ/FLJWभऑP, 7NHMFWI1ZIMF
ওNFHN8छPWTRSऍMTL^RSअ_NFও5YFPYNJঔ[^GTOT[FQN
RNJXYTSFRFOXYWT[XY[अHM8QT[JSXPFXYWJISञHMॷPगQ[TKZYGFQJ
RNJXYTSFRFOXYWT[XY[अHM8QT[JSXPFXYWJISञHMॷPगQ[TKZYXFQJ
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Bojujte proti chrípke po domácky
O. Kleinová z podkladov Dobrá rada nad zlato
noviny@zelpo.sk

Jedálny lístok
13. – 19. 2. 2017
Pondelok
Polievky: oravská fazuľová, rascová s
vajcom, pečivo.
● Bravčový rezeň s broskyňou a syrom,
zemiaky, šalát ● Perkelt z morčacieho
mäsa, cestovina ● Držky na diabolský spôsob, knedľa ● Šalát švajčiarsky
s tofu, pečivo ● Zapekaná ryba so šampiňónmi, šalát z červenej kapusty s
kukuricou ● Hanácke koláče, kakao ●
Bageta salámová so šalátom ● Mliečny
balíček.
Utorok
Polievky: guľášová, mrkvová s pórom,
pečivo.
● Hovädzia roštenka portugalská, ryža,
šalát ● Bravčová pečená krkovička,
kapusta, knedľa ● Špenátové listy s hlivami, opekané zemiaky ● Windsorský
šalát, pečivo ● Pikantné kuracie stehno
španielske, zeleninová obloha ● Zemiakové knedličky s nutelou, maková
posýpka ● Bageta syrová ● Ovocný
balíček.
Streda
Polievky: kapustová s klobásou, roľnícka, pečivo.
● Bravčové stehno záhradnícke, slovenská ryža, šalát ● Vyprážaný morčací
rezeň ovčiarsky, zemiaky, uhorka ● Horehronské špagety ● Šalát brokolicový
s kuracím mäsom a olivami, pečivo ●
Pečené zemiaky s paradajkovou omáčkou ● Žemľovka s tvarohom ● Bageta
Gurmán ● Mliečny balíček.
Štvrtok
Polievky: slepačia, bryndzová so strúhaným cestom, pečivo.
● Plnená paprika, knedľa ● Hovädzí
guľáš mexický, ryža, šalát ● Vyprážaná treska plnená brokolicou a syrom,
zemiaky, šalát ● Lahôdkový šalát, pečivo ● Morčacie prsia s mrkvou, šalát
z čínskej kapusty s ananásom ● Dukátové buch čky s vanilkovým krémom
● Bageta s kuracím mäsom ● Ovocný
balíček.
Piatok
Polievky: furmanská, pohronská, pečivo.
● Hovädzí rezeň obaľovaný, zemiaková
kaša, uhorka ● Pečené kuracie stehno,
tarhoňa, šalát ● Baraní guľáš, halušky ●
Šalát pikantný šampiňónový so šunkou,
pečivo ● Ryžový nákyp ● Cesnakové
osie hniezda ● Bageta moravská ●
Mliečny balíček.
Sobota
Polievka: prešporská, pečivo.
● Bravčové stehno nitrianske, knedľa ●
Kuracie prsia na hubách, ryža, cvikla ●
Bageta syrová.
Nedeľa
Polievka: krúpková, pečivo.
● Bravčový rezeň s pečeňou, zemiaky,
uhorka ● Jelenie ragú s brusnicami,
cestovina ● Bageta Ape to.

pravte si liečivý sirup z cibule a medu.
Cibuľu nakrájajte, dajte do pohára s
viečkom, zalejte medom a dajte do
chladničky. Cibuľa spolu s medom pustí šťavu, ktorú počas dňa podávajte
ako liek po lyžičkách. V prípade, že
niekto nemôže med, treba ho nahradiť
trochou cukru. Pri kašli si natrite hrudník husacou či bravčovou masťou alebo
masťou priamo na tento účel vyrobe-

Aby ste predišli chrípke, musíte myslieť
na prevenciu. Denne užívajte citrusové
plody, jedzte kyslú kapustu, cesnak,
cibuľu a zázvorový čaj s medom a prechádzajte sa na čerstvom vzduchu.
Ak ste už ochoreniu podľahli, pite
dostatok tekutín a striedajte rôzne
bylinkové čaje s čistou vodou (len vlažné alebo izbovej teploty), do ktorých
zakaždým pridajte šťavu
z citróna. Pozor - aby sa
zachovali účinky vitamínu
C, vytláčajte citrón až do
vychladeného nápoja. A k
rýchlemu uzdraveniu vám
zaručene pomôže aj poc vý a poriadne silný kurací
vývar so zeleninou.
Chrípka alebo prechladnutie, oboje zväčša začína boľavým a zapáleným
hrdlom. Nepríjemné škrabanie v krku sa postupne
mení na bolesť, pre ktorú
nemôžete prehĺtať či poriadne rozprávať. V prvom
rade zabudnite na mýtus
o horúcom čaji! Všetko
horúce len rozdráždi hrdlo
ešte viac (rovnako ako aj
studené), preto je dôležité piť len vlažné nápoje,
prípadne teku ny izbovej
teploty. Na boľavé hrdlo
potom vyskúšajte kloktanie. Najlepšia je slaná
voda, ak to neznesiete, vyplachujte si ústnu du nu
vlažným repíkom, vhodné
je aj kloktanie vody so sóOtužujte sa ako ja a nebudete mať chrípku....
dou bicarbónou.
Na krk si dávajte obklady. Najlepšie
nou, ktorú dostať v lekárni.
sú tvarohové. Na vlhký uterák alebo
Cesnak je prírodné antibiotikum,
bavlnenú plienku naneste vrstvu tvaurčite si preto pripravte malý zázrak
rohu, priložte na hrdlo, prekryte ešte
na kašeľ. Asi šesť strúčikov cesnaku
igelitom alebo mikroténom a zabaľte
nakrájajte na drobno, pridajte osem
šatkou či šálom. Nechajte pôsobiť nielyžíc cukru a pomaly uvarte v 250 ml
koľko hodín.
vody. Nechajte vychladnúť, vložte do
Aj pro nepríjemnému kašľu možno
chladničky a po lyžičkách podávajte
bojovať prírodnou medicínou. Pripočas dňa.

Bol to úspešný rok
O. Kleinová
noviny@zelpo.sk

Doplnková dôchodková spoločnosť
STABILITA je na slovenskom finančnom trhu už dvadsiaty rok. V súčasnossi v nej šetrí na dôchodok v treťom
pilieri dôchodkového zabezpečenia
aj 96 percent zamestnancov Železiarní Podbrezová. „Priemerné výnosy
klientov, ktorí si sporia celých dvadsať
rokov, predstavujú ročne 4,25 percenta.
Väčšina ľudí je však kratšie obdobie, tak
napríklad za roky 2012 – 2016 je v najväčšom príspevkovom fonde 2,59 percenta, v akciovom fonde 2,48 percenta
a vo výplatnom fonde 2,46 percenta.
To sú, myslím si, aj napriek tomu, že
boli roky, keď doplnkové dôchodkové
spoločnosti skončili aj so zápornými
výnosmi – veľmi slušné čísla, vysoko
prevyšujúce bežný spôsob sporenia na
bankových účtoch, nehovoriac o tom, že
na bankové účty nikomu zamestnávateľ
neprispieva a že nie je ani možnosť
usporiť na dani, tak ako ponúka tento

produkt. Ďalším bonusom je vernostný
program, v ktorom klien zbierajú body
a tie si po riadnom ukončení celého
sporenia premenia na peniaze, ktoré
im zašleme ako mimoriadny bonus za
vernosť, spolu s prvou dôchodkovou
dávkou“, povedala nám Jana Volnerová, vedúca oddelenia marketingovej
komunikácie Stability.
A ako hodno uplynulý rok? „Aj keď
bol začiatok roka hek cký a veľmi komplikovaný, sprevádzaný prepadom na
trhoch, situácia sa neskôr stabilizovala
a záver roka už bol dobrý,“ konštatovala
Jana Volnerová. „Náš najväčší príspevkový fond, ktorý je prevažne dlhopisový, skončil so ziskom 2,8 percenta, čo je
nadštandard bežných úspor. Akciový
fond síce nebol až taký úspešný, ale
skončil tiež s kladným výnosom 1,24
percenta. V troch fondoch, ktoré spravujeme, máme už takmer 300 miliónov
eur. Excelentný bol minulý rok v Stabilite po obchodnej stránke. Pribudlo
nám 9 171 nových sporiteľov a uzavreli

Príčinou kašľa je najmä fakt, že hlieny
sú stvrdnuté a neprejdú cez dýchacie trubice von. Preto je ich potrebné zvlhčiť.
V hrnci nechajte zovrieť vodu, dajte sa
na bezpečné miesto a zakryte sa zvrchu
dekou alebo uterákom. Naparujte sa
najviac 10 až 15 minút, pričom do vody
môžete pridať najlepšie morskú soľ alebo
niektoré liečivé bylinky ako harmanček,
rozmarín, tymián, mätu, ale aj nakrájanú
cibuľu. Takéto naparovanie
je veľkým pomocníkom aj
pri zápale du n.
Zmiešajte klinčeky so
zázvorom a trochou mletej škorice. Všetko zalejte
dvoma hrnčekmi horúcej
vody a primiešajte štyri lyžice medu. Klinček pôsobí
ako antiseptikum, zázvor
a škorica majú protizápalové účinky. Keď máte
problémy s hlasivkami,
vyskúšajte mierne ohriatu
Vincentku s mliekom v pomere 1:1. Účinok zvýšite
pridaním cibule.
Potrebujete uvoľniť
upchatý nos? Nasajte nosom vlažnú, veľmi osolenú vodu. Nádcha sa ihneď
spustí. Ponorte nohy do
horúcej vody, potom namočte pár ponožiek do
studenej vody, vyžmýkajte
ich a obujte si ich. Na ahnite na ne mikroténové
vrecúška a ešte pár ponožiek, ale suchých, ľahnite si
do postele. Vlhké ponožky
zlepšia váš krvný obeh, čo
pomôže upchatému nosu.
Na zníženie horúčky si
na hlavu a chodidlá prikladajte tvaroh, ktorý teplotu
spoľahlivo „vytiahne“. Pri rozvinutej
chrípke pomôže škoricový čaj s medom
a mliekom. Uvoľní zahlienené hrdlo a
na sliznicu pôsobí an bakteriálne.
Pri vysokej teplote by ste sa nemali
po ť pod perinou, ale skôr sa ochladzovať. Skúste studené zábaly alebo aspoň
desaťminútovú sprchu v chladnej vode
a potom sa opäť prikryte.

Náš najväčší
príspevkový fond,
ktorý je prevažne
dlhopisový,
skončil so ziskom
2,8 percenta,
čo je nadštandard
bežných úspor.
sme 268 nových zamestnávateľských
zmlúv. V súčasnos je tak našimi partnermi spolu 5 500 zamestnávateľských
subjektov, ktorí svojim zamestnancom
prispievajú na doplnkové dôchodkové
sporenie.“
Výpisy z účtov zasielala Stabilita v ostatných dňoch, a to buď poštou alebo
elektronicky na adresy sporiteľov. „Súčasťou niektorých zásielok...,“ dodala
Jana Volnerová „...a to aj napriek tomu,
že nám to zákon neukladá, sú potvrdenia o zaplatených príspevkoch, ktoré
prídu klientom spĺňajúcim podmienky
na daňovú úľavu na zmluve, ktorú má
uzatvorenú s našou spoločnosťou. Ak
takéto potvrdenie klient nedostane,
je to preto, že podmienky na daňovú
úľavu nespĺňa.“
Potešujúca je aj ďalšia správa. Poplatky za správu fondov každý rok klesajú.
Od 1. januára tohto roku sú vo všetkých
fondoch nižšie – v oboch sporiacich
fondoch predstavujú 1,5 percenta a vo
výplatnom klesli na 0,75 percenta.

Jedálny lístok
20. – 26. 2. 2017
Pondelok
Polievky: mexická, karﬁolová, pečivo.
● Hovädzia pečienka sviečková, knedľa
● Kuracie prsia prírodné, ryža, uhorka
● Francúzske zemiaky, uhorka ● Grécky
šalát, pečivo ● Zapekaný bravčový rezeň so syrom, zeleninová obloha ● Šišky
s nutelou, kakao ● Bageta s pikantným
mäsom ● Ovocný balíček.
Utorok
Polievky: terchovská, krupicová so zeleninou, pečivo.
● Bravčový perkelt, cestovina ● Vyprážané kuracie stehno, zemiaková
kaša, kompót ● Zvolenské údené mäso
s fazuľou, chlieb ● Parížsky šalát, pečivo
● Špenátové halušky s tvarohom, zakysanka ● Pečené buchty so slivkovým
lekvárom, kakao ● Syrová bageta ●
Mliečny balíček.
Streda
Polievky: morčacia, kláštorná, pečivo.
● Plnený bravčový závitok, ryža, šalát ●
Hovädzí guľáš maďarský, knedľa ● Ryba
na vidiecky spôsob, zemiaky, šalát ●
Študentský šalát, pečivo ● Kuracie rezančeky, zelená fazuľka s baby mrkvou
● Buchty na pare s lekvárom, kakaová
posýpka, kakao ● Bageta moravská ●
Ovocný balíček.
Štvrtok
Polievky: šošovicová s kyslou kapustou,
francúzska, pečivo.
● Domáca zabíjačka, zemiaky, cvikla
● Kuracie stehno s kuriatkovou omáčkou, cestovina ● Pizza zeleninová so
salámou ● Horehronský syrový šalát,
pečivo ● Plnené hovädzie mäso, zeleninová obloha ● Zapekané palacinky
s tvarohom ● Bageta Gurmán ● Mliečny balíček.
Piatok
Polievky: slovenská hubová, frankfurtská, pečivo.
● Pečené morčacie stehno, červená
kapusta, knedľa ● Hovädzia roštenka cigánska, ryža, šalát ● Važecká pochúťka,
zemiakové placky ● Zimný vitamínový
šalát, pečivo ● Cestoviny s brokolicou
a smotanovou omáčkou ● Šúľance so
strúhankou ● Bageta s kuracím mäsom
● Ovocný balíček.
Sobota
Polievka: údeninová, pečivo.
● Bravčový rezeň belehradský, opekané zemiaky, uhorka ● Hovädzie mäso
námornícke, tarhoňa, šalát ● Bageta
syrová.
Nedeľa
Polievka: zeleninová s rajbaničkou,
pečivo.
● Kuracie prsia s ananásom a syrom,
ryža, šalát ● Bravčový rezeň sikulský,
knedľa ● Bageta Ape to.
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Spomienky
Prvého februára uplynulo deväť rokov odvtedy,
ako nás navždy opustila milovaná manželka,
mama a stará mama
Mária MAJERÍKOVÁ z Dolnej Lehoty.
Spomíname s láskou a úctou
...
„Prišlo to tak zrazu, nečakane a nádeje na život
už niet, zostalo prázdne miesto v dome a pár
nedokončených viet. Cí me obrovský smútok
a žiaľ, zrazu nič nie je také, ako by si človek
prial...“
Dňa 2. februára sme si pripomenuli smutné
dvadsiate tre e výročie, ako nás navždy opus l
manžel, otec a starý otec
Juraj ARGAY z Brezna.
„Aj slnko zapadá do noci, sto ráz púť dokonal, niet mu viac
pomoci...“
Spomínajú manželka Viera a synovia Vieroslav a Miroslav
...
„Sú ľudia, ktorí v živote znamenajú viac než
ostatní. O to ťažšie je naučiť sa žiť bez nich.“
Dňa 2. februára sme si pripomenuli desiate
výročie odvtedy, ako nás opus l milovaný otec,
starý a prastarý otec
Fran šek ŠANTROCH z Valaskej.
Kto ste ho poznali, venujte mu chú spomienku.
S úctou spomínajú dcéry Lidka, Hana, vnuci Ferko, Marián a Peťo
s manželkami a pravnuci Jakub, Maťo, Daniel a Tomáš
...
„Pracoval vždy do únavy, pokoj sám si nedoprial, srdce jeho zlaté bolo, každému len dobré
prial. S chol dom, záhrada, dvor, už nepočuť
kroky tvoje v ňom.“
Dňa 2. februára sme si pripomenuli ôsme výročie, čo nás navždy opus l milovaný manžel,
otec, starý otec a švagor
Fran šek KÚR z Valaskej.
Kto ste ho poznali, venujte mu chú spomienku.
S láskou a úctou spomína manželka Hana, synovia Ferko s Marianou, Marián s Terkou, Peťo s Ingou, vnuci Jakub, Maťo, Daniel
a Tomáš a švagriná Lidka
...
Slza smútku ško stečie po tvári a bolesť v srdci
zabolí, no pekná spomienka ako večný plameň
v našich srdciach zahorí.“
Dňa 9. februára sme si pripomenuli smutných
päť rokov odvtedy, ako nás navždy opustil
manžel, otec a starý otec
Vladimír BLAŽENIAK.
S láskou a úctou spomína manželka a dcéry s rodinami
...
Dňa 13. februára si pripomenieme dvanásť
rokov odvtedy, čo nás navždy opus la drahá
dcéra, mama, stará mama a sestra
Iveta ŠVEJKOVSKÁ z Hronca.
S láskou a úctou spomínajú mama, sestra, dcéry
a vnučka Alicka
...
„Čas plynie ako tichej vody prúd, kto ťa mal
rád, nemôže zabudnúť. Tak ako voda svojím
tokom plynie, krásna spomienka na teba nikdy
nepominie.“
Dňa 15. februára si pripomenieme piate výročie
odvtedy, čo nás navždy opus l náš drahý manžel, otec, starý otec, brat a švagor
Jozef KUBANČÍK z Brezna.
S láskou spomíname
...
„Spomíname na teba s láskou a úctou. V srdci
si uchovávame spomienku na teba, na tvoje
láskavé srdce a ruky, ktoré nám vždy pomohli.
Ďakujeme za všetko. Máme ťa radi, aj keď už
nie si medzi nami.“
Dňa 20. februára si pripomenieme desiate
výročie úmr a
Jozefa BELKU z Čierneho Balogu.
S láskou a úctou spomínajú manželka Janka, syn Erik s rodinou
a vnúčatá Danko, Leuška a ostatná rodina
...
„Odišla si tichúčko a nám ostala v srdciach
veľká rana.“
Dňa 22. februára uplynie päť rokov, ako nás
navždy opustila milovaná manželka, mama
a priateľka
Evka BOHÚŇOVÁ z Podbrezovej.
Tí, ktorí ste ju poznali, venujte jej spolu s nami
chú spomienku.
Manžel a syn
...
Dňa 17. februára uplynú dva roky odvtedy,
ako nás navždy opus l milovaný manžel, otec
a priateľ
Miroslav LEHOCZKÝ z Predajnej.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu spolu s nami
chú spomienku.
S láskou a úctou spomíname
...
„Po krátkych cestách chodili sme spolu, na
dlhú cestu odišiel si sám... Spomienka na teba
prebýva tu dolu a naše srdcia zostali dokorán.“
Dňa 20. februára uplynie päť rokov od chvíle,
kedy nás navždy opus l náš drahý otec, starý
otec, brat a švagor
JOZEF VAŇO z Podbrezovej
Kto ste ho poznali, venujte mu spolu s nami chú spomienku.
S láskou a úctou spomíname

Ján Palinský

Ďakujem

Každý z nás pozná vo svojom
okolí niekoho s netradičným
hobby. Existuje malá skupina
ľudí zaoberajúcich sa vo voľnom čase lanovými dráhami.
V profesijnom živote to nadšenci pôsobia v rôznych oblastiach. Približne pätnásť rokov
sa združujú pod internetovou
stránkou lanovky.sk. Jej prevádzku si ﬁnancujú z vlastného
vrecka. Lanovkári – nadšenci
sa venujú pomerne širokému

Z pera našich
dopisovateľov

členom zmeny B Závodného hasičského útvaru akciovej spoločnos Železiarne Podbrezová a.s., ktorí mi 25.
januára 2017 po skončení pracovného
času pomohli, v mrazivých večerných
hodinách, odstrániť poruchu na osobnom automobile.
Vladimír Hanzen

Vo februári
blahoželáme
Jedna z troch lanoviek v ukrajinskom stredisku Krasiya, neďaleko slovenských hraníc

Aj lanovky majú svojich nadšencov
histórie i technológie zaujímavé aj nákladné lanovky.
Tie jestvujúce by sme spočítali sotva na prstoch dvoch
rúk. V Žiranoch a v Lietavskej Lúčke sa využívajú
visuté nákladné lanovky
na prepravu vyťaženého
vápenca. Nákladné lanovky
na Slovensku tvoria osobitnú kapitolu. V minulos
slúžili najmä pri baniach
a lomoch. Intenzívny rozvoj
zaznamenali najmä koncom
19. storočia a následne po
druhej svetovej vojne. Dnes
je využitie nákladných laLanovka v maďarskom stredisku Kalandpark Sátoraljaújhely
noviek na Slovensku rôzne.
okruhu v oblasti lanovej dopravy zamerané- Okrem lesníckych lanoviek na zvážanie dreva,
ho na lanovky. Zbierajú informácie o histórii napríklad v bra slavskom závode Volkswagen
jednotlivých lanových dráh na Slovensku, ich slúži 455 metrov dlhá lanovka na prepravu
technické parametre, fotograﬁe, realizované i vozidiel z montážnej haly na testovací okruh.
nerealizované projekty výstavby lanových dráh, Nadšenci len nedávno vytvorili na svojej stránke
dobové snímky z výstavby a prevádzky lanových letné a zimné interak vne mapky jednotlivých
dráh. Mnohé dobové fotograﬁe lanoviek, aj v stredísk. Možno tu získať základné denne aktuazahraničí, sú poskytnuté návštevníkmi stránky. lizované informácie o prevádzke lanovky, ak Na Slovensku je toho času vyše šesťdesiat lano- vitách na voľný čas (požičovne bicyklov a pod.),
viek na prepravu osôb, z toho štyri sú dlhodobo informácie o parkovaní v stredisku, prípadne
mimo prevádzky. Ide o sedačkové lanovky De- informácie o ubytovaní a stravovaní. U naddinky – Geravy, Drienica – Lysá, Vrátna – Grúň šencov lanových dráh existuje jeden zaujímavý
a Chva mech. Lanovka na Chva mechu je prvou fakt. Táto záľuba sa vždy prelína s iným koníčsedačkovou lanovkou vyrobenou na Slovensku. kom, ež častokrát neobyčajným, s ktorým sa
Do prevádzky bola uvedená v roku 1955. V vzájomne dopĺňa. Lanovkári sa to ž zaujímajú
súčasnosti slúži už len na prepravu nákladu. napríklad aj o rozvoj cestovného ruchu na SloNajnovšími lanovkami sú Krupová – Kosodrevina vensku, o ekológiu a ochranu prírody, lyžiarske
na juhu Chopku a sedačková lanovka Oravská vleky, o baníctvo a ťažbu, o hromadnú dopravu
Lesná – Kohú k. Pre nadšencov sú z hľadiska či o montáže pomocou vrtuľníkov.

Charitatívny
koncert
Priazeň našim najmenším máte možnosť prejaviť
účasťou na „Charita vnom
koncerte lásky“, ktorý sa
uskutoční 24. februára
o 17. hodine v Mestskom
dome kultúry v Brezne.
Výťažok z koncertu bude
určený pre detské oddelenie Nemocnice s poliklinikou n.o. Brezno.
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Z pranostiky
• Ak sa cez február zima nevysilí, nuž nám i Veľká noc bude v zimnej chvíli.
• Aké je počasie na Popolcovú stredu , také je po celý rok.
• Biely február pole silí.
• Čo január zameškal, to február doháňa.
• Februárové slnko je falošné.
• Keď je február na sneh bohatý, býva marec suchý.
• Keď je suchý február, je mokrý august.
• Keď sa cez fašiangy na slnci opeká mačka, potom v pôste za kachle uteká.
• Keď sa končí február severným vetrom, dobre sa darí žencom.
• Keď severák vo februári neduje, potom v apríli strechy rozduchuje.
• Keď v mesiaci február mnoho snehu, býva marec suchý.

pracovné jubileá
35-ročné
Marián LONGAUER
Milan SMUGALA
Eva ŠÁRIKOVÁ
30-ročné
Alena FILLOVÁ
20-ročné
Pavel BARAN
Jozef BELKO
Mar n DEMIAN
Želmíra ISKROVÁ
Alena LIČKOVÁ
Marcel LIPNIČAN
Miroslav ORAVEC
Marian PRESPERÍN
Mar n RIDZOŇ
Monika VOLOŠINOVÁ
Ľuboš VRBOVSKÝ
Zuzana WÁGNEROVÁ
životné jubileá
Ing. Mária DEMIANOVÁ
Peter MACULA
Anna MAJERÍKOVÁ
Jozef ORAVKIN
Anna VOZÁROVÁ
Stanislav ZVARÍK
Ing. Pavel FAŠKO
Ivan KOSTKA
Jozef MARÁK
Eleonóra MEDVEĎOVÁ
Jozef MIKLOŠKO
Mária MIKLOŠKOVÁ
Zdeno RUŽIČKA
Pavol ŠIMA
Taťjana MUTIŠOVÁ
Milan HRUŠKA
Ing. Štefan UHRIN
Miroslav CENCER
Katarína SEPEŠIOVÁ
Ľubomír POTKÁNY
Miroslav BARDEJOVSKÝ

V januári odišli
do predčasného starobného
dôchodku
Drahuša BABICOVÁ
Mária GAJDOŠOVÁ
Ján JÁNOŠÍK
do starobného dôchodku
Ján ĎURČO
Juraj KŇAZOVICKÝ
Ing. Stanislav TURŇA
V mene vedenia akciovej spoločnos
Železiarne Podbrezová im ďakujeme
za odvedenú prácu a do ďalších rokov
života želáme veľa slnečných dní.

Pozývame vás
● na Fašiangový koncert 17. februára
o 18. hodine do koncertnej sály Základnej umeleckej školy v Brezne. Účinkuje
Spevácky zbor mesta Brezna a spevácky
zbor BONA FIDE z Rimavskej Soboty,
● 20. februára o 19. hodine na námes e v Brezne na „Otvárací ceremoniál Majstrovs ev sveta juniorov a kadetov v biatlone“, ktoré sa uskutočnia
od 21. do 28. februára v Národnom
biatlonovom centre v Osrblí,
● 23. februára o 16. hodine na mestské
námestie na „FAŠIANGY V BREZNE“
s primátorským guľášom, pampúškami,
hriatym...,
● 24. – 26. februára do Čierneho Balogu, kde sa uskutoční 22. ročník fašiangového fes valu „Už sa fašiang krá ...“.
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Hracia plocha v Zelpo aréne je pripravená na úvodný duel Fortuna ligy. Zápas FO ŽP Šport Podbrezová s DAC 1904 Dunajská Streda začne výkopom 18. februára o 17. hod. Všetci ste srdečne pozvaní!

Foto: I. Kardhordová

NA HERNOM SÚSTREDENÍ V TURECKU
Zdroj: Z podkladov zpfutbal.sk spracoval M. Jančovič

Futbalis A mužstva aj druhý týždeň zarezávali na hernom sústredení
v tureckom komplexe Side. Hneď po príchode odohrali prvý prípravný
zápas pro ruskej Samare a deň pred odletom na nich čaká posledný
duel pro kazašskej Ordabasy. Za aľ si víťaznú streleckú chuť urobili
len v domácich podmienkach na umelej tráve, no verme, že si ju napravia v ostrom štarte jarnej čas Fortuna ligy, veď už 18. februára
privítame v Zelpo aréne futbalistov zo Žitného ostrova.

Ešte pred odletom odohrali futbalis ŽP
Šport, na umelej tráve v Skalici, posledný
domáci prípravný zápas pro účastníkovi
českej druhej ligy Frýdku Místku. Zápas
nakoniec skončil bezgólovo, no zaujímavosťou bol návrat nášho bývalého kanoniera
Petra Nworaha do Podbrezovej, avšak už
v drese českého mu. V základnej zostave sa v drese Frýdku Místku predstavil

PFC Krylia Sovetov Samara – FO ŽP Šport Podbrezová 1:1 (1:1)
Góly: 5´ Tkachev – 28´ Breznaník.
Vstup do prvého zápasu na hernom sústredení v Turecku nevyšiel „Železiarom“ op málne. Už v 5. minúte ruský
útočník Tkachev poslal Samaru do vedenia. Po góle sa hráči Podbrezovej osmelili, ale dobré náznaky útokov nedoahli do konca. V 16. minúte pohrozil opäť ruský ligista, keď si s nebezpečným priamym kopom s námahou poradil
pozorný Kuciak. Čo sa nepodarilo ruskému mu, zvládli lepšie zverenci trénera Fabuľu. V 28. minúte sa presadil
Breznaník a vyrovnal na 1:1. O pár minút na to sa rovnaký hráč nepríjemne zranil a krívajúceho Breznaníka vystriedal
Viazanko. Do konca prvého polčasu už ani jedno z mužs ev vážnejšie neohrozilo bránu a polčas skončil nerozhodne.
Úvod druhého dejstva mal vyrovnaný priebeh, hra sa odohrávala v strede poľa a vyložené šance sa rodili len ťažko.
Miernu prevahu v útoku mala Samara. V 63. minúte, po dobrom centri z vnútra pokutového územia, prestrelil
bránu Kuciaka útočník Sadiq. V 71. minúte sa rú l opäť Sadiq na vybiehajúceho Kuciaka, ktorý pro nemu vybehol
až mimo pokutové územie a fauloval ho. Rozhodca udelil nášmu brankárovi žltú kartu a nariadil priamy voľný kop,
ktorý našťas e zblokoval dobre postavený múr. V závere, presnejšie v 81. minúte, pohrozili aj Železiari. Na rohový
kop Podia si nabehol Kupčík a jeho razantná hlavička skončila na brvne.
Zostava FO ŽP Šport: Kuciak – Turňa, Krivák, Kostelný (61. Kupčík), Weiss (46. Magda) – Vajda, Podio – Polievka (70.
Migaľa), Kochan (61. Kuzma), Breznaník (38. Viazanko) – Mikuš.

Kardemir Karabükspor – FO ŽP Šport Podbrezová 1:1 (0:1)
Góly: 65ʹ Ilhan Depe – 40ʹ Vajda.
Kardemir je na desiatom mieste tureckej ligy, pričom od šiesteho miesta ho delia len tri body. Pred pár dňami
porazil slávny Galatasaray 2:1 a náš vzájomný zápas im slúžil ako príprava na ďalší dôležitý súboj pro Besiktasu,
a tak náš pro vník nastúpil v najsilnejšom zložení. Na zápase sa zišlo mnoho zaujímavých hos , vrátane reprezentačného trénera Rumunska Christopha Dauma. Od začiatku mal zápas veľmi vysoké tempo a hralo sa hore-dole.
Na strane „Železiarov“ dvakrát vo výbornej pozícii Kuzma minul a Podiova strela bola zablokovaná. Súper hrozil
najmä po stranách, niekoľko nebezpečných lôpt odvrá la obrana a po jednom hlavičkovom zakončení sa bravúrne
zaskvel Kuciak. Na druhej strane bol v permanencii aj brankár tureckému mužstva. Po rohovom kope a odrazenej
lopte z voleja strieľal Polievka, jeho strelu skvele vytlačil domáci brankár na brvno. V 40. minúte prišiel prvý gólový
moment zápasu. Vajda vys hol prihrávku súpera a z hranice pokutového územia, nechytateľne pod brvno, skóroval.
Druhý polčas sa začal rovnako vo vysokom tempe, turecký m sa tlačil dopredu, ale obrana na čele s Kuciakom
pracovala výborne a neustále sme sa snažili vyrážať do rýchlych pro útokov. Po niekoľkých nebezpečných situáciách
pred bránou Kuciaka, ktoré obrana vyriešila, prišla ďalšia chyba na hranici pokutového územia a súper už tento raz
trestal. Postupom času prišlo na oboch stranách k viacerým striedaniam, ale nebezpečnejší boli zverenci trénera
Fabuľu, ktorí si vytvorili výborné situácie na strelenie gólu. Kochan a Bernadina veľké šance spálili a zápas sa nakoniec skončil zaslúženou remízou.
Zostava FO ŽP Šport: Kuciak – Magda, Krivák, Kupčík, Djordjević – Podio, Vajda (80. Garaj) – Polievka, Kuzma (65.
Kochan), Migaľa (70. Jedinák) – Mikuš (70. Bernadina).

Pred odletom

aj bratranec slovenského reprezentanta
Mareka Hamšíka, stále len 18 ročný Raymundo.
Po dobrých minuloročných skúsenosach, s herným sústredením v Turecku, sa
naše mužstvo počas zimnej prípravy opäť
ocitlo v tejto euro-ázijskej krajine. Na 12

dňový pobyt odleteli zverenci trénera Fabuľu 28. januára a z kempu Side Star Resort
sa vrá li 8. februára. Na herné sústredenie
nakoniec odleteli traja brankári – Kuciak,
Lukáč a nová posila Vavrúš, do poľa Kostelný, Magda, Kochan, Vajda, Lipčák, Weiss,
Podio, Kupčík, Breznaník, Krivák, Migaľa,
Djordjević, Garaj, Turňa, Viazanko, Mikuš,
Polievka, Jedinák, Bernadina, Kuzma.

KF Shkendija – FO ŽP Šport Podbrezová 2:0 (1:0)
Góly: 27´ Hasani, 79´ Asani.
Druhý zápas odohrali naši hráči v modernom tréningovom centre Gloria, pro druhému mužstvu macedónskej
ligy. Tréneri sa rozhodli dať šancu ďalším hráčom. Zápas sa začal opatrne, bez výraznejších gólových príležitos , viac
šancí na skórovanie však mal náš súper. „Železiarom“ sa darilo držať súpera na dištanc, v nebezpečných situáciách
dostať loptu do bezpečia, aby strely Macedónčanov minuli bránu Lukáča. V 27. minúte prišla prvá veľká nevynútená
chyba našej obrany a za ňu sme ihneď pykali. Súper týmto gólom získal kontrolu nad priebehom zápasu a mal až
do polčasového hvizdu miernu prevahu. V druhom polčase prišlo na obidvoch stranách k niekoľkým zmenám, ale
súper bol stále futbalovejší a priamočiarejší. V 79. minúte prišla ďalšia veľká chyba v obrane, ktorú Asani potrestal
a bolo 2:0. O chvíľu na to spálil najväčšiu šancu Podbrezovej kapitán Kostelný, keď po štandardnej situácii minul z
pia ch metrov bránu súpera. Zápas sa tak skončil zaslúženým víťazstvom macedónskeho mužstva.
Zostava FO ŽP Šport: Lukáč – Magda, Kupčík, Kostelný, Turňa – Kochan (72. Garaj), Vajda (72. Lipčák) – Viazanko
(15. Jedinák, 72. Polievka), Kuzma, Migaľa (37. Krivák) – Mikuš.

Priebežné hodnotenie trénera
Doterajší priebeh naznačil, že zvolená cesta medzinárodnej konfrontácie na
prírodných trávnikoch je správna. Všetky zápasy ukázali trénerom veľa pozi v, ako
aj nega v, s ktorými bude potrebné narábať. Pre mladých hráčov boli prípravné
stretnu a so zahraničnými súpermi prvou ostrou skúsenosťou s futbalom na
medzinárodnej úrovni a naopak, pre starších hráčov meradlom ich výkonnos .
„K úplnej spokojnos nám chýba len lepší zdravotný stav mužstva,“ v krátkos
hodno l svoje dojmy z aktuálneho priebehu sústredenia tréner Marek Fabuľa.
„Stále nás trápia zranenia. Michal Breznaník nedohral hneď úvodný duel pro ruskému FK Krídla Sovietov
Samara pre poranenie kolena. Miro Viazanko si tak ež v zápase pro macedónskemu mu, po strete
zo súperom, poranil koleno. Naopak, teší nás zapojenie dvojice Djordjević a Bernadina do tréningového
procesu. Pevne veríme, že sa nášmu medical mu podarí dostať zranených hráčov, čo najrýchlejšie späť
do tréningov a na ihrisko.“ No a ako hodno l doterajší priebeh herného sústredenia v Turecku? „Na tréning máme k dispozícii tri trávnaté ihriská klasických rozmerov a dve menšie trávnaté ihriská s rozmerom
60 × 40 metrov. Hotelový komplex nám ďalej poskytuje ﬁtnes centrum a výborne vybavené priestory na
regeneráciu. Každá tréningová jednotka má herné zameranie. Snažíme sa neustále skvalitňovať náš herný
prejav a odstraňovať individuálne i kolek vne nedostatky, ktoré odhaľujú kvalitní súperi v prípravných
stretnu ach. V nich sú súperi svojou kvalitou vyššie, ako po minulé roky. Dáva nám poriadne zabrať, aby
sme sa im vyrovnali vo všetkých činnos ach. Všetci hráči zbierajú v týchto medzinárodných zápasoch
cenné skúsenos pre svoju ďalšiu futbalovú kariéru. Zisťujú, aké sú ich nedostatky, v porovnaní s medzinárodným futbalom a koľko ešte potrebujú pracovať na ich odstránení.“

Rakúsko – podbrezovská konfrontácia
 Kolky

M. Kozák

Podbrezovskí kolkári narazili v mužskej, ako aj
v ženskej čas Ligy majstrov, na rakúske družstvá.
Muži porazili kolkárov zo St. Pöltenu na domácej
dráhe 6:2, ale ženy nestačili na obhajkyne trofeje
z klubu BBSV Wien a na rakúskych dráhach prehrali 7:1.
Muži na domácej dráhe nastúpili pro St. Pöltenu
ako favori , čo po kvalitných a vyrovnaných výkonoch aj potvrdili a zvíťazili pomerne hladko 6:2 na
body, na kolky 3834:3711. Po prvej trojici Nemček,
Tepša, Tomka viedla Podbrezová 3:0, +64 kolkov,
čo bol kvalitný základ pre úspech v tomto zápase.
V druhej čas ušiel v záveroch svojich duelov bod
dvom hráčom, čo však nemenilo nič na víťazstve
Podbrezovej.
Zostava a body: Nemček 621/1, Tepša 647/1, Tomka 653/1, Pašiak 617/0, Zavarko 658/1, Kuna 638/0.

Ženy mali vo Viedni ťažkú úlohu potrápiť rakúske
majsterky, čo sa im nepodarilo, a do domácej odvety si vezú manko v podobe prehry 1:7, na kolky
3195:3435. V prvej dvojici si domáce hráčky klubu
BBSV Wien vypracovali rozhodujúci náskok 2:0
a 160 kolkov. V druhej čas sa podarilo získať jediný
bod Dane Klubertovej, ale náskok Viedenčaniek
nakoniec narástol na 209 kolkov. Záverečná dvojica
Dideková – Tatoušková mala šancu na zisk dôležitých setových bodov, čo sa nepodarilo a hráčky
Podbrezovej musia v domácej odvete predviesť
maximálne výkony, aby mali šancu otočiť tento
dvojzápas.
Zostava a body: Diabelková 510/0, Skalošová
513/0, Klubertová 579/1, Micanová/Poliaková
535/0, Dideková 522/0, Tatoušková 536/0.
Odvetné stretnu a sa uskutočnia 18. februára
2017, zhodne o 13. hod. Ženy sa predstavia v kolkárni Domu športu v Podbrezovej a muži odohrajú
odvetu v St. Pöltene.

Milan Tomka získal dôležitý bod pro M. Bulkovi.

Foto: A. Nociarová
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