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Od 1. júna navýšenie tarifných miezd o 5 percent

AKO TRADIČNE, BUDE AJ DOVOLENKOVÁ MZDA
O. Kleinová
noviny@zelpo.sk

Predstavenstvo ŽP a.s. venuje priebežne pozornosť vývoju miezd a bez ohľadu
na ustanovenia dohodnutej Kolektívnej
zmluvy a Programu predstavenstva...,
uvedenú oblasť v rámci možností rieši.
Prvým krokom v tomto roku bolo
rozhodnutie o úprave tarifných miezd
v triedach štyri až sedem o tri percentá.
„Medziročný nárast, v porovnaní so skutočnosťou k 30. aprílu 2016, predstavuje
6,5 percenta. Znamená to, že o toľko už
mzdy zamestnancov vzrástli, konštatoval
Ing. Marian Kurčík, podpredseda predstavenstva a ekonomický riaditeľ. „Na
základe prehodnotenia ekonomických
ukazovateľov, predpokladajúc, že bude
dostatočný objem zákaziek za dobré
ceny na trhu a prognózy sa naplnia,
Predstavenstvo ŽP a.s. prijalo rozhodnutie o navýšení tarifných miezd zamestnancov s platnosťou od 1. júna 2016 o 5
percent. Úprava miezd bude obdobná aj
v ostatných dcérskych spoločnostiach ŽP
Group,“ povedal podpredseda predstavenstva.
Keďže sa blíži dovolenkové obdobie, po zasadnutí predstavenstva sme
oslovili aj Ing. Máriu Niklovú, členku
predstavenstva a personálnu riaditeľku, ktorá nám povedala: „Na základe
rozhodnutia Predstavenstva ŽP a.s. bude
zamestnancom, ktorí budú v evidenčnom stave k 31. máju 2017, vyplatená
aj dovolenková mzda vo výške 200 eur
na zamestnanca. Dostanú ju všetci zamestnanci, ktorí nastúpili do ŽP a.s. po
1. januári 2017. Zamestnancom, ktorí
Ing. Mária Niklová
členka Predstavenstva ŽP a personálna riaditeľka

Predstavenstvo ŽP a.s. pravidelne
hodnotí činnosť jednotlivých dcérskych spoločností v ŽP Group a hľadá
možnosti, ako túto prácu robiť stále
efektívnejšie. Dôraz kladie na to, že
prvoradé je úspešné fungovanie materskej spoločnosti, železiarní, bez
ktorej by nebolo možné stavať aj na
ďalších, tzv. obslužných činnostiach.
Pred dvadsiatimi rokmi vznikla spoločnosť ŽP Bytos s.r.o. Bolo to v časoch, kedy vtedajšie podnikové byty
prechádzali do vlastníctva konkrétnym
zamestnancom a naša fabrika za minimálne zákonom stanovené ceny byty
odovzdala a zároveň založila spoločnosť, ktorá začala spravovať zverený
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Z obsahu čísla
vyberáme:

Predstavujeme vám

Do železiarní som nastúpil hneď po ukončení
vysokoškolského štúdia Hutníckej fakulty Technickej univerzity v Košiciach. V júni 1997 som
ako absolvent vysokej školy nastúpil do prevádzkarne ťaháreň rúr II. Prostredie ťahárne
mi už vtedy nebolo cudzie, nakoľko som rok
predtým počas letných prázdnin v tejto prevádzkarni brigádoval ako delič rúr.
Železiarne Podbrezová

čítajte na 3. strane

Súťaž medzi zmenami
Vo výrobných a obslužných prevádzkarňach
akciovej spoločnosti Železiarne Podbrezová už
šiesty rok prebieha súťaž medzi pracovnými
zmenami, do ktorej sú zapojené pracovné kolektívy kategórie „R“ z oceliarne, valcovne bezšvíkových rúr, ťahárne rúr, centrálnej údržby,
energetiky, dopravy a odboru riadenia kvality.
Železiarne Podbrezová

čítajte na 3. strane

Mladý tvorca 2017
Súbežne, v termíne 26. – 28. apríla 2017, prebiehal aj 25. ročník celoštátnej prezentačnej a
predajnej výstavy výrobkov žiakov stredných
odborných škôl Mladý tvorca 2017. V spoločnom stánku ŽP a.s., SSOŠH ŽP a SG ŽP na výstave prezentovali úspešne zrealizované projekty
financované z fondov EÚ.
Súkromné školy

Na stretnutí s predsedom ZV OZ KOVO Pavlom Koštialom informovali o zvýšení tarifných miezd a o vyplatení dovolenkového platu Ing. Marian Kurčík, podpredseda Predstavenstva ŽP a ekonomický riaditeľ a Ing. Mária Niklová, členka predstavenstva a personálna riaditeľka.
Foto: A. Nociarová

boli práceneschopní a zamestnancom
v mimo evidenčnom stave na materskej
a rodičovskej dovolenke, bude dovolenková mzda prepočítaná úmerne k odpracovanému času v období od 1. januára
do 30. apríla 2017. Zamestnancom, ktorí
boli v čase od 1. januára do 30. apríla
2017 práceneschopní z dôvodu pracovného úrazu alebo choroby z povolania a

zamestnancom, ktorí poberajú úrazové
dávky z úrazového poistenia zo Sociálnej
poisťovne, bude dovolenková mzda vyplatená v plnej výške.
Dovolenková mzda môže byť zamestnancom, ktorí v danom období porušili
pracovnú disciplínu, upravená – znížená
príslušným vedúcim útvaru. A tak ako
obvykle platí, že dovolenková mzda ne-

O ukončení správcovskej činnosti
ŽP Bytos, s.r.o., je rozhodnuté
bytový fond.
Konštatovali sme, že svoju historickú
úlohu už ŽP Bytos s.r.o., ako spoločnosť naplnila a súčasné zloženie spravovaného bytového fondu už dávno
nie je iba pre zamestnancov ŽP a.s.
Do budúcnosti nie je našim záujmom
poskytovať takýto druh služieb, preto
bola navrhnutá najvhodnejšia forma,
ako činnosť tejto spoločnosti ukončiť
a odovzdať správu bytov do rúk podobne orientovanej firmy, ktorá bude pre
nás garanciou pokračovania v činnosti
ŽP Bytos s.r.o.
Predstavenstvo ŽP a.s. sa pred sa-

motným rozhodnutím veľmi seriózne
zaoberalo jednotlivými ponukami na
prevzatie správy a po počiatočnom
výbere a rokovaniach sa rozhodlo pre
Stavebné bytové družstvo Brezno, ktoré je pre nás garanciou kvality. Je to
družstvo, ktoré má dostatok skúseností
so správou bytov a disponuje odborne
pripraveným personálom na správu aj
údržbu.
Dňa 24. apríla 2017 sme zvolali schôdzu zástupcov vlastníkov, kde sme
o tomto zámere informovali a kde zástupcovia SBD z Brezna prezentovali
svoj záujem o prevzatie správy pod

bude vyplatená zamestnancom, ktorí
v období od 1. januára do 31. mája 2017
zameškali neospravedlnene jednu a viac
hodín alebo tým, ktorí v období od 1.
januára do 31. mája 2017 porušili pracovnú disciplínu, následkom čoho s nimi
zamestnávateľ skončil pracovný pomer
výpoveďou, alebo jeho okamžitým skončením.“
svoje družstvo. Bolo dohodnuté hlasovanie o uzatvorení Zmluvy o postúpení
práv a povinností medzi ŽP Bytos s.r.o.
a SBD Brezno.
Dnes môžeme konštatovať, že všetci
sa s myšlienkou stotožnili a hlasovali za
navrhnutý spôsob zmeny správcu. Rozbehli sme preto práce súvisiace s odovzdaním správy bytového fondu pod
SBD Brezno k termínu 30. jún 2017.
Sme presvedčení, že nový správca,
ktorý garantuje dodržanie všetkých
podmienok súčasnej Zmluvy o výkone
správy, bude pokračovať v správe minimálne tak, ako to doteraz vykonávala
spoločnosť ŽP Bytos s.r.o. a vďaka profesionalite a dlhoročným skúsenostiam
nového správcu v budúcnosti zaručí
skvalitňovanie služieb súvisiacich so
správou bytového fondu.

čítajte na 4. strane

80. rokov organizovanej výučby
Prijatím nového zákona o výchove a vzdelávaní
sa od 1. septembra 2008 zmenil názov školy
zo Súkromného stredného odborného učilišťa
hutníckeho na Súkromnú strednú odbornú
školu hutnícku Železiarne Podbrezová.
Železiarne Podbrezová

čítajte na 4. strane

Žijú medzi nami
Po desiatich rokoch prešiel do valcovne rúr
veľkých priemerov do nového závodu v Piesku.
Na tomto pracovisku začínal ako riadič píl a po
ôsmich rokoch sa vypracoval na rovnača rúr.
Rýchlo sa zžil s jednotlivými profesiami.
Železiarne Podbrezová

čítajte na 5. strane

Najvšestrannejší
Poprad sa stal dejiskom finále Súťaže zručností futbalistov Fortuna ligy. Mimoriadne
dramatické vyvrcholenie nakoniec prinieslo úspech pre farby FO ŽP Šport Podbrezová, hoci bol veľkým ašpirantom na celkový
triumf Jakub Paur. Stredopoliar Trenčína,
ako jediný zo súťažiacich, splnil najnáročnejšiu úlohu a premenil populárnu „15-tisícovú
strelu“.

MS jednotlivcov
Majstrovstvá Slovenska jednotlivcov na rok
2017 v kategórii dorastenky, sa uskutočnili v Rakoviciach bez účasti našich hráčok.
Dorastenci 29. – 30. apríla bojovali o titul
v Sučanoch.
ŽP ŠPORT

čítajte na 8. strane

S technickým riaditeľom Ing. Milanom Srnkom, PhD.

„Za výber svojho povolania vďačím rodičom“
O. Kleinová
noviny@zelpo.sk

Do funkcie technického riaditeľa bol 1.
apríla 2017 menovaný Ing. Milan SRNKA,
PhD., ktorého sme požiadali o rozhovor:
Čo vás viedlo vydať sa na dráhu hutníka?
- Ako každé dieťa, aj ja som sníval o rôznych povolaniach. Prvým snom bolo stať
sa lesníkom. Po ukončení gymnázia bolo
predo mnou rozhodnutie, ako bude pokračovať môj budúci život. Mal som v obľube
prírodovedné predmety a preto mojim cieľom bola jadrová fyzika na UK Bratislava.
V tom čase si mohol študent dať prihlášku
len na jednu vysokú školu a na uvedený
odbor mohli prijať len dvanásť študentov
z celého Slovenska. Nakoľko som rodák z
Podbrezovej a rovno pod nosom som mal

prosperujúcu fabriku, rodičia
usúdili, že najlepším riešením
pre mňa bude štúdium na
Hutníckej fakulte TU v Košiciach. Za ich rozhodnutie som
im povďačný.
Ak sa nemýlim, od vášho
príchodu do ŽP uplynulo už
dvadsaťtri rokov. Vašim prvým pôsobiskom bola oceliareň. Ako spomínate na svoje
začiatky?
- Do Železiarní Podbrezová som nastúpil 1. augusta 1994. Mojim odborom bolo
hutníctvo železa a ocele, preto som bol pridelený na pozíciu pomocného technológa
oceliarne. Mojou úlohou bol technologický
dohľad pri špeciálnych tavbách, analýzy

príčin vzniku chýb a vypracovanie katalógu chýb na kontiodliatkoch a zapájal som
sa do publikačnej činnosti.
Už v tom čase som externe
pokračoval v doktorandskom
štúdiu na Hutníckej fakulte.
V roku 1997 som prešiel na
odbor technického a investičného rozvoja, kde som mal
ako referent na starosti nákup zariadení a technológií práve pre oceliareň. Medzi prvé moje skúsenosti v tejto
pozícií patrilo zavádzanie posúvačových
uzáverov na medzipanve, ale aj inštalácia
DPP systému v EAF peci.
Inklinovali ste k výskumu a vývoju, a tak
Pokrač. na str. 2

Poďme spoločne vytvoriť krásnu futbalovú kulisu našim futbalistom
a nech celým štadiónom znie:

ŽELEZIAR DO TOHO!!!

Dnes naši futbalisti odohrajú posledný domáci zápas, v ktorom môžu rozhodnúť
o postupovej ambícii hrať v druhej najvyššej európskej pohárovej súťaži. Súťažný
ročník 2016/2017 sa už navždy zapíše do futbalovej histórie nielen podbrezovskej,
ale aj národnej, a ak sa podarí udržať v tabuľke Fortuna ligy do štvrtého miesta, tak
aj do histórie európskej! Malý klub so systematickou prácou a srdcom železiara už
dokázal udiviť futbalovú verejnosť a teraz má na dosah zaslúžený úspech. Príďte
teda poďakovať našim futbalistom za ich výsledky v prebiehajúcom ročníku a osláviť s nimi futbal. Dňa 19. mája o 17.30 v Zelpo aréne privítame MFK Ružomberok.
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Za výber svojho povolania vďačím rodičom
(Dokonč. zo str. 1)

gie ŽP. Spája sa realizácia niektorých investícií aj s nezabudnuteľnými momentmi?
ste sa v roku 2002 stali vedúcim novovyt- Prácu investičného odboru som poznal
voreného oddelenia s týmto zameraním.
už z mojej predchádzajúcej pracovnej skúVráťme sa v retrospektíve k tomuto obsenosti, čo bolo pre mňa výhodou na výdobiu.
berovom konaní. Základom dobrej práce v
- Súčasťou práce v investičnom odbore
odbore už za čias môjho predchodcu bola
bol aj vývoj a výskum. Pri riešení problepodrobná analýza problematiky, zváženie
matiky kvality výroby ocele a rúr sme v
všetkých pozitívnych, aj negatívnych vplytom čase intenzívne spolupracovali s viavov, hľadanie vzájomných súvislosti a na
cerými výskumnými externými pracozáklade výsledkov vypracovanie podrobviskami, ako napr. Ústav materiálového
ných zadaní. Za jedenásť rokov pôsobenia v
výskumu Slovenskej akadémie vied v Koodbore som mal možnosť byť pri viacerých
šiciach, Výskumný ústav zváračský v Brativýznamných investičných akciách pre rozslave, Hutnícka fakulta v Košiciach a pod. Z
voj firmy. Azda najväčšia boli rekonštrukcia
uvedeného dôvodu vzniklo vo výrobnom
ZPO, ktorá bola zreaúseku oddelenie výStratégia rozvoja firmy je lizovaná súčasne s revoja technológií a
materiálov (Vtm), kde zameraná hlavne na technoló- konštrukciou odprásom bol, na základe gie a technologické linky, ktoré šenia EAF a LF pece.
mojich skúseností, výrazným spôsobom znížia po- Pri ich realizácii sme
menovaný do pozície žadovaný počet zamestnancov museli niekedy riešiť
vedúceho. Uvedené na obsluhu zariadení, znížia veľmi zložité situácie.
oddelenie bolo pred- materiálové náklady, zvýšia vý- Bola to pre mňa veľká
chodcom súčasného konnosť a kvalitu vyrábaných skúška, a aj škola. Veľkým úspechom bolo
ŽP Výskumno – vývo- produktov.
aj zavedenie výroby
jového centra. Počas
galvanicky pozinkovaných rúr v unikátmôjho pôsobenia v oddelení Vtm sme
nej kontinuálnej dvojžilovej linke. S našim
začali so spoluprácou aj s medzinárodnýprispením sme pri uvádzaní do prevádzky
mi vedecko – výskumnými organizáciami
vylepšili systém tesnení a spojok, aj samota úspešne sme sa zapojili, ako účastníci,
ných kontaktov. Z ďalších akcií spomeniem
do viacerých medzinárodných vedeckých
úpravárenskú linku presných rúr Prestar II,
projektov. Podarilo sa nám testovať výroautomatizované sklady, obnovu žeriavov.
bu rúr nových kotlových akosti, ako P91
Veľkú radosť som mal z rekonštrukcie
a T24. Naše výsledky sme mali možnosť
žíhacej pece č.4 s rýchlochladičom, umožprezentovať na konferenciách, semináňujúcou tepelné spracovanie rúr s teploroch a boli publikované v odborných časotou normalizácie až 1080 stupňov Celzia a
pisoch. Toto obdobie malo pre mňa veľký
s rýchlosťou chladenia rúr až 350 stupňov
význam, získal som veľa poznatkov aj
Celzia za minútu, a to všetko v ochrannej
z iných výrobných prevádzkarní, profesijatmosfére. Uvedené parametre sú dôležité
ne som sa zdokonalil v oblasti materiálopre tepelné spracovanie kotlových akostí
vého inžinierstva, tvárnenia či tepelného
ocelí, ktorým som sa venoval počas mojej
spracovania.
práce vo výskume.
O štyri roky ste nastúpili na post vedúceho
Počas realizácie som mal možnosť vidieť
odboru technického a investičného rozvoaj unikátne montážne postupy. Napr. pri
ja, čím ste na seba prevzali zodpovednosť
inštalácii troch kusov zásobníkov kyslíka
za realizáciu dlhodobej investičnej straté-

Cryolor (váha jedného je 22 ton) museli
byť pomocou 200 tonového autožeriavu
zo štátnej cesty I/66 zdvihnuté do výšky
zhruba pätnásť metrov a preložené ponad
budovu kyslikárne. Vykládka si vyžiadala aj
úplnú odstávku cesty na asi jednu hodinu.
S novým postom prichádzajú nové výzvy.
Aké sú vaše momentálne predstavy a dlhodobé ciele?
- Nová pracovná pozícia je pre mňa určite
veľká profesijná výzva. Ďakujem Predstavenstvu ŽP a.s. za prejavenú dôveru a vynasnažím sa nesklamať. Silná konkurencia
na trhu s oceľovými rúrami nás núti neustále zvyšovať efektivitu výroby. V súčasnom
období sa boríme s problémom nedostatku
kvalifikovanej pracovnej sily. Z uvedených
dôvodov je preto stratégia rozvoja firmy
zameraná hlavne na technológie a technologické linky, ktoré výrazným spôsobom
znížia požadovaný počet zamestnancov na
obsluhu zariadení, znížia materiálové náklady, zvýšia výkonnosť a kvalitu vyrábaných
produktov. Sú to hlavne úpravárenské linky
a nové technológie ťahania rúr, tzv. bubnové ťahanie.
Čo je dnes pre vás prioritou?
- Technický úsek nie je len o investíciách,
ktorými som sa doteraz zaoberal, ale je to
aj o starostlivosti a údržbe zariadení, zabezpečení dodávok energií (zemný plyn,
elektrická energia, technické plyny, voda,
kyslík, stlačený vzduch a iné) a dopravnom
zabezpečení. Mojou prvoradou prioritou
je rýchle zvládnutie tohto širokého záberu. Ďalším cieľom je splnenie plánovaných
úloh pre rok 2017 v oblasti investícií, neprekročenie nákladov na opravy a zachovanie trendu znižovania prestojov a porúch.
Dôležitou súčasťou je aj stabilizácia kolektívu technického úseku.
Za veľmi cenné rady potrebné pre výkon
mojej funkcie ďakujem môjmu predchodcovi Ing. Ľuborovi Schwarzbacherovi. Našej spoločnosti prajem prosperitu a všetkým zamestnancom pevné zdravie.

Prihovára sa vám Ing. Stanislav Kester,
vedúci prevádzky informačných systémov – starý závod

Vážení užívatelia informačných
systémov v sieti ŽP a.s. !
Ako ste sa pravdepodobne dozvedeli
z médií, v piatok 12. mája 2017, bol
zaznamenaný masívny celosvetový
útok hackerov na počítačové systémy po celom svete. Tento útok zneužil
zraniteľnosti operačných systémov Windows všetkých verzií. Zneužítá bola
nedostatočne zabezpečená funkcia operačného systému Windows, ktorá
umožňuje používateľom zdieľať dáta prostredníctvom tzv. „windowsového
zdieľania“. Inak povedané, ide o funkciu, ktorá umožní užívateľovi povoliť
prístup na dáta (súbory, adresáre ...) na svojom disku pre iného užívateľa.
Novinkou pri tomto útoku bol fakt, že útok už nesmeroval len na zdieľané
dáta, na ktoré bol povolený prístup na zápis, ale na celý počítač - teda na
všetky dáta na danom PC. Napadnutý počítač má všetky dáta zašifrované a
hackeri za odomknutie požadujú úhradu zhruba 300
USD a to vo virtuálnej mene bitcoin. Nakoľko sa očakávajú ďalšie podobné útoky, pracovníci spoločnosti
ŽP Informatika s.r.o. pripravili a aktualizovali viacero
opatrení, ktoré by mali podobné hrozby eliminovať.
Neoddeliteľnou súčasťou bezpečnosti informačných
systémov je zodpovedné správanie sa užívateľov. Ako
sa má správať užívateľ počítača, ktorý nechce prísť o
dáta na svojom počítači v dôsledku infikovania počítača škodlivým softvérom?
1. Neotvárať podozrivé a nevyžiadané e-maily a najmä nespúšťať prílohy takýchto e – mailov (rôzne súbory pripojené k elektronickej pošte).
2. Neklikať na podozrivé a neznáme odkazy v elektronickej pošte.
3. Neodpovedať na nevyžiadanú poštu, a to aj od známych odosielateľov. Škodlivé softvéry sú totiž často pripojené k pošte od odosielateľa,
ktorého užívateľ pozná.
4. Ak potrebuje užívateľ zdieľať súbory a adresáre na svojom PC (napr.
pre kolegov), je potrebné riešiť takéto požiadavky v spolupráci s pracovníkmi spoločnosti ŽP Informatika, ktorí užívateľovi navrhnú najbezpečnejší
spôsob realizácie.
5. Zálohovať svoje dáta. V sieti ŽP máme nasadený komplexný zálohovací systém, ktorý umožňuje zálohovať dáta z pracovných staníc (počítačov) a serverov na zálohovací server. Za zálohovanie dát zo serverov sú
zodpovední pracovníci ŽP Informatika. V prípade, že užívateľ má záujem
o zálohovanie dát zo svojho počítača, je potrebné poslať požiadavku na
servisdesk spoločnosti ŽP Informatika.

Zhovárala sa: V. Kúkolová
Foto: I. Kardhordová

Aké dojmy
si odnášate z návštevy
v Železiarňach Podbrezová?

Záujem o exkurzie v Železiarňach Podbrezová z roka na rok rastie. Ich
prostredníctvom žiaci spoznávajú nielen hutnícku výrobu, ale aj dejiny
vývoja hutníctva na Pohroní. Pre mnohých žiakov je návšteva železiarní
impulzom v rozhodovaní sa o svojom budúcom povolaní.
So zámerom bližšie sa oboznámiť s najväčším podnikom Horehronia
prišli 10. mája 2017 maturanti Spojenej školy Brezno, odboru mechanik počítačových sietí. Na úvod sa oboznámili s históriou našej firmy,
prezreli si výrobné prevádzkarne v starom i novom závode a na záver
sa opäť stretli v priestoroch múzea, kde im vedúci personálneho odboru JUDr. Radim Kochan, PhD., priblížil možnosti budúceho uplatnenia
v praxi a zároveň ich ubezpečil, že ak aj ich cesty po maturite budú
smerovať za zdokonaľovaním sa v cudzích jazykoch, dvere našej firmy
sú im vždy otvorené.

Dominik MAK, Heľpa
- Hoci o tejto akciovej spoločnosti už
mám nejaké vedomosti, nebol som ešte
v jej výrobných priestoroch. Oboznámil
som sa s históriou v múzeu, videli sme
filmový záznam z výrobného procesu,
boli sme v oceliarni, valcovni bezšvíkových rúr a ťahárni rúr. Viem už, ako sa
vyrába oceľ i bezšvíkové rúry, všetko ma
zaujalo a odchádzam spokojný.

Stanislav ŠTUGNER, Brezno
- Pre mňa je to zaujímavý zážitok, nakoľko
som ešte nevidel hutnícku výrobu a v takomto veľkom výrobnom komplexe som ešte
nikdy nebol. Keď sme prechádzali po areáli
nového závodu, pripomínalo mi to malé
mesto, so všetkým čo k tomu patrí, všetko
je tu vybudované s určitou filozofiou. Železiarne majú svoju históriu a je to vidieť,
hlavne v starom závode.

Ján MAJERČÍK, Polomka
- Mal som nejaké predstavy, ako to
môže fungovať v podbrezovských železiarňach a tie sa naplnili. Najviac ma
zaujala technológia výroby v novom
závode, hlavne výroba rúr, ale aj vysoké teploty pri výrobe ocele a spracovaní oceľových rúr. Hutníctvo, ako odbor
to nie je mojim cieľom, inklinujem skôr
k práci s počítačom.

Peter MENŠÍK, Slovenská Ľupča
- Exkurziu v Železiarňach Podbrezová som
už absolvoval na základnej škole, kedy
sme navštívili starý závod a v ňom hutnícke múzeum a oceliareň. Dnes som si rozšíril vedomosti o tejto firme, nakoľko sme
navštívili aj nový závod, oboznámili sa s
výrobou valcovaných a bezšvíkových rúr.
Celý výrobný proces sme si mohli pozrieť
predtým na videozázname v múzeu.

Dárius KRUŠINSKÝ, Pohorelská Maša
- Dojem z dnešnej exkurzie je dobrý,
opäť sme videli niečo nové. Doteraz
som Železiarne Podbrezová vnímal len
zvonku, nevedel som si predstaviť výrobu, ktorá prebiehala v jednotlivých
prevádzkach. Dnes už môžem povedať,
že som nabral nové skúsenosti, viem si
predstaviť už aj proces od výroby ocele
až po finálnu produkciu.
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P re d s t av u j e me vá m

M. Jančovič
noviny@zelpo.sk

V železiarňach pôsobíte už dlhodobo,
no iste si rád zaspomínate na svoje
začiatky. Aké boli a akými postmi ste
odvtedy prešli?
- Do železiarní som nastúpil hneď po
ukončení vysokoškolského štúdia Hutníckej fakulty Technickej univerzity v Košiciach. V júni 1997 som ako absolvent
vysokej školy nastúpil do prevádzkarne
ťaháreň rúr II. Prostredie ťahárne mi
už vtedy nebolo cudzie, nakoľko som rok predtým počas letných prázdnin v tejto
prevádzkarni brigádoval ako
delič rúr. Nikdy však nezabudnem na svoj príchod do
zamestnania v prvý pracovný
deň. Spolu so svojim spolužiakom z vysokej školy sme
sa ako mladí inžinieri vyobliekali do oblekov. Po tom, čo
nás vedúci prevádzkarne predstavil kolektívu zamestnancov ťahárne rúr II ako
nových kolegov, nasledovala jeho otázka: „A vy ste si ešte neodfasovali montérky?“ Vtedy som sa dosť čudoval, ale
neskôr som pochopil, že práca technika
v železiarňach nie je o vysedávaní v kancelárii, ale je potrebné naozaj si obliecť
montérky a denne byť v prevádzke. Len
tak je možné poznať skutočné problémy
vo výrobe a je jedno, či robíte technológa alebo vedúceho prevádzkarne.
Asi po polroku mi bola ponúknutá
pozícia technológa v oceliarni so zameraním na zariadenie plynulého odlie-

„Práca vedúceho nie je len
o v y s e d á v a n í v k a n c e l á r i i . . .“
Dňom 1. mája 2017 bol do funkcie vedúceho prevádzkarne oceliareň
menovaný Ing. Marek BRIŽEK, ktorého sme požiadali o rozhovor.
vania (ZPO) a neskôr s pôsobením pre
celú oceliareň. Po odchode vtedajšieho
vedúceho ZPO do ŽĎAS-u, v máji 2005,
som nastúpil na jeho pozíciu,
ktorú som vykonával do novembra 2009. Od decembra
2009 som pracoval vo funkciu vedúceho výroby oceliarne až do 1. mája 2017,
kedy som bol menovaný do
funkcie vedúceho prevádzkarne oceliareň.
V oceliarni nie ste nováčik
a pamätáte na množstvo
zmien, či už technologických alebo
personálnych. Ako sa práca v tejto prevádzkárni zmenila?
- Zo začiatku môjho pôsobenia v oceliarni si spomínam na inštaláciu posúvačových uzáverov medzipanvy pre
reguláciu odlievania ocele do kryštalizátorov. Bola to jedna zo zásadných zmien
pre zlepšenie povrchovej kvality plynule
liatych blokov, avšak priniesla so sebou
aj množstvo problémov, ktoré bolo nutné vyriešiť. Ďalšou zásadnou zmenou
bola inštalácia kyslíkovo – palivových
horákov na elektrickej oblúkovej peci
v roku 2007, čo na jednej strane zvýšilo

výrobnosť agregátu, na strane druhej,
zo začiatku prevádzkovania, spôsobovalo technologické problémy a tiež zníženie životnosti niektorých častí EAF. Tieto
nedostatky definitívne vyriešila inštalácia nového zariadenia pre odsávanie
a čistenie spalín z EAF a LF v roku 2013.
Najnáročnejšou technologickou zmenou bola inštalácia nového ZPO v septembri 2013, ktorá však priniesla výrazné zlepšenie kvality vyrábaných blokov
a zároveň zníženie nárokov na údržbu
už vyše 30 rokov prevádzkovaného pôvodného ZPO.
Za moje takmer 20 ročné pôsobenie
v oceliarni bola prevádzkareň značne
zmodernizovaná, avšak nároky zákazníkov na kvalitu sa tiež zvyšujú, preto je
modernizácia výrobných zariadení nevyhnutnosťou. Verím, že v budúcnosti sa
spoločne pustíme do inštalácie vákuovacieho zariadenia, čo určite bude výzvou
pre celý kolektív oceliarov. Táto technológia môže rozšíriť sortiment a zvýšiť tak
konkurencieschopnosť na trhu.
Aké výzvy na vás čakajú do budúcnosti?
- Vynaložím maximálne úsilie na to,
aby sa viac neudiala tragédia, ktorá

sa v oceliarni stala 27. marca v tomto
roku. Rozhodne sa musí zlepšiť disciplína zamestnancov, najmä v dodržiavaní
bezpečnostných pracovných postupov
a nosení ochranných pracovných prostriedkov. S tým sa budú musieť stotožniť všetci zamestnanci prevádzkarne
a hlavne riadiaci zamestnanci na všetkých úrovniach. V tejto oblasti už boli
urobené viaceré opatrenia a ďalšie, či
už organizačné alebo technické sa prip-

ravujú. Samozrejme, musíme zabezpečiť plnenie výrobných úloh pri dodržiavaní vysokej kvality našich výrobkov,
čo vzhľadom na veľký počet nových
zamestnancov tiež nebude jednoduché.
Prezraďte nám aj niečo zo svojho súkromia...
- Narodil som sa v Poprade a detstvo
som prežil v malom podtatranskom
mestečku vo Svite. Po štúdiách na
strednej a vysokej škole v Košiciach
som začal pracovať v Železiarňach Podbrezová. Som šťastne ženatý, mám dve
deti – dcéru a syna. Mimochodom,
svoju manželku som spoznal v železiarňach, keď som ju sprevádzal na exkurzii
po oceliarni. Mám rád hory, nakoľko od
narodenia žijem pod Tatrami, či už zamlada pod Vysokými alebo teraz pod
Nízkymi. V zime rád lyžujem a v lete obľubujem turistiku.

Ilustračné foto A. Nociarová

Právny odbor – referát organizácie
a vnútornej legislatívy

INFORMUJE
Ing. Soňa Roštárová

Vnútorná legislatíva sa dotýka
všetkých oblastí činnosti Železiarní Podbrezová a.s. a je záväzná
pre zamestnancov, ktorí v zmysle
jej ustanovení vykonávajú jednotlivé činnosti. Preto je nevyhnutné, aby bola vždy platná
a aktuálna. Celý proces jej tvorby,
pripomienkovania, schvaľovania a
zverejňovania sa realizuje v elektronickej forme. Oboznámenie
zamestnancov so stanovenými
postupmi a povinnosťami, ktoré
z nej vyplývajú, je zabezpečova-

Víťazná zmena A z koľajovej dopravy objektívom I. Kardhordovej

Šiesty ročník súťaže medzi zmenami

V KOĽAJOVEJ DOPRAVE
V. Kúkolová
noviny@zelpo.sk

Vo výrobných a obslužných prevádzkarňach akciovej spoločnosti Železiarne Podbrezová už šiesty
rok prebieha súťaž medzi pracovnými zmenami, do ktorej sú zapojené pracovné kolektívy kategórie
„R“ z oceliarne, valcovne bezšvíkových rúr, ťahárne rúr, centrálnej údržby, energetiky, dopravy
a odboru riadenia kvality. Plnenie
kritérií súťaže – z oblastí hospodárenia, kvality, dodržiavanie zásad
bezpečnosti práce a reklamácie
– je vyhodnocované a zverejňované na vývesných tabuliach prevádzkarní a my vám každoročne
predstavujeme víťazné kolektívy
jednotlivých prevádzkarní.
Priebeh súťaže v koľajovej doprave zhodnotil jej vedúci Ing. Jozef
Siman:
Ako pokračovala súťaž medzi zmenami v roku 2016?

- V minulom roku súťaž prebiehala bez nejakých výraznejších zmien
tak, ako to bolo aj v uplynulých rokoch a nový prvok – starostlivosť o
hnacie dráhové vozidlá,
zamiešal počty bodov
medzi jednotlivými zmenami.
Môžete konkretizovať,
ako tento nový prvok
ovplyvnil súťaž?
- Starostlivosť o hnacie
dráhové vozidlá – ako
nový prvok súťaže, mala
za následok zníženie počtu získaných bodov pre niektoré zmeny. Zamestnanci sú si vedomí, že starostlivosť o dráhové vozidla je nutná
nielen z bezpečnostného hľadiska,
ale aj z pohľadu lepších adhéznych
podmienok pri zlých poveternostných podmienkach.
Aké ďalšie kritériá najviac ovplyvnili priebeh súťaže?
- Najväčší vplyv na súťaž medzi

zmenami mal počet nehôd a pracovná úrazovosť v danej zmene.
Značný vplyv na získanie bodov
mala aj organizačná činnosť príslušného zmenového majstra
koľajovej dopravy.
Predstavíte nám víťazný
kolektív za rok 2016?
- Víťaznou zmenou v
roku 2016 sa stala zmena A, vedená zmenovým
majstrom Danielom Bullom.
Čím prekvapíte súťažiacich v tomto roku?
- Momentálne do súťaže medzi
zmenami neplánujeme pridávať
žiadne nové prvky, nakoľko tie,
ktoré už súťaž obsahuje, sú veľmi
dobre vyvážené a prakticky odskúšané už niekoľko rokov. Pokiaľ by si
to zmeny a prispôsobovanie sa ostatným prevádzkarňam vyžadovali,
v budúcnosti nevylučujeme ich zavedenie.

né prostredníctvom vedúcich zamestnancov. Na druhej strane,
všetkým zamestnancom je smernicou S-271 Tvorba organizačných
noriem a individuálnych riadiacich aktov stanovená 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 odbor – referát
organizácie a vnútornej legislatívy
informuje, kde sú zverejňované
informácie o organizačných normách, individuálnych riadiacich
aktoch a informačných aktoch,
ktoré boli vydané v priebehu
predchádzajúceho mesiaca.

V apríli boli zverejnené organizačné normy:
Smernica
S-014/2017
revízia 1, zmena 0 Manažérstvo rizík
Smernica
S-431/2017
Systém kontroly stavu bezpečnosti a ochrany zdravia pri
revízia 2, zmena 0 práci a kontrolnej činnosti SEM
Smernica
S-476/2013
revízia 3, zmena I

Obeh vybraných účtovných dokladov

Smernica
S-507/2017
revízia 2, zmena 0 Hodnotenie rizík BOZP
Pokyn
PO-016/2017
Používanie aplikačného programového vybavenia revízia 2, zmena 0 agenda požiadavkových formulárov
V apríli boli vydané a zverejnené individuálne riadiace akty generálneho
riaditeľa ŽP a.s.:
Rozhodnutie č.
07/2017

Zrušenie organizačnej a funkčnej štruktúry prevádzkarne
oceliareň

Rozhodnutie č.
08/2017

Úprava pracovného režimu v ŽP a.s. počas veľkonočných
sviatkov 14. 4. 2017 - 17. 4. 2017

Opatrenie č.
03/2017

Systém manažérstva kvality podľa normy IATF
16979:2016

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 generálneho riaditeľa – prehľad vnútropodnikových noriem na adrese:
http://dbmis/informatika/VPN/Index.htm
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NITRA 2017, JOB Expo a Mladý tvorca
Mgr. Jozef Zákalický
vrchný majster odbornej výchovy

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny SR pripravilo už 7. ročník Veľtrhu práce - Job Expo 2017, v spojení s
19. ročníkom medzinárodnej burzy

práce European Job Days 2017, ktorý sa konal 27. – 28. apríla 2017 na
výstavisku Agrokomplex v Nitre. Na
tomto najväčšom veľtrhu práce mali

možnosť vystavovatelia prezentovať
svoju spoločnosť pred širokou verejnosťou a vybrať si priamo budúcich
zamestnancov či nadviazať kontakty
s budúcimi partnermi. Uchádzači
o zamestnanie našli na veľtrhu vyše
200 zamestnávateľov zo Slovenska
i zahraničia, ktorí
ponúkali voľné pracovné miesta „pod
jednou strechou“.
Pripravených bolo
aj množstvo sprievodných podujatí –
prednášok, workshopov.
Súbežne, v termíne 26. – 28. apríla
2017, prebiehal aj
25. ročník celoštátnej prezentačnej a
predajnej výstavy
výrobkov žiakov
stredných odborných škôl Mladý
tvorca 2017. V spoločnom stánku
ŽP a.s., SSOŠH ŽP a SG ŽP na výstave prezentovali úspešne zrealizované

projekty financované z fondov EÚ
– projekt: ,,Reforma a tvorba školského vzdelávacieho programu s inováciou didaktických prostriedkov“
ITMS: 261101300256 a projekt: ,,Vybudovanie Mechatronickej modulárnej stanice“ ITMS: 36110130588.
Súkromné gymnázium ŽP propagoval úspešne zrealizovaný projekt:
,,Aplikovanie inovatívnych metód do
vyučovania prírodovedných predmetov, s cieľom prípravy žiakov pre
potreby vedomostnej spoločnosti“
ITMS 26110130557. Všetky didaktické a technické prostriedky získané
z týchto projektov sú v plnej miere
využívané vo výchovno-vzdelávacom
procese v našich školách a veľkou
mierou prispievajú k zvýšeniu záujmu o vzdelanie.
Účasťou na výstave sme prezentovali výsledky práce našich žiakov
a pedagogických zamestnancov, nadviazali sme nové kontakty s jednotlivými školami a získali nové skúsenosti v edukačnom a spoločenskom
procese.

Tretie miesto z Majstrovstiev Slovenska
v CNC frézovaní

Úspechu predchádzala
niekoľkomesačná príprava
Ing. Miroslav Hruška
majster odbornej výchovy

Po zvládnutej minuloročnej kvalifikácií sme sa zúčastnili Majstrovstiev
Slovenskej republiky v CNC programovaní. Našim „želiezkom v ohni“
bol Michal Kamenský, žiak III. ročníka v odbore obrábač kovov. Najúspešnejší mladí programátori sa
stretli v priamom súboji 26. – 28. apríla 2017 v priestoroch nitrianskeho

rovnako, ako všetci ostatní súťažiaci,
k dispozícií štyri hodiny, počas ktorých si musel poradiť s nastavením
frézovačky (zameranie nulového
bodu, osadenie nástrojov, nastavenie parametrov a dĺžkových korekcií
pre jednotlivé nástroje), prečítať výkres, vypočítať tolerované odchýlky
rozmerov, určiť poradie pracovných
operácií, vytvoriť dva hlavné a dva
vedľajšie programy, na základe kto-

Najsilnejší zážitok počas štúdia
Brian Ďurčenka
študent štvrtého ročníka SSOŠH ŽP

V dňoch 26., 27. a 28. apríla 2017
som sa zúčastnil celoslovenského
kola Stredoškolskej odbornej činnosti
(SOČ). Musím konštatovať, že príjemnejšie ukončenie štúdia som si ani
nevedel predstaviť. Svoje
vedomosti a zručnosti nadobudnuté počas štúdia v
SSOŠH ŽP, ale samozrejme
aj svoje záľuby, som mohol
prezentovať medzi ďalšími
15 študentmi, úspešnými
v krajských kolách prehliadok SOČ. Celá prehliadka
začala príchodom na SPŠ J.
Murgaša, kde sme sa dozvedeli program nasledujúcich troch dní. Začiatok
bol venovaný expozícií Múzea SNP,
po vzhliadnutí ktorého nasledoval
priestor na ubytovanie a prípravu na
večeru. Večer bol venovaný slávnost-

nému otvoreniu prehliadky, ktorý sa
niesol v duchu privítania všetkých
zúčastnených a priania úspechov pri
prezentovaní svojich prác. Po príhovoroch a predstavení komisií nasledoval
kultúrny program, na začiatku ktorého
bola veľkolepá laserová šou. Po nej nasledovali hudobné vystúpenia
Slovak Tango a folklórny súbor
Urpín. Po skončení otvorenia
som s veľkými dojmami odchádzal do izby, aby som si oddýchol pred súťažným dňom.
Súťažiť som začal ako piaty
v poradí vo svojej kategórii.
Prezentácie som sa už veľmi
neobával, mal som za sebou niekoľko tréningov v priestoroch
školy, v krajskom kole a samozrejme
aj pred obecenstvom z rodiny. Moja
snaha však nestačila na umiestnenie
v prvej päťke. Okrem mojej trojkolky boli v súťaži zaradené práce: „CNC

fréza“, „Brúska
na kotúčové
píly“, „Cvičné auto pre deti – bugina“,
„Buggy terénny automobil BTA 12-17“.
Po ukončení obhajoby všetkých študentov si jednotlivé komisie vytvorili
poradie najlepších piatich prác. Poradie bolo oficiálne prednesené na spoločnom vyhodnotení, ktoré sa konalo
večer 27. apríla 2017 v aule Ekonomickej fakulty v Banskej Bystrici. Najlepšie
umiestnenie dosiahol študent s prácou „Výroba a automatizácia kostolných zvonov“. Večer pokračoval opäť
kultúrnym programom. Predviedli sa
víťazi šou Československo má talent.
Určite to bola veľmi príjemná bodka za
celým podujatím.
Ďakujem všetkým, ktorí ma podporovali pri tvorbe „môjho detského
sna“, v prvom rade rodičom, učiteľom a majstrom odbornej výchovy za
umožnenie účasti v krajskom kole.

výstaviska, ako súčasť Veľtrhu práce
European Job Days 2017 a súčasne
aj prezentácie činnosti stredných
odborných škôl. V úvodný deň sme
mali možnosť zoznámiť sa s prostredím, ale najmä vyskúšať si funkcie
a parametre frézovačky EMCO MILL
260. Nakoľko v našej SSOŠ hutníckej máme k dispozícií podstatne
menšiu frézovačku EMCO MILL 55,
možnosť tréningu sme sa tak snažili maximálne využiť. Vo večerných
hodinách prišiel čas na dolaďovanie
detailov pre nastavenie parametrov
rýchlosti otáčok a posuvov nástrojov a určenie stratégie na samotnú
konfrontáciu. Súťažné výkresy tvorili renomovaní experti z Rakúska,
odpečatili ich až v ďalší deň, pri
otvorení súťaže. Náš zástupca mal

rých reálne vyhotoviť súčiastku.
Situáciu sťažovalo mimoriadne rušné prostredie, aj nedostatok času.
Michal Kamenský sa však s neľahkými úlohami úspešne popasoval
a získal tretie miesto na Majstrovstvách Slovenska v CNC frézovaní.
Okrem rešpektu a uznania Michal
získal bronzovú medailu, aj zaujímavú finančnú odmenu. Zásluhou
umiestnenia v prvej trojici sme získali pre školu softvér, ktorý nám
umožní kvalitne pripravovať ďalších,
verím, že rovnako úspešných žiakov.
Všetkým, ktorí sme sa podieľali na
príprave urobil svojim umiestnením
a prístupom Michal radosť. Prajeme
mu, aby v programovaní naďalej napredoval.

Praktická časť internej zložky
maturitnej skúšky
Mgr. Jozef Zákalický
vrchný majster odbornej výchovy

V dňoch 2. až 5. mája 2017 sa konala ,,praktická časť maturitnej
skúšky“, ktorej sa zúčastnilo 62
žiakov v odboroch:
- mechanik elektrotechnik – 9
žiakov,
- hutník operátor – 13 žiakov,
- mechanik strojov a zariadení –
24 žiakov,
- mechanik mechatronik – 16 žia-

kov.
Žiaci maturovali pred päťčlennou
komisiou, v ktorej boli aj zástupcovia zriaďovateľa ŽP a.s., za Slovenskú obchodnú a priemyselnú komoru a Republikovú úniu
zamestnávateľov a delegovaní
predsedovia z iných škôl, odborní učitelia technických predmetov a majstri odbornej výchovy.
V prevádzkarňach ŽP a.s. vykonávali skúšky žiaci profesií me-

chanik mechatronik a mechanik
strojov a zariadení. V SSOŠH ŽP
žiaci profesie mechanik mechatronik a mechanik elektrotechnik.
Skúšky dopadli dobre, všetci žiaci
preukázali, že nadobudli vedomosti a zručnosti potrebné pre
vykonávanie jednotlivých profesií.
Bude záležať len na nich, ako
ich budú vedieť uplatniť v pracovnom a osobnom živote.

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

Prijatím nového zákona o výchove a vzdelávaní sa od 1. septembra 2008 zmenil názov školy zo
Súkromného stredného odborné-

ho učilišťa hutníckeho na Súkromnú strednú odbornú školu hutnícku Železiarne Podbrezová.
Cieľom výchovy a vzdelávania
sa stala príprava zodpovedajúca
úplnému strednému odbornému
vzdelaniu a zároveň aj príprava
na štúdium na vysokých školách.
Železiarne Podbrezová a.s. absolventom školy garantovali prijatie
do zamestnania a ďalšie vzdelávanie. Škola ponúkala štúdium v
študijných odboroch hutník operátor, mechanik strojov a zariadení,

Zmenil sa názov školy
mechanik elektrotechnik, mechanik mechatronik a v učebných odboroch obrábač kovov, mechanik
opravár strojov a zariadení. Jej súčasťou bola zváračská škola, zabezpečujúca základné kurzy zvárania,
periodické školenia a preskúšania
zváračov a zváračských robotníkov.
Asociácia súkromných škôl a školských zariadení Slovenska ocenila

v roku 2008 Súkromnú strednú odbornú školu hutnícku Podbrezová
a zriaďovateľa Železiarne Podbrezová a.s. „Cenou za rozvoj súkromného školstva na Slovensku“. Ocenenie sa udeľuje tým školám, ktoré
svojou činnosťou prispievajú k šíreniu dobrého mena súkromných
škôl, sú netradičné a inovatívne.

O. Kleinová
noviny@zelpo.sk

Súťažná otázka č. 7

Kedy bolo Súkromné stredné odborné učilište hutnícke
preklasifikované na Súkromnú strednú odbornú školu
hutnícku?
Správne odpovede posielajte do
redakcie 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.
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Žijú medzi nami
Aj syn kráča v šľapajách
svojho otca
V. Kúkolová
noviny@zelpo.sk

Päťdesiatjedenročný Miroslav Bartoš pracuje už od svojich šestnástich
rokov. Začal na píle Štiavnička v Čiernom Balogu a v apríli 1985 nastúpil do
Švermovych železiarní v Podbrezovej.
Na prvom pracovisku, vo zvarovni rúr
veľkých priemerov, ho do
profesie zakružovača – zvárača zaúčal predák Štefan
Višťan, dnes už dôchodca.
Po desiatich rokoch prešiel
do valcovne rúr veľkých
priemerov do nového závodu v Piesku. Na tomto
pracovisku začínal ako riadič
píl a po ôsmich rokoch sa
vypracoval na rovnača rúr. Rýchlo sa
zžil s jednotlivými profesiami. „V kolektíve je pán Bartoš obľúbený a my
sme s jeho prácou spokojní,“ zhodnotil jeho výkon súčasný majster Peter
Sojak.
Zaujímalo nás, ako si zvykol na viaczmennú prevádzku. „Už v zvarovni rúr
som robil na tri zmeny a nemal som
problém zvyknúť si, veď som musel
myslieť na svoju rodinu,“ prezradil pán

Bartoš. Nielen práca, ale aj ochota
spolupracovníkov poradiť a pomôcť
boli pre neho dôležité. Pomohli mu
rýchlo sa začleniť do pracovného kolektívu. Našiel si tu aj veľa priateľov.
S nostalgiou spomína na prvý kolektív spolupracovníkov zo zvarovne,
kde k utužovaniu vzťahov pomáhali
aj brigády pre poľnohospodárstvo či lesníctvo, zber
zemiakov, sena, sadenie
stromčekov... V súčasnosti
je už tých spoločných akcií menej. V rúrovni k nim
patria posedenia pri guláši
dvakrát v roku, aj stretnutia
so spolupracovníkmi odchádzajúcimi do dôchodku.
Za tie desiatky rokov, ako ostatní „kmeňoví rúrováci“, zažil mnoho
technologických zmien, ale aj ľudia sa
menili. „Veľa skúsených zamestnancov, s ktorými som začínal, už odišlo
do starobného dôchodku a na ich
miesto prichádzajú noví. Nie všetci sú
stotožnení s tým, že chodiť do práce
znamená dodržiavať nejaký režim a
rešpektovať všetky zásady,“ dodáva.
„Ja som hneď od začiatku musel mys-

Úpravárenská linka, pracovisko Miroslava Bartoša, objektívom I. Kardhordovej

lieť na to, ako uživiť rodinu. Doba bola
trošku iná, ako tá dnešná a tak som si
hneď po nástupe požiadal o pridelenie
bytu a o štyri mesiace som ho dostal.“
S manželkou v dvojizbovom byte na
Mazorníkove vychovali dcéru Mirku a syna Jozefa. „Dcéra s manželom
a vnučkou bývajú v Hronci. Syn s rodinou si prenajal byt neďaleko nás. Tak
ich máme obidvoch na blízku a často
sa stretávame“.
Pri viaczmennej prevádzke toho

času na koníčky veľmi nemá, ale má
rád šport. Podporuje podbrezovských
futbalistov, ale aj hokejistov z Brezna.
Najradšej je, keď mu zmeny vychádzajú tak, že môže ich zápasy sledovať
naživo. V televízii dáva prednosť priamym športovým vstupom, v súčasnosti ho najviac zaujímajú prenosy z hokejových majstrovstiev sveta.
Hoci žijú s manželkou už sami, dovolenky si neplánujú. „Manželka už
päť rokov nerobí, a tak sa musíme

uskromniť z môjho príjmu. Ja som sa
zúčastnil niekoľkokrát na rekondičných pobytoch, kde sa mi veľmi páčilo,
aj som si oddýchol a zregeneroval sa.“
Pán Bartoš je hrdý, že sa mu podarilo
zo svojho syna vychovať následníka.
Jozef sa vyučil v Súkromnej strednej
odbornej škole hutníckej ŽP v odbore
hutník operátor. Už deväť rokov pokračuje v šľapajách svojho otca, pracuje na linke kotlových rúr, dokonca
v tej istej prevádzkarni ako otec.

Deň otvorených dverí
na Gray Bear

„Neseď za kompom
a skús si zahrať golf!“
Ing. M. Nemcová

Pod týmto heslom sa niesla sobota – 13. mája na
väčšine golfových ihrísk na Slovensku v rámci Národného dňa golfu. Výnimkou nebolo ani naše ihrisko
Gray Bear. V tento deň sme pre verejnosť pripravili bezplatnú výučbu golfu s profesionálnym trénerom, ktorý návštevníkom vysvetlil a ukázal základný postoj, švih,
pravidlá a tí si to následne mohli vyskúšať. Ďalšou zaujímavou aktivitou bola aj
prehliadka ihriska na golfom autíčku s odborným výkladom. Hostia mali možnosť
zapojiť sa aj do súťaže o ceny v hodnote až 700 eur.

DEMOGRAFIA BANSKOBYSTRICKÉHO KRAJA V ROKU 2016
Zdroj: Oddelenie informačného servisu –
Štatistický úrad SR – Sekcia zberu a spracovania dát v priemysle a terénnych zisťovaní
v Banskej Bystrici

K 31. decembru 2016 bol zaznamenaný celkový úbytok obyvateľstva

v 12 okresoch kraja. Podľa údajov Štatistického úradu SR žilo ku koncu roka
2016 na území Banskobystrického
kraja 651 509 obyvateľov, pričom viac
ako polovicu tvorili ženy – 335 477.
Počet živonarodených detí v roku
2016 bol 6 242 a počet zomretých
osôb 6 840. Prirodzený úbytok obyva-

teľstva predstavoval 598 osôb. V kraji
bol zaznamenaný nepatrný prirodzený prírastok len v troch okresoch, a to
okres Rimavská Sobota s prírastkom
42 osôb, Banská Bystrica 37 osôb
a Revúca 9 osôb. Počet prisťahova-

ných osôb v roku 2016 bol 2 516,
počet vysťahovaných obyvateľov z
kraja predstavoval 3 433 obyvateľov,
pričom tento rozdiel tvorí záporné
migračné saldo s počtom 917 osôb.
V rámci kraja bol evidovaný prírastok
sťahovaním len v okresoch Zvolen (29
osôb) a Lučenec (22 osôb). Celkový

úbytok obyvateľov (prirodzený + sťahovaním) dosiahol súhrnom hodnotu
1 515 osôb. Záporná hodnota bola
dosiahnutá v 12 okresoch kraja, okrem okresu Banská Bystrica s minimálnym prírastkom 5 osôb.
V roku 2016 uzavrelo manželstvo v
Banskobystrickom kraji 3 198 párov a
rozviedlo sa 1 156 manželstiev (36,1
percenta z počtu uzavretých manželstiev). Z územného pohľadu sa najviac
manželstiev rozviedlo v okrese Detva,
kde na 100 uzavretých sobášov pripadalo 47,4 rozvodov. Nasledoval okres
Veľký Krtíš (44,2 percenta), Revúca
(42,6 percenta), Rimavská Sobota
(42,5 percenta), Poltár (40,7 percenta) a nad 40 percentnou hranicou
bol aj okres Zvolen (40,1 percenta).
Najmenej rozvedených manželstiev
na 100 sobášov bolo v okresoch Žiar
nad Hronom (24,8 percenta) a Brezno (29 percent). Ostatné nespomenuté okresy sa pohybovali v rozmedzí 30,1 percenta až 39,3 percenta.
Celkovo bol zaznamenaný medziročný pokles rozvodovosti v deviatich
okresoch kraja. Za Banskobystrický
kraj sa index rozvodovosti v porovnaní s predchádzajúcim rokom znížil
z hodnoty 40,8 percenta v roku 2015
na hodnotu 36,1 percenta v roku

2016.

Okres Brezno
Podľa údajov Štatistického úradu SR
žilo ku koncu roka 2016 na území okresu
Brezno 62 298 obyvateľov, pričom viac
ako polovicu tvorili ženy (32 034). Počet
živonarodených detí v roku 2016 bol
566 a počet zomretých osôb 706. Prirodzený úbytok obyvateľstva predstavoval 140 osôb. Počet prisťahovaných
osôb bol 343, počet vysťahovaných
obyvateľov z okresu bol 521 obyvateľov.

Celkový úbytok obyvateľov (prirodzený
+ sťahovaním) dosiahol hodnotu 318
osôb, čo predstavuje najväčší celkový
úbytok obyvateľov z okresov Banskobystrického kraja. V roku 2016 uzavrelo
manželstvo v okrese Brezno 286 párov
a rozviedlo sa 83 manželstiev, čo predstavuje 29 rozvodov na sto uzavretých
manželstiev. Medziročne sa percento
rozvodov na počet sobášov znížilo zo
46,6 percenta v roku 2015 na hodnotu
29 percent v roku 2016.
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Semienka pre zdravie
Spracovala: O. Kleinova
noviny@zelpo.sk

Viete, že niektoré semienka obsahujú veľké množstvo vitamínov,
minerálov, bielkovín, esenciálnych olejov a enzýmov? Ak si vyberiete niektoré z našich typov, určite vám bude vaše telo vďačné:

ĽANOVÉ SEMIENKA

Jedálny lístok
22. – 28. 5. 2017
Pondelok
Polievka: hŕstková, bulharská, pečivo.
● Bravčový rezeň s nivou a šampiňónmi, zemiaky, uhorka ● Goralská
pochúťka, cestovina ● Restovaná
kačacia pečeň, hrášková ryža, cvikla
● Šalát z čínskej kapusty s hroznom
a jablkami, pečivo ● Rezance s tvarohom, zakysanka ● Pečené buchty
so slivkovým lekvárom, kakao ● Bageta syrová ● Mliečny balíček.
Utorok
Polievky: kapustová s klobásou,
francúzska, pečivo.
● Hovädzia pečienka sviečková,
knedľa ● Pečené kuracie stehno,
zeleninová ryža, kompót ● Važecká pochúťka, zemiakové placky ●
Horehronský syrový šalát, pečivo ●
Zapekaná brokolica s tofu ● Makový závin s jablkami, kakao ● Bageta
s pikantným mäsom ● Ovocný balíček.
Streda
Polievky: oravská fazuľová, tekvicová, pečivo.
● Bravčové mäso na rasci, tarhoňa,
cvikla ● Vyprážaný morčací rezeň
ovčiarsky, zemiaky, šalát ● Tortelliny
so šunkou, syrová omáčka ● Gazdovský šalát, pečivo ● Ohnivé kuracie stehno orientálne, zeleninová
obloha ● Žemľovka s tvarohom ●
Bageta Gurmán ● Mliečny balíček.
Štvrtok
Polievky: slovenská hubová, mrkvová s pórom, pečivo.
● Hovädzie mäso na korení, ryža,
šalát ● Bravčová pečená krkovička,
kapusta, knedľa ● Vyprážaný karfiol,
zemiaky, tatárska omáčka ● Pestrý
cestovinový šalát ● Kuracie prsia
s plnkou, zeleninová obloha ● Škoricové osie hniezda, kakao ● Bageta
s kuracím mäsom ● Ovocný balíček.
Piatok
Polievky: morčacia, goralská, pečivo.
● Hovädzí rezeň obaľovaný, zemiaková kaša, uhorka ● Kuracie prsia
na paprike, cestovina ● Bravčové
rebierko s brusnicami a hruškou,
ryža ● Študentský šalát, pečivo ●
Zapekaná ryba so šampiňónmi, šalát
z červenej kapusty s kukuricou ● Dukátové buchtičky s vanilkovým krémom ● Bageta moravská ● Mliečny
balíček.
Sobota
Polievka: furmanská, pečivo.
● Hovädzí guláš debrecínsky, knedľa
● Plnený bravčový závitok, ryža, šalát ● Bageta Apetito.
Nedeľa
Polievka: sedliacka, pečivo.
● Detvianska nátura, opekané zemiaky, uhorka ● Perkelt z morčacieho mäsa, cestovina ● Bageta Gurmán.

Podporujú celkové zdravie človeka
a chránia telo pred dlhým zoznamom
ochorení, vrátane mnohých civilizačných ochorení. Sú bohatým zdrojom
omega – 3 mastných kyselín a ľahko
stráviteľných bielkovín a lignanov.
Obsahujú veľké množstvo rozpustnej
vlákniny a fenolitických zlúčenín, aj
rad vitamínov a minerálov. Po mesiaci konzumácie pocítite, že sa vám
znížil zlý cholesterol v krvi, potlačia sa
zápaly, čím sa zabraňuje hromadeniu
usadenín a upchávaniu ciev. Ľanové
semienka majú silný vplyv na trigliceridy v krvi. Reguláciou krvného cukru
sa znižuje riziko cukrovky typu 2. Ak ju

už máte, znížia sa hodnoty. Ak trpíte
chronickými bolesťami kĺbov, artritídou či reumou, po mesiaci konzumácie dôjde k výraznému zlepšeniu zdravotného stavu a zmiernia sa bolesti.
Pôsobia aj pri psoriáze či lupuse. Ak
máte osteoporózu, jedzte semienka
pravidelne.
Ľanové semienka síce obsahujú veľký podiel tukov, ide však o zdravé tuky,
ktoré sa v tele neukladajú. Naopak,
stimulujú metabolizmus a podporujú
tak chudnutie a snahu o získanie zdravej telesnej váhy.
Ako ich užívať:
V prirodzenej forme by cez telo

iba prešli a ich liečivé vlastnosti by
zostali nevyužité. Preto je potrebné
pred konzumáciou semienka zomlieť
– tesne pred zjedením, inak zdravé
tuky zoxidujú a zmenia sa na škodlivé.
Odporúčaná dávka je dve polievkové
lyžice denne. Druhým spôsobom je
ľanový olej. Konzumujeme ho v surovom stave, pridávame do šalátov či do
jogurtu.

CHIA SEMIENKA

Majú bohaté zásoby antioxidantov, minerálnych látok, esenciálnych aminokyselín,
omega – 3 mastné kyseliny, vlákninu, kalcium, vitamín B a C, fosfor, železo...
Pripisujú sa im zdravotné benefity, hlavne budovanie tenkých svalových vlákien,

podporujú kardiovaskulárny systém, stabilizujú hladiny cukru v krvi, udržiavajú
energiu počas dňa. Ich pravidelná konzumácia má aj estetické prínosy, zlepšenie
pleti, vlasov, nechtov. Využívajú sa aj pri
chudnutí a detoxikácii, nakoľko obsahujú minimum sacharidov, rýchlo zasýtia,
majú vysoký obsah vlákniny a blokujú
vstrebávanie kalórií.
Ľudia, ktorí trpia nízkym krvným tlakom, by mali opatrne konzumovať chia

semienka, pretože znižujú krvný tlak.
Chia semienka nie sú vhodné pre ľudí,
ktorí užívajú lieky na riedenie krvi.
Ako ich užívať:
Odporúčaná denná dávka je asi 4 kávové lyžičky denne. Majú schopnosť viazať
vodu, preto je ich možné kombinovať
s tekutinami. V kombinácii s tekutinou
vytvoria špecifický gel. Sú vhodné aj na
zahusťovanie namiesto strúhanky na
obaľovanie, či do prívarkov...

SEZAMOVÉ SEMIENKA
V semienkach sú zastúpené predovšetkým zdravé tuky (mononenasýtené i polynenasýtené), vláknina, bielkoviny, fytoestrogény, flavonoidy, vitamíny, minerály
a stopové prvky. Sezamové semienka sú
pomerne kalorické, a to hlavne vďaka
zastúpeným tukom. Sto gramov sezamu
obsahuje viac ako 570 kalórií. Sezamové
semienka sú dobrým zdrojom mononenasýtených mastných kyselín (100 gramov
ich obsahuje 18,8 gramu), hlavne kyseliny
olejovej. Tá priaznivo ovplyvňuje hladinu
cholesterolu v krvi a stav srdcovocievneho systému. Drobné semienka sú tiež
bohaté na bielkoviny, pričom 100 gramov
semien obsahuje asi 18 gramov bielkovín.

Proteíny plnia v ľudskom tele mnoho funkcií, rast a obnovu svalovej hmoty nevynímajúc. Pravidelná konzumácia semienka
tiež chráni pred vplyvom škodlivých voľných radikálov, ktoré poškodzujú ľudské
bunky. Je to hlavne preto, že obsahujú
cenné fenolové antioxidanty. Samozrejme, semienka sezamu sú plné aj viacerých vitamínov. Bohato sú zastúpené tie
zo skupiny B, vrátane kyseliny listovej. Z
minerálov je v sezame obsiahnutý vápnik,
ktorý prospieva kostiam a zubom, je tiež
prevenciou osteoporózy. Železo podporuje tvorbu krvi. Komplex B vitamínov spolu
s horčíkom kladne ovplyvňujú psychiku,
teda zabraňujú i vzniku depresie. Sezamo-

vé semienka sú tiež zdrojom mangánu,
zinku, medi a selénu. Látok, ktoré napomáhajú k správnemu fungovaniu ľudského tela. Nemožno nespomenúť vlákninu,
pretože v sto gramoch sezamu sa jej nachádza viac ako 11 gramov.
Ako ich užívať:
Sezamové semienka (olej) do nášho
jedálnička patria, ale treba ich jesť s rozumom. Odporúčaná dávka je 3 – 5 kávových lyžičiek.

SLNEČNICOVÉ SEMIENKA

Obsahujú vitamín E, ktorý sa stará o
produkciu červených krviniek, podporuje krvný obeh a znižuje riziko výskytu
srdcovo-cievnych ochorení. Slnečnicové semienka sú zásobárňou vitamínov
skupiny B (hlavne B1 a B5), ktoré sú

zodpovedné za správnu funkciu nervovej sústavy. Nedostatok vitamínu B1
spôsobuje zápalové reakcie organizmu
na kĺboch či svaloch, pričom nízka hladina vitamínu B5 zapríčiňuje bolesti
hlavy, nevoľnosť či poruchy spánku. Okrem vitamínov obsahujú vysoký podiel
vápnika, ale aj ostatné minerálne látky
ako mangán, horčík, selén, meď, fosfor
či železo. V semienkach slnečnice sú aj
esenciálne mastné kyseliny, bielkoviny,
kyselina linolová a celý rad antioxidantov.
Slnečnicové semienka podporujú budo-

vanie svalovej hmoty, pôsobia protizápalovo a majú protirakovinové účinky. Pozitívne vplývajú na pokožku, vlasy a nechty.
Znižujú riziko výskytu kardiovaskulárnych chorôb (znižujú cholesterol v krvi,
aj krvný tlak). Odbúravajú stres a depresie.
Ako ich užívať:
Slnečnica patrí k vysoko kalorickej potrave, preto sa neodporúča jesť semienka každý deň, hoci organizmus ich vie
dobre stráviť. Odporúčaná dávka je 4 - 5
kávových lyžičiek.

TEKVICOVÉ SEMIENKA
Sú bohaté na cucurbitacíny, zinok,
horčík, fosfor, mangán, meď, vápnik, železo, vitamíny A, B, D, E, ale aj
esenciálne mastné kyseliny omega 3
a 6, či aminokyseliny. Cucurbitacíny
sú látky, ktoré zabraňujú premene
testosterónu na silnejší dyhydrotestosterón. Práve tento silnejší hormón
podporuje bunky prostaty, tie rastú a
dochádza teda k jej zväčšeniu. Rovnako
dôležitý pre prostatu je aj zinok. Vitamíny, ktoré tekvicové jadierka obsahujú,
najmä vitamíny skupiny B – B17, majú
protinádorové účinky, ale slúžia aj ako
prevencia proti chrípke. Okrem toho, že
tekvicové semienka sú ideálne pri problémoch so zväčšenou prostatou, či ako

prevencia pred chrípkou, pomáhajú aj
pri žalúdočných problémoch, problémoch s obličkami a mechúrom, reume
či srdcovocievnych ochoreniach. Vhodné sú aj pre diabetikov a ľudí s vysokým
cholesterolom. Nenasýtené mastné
kyseliny, ktoré tekvicové semienka obsahujú, sú nevyhnutné pre ľudský organizmus. Dôležité sú najmä pre tvorbu
vitamínu D, ale aj niektorých hormónov a bunkových stien.
Selén, ktorý tekvicové semienka
obsahujú, pomáha pri ochoreniach
močových ciest. Celkovo majú tieto
semienka močopudné účinky. Rovnako sa tekvicové semienka odporúčajú
jesť aj pri neplodnosti, ochabnutých

svaloch, klimaxových ťažkostiach či
tkanivových zmenách.
Ako ich užívať:
Hrsť surových tekvicových semienok
dvakrát denne. Ideálne je jesť surové a
nesolené semienka a nie pražené a solené. Pokiaľ nemáte chuť na tekvicové
semienka, vyskúšajte tekvicový olej.
Ak je kvalitný, zachováva si zdraviu
prospešné látky. Využiť ho môžete v
studenej kuchyni, na dochutenie omáčok, šalátov, dressingov či nátierok.

Jedálny lístok
29. 5. – 4. 6. 2017
Pondelok
Polievky: gulášová, krupicová so zeleninou, pečivo.
● Hovädzie dusené, chrenová omáčka, knedľa ● Kuracie prsia na lesných
hríboch, ryža, uhorka ● Francúzske
zemiaky ● Šalát fazuľový so salámou
a chrenom, pečivo ● Zapekaný bravčový rezeň so syrom, zeleninová obloha ● Muffiny s čokoládou, kakao ●
Bageta s pikantným mäsom ● Ovocný balíček.
Utorok
Polievky: šošovicová kyslá, frankfurtská, pečivo.
● Vyprážaný syr, zemiaky, tatárska
omáčka ● Hovädzie mäso námornícke, tarhoňa, šalát ● Lazane mäsové
● Šalát mrkvový s marhuľami ● Kuracie prsia s brokolicou a mandľami,
zeleninová obloha ● Zapekané palacinky s tvarohom ● Bageta Gurmán
● Mliečny balíček.
Streda
Polievky: prešporská, krúpková, pečivo.
● Bravčové mäso na čínsky spôsob,
ryža, šalát ● Pečené morčacie stehno, červená kapusta, knedľa ● Zemiakové placky, zakysanka ● Lahôdkový šalát, pečivo ● Plnené hovädzie
mäso, zeleninová obloha ● Šúľance
s makom ● Bageta syrová ● Ovocný
balíček.
Štvrtok
Polievky: mexická, bryndzová so
strúhaným cestom, pečivo.
● Kuracie stehno na smotane s hlivami, cestovina ● Husárska roláda,
zemiaková kaša, uhorka ● Pizza diabolská ● Grécky šalát, pečivo ● Pečená ryba s bylinkami, mexická zelenina ● Buchty na pare s lekvárom,
kakaová posýpka, kakao ● Bageta
moravská ● Mliečny balíček.
Piatok
Polievky: zeleninová s rajbaničkou,
pohronská, pečivo.
● Hovädzí guláš maďarský, knedľa ●
Bravčový rezeň prírodný, zeleninová
ryža, šalát ● Štefanská sekaná pečienka, zemiakový prívarok, chlieb ●
Windsorský šalát, pečivo ● Hubové
rizoto, uhorkový šalát ● Kysnutý koláč marhuľový, kakao ● Bageta s kuracím mäsom ● Ovocný balíček.
Sobota
Polievka: stupavská zabíjačková, pečivo.
● Vyprážaný bravčový rezeň, zemiakový šalát s majonézou ● Kuracie prsia orientálne, slovenská ryža, uhorka ● Bageta syrová.
Nedeľa
Polievka: paradajková, pečivo.
● Bravčové stehno nitrianske, knedľa ● Morčacie prsia na zelenine,
ryža, cvikla ● Bageta s pikantným
mäsom.
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NOC MÚZEÍ A GALÉRIÍ

Radnica
15. – 17. hod.: Nie ma mamko, nie ma tuho...
(tvorivé dielne)
Meštiansky dom
18. hod.: Večer u Bendíkov
(vernisáž autorskej výstavy)
20.30 hod.: Spálená večera
(divadelné predstavenie D. Kovačeviča)

V dňoch 25. - 27. mája sa na Námestí
generála M. R. Štefánika konajú Dni
mesta Brezna 2017.
V prvý deň osláv vystúpi Otto Weiter.
Dňa 26. mája sa predstaví Dominika
Mirgová, HEX a 27. mája vystúpi Marián Čekovský a Čechomor.
...
Pod Skalkou v Brezne sa 28. mája
uskutoční podujatie pre rodičov a deti
Cesty rozprávkovým lesom. Vstup do
rozprávkového lesa je od 9. - 12. hodiny a program potrvá do 14. hodiny.

Aj my sme
oslavovali

osobné
zámeno

Inzertná služba

Predám 3-izbový byt v OV v
Brezne.
Kontakt: 0918 867 596
...
Predám unimobunku, cena dohodou.
Kontakt: 0905 543 086

Majstrovstvá Slovenska 2017
V. Kúkolová
noviny@zelpo.sk

Spomienky
„Stíchlo srdce tvoje, stíchol i tvoj hlas, odišla
si v tichu a rozlúčiť sa nebol čas. Ťažko je nám
bez teba, smutno je nám všetkým a už nič nie je
také, aké bolo predtým.“
Dňa 9. mája uplynulo trinásť rokov od chvíle,
čo nás navždy opustila naša drahá mama, stará
mama a sestra
Božena VAŇOVÁ z Podbrezovej.
Tí, ktorí ste ju poznali, venujte jej spolu s nami
tichú spomienku.
S láskou a úctou spomíname
...
Dňa 12. mája uplynulo deväť rokov odvtedy,
ako nás navždy opustila milovaná manželka
a mama
Mária JAROŠOVÁ z Brezna.
S láskou a úctou spomínajú manžel, syn a ostatná rodina
...
„More lásky si so sebou vzala, hory bolesti
zanechala, prázdno je tam, kde znel tvoj hlas,
spomienka na teba zostáva v nás.“
Dňa 15. mája sme si pripomenuli prvé smutné
výročie odvtedy, ako nás navždy opustila naša
drahá
Anna DANIELIČOVÁ z Podbrezovej.
S láskou a úctou spomína celá rodina
...
„Prestalo srdiečko tĺcť, prestali ústa sa smiať,
budeme otecko drahý, stále na teba spomínať.“
Dňa 20. mája si pripomenieme prvé smutné
výročie, ako nás navždy opustil milovaný manžel, otec, brat a starý otec
Ing. Ján HÔRČIK z Brezna.
Venujte mu prosím spolu s nami tichú spomienku.
S láskou spomínajú manželka a deti s rodinami
...
„Odišiel tíško, už nie je medzi nami, no v srdciach našich žije spomienkami.“
Dňa 20. mája uplynie sedem rokov odvtedy,
ako nás navždy opustil náš drahý otec, starý
otec, brat a svokor
Jaroslav POBOŽNÝ z Podbrezovej.
S láskou a úctou spomíname

Pozývame vás

Včera sme oslávili Medzinárodný deň
múzeí. Komunita múzejníkov si ho pripomína už štyridsať rokov. Väčšina múzeí na svete počas víkendu okolo tohto
termínu pripravuje množstvo aktivít pre
svojich návštevníkov. Na Slovensku sa
v ostatnom čase ujal projekt Noc múzeí
a galérií. Mnohé múzeá a galérie zostávajú otvorené aj v noci a ponúkajú svojim návštevníkom nevšedné zážitkové
programy.
Aj my sme pripravili niekoľko podujatí
so zámerom priblížiť naše dejiny najmä
mladým. O našich podujatiach sa dočítate v nasledujúcom čísle.
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Víťazné družstvo žiačok z KO ŽP Šport
(1551) – zľava: Naďa Poliaková (545), Zuzana Lopušná (469) a Daniela Mócová (537)

Dňa 29. apríla 2017 sa v kolkárni Domu
športu ŽP v Podbrezovej konali Majstrovstvá Slovenska v kategórii žiakov a žiačok,
ktorých priebeh zhodnotil tréner našej
mládeže Bystrík Vadovič:
- Šampionát otvorila kvalifikácia na 60
hodov, v ktorej štartovalo 26 chlapcov
a 21 dievčat. Dvanásť najlepších hráčov
z každej kategórie postupovalo do finále
jednotlivcov, ktoré odohrali na 60 hodov.
Súčet výkonov v kvalifikácii a vo finále v kategórii žiakov: 1. Marián Benický (576) ŠKK
Trstená, 2. Lukáš Nesteš (551) TJ Rakovice,
3. Samuel Banas (548) MKK Piešťany. Zo
žiakov nášho klubu bol 4. Filip Bánik (547),
ktorého od medaily delil len jeden kolok,
11. Andrej Balco 485. Do finále nepostúpili: 20. Matúš Bánik/210, 22. Sebastián Kaclík/202, 24. Jakub Jariabka/192. Zo žiačok
bola 1. Naďa Poliaková (545) a 2. Daniela
Mócová (537) obidve z KO ŽP Šport Podbrezová, 3. Michaela Babková (512) Inter
Bratislava. V prvej dvanástke z nášho klubu

Družstvo žiačok obhájilo titul

skončili: 6. Michaela Kánová (488), 8. Zuza- 9. FTC Fiľakovo (633)
na Lopušná (469), 9. Ema Viglaská (467), 12. 10. KO ŽP Šport Podbrezová IV (600, M. BáLucia Oszagyanová (432). Do finále nepos- nik, Jariabka, L. Plavuchová)
túpili z 19. miesta Lucia Plavuchová (192) a
Našou najlepšou hráčkou bola Naďa Poliaz 21. miesta Zuzana Plavuchová (134).
ková, získala tri zlaté medaily (v kombinácii,
Ako sa darilo našim hráčom vo finále?
vo finálovom štarte jednotlivcov a v druž- V kategórii žiakov zvíťazil Samuel Banas stvách). Som rád, že sme zopakovali víťaz(290) z MKK Piešťany, 2. bol Lukáš Nesteš stvo z minulého roka a obhájili titul majstra
(275) z TJ Rakovice a bronz si vybojoval náš SR. Gratulujem svojim zverencom k zisku
žiak Filip Bánik (269) a na siedmom mieste medailí a ostatným k predvedeným výkoskončil ďalší náš hráč Andrej Balco (246). nom. Bolo to super.
V kategórii žiačok prvé dve priečky patrili Výborné výsledky na šampionáte, to je
našim hráčkam – zvíťazila Naďa Poliaková
(269), striebro si odniesla Daniela Mócová
(266) a bronz Michaela Babková (258) z Interu Bratislava. Ďalšie
naše hráčky obsadili:
5. miesto Michaela
Kánová (250), 7. Ema
Viglaská (238), 9. Zuzana Lopušná (222),
12. Lucia Oszagyanová
(181).
Ako sa vám darilo
v súťaži družstiev?
- V kvalifikácii súťaže Spoločné foto úspešných mládežníkov...
družstiev hralo desať
tímov a do finálových bojov postupovali vstupenka do reprezentácie.
štyri najlepšie družstvá. Náš klub mal v bo- Áno, vo Svetovom pohári žiakov v nejoch o titul štyri tímy, z toho dvoch horúcich meckom Dettenheime, v kategórii žiakov,
kandidátov na medaily.
nás bude reprezentovať Filip Bánik a na
Výsledky:
Majstrovstvách sveta dorastencov v nemec1. KO ŽP Šport Podbrezová II (1551,Lopuš- kom Dettenheime, v kategórii U18, dorastená, Poliaková, Mócová)
nec Marek Švantner. Sprevádzať ich budem
2. ŠKK Trstená I (1531)
ako tréner SVK, spolu s mojim asistentom
3. KO ŽP Šport Podbrezová I (1520, F. Bá- Danielom Mócom a trénerkou dorasteniek
nik, Balco, Kánová)
SVK bude Dana Klubertová.
4. ŠKK Trstená II (1389)
Prezradíte nám, čo vás okrem uvedených
5. ŠKK Trstená III (744)
májových akcií ešte čaká?
6. ŠK Modranka (696)
- V Dome športu ŽP sa 18. júna 2017 usku7. Lokomotíva Vrútky (694)
toční už tretí ročník turnaja ŽP CUP U14 žia8. KO ŽP Šport Podbrezová III (682,Viglas- kov a žiačok. Na túto poslednú akciu tohtoká, Oszagyanová, Kaclík)
ročnej sezóny vás srdečne pozývame.
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Na prahu futbalovej Európy
1. FC Tatran Prešov – FO ŽP Šport Podbrezová 0:2 (0:1)
Góly: 43. Kochan (pen.), 70. Viazanko
Na zápas proti Prešovu sme nastúpili
v jeho prechodnom obydlí,v Poprade
a od začiatku sme mali viac z hry. Do
prvej vážnej šance sa dostal už v 10.
minúte Miroslav Viazanko, ktorý však z
hranice päťky bránu Taliana prestrelil.
Domáci odpovedali hlavičkou Dzuríka,
z rohového kopu, tesne vedľa. V 19.
minúte pálil spred šestnástky, po nariadenom priamom kope, nad Matej
Kochan a podobne dopadol na druhej
strane Petko, ktorý šibenicu Kuciakovej
brány minul iba o niekoľko centimetrov. Pablo Podio zahral v 39. minúte rohový kop a center spadol medzi Vajdu
a Kostelného, ktorí ešte nestrieľali, ale
po odraze prišla rana z hranice pokutového územia. Talian loptu ešte vyrazil,
no Viazanko, z hranice päťky, namieril
tesne vedľa troch žrdí. Gólu sme sa do
polčasu predsa len dočkali. Po narážačke Turňu s Viazankom vnikol do pokutového územia prvý menovaný. Petko ho
sklzom poslal na zem a nariadený pokutový kop premenil Matej Kochan (0:1).
Prvú dobrú možnosť v druhom polčase
mal Bernadina, ktorý najprv prihral na
krídlo Viazankovi, aby následne jeho

center hlavou zakončil tesne nad bránu. O chvíľu neskôr poslal z hĺbky poľa
krásnu prihrávku Kochan, čím vyslal
do samostatného nájazdu Viazanka,
ktorý si posadil Taliana, lenže pred
bránkovou čiarou zakročil Keresteš a
nepustil loptu do siete. Udrieť mohol
hneď po svojom príchode na hraciu
plochu aj Mikuš, ktorý takmer ťažil zo
skvelej práce Kochana, avšak zakončenie nášho útočníka bolo zablokované.
V 65. minúte tvrdo vypálil Hovančík
len do Viazanka, takže dopredu prešli hostia, lenže strela Turňu, po zaseknutí si Kačala, minula cieľ. Presne
dvadsať minút pred koncom riadneho
hracieho času sa presadil aj jeden z
najlepších hráčov na ihrisku Miroslav
Viazanko. Akciu pred šestnástkou začal Bernadina, prihral Kochanovi a ten
poslal loptu pod seba. Mikuš ju ešte
minul, avšak skúsený záložník sa pred
prázdnou časťou brány nemýlil (0:2).
„Tam už nebolo o čom. Matej mi dal
vynikajúcu prihrávku, prakticky som to
iba zasunul do prázdnej brány. Bola to
povinnosť dotiahnuť to do konca,“ opísal gólový okamih Miroslav Viazanko.
Necelých desať minút pred koncom ro-

FK DAC 1904 Dunajská Streda – FO ŽP Šport Podbrezová 2:2 (1:1)
Góly: 24. Šafranko, 59. Vida – 28. Mikuš,
63. Bernadina.

Loptový kúzelník Pablo Podio objektívom A. Nociarovej

Najv š e s t ra n ne j š í
h rá č l i g y
Poprad sa stal dejiskom finále Súťaže zručností futbalistov Fortuna ligy.
Mimoriadne dramatické vyvrcholenie nakoniec prinieslo úspech pre farby FO ŽP Šport Podbrezová, hoci bol
veľkým ašpirantom na celkový triumf Jakub Paur. Stredopoliar Trenčína,
ako jediný zo súťažiacich, splnil najnáročnejšiu úlohu a premenil populárnu „15-tisícovú strelu“. Za presný pokus, do koša zaveseného na konštrukcii, dostal 11 bonusových bodov. Zároveň vyhral disciplínu „vzdušný
slalom“, v ktorom hráči viedli loptu pomedzi kužele tak, aby im nespadla
na zem, ani to mu však napokon na víťazstvo nestačilo. O jediný bod ho
predstihol náš Pablo Podio. Argentínsky stredopoliar nazbieral spoločne
s Adriánom Kopičárom zo Senice a Martinom Válovčanom zo Zlatých Moraviec najviac bodov v disciplíne „minibránky“, v ktorej súťažiaci museli
trafiť päť malých bránok v rôznej vzdialenosti. Podio bol druhý najlepší,
za spomínaným Paurom, vo vzdušnom slalome a mal aj druhú najtvrdšiu
strelu za ďalším Trenčanom Igorom Šemrincom, ktorý v tejto súťaži dominoval už aj v jesennej kvalifikačnej fáze Súboja zručností. Víťazný futbalista
„Železiarov“ nazbieral 40 bodov, druhý Jakub Paur 39, na treťom mieste
skončil útočník Ružomberka Miloš Lačný s 37 bodmi. Gratulujeme!
Z podkladov zpfutbal.sk
spracoval M. Jančovič

Majstrovstvá Slovenska
jednotlivcov 2017
M. Kozák

4. miesto Dominika Kyselicová 1105

Majstrovstvá Slovenska jednotlivcov
na rok 2017 v kategórii dorastenky,
sa uskutočnili v Rakoviciach bez účasti
našich hráčok.
Dorastenci 29. – 30. apríla bojovali
o titul v Sučanoch.
Dorastenci
Kombinácia:
5. miesto Marek Švantner 1124
20. miesto Ivan Malček 522
Jednotlivci finále:
9. miesto Marek Švantner 523
V rovnakom termíne odohrali juniorky šampionát v Rakovciach a juniori
v Pobedime:
Juniorky
Kombinácia:
1. miesto Michaela Ďuricová 1153
2. miesto Janka Poliaková 1148

Jednotlivci finále:
1. miesto Michaela Ďuricová 591
2. miesto Janka Poliaková 558
3. miesto Dominika Kyselicová 553
Juniori

Kombinácia:
4. miesto Marek Štefančík 1152
11. miesto Tomáš Dziad 1123
15. miesto Radovan Balco 544
18. miesto Michal Dilský 537
22. miesto Michal Babčan 534
Jednotlivci finále:
3. miesto Marek Štefančík 586
O titul majstra Slovenska bojovali
ženy vo Veľkom Šariši, muži v Starej
Turej, seniorky v Rimavskej Sobote

Tri kolá pred koncom čakal na FO ŽP
Šport Podbrezová veľmi náročný duel
na pôde Dunajskej Stredy, tímu, ktorý na jar ešte neokúsil chuť porážky.
Zverenci trénera Csabu Lászlóa ťahali
pred stretnutím skvelú sériu štrnástich
ligových zápasov bez prehry. Tá začala
ešte v novembri minulého roku. Navyše, Dunajskostredčania posledných päť
zápasov vyhrali. Kvôli kartám vypadli
Patrik Vajda, Róbert Polievka a chýbal
aj Lazar Djordjević. K dlhodobejšie zraneným sa pridalo toto trio, a tak sa na
lavičku dostalo niekoľko dorastencov
a v základnej zostave došlo k posunom.
Na ľavú stranu defenzívy naskočil Lukáš
Migaľa, Vajdu v strede poľa nahradil
stopér Ľuboš Kupčík. Už v štvrtej minúte sa o prvú vážnejšiu situáciu postaral
Matúš Mikuš, ktorý si spravil priestor
cez Michalíka a zakončil len tesne nad
bránu. Po štvrťhodine hry dokonca Miroslav Viazanko, po skvelej práci Lukáša Migaľu, dostal loptu do siete, lenže
hlavný arbiter hru vrátil pred šestnástku, odkiaľ nariadil priamy kop a presný
a seniori vo Vrútkach:
Ženy
Kombinácia:
10. miesto Dana Klubertová 1086
11. miesto Kristína Diabelková 1074
13. miesto Dominika Skalošová 536

zásah skúseného záložníka Podbrezovej
neuznal. A tak platilo „nedáš dostaneš“,
keď sa na druhej strane presadil náš
bývalý hráč Pavol Šafranko. Loptu si z
krídla naviezol do streleckej pozície a
aj vďaka teču kapitána Kostelného ju
usmernil do brány (0:1). Prešli však iba
štyri minúty a aktívny Matúš Mikuš rozvlnil sieť za súperovým brankárom. K
zakončeniu sa dostal po aktivite Matúša
Turňu a Endyho Bernadinu, keď dorazil
loptu prudko pod brvno. Otočiť skóre v
prospech Podbrezovej mohol Viazanko,
no z hranice šestnástky namieril tesne
nad. V 37. minúte sa hrdinom „Železiarov“ stal Matúš Turňa, ktorý dokázal v
poslednej chvíli odkopnúť loptu na roh
pred Vidom. V závere prvého dejstva
sa Pablo Podio dostal k niekoľkým priamym kopom, no bez gólového efektu.
Druhý polčas začínal trochu opatrne, ale
postupom času sa vrátila hra do zabehnutých koľají. Domáci hráči sa aj druhýkrát dostali do vedenia, keď Šafranko
našiel Vidu a ten z hranice päťky prekonal Kuciaka (2:1). Opäť však prešli iba
štyri minúty a Podbrezová vyrovnala.
Pablo Podio vyslal krásnu strelu z diaľky
do brvna, lopta sa od brvna odrazila do
10. miesto Tomáš Dilský 588
12. miesto Tomáš Pašiak 587
13. miesto Martin Kozák 583
Seniorky
13. miesto Eva Bábelová 485

Z podkladov zpfutbal.sk
spracoval M. Jančovič

zohral priamy kop centrom na hranicu
malého vápna Podio, tam si nabehol
Vajda, no k lopte mu kúsok chýbal a
tak skončila tesne vedľa brány.
Karol Praženica po stretnutí hodnotil: „Predpokladali sme, že to bude
ťažký zápas, čo sa v prvom polčase aj
potvrdilo. Domáci vstúpili lepšie do
stretnutia, boli aktívnejší, dôraznejší.
Postupne sa ale hra vyrovnala a v závere prvého dejstva sme sa dostali do
vedenia. Ani po zmene strán sme sa
nezatiahli pred vlastnú bránku, snažili
sme sa byť aktívni smerom dopredu,
čo sa nám aj darilo a boli sme za to
odmenení. Nevyužili sme síce niekoľko
dobrých príležitostí, no našťastie sme
strelili druhý, poisťovací gól. Sme veľmi radi, že máme tri body a zostávame
v hre o tie priečky, na ktorých chceme
byť.“
1. FC Tatran: Talian – Petko, Dzurík,
Keresteš, Kačala – Kubus (65. Katona),
Micherda, Hovančík, Trebuňák (82.
Straka) – Streňo – Rolinc.
FO ŽP Šport: Kuciak – Turňa, Krivák,
Kostelný, Djordjevič – Vajda, Podio
– Viazanko (55. Mikuš), Kochan (83.
Kuzma), Polievka
– Bernadina (88.
Kupčík).
brankára Slávika,
následne do žrde
a potom pred
Bernadinu, ktorý
svojou bojovnosťou zaskočil súpera a
dorazil (2:2). Veľké príležitosti priniesol
začiatok posledných desiatich minút
riadnej hracej doby. Najskôr sa Martin
Kuciak blysol proti presnému zakončeniu Mervóa k žrdi a z kontry Podbrezovej prišla strela Mateja Kochana nad.
V závere tlak domácich síce prišiel, ale
nebol nijako zdrvujúci a preto z horúcej
pôdy berieme cenný bod za remízu 2:2.
Tréner Karol Praženica hodnotil: „Zápas skončil výsledkom, ktorý zodpovedá
jeho priebehu. Domáci dvakrát viedli,
ale vždy sme dokázali vyrovnať. Snažili
sme sa hrať aktívne, aby sme neumožnili domácim hrať svoju hru. Spokojný
som v tom zmysle, že hráči nesklonili
hlavy a dokázali vyrovnať. Výsledok je
spravodlivý.“
FK DAC 1904: Slávik – Živković, Michalík
(85. Sarr), Huk, Davis – Ljubicić – Pačinda, Ľupták (71. Mervo), Aluku (64. Kontár), K. Vida – Šafranko.
FO ŽP Šport: Kuciak – Turňa, Kostelný,
Krivák, Migaľa (66. Magda) – Kupčík,
Podio – Viazanko, Kochan (90. Káčerík),
Bernadina – Mikuš (77. Kuzma).
Aj tohtoročný šampionát sme zvládli
výborne, Kolkársky klubu ŽP Šport
opäť patril k úspešným klubom so ziskom 14 medailí.

Jednotlivci finále:
9. miesto Dana Klubertová 536
11. miesto Kristína Diabelková 521
Muži
Kombinácia:
1. miesto Peter Nemček 1243
6. miesto Milan Tomka 1203
7. miesto Erik Kuna 1199
10. miesto Tomáš Dilský 1192
11. miesto Bystrík Vadovič 1185
12. miesto Tomáš Pašiak 1181
13. miesto Martin Kozák 1177
Jednotlivci finále:
1. miesto Peter Nemček 624
2. miesto Milan Tomka 624
6. miesto Erik Kuna 610
8. miesto Bystrík Vadovič 596

Finalisti Majstrovstiev Slovenska v kolkárni v Starej Turej, dolný rad zľava - v
strede medailisti Milan Tomka (2. miesto vo finále) a Peter Nemček (víťaz kombinácie a finále)
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