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Z pohľadu plnenia výrobných úloh a tech-
nologických inovácií môžem hodno  ť prvý 
polrok 2017 ako úspešný. V oceliarni za 
prvých šesť mesiacov tohto roka prekro-
číme objem výroby stanovený vo fi nanč-
nom pláne zhruba o 9 400 ton.

Za spolupráce projektovej organizácie 
ŠPTÚ Bratislava bol vypracovaný inves-
 čný zámer, ktorý bol v máji 1977 pred-

ložený k posúdeniu na GRHŽ v Prahe. 
V zmysle smerníc Ministerstva školstva 
bol vypracovaný na II. veľkostnú skupinu, 
t.j. na výchovu 720 učňov, čo zodpovedalo 
železiarňam s ohľadom na ich rozvoj.

Región čítajte na 3. strane

Redakcia čítajte na 5. strane

Priebeh súťaže v energe  ke hodno    Mi-
lan Medveď, vedúci strediska v starom 
závode – pracoviská vodné elektrárne 
(HC Jasenie, HC Dubová,  HC Piesok, MVE 
Predajná a vtokové zariadenia), vstupná 
rozvodňa, rozvodňa ZPO, údržba plyno-
vých kotolní, energetických rozvodov 
a rozvodov technických plynov, čerpacia 
a fi ltračná stanica, čerpacia stanica oteple-
ných vôd, rozvody pitnej a úžitkovej vody...

Pred horúčavami, neznesiteľným dusnom 
a teplom v bytoch i prehriatych automo-
biloch, pomáha v dnešnej dobe klima-
 zácia. Ľudia si však začali klásť otázku, 

aký vplyv na náš organizmus klima  zácia 
vlastne má. Podľa poznatkov odborníkov 
je to veľmi aktuálna otázka.

Podbrezová juniori, hráči B  mu mužov, 
v nedávno skončenej sezóne tretej ligy sku-
piny Stred obsadili v konečnom účtovaní 
druhú pozíciu. O tomto úspechu rozhodli 
posledné zápasy, v ktorých naši hráči do-
kázali bodovať naplno. Do druhej najvyššej 
súťaže na Slovensku mal právo postúpiť 
jednoznačný líder z Liptovského Hrádku, 
no nakoniec sa vedenie tohto tímu roz-
hodlo upus  ť od podania prihlášky, a tak si 
naše B mužstvo zahrá v ročníku 2017/2018 
druhú najvyššiu súťaž na Slovensku!

Rád si vyberám netradičné dovolenky v 
odľahlejších, či neznámejších destiná-
ciách, v minulosti absolvované na mo-
torkách, teraz skôr „motorke na 4 kole-
sách“ – kabriolete. Zúčastnil som sa ale 
aj zájazdov organizovaných hromadne 
prostredníctvom cestovných kancelárií.

Stretnutie 
po 25 rokoch

80 rokov 
organizovanej 
výučby

Súťaž medzi 
zmenami

Pozor na klimatizáciu

Postup 
do druhej ligy

Vaše netradičné 
dovolenky

Železiarne Podbrezová čítajte na 3. strane

Súkromné školy čítajte na 4. strane

Železiarne Podbrezová čítajte na 4. strane

ŠK Šport čítajte na 5. strane

FK Šport čítajte na 8. strane

Ubehlo už štvrťstoročie odvtedy, ako sme 
v máji 1992 maturovali v  SOU-h Podbre-
zová – Lopej, v odbore hutník operátor 
pre tvárnenie kovov. Každý z nás sa vydal 
za svojimi plánmi do budúcnos  .

Pokračovanie na str. 4 

Pokračovanie na str. 2 

Pokračovanie na str. 2 
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S riaditeľom NsP Brezno,  n.o. ,  Ing.  Jaroslavom MAČEJOVSKÝM

„Základom vzťahu lekár a pacient 
je dôvera,  slušnosť ,  etika,  vzájomná úcta a  rešpekt.“

Pán riaditeľ, začnime priamo „in medias 
res“. Ako sa cí  te po štyroch mesiacoch 
na novom poste?
   - Musím priznať, že si neraz spomeniem 
na pesničku „Osmý den schází nám...“ 
Funkcia riaditeľa nemocnice, to je súbeh 
všetkých činností, od riadiacich, mana-
žérskych, personálnych, až po tie eko-
nomické, ale s jedným veľkým ale, že za 
každým číslom, rozhodnu  m, je človek, 
ľudský život. Na poznanie celého chodu 
nemocnice, ľudí, procesov, je to predsa 
len krátka doba, hoci už som mal možnosť 
spoznať zopár úžasných ľudí. Silnejšie si tu 
uvedomujete aj hodnotový rebríček. Zdra-
vie sa ľahšie stra   ako získa späť a občas 
ma mrzí, ak  , ktorým ho naša nemocnica 

pomohla získať späť, to berú 
ako samozrejmosť.
Za prvoradý cieľ ste na za-
čiatku označili zachovanie 
komplexnos   poskytovania 
širokospektrálnej zdravot-
nej starostlivosti a exis-
tenciu základných oddele-
ní ústavnej starostlivosti. 
Z dnešného pohľadu, je 
toto predsavza  e reálne?
  - Spádová oblasť okresu Brezno predsta-
vuje viac ako 65  síc obyvateľov a k tomu 
možno ešte pridať rozvíjajúci sa cestovný 
ruch v našom regióne. Za posledné tri 
roky je v nemocnici ročne hospitalizo-
vaných približne deväťtisíc pacientov. 
K dnešnému dňu má nemocnica 29 špe-
cializovaných ambulancií. Takže určite 
áno, ale k tomu treba aj kvalifi kovaných 

lekárov, sestry, atď.
Nie je  ta jomstvom, že 
s l o ve n s ké  zd ravo t n í c -
tvo je v kríze. Nedosta-
tok všeobecných lekárov 
a odborníkov, nedostatok 
stredného zdravotníckeho 
personálu. Ako riešite tento 
problém vy?
  - Nemocnica si zakladala, 

a aj naďalej bude, na kvalifikovanom 
personálnom potenciáli, ktorý je schopný 
a spôsobilý efektívne vykonávať kaž-
dodenné povinnos   na vysokej úrovni. 
K dnešnému dňu má vyše 600 zamest-
nancov, ktorí sa každodenne podieľajú 
na efek  vnej prevádzke zdravotníckeho 
zariadenia. Nedostatočný počet lekárov 
a sestier, aj pôrodných asistentiek, ne-
obchádza ani našu nemocnicu. Jedným 

z primárnych dôvodov je aj nízke fi nančné 
ohodnotenie. Vysoký vek zdravotníckeho 
personálu je ďalším rizikovým faktorom. 
Vysoké percento kvalifi kovaných zdravot-
níckych pracovníkov sa nachádza v pred-
dôchodkovom, či dôchodkovom veku. 
Nemocnica zamestnáva skoro 80 lekárov, 
z nich až 40 percent má nad 51 rokov. 
  Situáciu riešime tým, že sa snažíme ľu-
ďom vytvoriť adekvátne podmienky, aby 
v prvom rade neodchádzali, čo súvisí aj s 
tvorbou novej fi remnej kultúry v stále sa 
rozvíjajúcej organizácii, ktorá umožňuje 
sebarealizáciu a osobný rozvoj svojich za-
mestnancov s cieľom dosiahnu  a lojality 
a hrdos   k breznianskej nemocnici.
  V snahe o udržanie kvalifikovaných 
zdravotníckych zamestnancov sa samoz-
rejme zaoberáme aj platovou otázkou, 

„Na podmienky, ktoré tu majú vytvorené vaši 
študenti, športovci, pozerám s veľkým rešpektom.“

P r e z i d e n t  S O V  A n t o n  S i e k e l  n a v š t í v i l  a j  n a š e  š k o l y

Pán prezident, po zvolení do 
funkcie ste konštatovali, že 
je radosť pracovať s ľuďmi, 
ktorých viete spojiť, je to 
veľmi perspektívne na to, 
aby ste mohli v budúcnos   
diskutovať aj o ťažších té-
mach. Uplynulo niekoľko mesiacov, bol 
ten úsudok správny?
 - Som veľmi rád, že sa mi aj v praxi po-
tvrdzuje, že ten úsudok bol správny. Vždy 
som hovoril, že v diskusiách môžeme nájsť 
veľa bodov, v ktorých sa môžeme názo-
rovo rozísť, ale našou úlohou je nájsť  e, 
ktoré nás spájajú a za  aľ sa nám to darí. 
Nedávno sme mali valné zhromaždenie 
a jednoznačne sme dostali mandát, aby 
sme vytvorili strešnú organizáciu pod 
gesciou SOV. Takže z tohto pohľadu som 
veľmi spokojný a cí  m podporu. Vždy som 
hovoril, že to nie je len o jednotlivcovi, 
ale o kolektíve ľudí. Najpodstatnejšie, 

keď chceme niečo docieliť, 
je mo  vovať ľudí. Samozrej-
me, život prináša rozličné 
situácie a niekedy musíme 
čeliť aj nie najpríjemnejším, 
ale v globále hodnotím, že 
na SOV pracujú ľudia zanie-
tení pre šport a odovzdávajú 
mu všetko a myslím, že to je 
najpodstatnejšie.

Čo vás najviac trápi?
Nepovedal by som, že trápi, ale intenzívne 
sa zaoberáme XXIII. Zimnými olympijskými 
hrami v juhokórejskom Pjongčangu, ktoré 
sa uskutočnia od 9. do 25. februára 2018.
Čo pociťujete ako najväčší problém v slo-
venskom športe?
 - Sú to fi nancie, infraštruktúra..., ale ja 
som mal počas môjho športového živo-
ta možnosť presvedčiť sa, že v športe, 
pracujú ľudia aj na dobrovoľníckej báze. 
Nie je to vždy len o peniazoch, veľmi nám 
pomôžu, ale samo o sebe nič nevyriešia. 
Rád robím s ľuďmi, ktorí majú zanietenosť 

Dňa 23. júna 2017 navš  vil Železiarne Podbrezová predseda SOV Anton Siekel. 
Stretol sa s Predstavenstvom ŽP a.s. Následne navš  vil  Súkromné gymnázium 
ŽP, sprevádzaný členmi predstavenstva  M. Niklovou a V. Sotákom ml., zároveň 
viceprezidentom FK ŽP, si spolu s vedením súkromných škôl, riaditeľkou SG ŽP 
K. Zingorovou a riaditeľom SSOŠH ŽP I. Majerom prezreli areál škôl, telocvičňu, 
fi tness,  posilňovne. Pri rozlúčke sme sa opýtali:

Zľava: D. Weiss, žiak SG ŽP, futbalista FK ŽP, A. Siekel, prezident SOV, L. O   nger, žiak SG ŽP, 
člen reprezentačného družstva kadetov v biatlone, zúčastnil sa EOH de   a mládeže v Turecku 
v roku 2017 a V. Soták ml., člen Predstavenstva ŽP a viceprezident FK ŽP.
 Foto: I. Kardhordová

Foto: I. Kardhordová

Po 25. riadnom valnom zhromaždení ŽP a.s.

   Dvadsiate piate riadne valné zhro-
maždenie akciovej spoločnos   Železiar-
ne Podbrezová sa konalo 27. júna 2017 
v Dome kultúry ŽP, za účas   akcionárov 

to 6 percentný nárast. Z celkového ob-
jemu bolo 217 183 ton použitých pria-
mo pre vlastnú výrobu oceľových rúr 
a 76 443 ton sme odpredali externým 
odberateľom. Podobne, ako v minulých 
rokoch, bolo aj v roku 2016 zrealizova-
ných viacero technologických zmien. 
Napríklad, v oceliarni sme upravili 
režim čerenia ocele za účelom zníženia 
množstva nekovových vmestkov v oce-
li. Na zariadení pre plynulé odlievanie 
ocele sme postupne upravili parametre 
nábehových štartovacích rýchlos   pre 
všetky vyrábané formáty a v júni sme 
úspešne otestovali výrobu doposiaľ 
najmenšieho kvadrátu 105 mm. Vo 
valcovni rúr sa nám v priebehu minu-
lého roku osvedčil nový riadiaci systém 
New Carta, čím sa podarilo dosiahnuť 
historicky najnižšie materiálové vstupy 
na jednu vyrobenú tonu valcovaných 
rúr. Na zníženie materiálových vstu-
pov mala  ež vplyv zmena úkosov na 

zastupujúcich 90,299 percenta základ-
ného imania spoločnos  .
   Po otvorení a schválení orgánov 
valného zhromaždenia nasledovalo vy-
stúpenie predsedu predstavenstva Ing. 
Vladimíra Sotáka, ktorý predniesol roč-
nú správu predstavenstva o podnikateľ-

skej činnos  , stave jej majetku a fi nanč-
nom hospodárení spoločnosti za rok 
2016 a informoval o podnikateľskom 
zámere na ďalšie obdobie.  Okrem iné-
ho konštatoval: „Predstavenstvo akcio-
vej spoločnos   Železiarne Podbrezová 
hodno   výsledky hospodárenia za rok 
2016 ako celkovo úspešné, aj napriek 
tomu, že sa nepodarilo splniť všetky 
ciele stanovené vo vykonávacom pláne. 
Kladný výsledok hospodárenia sme 
dosiahli vďaka fi nančným inves  ciám, 
a to hlavne predajom dvoch dcérskych 
spoločnos   v Českej republike – ŽĎAS 
a.s. a TS Plzeň a.s., a prijatým dividen-
dám. V priebehu roka 2016 sa reali-
začné ceny našich výrobkov dostali na 
nižšiu úroveň, ako počas krízy v roku 
2009, čo spôsobilo, že aj napriek snahe 
všetkých zamestnancov dosiahla spo-
ločnosť prevádzkovú stratu. Vyrobili 
sme celkovo 293 626 ton ocele, čo je 
v porovnaní s minulým rokom o 21 421 
ton menej, ale v porovnaní s plánom je 
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Dňa 22. júna 2017 navš  vili Železiarne Podbrezová 
rožňavský diecézny biskup mons. prof. ThDr. PhDr. 
Stanislav Stolárik, PhD. a kňazi rožňavskej diecézy. 
Prehliadkou prevádzkarní sa oboznámili s výrobným 
cyklom a v Hutníckom múzeu ŽP načreli do našej bo-
hatej histórie. Popoludní navš  vili hrad Ľupča a Tále 
a.s. Mons. Stanislav Stolárik sa s nami podelil o svoje 
dojmy z návštevy:

Myslím si, že je 
radosť chodiť do školy, 
ktorá umožňuje nielen 

vzdelanie, ale aj pohybovo – 
športové aktivity a všetci tí, 

ktorí ju navštevujú, majú 
obrovské šťastie a môžu 

z toho maximálne vyťažiť.

Svoje rozhodnutie by nemenili ani dnes
P o  z á v e r ečn ý c h  s k ú š k a c h  o b r á b ačo v  k o v o v

O. Kleinová
noviny@zelpo.sk

Dňa 23. júna ukončilo záverečnými skúškami 
štúdium v učebnom odbore obrábač kovov 
pätnásť žiakov Súkromnej strednej odbor-
nej školy hutníckej Železiarní Podbrezová.  
Slávnostný akt preberania výučných listov 
sa konal za prítomnosti skúšobnej komi-
sie a členky Predstavenstva a personálnej 
riaditeľky ŽP Ing. Márie Niklovej. Riaditeľ 
školy Ing. Ivan Majer absolventom zablaho-
želal k úspešnému zavŕšeniu štúdia. Ing. M. 
Niklová, okrem iného, povedala: „Budeme 
veľmi radi, ak zostanete u nás pracovať 
a ak budete mať záujem, môžete si zvýšiť 
kvalifi káciu popri zamestnaní.“ Absolven   
dostali pamätné listy a úspešní reprezentan   
školy Michal Kamenský a Denis Zaplatilek 

aj ďakovné listy s darčekmi. Trieda získala 
500 eurovú finančnú odmenu, venovanú 
predsedom Predstavenstva ŽP Ing. Vladimí-

rom Sotákom za víťazstvo v súťaži „V zmysle 
Štatútu mo  vácie k bezpečnos   a ochrane 
majetku školy“.

Jakub ZACHAR
  - Myslím, že som si vybral dob-
re, bavilo ma to, v škole sa mi 
páčilo, idem robiť do valcovne 
bezšvíkových rúr.

Robert MUŠUKA
  - Šiel by som zase sem. Baví ma 
to, bez triednej učiteľky Vlasty 
Kyseľovej by som to však určite 
nezvládol. Idem robiť do valcovne 
bezšvíkových rúr a už sa teším.

Denis NIKOLAJ
  - Moje rozhodnu  e bolo správne 
a asi by som sa tak rozhodoval zno-
va. Spoznal som tu dobrých ľudí, 
dobrých majstrov, bolo tu fajn. Aj ja 
idem do valcovne bezšvíkových rúr.

Dominik FAČKA
  - Baví ma to, zasa by som sem 
šiel. Páčilo sa mi tu. Splnilo sa 
mi moje predsavza  e, v poho-
de bola škola aj prax... Robiť 
idem do centrálnej údržby.

pre prácu a bude ma tešiť, keď budú dobre 
zaplatení.
Dnes je Medzinárodný olympijský deň 
a vy ste na Slovensku jeho gestorom.
 - Dnes oslavujeme založenie Medziná-
rodného olympijského výboru. Ako lepšie 
osláviť takúto udalosť ako športom? Bol so 
veľmi rád, že v Banskej Bystrici sa na Me-
dzinárodnom dni stretli všetky generácie, 
od škôlkarov, až po najstarších športovcov, 
ktorí sú ešte stále veľmi aktívni. Banská 
Bystrica je európske mesto športu a dnes 
sme sa o tom presvedčili. Olympijský 
výbor bude pokračovať v podobných 
akciách. Osvety nikdy nie je dosť 
a my budeme hľadať ďalšie také prí-
ležitos  , ako v spolupráci s mestami, 
primátormi, starostom, dostaneme 
šport do rodín a medzi najmladšiu 
populáciu.
K tomu nepochybne prispievajú 
aj školy so športovým zameraním. 
Jednu ste si práve prezreli. Ako na 
vás zapôsobila?
  - Na podmienky, ktoré tu majú vy-

tvorené vaši študen  , športovci, pozerám 
s veľkým rešpektom. Je to veľký príklad pre 
ostatných. Myslím si, že je radosť chodiť do 
školy, ktorá umožňuje nielen vzdelanie, ale 
aj pohybovo – športové ak  vity a všetci  , 
ktorí ju navštevujú, majú obrovské šťas  e 
a môžu z toho maximálne vyťažiť.
Predseda Predstavenstva ŽP a.s. Vladimír 
Soták zhodno  l návštevu slovami:
  - Som veľmi rád, že prezident SOV Anton 
Siekel navštívil Podbrezovú. Mali sme 
možnosť zhovárať sa spolu niekoľko ho-
dín. Z jeho vízií o slovenskom športe som 

presvedčený, že na Slovensku je ideálna 
šanca, aby sme znova začali venovať po-
zornosť príprave mladej generácie. Ak 
chceme mať olympijských víťazov, maj-
strov sveta, Európy, treba tomu venovať 
oveľa viac pozornos  . Bol som potešený, 
že navš  vil aj naše súkromné gymnázium, 
stretol sa s našimi športovcami. Videl, že 
športová príprava u nás je na veľmi dobrej 
úrovni, že kvalita školy je veľmi vysoká. 
Podmienky, ktoré majú žiaci vytvorené, 
aby popri štúdiu športovali alebo popri 
športe študovali a boli dobre pripravení 

do života, je zárukou, že tu bude 
vyrastať zdravá mladá generácia. 
Jednoznačne je potrebné zdôrazniť, 
že ak chceme mať na Slovensku 
bezpečnejšie ulice, aby de   nepod-
liehali drogám a iným návykovým 
látkam, treba vytvárať podmienky, 
aby mohli športovať. Myslím si, že 
nový predseda SOV má jasnú víziu 
do budúcnos  , ako chce SOV viesť 
a som presvedčený, že aj s podpo-
rou poli  kov (bez nej to nejde), sa 
mu to podarí.

„Na podmienky, ktoré tu majú vytvorené vaši 
študenti, športovci, pozerám s veľkým rešpektom.“

Dokončenie zo str. 1 

Po 25. riadnom valnom 
zhromaždení ŽP a.s.

O. Kleinová
noviny@zelpo.sk

   -  Prichádzal som sem so zveda-
vosťou, ale aj s vďačnosťou za to, že 
tento región má  zamestnávateľa, 
ktorý ponúka prácu a dôstojný život 
pre toľké rodiny. Zároveň je to aj také 
centrum, odkiaľ vychádza posolstvo 
vo forme výrobkov do celého sveta. 
Chcem popriať, nech sa dobro, ktoré 
sa tu kumuluje, rozlieva ďalej. Moje 

„Nech Železiarne Podbrezová aj naďalej plnia svoj účel a svoje posolstvo.“

dojmy sú veľmi silné. Železiarne Pod-
brezová sú už dejinným bohatstvom 
regiónu. Prežili viac transformačných 
období, ktoré iste neboli ľahké pre 
konkrétnych ľudí. Vidíme, že dob-
rou vôľou a nebojím sa povedať 
aj s božím požehnaním, boli ťažké 
obdobia prekonané a nech je to tak 
aj v budúcnosti. Nech Železiarne 
Podbrezová aj naďalej plnia svoj účel 
a svoje posolstvo.

Dokončenie zo str. 1 

tŕňových tyčiach pretlačovacej stolice. 
Počas roka sme v štandardnej výrobe 
v košoch pretlačovacej stolice po prvý-
krát použili tvrdokovové valce, ktoré sú 
prínosom z pohľadu životnos   valcov, 
aj povrchovej kvality rúr. V ťahárni rúr 
bola jednou z najdôležitejších inves  cií 
inštalácia delenia rúr priamo na ťažnej 
stolici a plánujeme nainštalovať rovnaký 
spôsob delenia aj na ďalšej ťažnej stoli-
ci. Všetky technologické zmeny, ktorými 
sme op  malizovali parametre zariadení, 
mali v minulom roku pozitívny vplyv 
na hospodárenie, nakoľko sme nimi 
dokázali usporiť prevádzkové náklady, 
v porovnaní s rokom 2015, až o 26 mil. 
eur.“ V ďalšom hodnotení minulého ro-
ka sa predseda predstavenstva zameral 
na jednotlivé odvetvia našej spoloč-
nos   a zhrnul výsledky hospodárenia 
aj v segmente nákupu strategických 
surovín, časť hodnotenia zameral aj na 

sobnos   predstavenstva a uskutočňova-
nie podnikateľskej činnos   spoločnos  . 
Počas celého roka sa zástupca dozornej 
rady zúčastňoval denných opera  vnych 
porád vedenia, aj týždenných porád 
výkonného manažmentu. Dozorná rada 
pri kontrolnej činnos   nezis  la poruše-
nie povinnos   pri výkone funkcie člena 
predstavenstva, neboli zistené nedo-
statky v hospodárení a podnikateľská 
činnosť spoločnosti bola v roku 2016 
uskutočňovaná v súlade s právnymi 
predpismi, stanovami a pokynmi valné-
ho zhromaždenia“. Na záver pán Banas 
poďakoval členom dozornej rady za vý-
kon ich funkcií a poďakovanie smeroval 
aj členom predstavenstva. Povedal, že 
rok 2016 bol jeden z najťažších v no-
vodobej histórii železiarní, poďakoval 
členom predstavenstva za ich osobné 
nasadenie a dobré rozhodnu  a, vďaka 
ktorým: „Loď preplávala bez straty 
ky  čky“.

stav technologických zariadení, spo-
menul fakt, že náš výskum a vývoj sa 
na Slovensku, ako jediný, venuje oceli, 
neobišiel environmentálnu politiku 
a hlbšie sa venoval aj otázke ľudských 
zdrojov, pričom poukázal na nízku kva-
lifi kovanosť a odbornosť ľudí prichádza-
júcich z úradu práce. Vyzdvihol potrebu 
výchovy kvalifikovanej pracovnej sily 
tak, ako je tomu v prípade našich súk-
romných škôl, ktoré budú v našej spo-
ločnos   aj v budúcnos   hrať dôležitú 
úlohu. V správe o majetku a fi nančnom 
hospodárení spoločnos   pán Soták kon-
štatoval: „Finančná situácia spoločnos   
bola v roku 2016 vyrovnaná a stabilná. 
Plnila záväzky voči peňažným ústavom, 
štátnym a verejnoprávnym inš  túciám, 
aj voči dodávateľom včas a v stanove-
nej výške. Spoločnosť dosiahla v roku 
2016 čistý zisk vo výške 36 234 973 
eur“. V nasledujúcom hodnotení roka 
2016 sa predseda predstavenstva ve-
noval aj jednotlivým dcérskym a ostat-
ným spoločnos  am, ktoré predstavujú 
takmer 30 percentný podiel na celko-
vých aktívach spoločnosti. Prítomní 
akcionári sa v skratke presvedčili o roz-
manitosti obchodných, výrobných, či 
služby ponúkajúcich spoločnos  , ktoré 
rozširujú a dopĺňajú bohaté portfólio 
činností železiarní. Podnikateľský zá-
mer pre ďalšie obdobie sa, podľa slov 
pána Sotáka, nemení a naďalej chce 
naša akciová spoločnosť posilňovať 
konkurencieschopnosť na svetových 
trhoch. Na záver predseda predstaven-
stva poďakoval všetkým obchodným 
partnerom, zamestnancom, aj členom 
predstavenstva a členom dozornej rady 
za ich prácu a dodal: „Ak sa nič mimo-
riadne nestane, tak by mal rok 2017 
skončiť podstatne lepšie, nakoľko sme 
dokázali v jeho prvom polroku tvoriť 
prevádzkový zisk“.   
   Predseda Dozornej rady ŽP Ing. Ján 
Banas v správe o činnos   konštatoval, 
že: „Dozorná rada mala vytvorené pod-
mienky pre dohliadanie na výkon pô-

   V ďalšom bode valného zhromaždenia 
predniesol podpredseda predstaven-
stva a ekonomický riaditeľ Ing. Marian 
Kurčík návrhy na schválenie individuál-
nej a konsolidovanej účtovnej závierky, 
návrh na výplatu tantiém a dividend 
z nerozdeleného zisku minulých ro-
kov. Hodnota dividend bola schválená 
v sume 1 euro za akciu. Všetky návrhy 
boli akcionármi schválené. 
   Piatym bodom 25. riadneho valného 
zhromaždenia bolo odvolanie a voľba 
člena predstavenstva. Predseda val-
ného zhromaždenia, ktorým bola na 
začiatku valného zhromaždenia zvo-
lená Mgr. Barbora Kubš, oboznámila 
akcionárov, že 25. marca 2017 listom 
oznámil člen predstavenstva Ing. Ľubor 
Schwarzbacher, že sa vzdáva svojej 
funkcie. Vzhľadom k tejto skutočnos   
bol za nového člena predstavenstva 
zvolený súčasný technický riaditeľ ŽP 
a.s. Ing. Milan Srnka, PhD. Po voľbe 
poďakoval Ing. Soták pánovi Schwarzba-
cherovi za jeho dlhoročný prínos pre 
spoločnosť, vyzdvihol fakt, že vďaka je-
ho odbornej znalos   technického úseku 
je technický riaditeľ Milan Srnka zdatne 
pripravený pokračovať v jeho šľapajach 
a dodal: „Pánovi Schwarzbacherovi pra-
jem veľa zdravia, verím, že v budúcnos   
nám svojimi radami ešte nie raz pomô-
že a novému členovi predstavenstva 
prajem, aby sa mu vo funkciách darilo 
minimálne tak, ako jeho predchodcovi“. 
   Po voľbe člena predstavenstva sa 
v ďalšom bode valné zhromaždenie 
venovalo aj odvolaniu a voľbe člena 
dozornej rady. Predsedkyňa valného 
zhromaždenia informovala akcionárov, 
že 19. júna 2017 uplynulo päťročné 
funkčné obdobie predsedovi Dozornej 
rady Ing. Jánovi Banasovi, a tak bolo po-
trebné ho z tejto pozície odvolať a zvoliť 
nového člena dozornej rady, ktorým bol 
opätovne zvolený Ing. Ján Banas. 
   Posledným bodom valného zhromaž-
denia bola zmena stanov spoločnos  , 
v čas   predmet podnikania. 

Foto objek  vom V. Kúkolovej

Úspešným absolventom zablahoželala členka predstavenstva a personálna riaditeľka M. 
Niklová. Foto: I. Kardhordová

Úspešných absolventov III. D triedy sme sa opýtali:
 „Bolo správne vaše rozhodnu  e učiť sa v danom odbore a aké bude vaše ďalšie uplatnenie?“ 
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Šiesty  ročník sú ťaže  medzi  zmenamiV. Kúkolová
noviny@zelpo.sk

V   E N E R G E T I K E

I n g .  M .  D o m o v e c ,  a s i s t e n t  V R :  „ V ý s l e d k y  h o d n o t í m  a k o  v e ľm i  d o b r é .“
Z pohľadu plnenia výrobných úloh 
a technologických inovácií môžem hod-
no  ť prvý polrok 2017 ako úspešný. 
   V oceliarni za prvých šesť mesiacov 
tohto roka prekročíme objem výroby 
stanovený vo finančnom pláne zhruba 
o 9 400 ton. Objem výroby kon  nuálne 
odlievaných blokov na predaj prekročíme 
o 7 300 ton a objem výroby kon  nuálne 
odlievaných blokov pre valcovňu bezšví-
kových rúr prekročíme o 2 100 ton. Kvôli 
zvýšeným požiadavkám oceľových blokov 
na predaj a zvýšenej potrebe vsádzky pre 
valcovňu bezšvíkových rúr, sme v oceliarni 
od 28. apríla 2017 pristúpili k zmene pra-
covného režimu. Pozi  vne môžem hod-
no  ť aj vývoj ďalších hlavných ukazovate-
ľov – predváhy a výrobných prestojov. Za 
prvý polrok 2017 podkročíme predváhu 
zhruba o 3 kilogramy na tonu a výrobné 
prestoje podkročíme o 1,5 percenta. V pr-
vom polroku 2017 bolo v oceliarni zreali-
zovaných viacero technologických zmien 
a inovácií. Opätovne spomeniem výrobu 
doposiaľ najmenšieho formátu – kvadrátu 
105 milimetrov, ktorý sme po prvýkrát 
odliali v prevádzkových podmienkach na 
všetkých troch prúdoch 27. marca 2017. 
   V prvom polroku 2017 sme rozbehli 
prípravu investície na automatizáciu 
nastavovania elektród EAF pece, ktorá 
túto operáciu zefektívni a zvýši úroveň 
bezpečnos   pracovníkov EAF pece. 
   Vo valcovni bezšvíkových rúr za prvých 
šesť mesiacov tohto roka objemový plán 
prekročíme o 5 600 ton. Objem výroby 
valcovaných rúr na predaj prekročíme 
o 1 800 ton, objem výroby vstupných 
polotovarov pre výrobu presných rúr 
a oblúkov prekročíme o 3 100 ton. Kvôli 
zvýšeným požiadavkám na predaj val-
covaných bezšvíkových  rúr,  aj zvýšenej 
potrebe vsádzky pre ťaháreň rúr, sme 
už od 23. januára 2017 pristúpili k zme-
ne pracovného režimu. Zvýšený počet 
zákaziek sa prejavil aj v dosiahnu   nie-
ktorých rekordných výsledkov. V marci 
sme zaznamenali rekordne vysokú hrubú 

výrobu  19 348 ton, aj dis-
tribučnú výrobu 19 200 ton. 
Prvého marca sme dosiahli 
rekordnú dennú nakládku 
860 ton valcovaných rúr a 
v mesiaci máj sme dosiahli 
rekordnú mesačnú naklád-
ku valcovaných rúr  13 185 
ton. Pozi  vne môžem hod-
no  ť aj vývoj predváhy. Za 
prvý polrok 2017 podkročíme predváhu 
o vyše 4 kilogramy na tonu.
   Výrobné prestoje za prvý polrok síce 
mierne prekročíme, zhruba o 0,3 percen-
ta, ale je to hlavne z  tulu prekročenia 
technologicky nutných prestojov a zvý-
šeného počtu prestavieb a zmien akos   
ocele. Aj z pohľadu technologických ino-
vácií môžeme prvý polrok 2017 hodno  ť  
veľmi pozi  vne. Od začiatku roka sme ďa-
lej rozšírili počet košov s tvrdokovovými 
valcami na pretlačovacej stolici. Môžem 
konštatovať, že ide o jednoznačný prínos 
z pohľadu životnos   valcov, aj zvýšenej 
povrchovej kvality lúp. Na pretlačovacej 
stolici sme pokračovali v optimalizácii 
parametrov nového kalibračného radu. 
Rovnako sme pokračovali v op  malizácii 
systému regulácie chladenia stojanov 
ťahovej redukovne.  Aj počas prvého pol-
roka 2017 prebiehali, v spolupráci so ŽP 
VVC s.r.o.,  ďalšie merania a analýzy povr-
chovej teploty valcov v stojanoch. Umožní 
nám to dosiahnuť vyššie dovalcovacie 
teploty a zlepšiť homogenitu štruktúry 
a mechanické vlastnos   rúr po valcova-
ní. V úpravni sme zrealizovali inštaláciu 
automatickej zarážky na píle Ohler, čo 
umožňuje delenie rúr na presnejšie dĺžky 
s toleranciou -0/+10 milimetra. V krátkej 
budúcnosti plánujeme rovnakú úpravu 
aj na ďalšej píle Ohler, a tým aj rozšírenie 
kapacity pre zákazníkov požadujúcich 
prísnejšie tolerancie dĺžky valcovaných 

rúr. Z pohľadu rozdelenia 
valcovaných rúr  podľa 
účelu použitia   môžem 
konštatovať stabilný objem 
zákaziek vo väčšine hlav-
ných výrobkových skupín 
valcovne rúr. 
   V sortimente presných 
rúr ťahaných za studena za 
prvých šesť mesiacov tohto 

roka prekročíme objemový plán o zhruba 
1 500 ton. Pozitívne môžem hodnotiť 
aj vývoj predváhy, ktorú za prvý polrok 
2017  podkročíme o 0,3 kilogramu na 
tonu. Z pohľadu rozdelenia presných rúr 
podľa účelu použi  a môžem konštatovať 
stabilnú  naplnenosť zákazkami vo väčši-
ne hlavných výrobkových skupín ťahárne 
rúr – štandardných konštrukčných rúrach, 

výmenníkových rúrach, rúrach pre auto-
mobilový priemysel, kotlových rúrach,  
aj v rúrach pre hydraulické a pneu-
ma  cké rozvody. Iná situácia je v  sor  -
mente galvanicky pozinkovaných rúr, kde 
plánovaný objem nesplníme zhruba o 
100 ton. V sor  mente presných delených 
rúr za prvých šesť mesiacov dosiahneme 
plnenie výroby na úrovni stanoveného 
objemového plánu. Plánovaný objem 
výroby v sor  mente hydraulických rúr,  
z dôvodu nízkeho počtu zákaziek, nespl-
níme. Z pohľadu zvyšovania produk  vity 
práce považujem za najdôležitejšiu akciu 
inštalovanie delenia rúr priamo za ťažnou 
stolicou 3-04. V tomto trende budeme 
postupovať aj v nasledujúcom období. V 
súčasnos   už prebieha rovnaká inves  č-
ná akcia aj na ťažnej stolici 3-01.   

   V sortimente navarovacích oblúkov 
prekročíme plánovaný objem výroby 
zhruba o 50 ton a plánovaný objem vý-
roby prekročíme aj v sor  mente redukcií 
o jednu tonu. 
   Na záver môžem hodnotiť výsledky 
prvého polroku 2017 ako veľmi dobré 
a chcem sa za ich dosiahnu  e poďako-
vať všetkým zamestnancom výrobného 
úseku a celej ŽP a.s. Z pohľadu výrob-
ných prevádzkarní bol prvý polrok 2017 
špecifi cký aj tým, že došlo k zmenám vo 
vedení oceliarne,  aj valcovne bezšvíko-
vých rúr. Bývalým vedúcim pracovníkom 
spomenutých prevádzkarní ďakujem 
za roky kvalitne odvedenej práce a no-
vým vedúcim prajem veľa síl a dobrých 
rozhodnutí pri riešení každodenných 
problémov. 
   Verím, že aj v druhom polroku tohto ro-
ku dosiahneme podobne úspešné výsled-
ky a na konci roku 2017 ho budeme môcť 
hodno  ť ako ďalší z radu úspešných.  

Víťazná zmena z HC Dubová, zľava: manipulant Milan Magáň,  zmenový majster Igor Chro-
mek, manipulant Peter Kordulič

HC Piesok, zľava:  manipulan   Mar  n Chromek a  Erik Čonka,  strojník energe  ckých zaria-
dení  Stanislav Mak.  Foto: M. Medveď

HC Jasenie, zľava: druhý strojník – ha  ar  Pavol Jamriška, manipulan    Matúš Marčok a Ján 
Ligas, druhý strojník  Fran  šek Komora 

POLROK VO VÝROBE

Vo výrobných a obslužných prevádz-
karňach akciovej spoločnosti Že-
leziarne Podbrezová už šiesty rok 
prebieha súťaž medzi pracovnými 
zmenami, do ktorej sú zapojené pra-
covné kolek  vy kategórie „R“ z oce-
liarne, valcovne bezšvíkových rúr, 
ťahárne rúr, centrálnej údržby, ener-
getiky, dopravy a od-
boru riadenia kvality. 
Plnenie kritérií súťaže 
– z oblastí hospodáre-
nia, kvality, dodržiava-
nie zásad bezpečnosti 
práce a reklamácie – je 
vyhodnocované a  zve-
rejňované na vývesných 
tabuliach prevádzkarní 
a my vám každoročne predstavuje-
me víťazné kolektívy jednotlivých 
prevádzkarní.
  Priebeh súťaže v energe  ke hodno-

   Milan Medveď, vedúci strediska 
v starom závode – pracoviská vodné 
elektrárne (HC Jasenie, HC Dubová,  

HC Piesok, MVE Predaj-
ná a vtokové zariade-
nia), vstupná rozvodňa, 
rozvodňa ZPO, údržba 
p l y n o v ý c h  ko t o l n í , 
energe  ckých rozvodov 
a rozvodov technických 
plynov, čerpacia a fil-
tračná stanica, čerpacia 
stanica oteplených vôd, 
rozvody pitnej a úžitko-

vej vody:
Ako pokračovala súťaž medzi zme-
nami v roku 2016?

  - Súťaž medzi zmenami pokračovala 
aj v minulom roku v stredisku energe-
 ka starý závod v nezmennej forme. 

Zapojení sú do nej zamestnanci elek-
trární  Piesok, Dubová, Jasenie, MVE 
Predajná, vtokového zariadenia – ha-
te a údržby rozvodu zemného plynu.
Môžete konkretizovať kritériá pre 
vaše stredisko?
  - Tak, ako aj po minulé roky sme 
ponechali aj vlani kritériá nezmenné.
Vo vodných elektrárňach sú krité-
riá zamerané na dosahovanie maxi-
málnej výroby elektrickej energie, 
to znamená  využi  e maximálneho 
množstva prietočnej vody a mini-
malizovanie  poklesu výroby z dôvo-
du prestojov, kritériá zohľadňujúce 
pracovnú úrazovosť a poriadok na 
pracovisku.
   Pre pracovisko údržby zemného 
plynu sú kritériá zamerané na do-
držiavanie predpísaného denného 
maximálneho množstva odberu zem-
ného plynu a dodržiavanie tolerancie 
využi  a kapacity acetylénových zväz-
kov,  kritériá zohľadňujúce pracovnú 
úrazovosť a poriadok na pracovisku. 
Pribudli do súťaže nové prvky?
  - V súťaži medzi zmenami v roku 
2016 k zmenám v hodnotení nedošlo, 
stále pla  a vyššie spomenuté kritériá 
v stredisku starý závod.
Predstavíte nám víťazné kolektívy 
za rok 2016?
   - Víťazom súťaže medzi zmenami za 
rok 2016 bola zmena „D“, ktorú vedie 
zmenový majster Igor Chromek.
   Poďakovanie za odvedenú prácu 
patrí aj ostatným zmenám, nakoľko 

rozdiely medzi zmenami boli mini-
málne. Plán výroby v elektrárňach bol 
splnený na 120,18 percenta.
Čím prekvapíte súťažiacich v tomto 
roku?
  - V roku 2017 nepripravujeme žiadne 
zmeny, nakoľko sa nastavené kritériá 
v súťaži medzi zmenami osvedčili.

Ťažná stolica 3-04 objek  vom Ivety Kardhordovej
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*  č i t a t e ľs k á  s ú ťa ž  *  č i t a t e ľs k á  s ú ťa ž  *  č i t a t e ľs k á  s ú ťa ž  * Z podkladov Ing. J.  Starkeho
spracovala O. Kleinová

Dôležitým krokom je 
expresný príjem pacienta, 

vyžadujúceho si akútne ošetrenie, 
a preto kľúčové oddelenie 

pre manažovanie logistiky pacienta 
predstavuje urgentný príjem.

Súťažná otázka č. 10
Kedy bola ukončená druhá etapa 
výstavby SOU hutníckeho?
Správne odpovede posielajte do 
redakcie Podbrezovan do desia-
tich dní od vydania.  Nezabudnite 
uviesť kontakt. Žrebovanie o lákavú 
cenu sa uskutoční na konci súťaže. 
Podmienkou je účasť vo všetkých 
súťažných kolách.

Pokrač. z minulého čísla
Z viacerých možných umiestnení 
bola ako stavenisko učilišťa vybratá 
lokalita v Lopeji, ktorá najlepšie 
spĺňala požiadavky určené na pre-
vádzku takéhoto zariadenia.
  Za spolupráce projektovej orga-
nizácie ŠPTÚ Bra  slava bol vypra-
covaný inves  čný zámer, ktorý bol 
v máji 1977 predložený k posú-
deniu na GRHŽ v Prahe. V zmysle 
smerníc Ministerstva školstva bol 
vypracovaný na II. veľkostnú sku-
pinu, t.j. na výchovu 720 učňov, čo 
zodpovedalo železiarňam s ohľa-
dom na ich rozvoj. GRZ nesúhlasilo 
s predloženým inves  čným záme-
rom a vrá  lo ho k prepracovaniu 
s tým, že celá navrhovaná stavba 
musí byť rozdelená na dve etapy 
s limitovanými nákladmi. Na tomto 
podklade bol vypracovaný návrh 
inves  čného zámeru s parametra-
mi SOU I. veľkostnej skupiny, t. j. 
pre 480 učňov. Návrh bol schválený 
v apríli roku 1978. Počas posudzo-
vacieho procesu vyšla Mostáreň 
Brezno s inicia  vou vybudovania 
integrovaného odborného učilišťa 
pre zhruba  síc učňov. Vedenie Že-
leziarní Podbrezová však od svojho 
zámeru neustúpilo a odôvodnilo to 
výstavbou prevádzkarní rúrového 
programu a potrebou zabezpeče-
nia výučby špeciálnych odborov 
a zvládnu  a obsluhy a údržby naj-
progresívnejších technologických 
zariadení. Za presadzovanie výstav-

S p o l u ž i a c i ,  d o v i d e n i a  n a b u d ú c e !

S t r e t n u t i e 
p o  2 5  r o k o c h

Marek Auxt

   Ubehlo už štvrťstoročie odvtedy, ako sme v máji 1992 maturovali v  SOU-h Podbrezová – 
Lopej, v odbore hutník operátor pre tvárnenie kovov. Každý z nás sa vydal za svojimi plánmi 
do budúcnos  .
   Čas plynul, roky ubiehali a myšlienka nášho ďalšieho stretnu  a bola znova opodstatnená. 
Dátum a miesto nášho stretnu  a bol 10. jún 2017 v reštaurácii Alžbetka v Brezne. Neprišli 
všetci, no aj tak bola celkom slušná účasť – z dvadsaťdeväť nás prišlo trinásť. Po dobrom obede 
sme spomínali na školu a bilancovali životné osudy od  školy až po dnešné dni. Debatovať bolo 
o čom. Všetci sme sa zhodli,  že takéto stretnu  a  majú význam. Pozvanie medzi nás prijala 
aj  triedna učiteľka Ing. Anna Čukanová. Ďakujem jej v mene všetkých, že si  našla čas a prišla 
medzi nás si zaspomínať. Ďakujem  aj všetkým spolužiakom, ktorí na stretnu  e prišli v stano-
venú hodinu, aj tým, ktorí prišli večer pozrieť a dotvorili príjemnú atmosféru. 

Vráťme sa na začiatok

by vlastného SOU sa železiarňam 
ušlo kritiky od hospodárskych aj 
politických orgánov. Dňa 23. no-
vembra 1978 bola schválená I. 
stavba SOU s kapacitami ubyto-
vacej čas   370 lôžok a výučbovej 
čas   vrátane dielní pre 480 žiakov. 

Z toho v prvej etape sa malo vybu-
dovať 120 lôžok a výučbová časť 
pre 240 žiakov. Realizovanie dlho 
očakávanej stavby prvej etapy sa 
začalo v októbri roku 1980.  Prvá 
etapa výstavby bola ukončená k 1. 
septembru roku 1986. Súbežne s 

výstavbou prvej etapy prebiehali 
prípravy na druhú etapu výstavby. 
V projektovej úlohe bola navrhnutá 
výstavba dielní, laboratórnej čas  , 
telocvične, aj stravovacej časti. 
Vybudovaním druhej etapy mala 
byť dosiahnutá kapacita výučbovej 

čas   pre 432 žiakov, kapacita uby-
tovacej čas   124 lôžok a kapacita 
stravovacej čas   pre 500 stravní-
kov. Výstavba druhej etapy bola 
začatá v októbri roku 1985 a skon-
čená na jeseň roku 1989.
   Železiarňam Podbrezová bola 1. 
januára roku 1951 odobratá mož-
nosť komplexnej výučby učňov. Za 
nasledujúcich tridsaťosem rokov 
železiarne prebudovali svoj podnik 
na špičkovú technickú úroveň a pri-
navrá  li aj výchovu a vzdelávanie 
učňov vo vlastnom, moderne vyba-
venom Strednom odbornom učiliš-
  hutníckom Podbrezová – Lopej.

 V Železiarňach Podbrezová nás zostalo pracovať dvanásť: 
Marek Auxt, Jaroslav Baboľ, Juraj Čellár, Roman Oroš, Juraj Tišliar a Marek Uhlík v ťahárni 
rúr, Roman Haľama a Marek  Strmeň v oceliarni, Marcel Pobožný vo valcovni rúr, Maroš 
Prečuch v odbore riadenia kvality, Miloš Berčík v Tále a.s. a Radoslav Gibala v ŽP Bezpeč-
nostné služby, s.r.o.

v dôsledku čoho však rastú aj rozpočtované mzdo-
vé náklady. Navyšovanie platov v zdravotníctve 
nesmie ísť len na úkor nemocníc, bez kompenzácie 
tohto navýšenia zo strany poisťovní, ako sme toho 
svedkami po tieto dni. Väčšina, hlavne malých 
nemocníc, má ekonomickú rovnováhu postavenú 
veľmi labilne a takéto zásahy by im mohli narobiť 
veľké, možno aj existenčné problémy. Personálnu 
poli  ku budeme zameriavať na výchovu z vlastných 
radov. V nemocnici dodnes pracujú ľudia, ktorí si 
získali svojou dlhoročnou a kvalitnou prácou meno 
a sú ťahúňmi a vzormi aj pre nových kolegov. Cestou 
je aj získanie kvalitných špecialistov z iných regiónov 
a krajín. Tu si však už 
musíme uvedomiť, že 
je nutné, aj potrebné 
zázemie – priestorové, 
materialno-technické 
vybavenie kvalitnou 
zdravotníckou techni-
kou a z toho vyplýva 
aj nutnosť vytvárať 
príjemné, priateľské 
pracovné prostredie, 
kde všetci zamestnanci nemocnice budú mať nielen 
pocit, ale aj reálne merateľný podiel na jej výsled-
koch. 
Bezpochyby je vašim cieľom spokojný pacient. Čo 
chýba k tomu, aby bol skutočne spokojný?
  - Ťažká otázka – čo človek, to názor. Ale v zásade si 
myslím, že zabezpečiť príjemné a bezpečné prostre-
die pre pacienta a jeho príbuzných. Zvládnuť logis  -
ku manažovania pacienta od príjmu po prepustenie. 
Riešiť stav nemocničných izieb – zvýšiť počet menej 
lôžkových izieb, v ktorých je viac chránená in  mita, 
súkromie a dôstojnosť pacienta. Spokojnosť pacien-
ta do značnej miery závisí aj od kvality komunikácie 
s personálom. Základom vzťahu lekár a pacient je 
dôvera, slušnosť, e  ka, vzájomná úcta a rešpekt.
NsP Brezno, n.o., je nezávislou organizáciou už 
dvadsaťštyri rokov. Je táto forma stále vyhovujúca 
na zabezpečenie stabilného prostredia?
  - Prostriedkom na dosiahnu  e ekonomickej stabi-
lity je hlavne vyrovnaný rozpočet a nie právna for-
ma. Cesta k úspechu spravidla nevedie cez právnu 
formu. Vízie a ciele sa dajú dosiahnuť len s ľuďmi 
a prostredníctvom ľudí. Kľúčový je preto výber ľudí, 
stanovanie jasných pravidiel, defi novanie dostatku 
právomocí a jasnej zodpovednos  . Ale na otázku 

predsa len dve poznámky:
  Naša nemocnica má osobitný charakter neziskovej 
organizácie, poskytujúcej všeobecne prospešné 
služby, pričom sme skoro úplne závislí na spravodli-
vo nastavenom systéme úhrad za nami poskytnutú 
zdravotnú starostlivosť zo zdrojov  verejného zdra-
votného poistenia a tu systém zlyháva. 
  Naša nemocnica disponuje aj tzv. „prioritným 
majetkom“ – to je tá časť majetku, ktorú, ako 
spoluzakladateľ našej neziskovej organizácie, vložil 
štát. Prioritný majetok sa dnes stáva brzdou rozvoja 
nemocnice. Nemožno ho použiť na zabezpečenie zá-
väzkov neziskovej organizácie, nemožno ho predať, 
dať do nájmu, založiť ho a pritom po rokoch (dátum 

vzniku n.o. rok 2003) 
už mnohokrát neslú-
ži svojmu účelu a tu 
znova zlyháva štátna 
legisla  va.
Prezradíte nám, aké 
ciele ste si stanovili 
na najbližšie obdo-
bie? 
  - Jáj..., tých mám ne-
úrekom, asi ako každý. 

Zopár sme už spomenuli. Osobne si prajem, aby mi 
slúžilo zdravie a mal som dosť síl na ich realizáciu. 
Veď stále pla  : Zdravie nie je všetko, ale bez zdravia 
je všetko ničím. Ale predsa len, prezradím aj niečo 
z pracovného stola.
  Nemocnica má v pláne aj v budúcnos   smerovať 
svoju oblasť záujmu na efektívne poskytovanie 
akútnej zdravotnej starostlivosti, a to v takom 
meradle, aby pacien   vyžadujúci akútnu zdravot-
nú starostlivosť, nemuseli byť transportovaní na 
hospitalizáciu, resp. ošetrenie do iného zariadenia, 
schopného poskytnúť kvalitnejšiu zdravotnú sta-
rostlivosť. Dôležitým krokom je expresný príjem 
pacienta, vyžadujúceho si akútne ošetrenie a preto 
kľúčové oddelenie pre manažovanie logistiky pa-
cienta predstavuje urgentný príjem. Nevyhnutnou 
je však komplexná rekonštrukcia inžinierskych sie   
a technologických zariadení oddelení, ktoré sa nachá-
dzajú na hranici havarijného stavu. Areál nemocnice 
bol daný do užívania v rokoch 1973-1975. MZSR 
vypísalo výzvu s možnosťou získať fi nančné zdroje na 
modernizáciu infraštruktúry zariadení poskytujúcich 
akútnu zdravotnú starostlivosť. Takže, do 24. augusta, 
kedy je konečný termín prihlášky, naše úsilie smeruje 
aj týmto smerom. 

„Základom vzťahu lekár a pacient je dôvera, 
slušnosť, etika, vzájomná úcta a rešpekt.“

Dokončenie zo str. 1 

Foto z výstavby – archív redakcie



STRANA 5 ČÍSLO 13/2017www.podbrezovan.sk

Nočný odlet do Maroka

Rodičia nám pla  li, my sme de   vozili – na vodných skútroch Marocká architektúra  v Saidii

Marocký večer a ich kultúra

Jedno „veľké“ a dve menšie de   pred hotelom

Najobľúbenejšia obsluha v našom hoteli

Ako by to bolo, keby v Maroku chýbali ťavy

Pláž blízko Saidie

Netradičné dovolenky našich spolupracovníkov

Patrik Ridzoň + foto
Rád si vyberám netradičné dovolenky v 
odľahlejších či neznámejších des  náciách, 
v minulosti absolvované na motorkách, 
teraz skôr „na motorke na 4 kolesách“ - 
kabriolete.

Do marockého Saidia sme sa vybrali po vlastnej osi
Zúčastnil som sa ale aj zájazdov organi-
zovaných hromadne prostredníctvom 
cestovných kancelárií. Nakoľko pred dovo-
lenkou, o dojmy z ktorej sa chcem s vami 
podeliť, nebol čas na osobnú návštevu 
jednej z cestovných kancelárií, hľadali sme 

s kamarátom Marcelom des  náciu inter-
netovým štýlom. Ešte sme nemali jasno, 
kam spolu vyrazíme. Hľadali sme a hľadali, 
až nakoniec nám na jednej webovej strán-
ke nemenovanej cestovky vyskočila jedna 
super ponuka. A tak bolo rozhodnuté. Ide 
sa do Maroka – rokoka .
  Nakoľko som z Valaskej a kamarát z Prie-
vidze „stretko“ sme si dali v Žiari nad 
Hronom. Odtiaľ sme sa jedným autom 
spoločne presunuli na le  sko Milana Ras-
 slava Štefánika do Bra  slavy. Náš let trval 

skoro štyri hodiny, s pristátím v Oujda 
v Maroku. Presun do hotelov v autobuse 
trval hodinku a pol, a nám netrvalo dlho, 
aby sme sa už počas jazdy spriatelili skoro 
s celým jeho osadenstvom, v ktorom od 
prvej chvíle prevládala veselá nálada.
  V našom letovisku bolo to, po čom su-
chozemcovi duša piš   – more, púšť, veľa 
slnka, rozmanité jedlá a nápoje. Mali 
sme však aj iné záujmy. Pochopiteľne, tak 
ďaleko od Slovenska sme chceli spoznať aj 
väčší kúsok tejto krajiny. Najbližšie mesto 
sa nachádzalo asi sedem kilometrov od 
rezortu, v ktorom sme boli ubytovaní. 
Nedalo nám, a tak sme s Marcelom zor-
ganizovali „zájazd do mesta Saidia“ po 
vlastnej osi. Čo to v praxi znamenalo? 
Stretli sme sa,   čo chceli a mali odvahu 
ísť, trinásti na recepcii a vybrali sa na 
najbližšiu autobusovú zastávku. Autobusy, 
ak tak môžeme nazvať tieto dopravné 
prostriedky, jazdia v Maroku strašne na-
pratané a nám pripadali ich pasažieri 
ako sardinky v konzerve. A preplnenosť 
týchto spojov bola aj dôvodom, prečo 
nám žiadny z nich nezastavil. Zvolili sme 
si preto jednoduchšiu cestu, autostopom. 
Zastavili nám už prvé dve autá, čo sa 
nám, zvyknutým na slovenské pomery, 
zdalo nepochopiteľné. Samozrejme, boli 
sme radi. Do Dacie Duster nastúpil jeden 
pár a do dodávky Citroën Jumper, ktorá 
bola bez sedačiek, sme poukladaní ako 
zemiaky šli my a zvyšok par  e. S kamará-
tom sme obišli lepšie, ušli sa nám miesta 
vpredu a hneď po rozjazde od nás šofér 
pýtal pivo, ktoré mal uložené v schránke 
spolujazdca. Z jeho vlastných zásob sme 
ho ponúkli. Ako sme neskôr zis  li, v Ma-
roku to, či si šofér vypije alebo nie, nikto 
nerieši. Tento pán nás nielen odviezol, 
ale aj poradil čo a kde v meste navš  viť. 
Spolu so synom nás odviezli na dvoch 
autách a nezobrali za cestu ani cent. 
  V Saidii nepla  li skoro žiadne dopravné 
predpisy. Križovatky riadili policaj   s ča-
rovným prú  kom, no nebrali túto činnosť 
nijako vážne. Počas nášho rozhovoru s ni-
mi, premávka pokračovala ďalej, podľa 
predpisov: „kto ako príde“. Po pokynoch, 
ktoré sme dostali, sme sa rozpŕchli po 
meste, každý šiel, kde chcel. My sme sa 
vybrali oboznámiť sa s miestnou disko-
tékou. Hneď po vstupe k nám zamierili 
bodyguardi a zisťovali, čo sme zač. Aj s 
tými sme sa skamará  li, načo nás doviedli 
priamo k bossovi podniku. Prehodili sme 
reč, pustili nejakú tú pesničku priamo z 
mixov, rozlúčili sme sa a šli trošku pozrieť 
architektúru v centre mesta.   
  Hoci sme nič v nákupnom centre nekúpili, 
odniesli sme si z tejto návštevy nezabud-
nuteľné zážitky. Cesta späť do nášho hotela 

sa niesla v podobnom duchu, ako cesta 
do mesta, opäť stopom. Zobrali nás vodiči 
dvoch trojkoliek a starého „nepokaziteľ-
ného“ Mercedesu. Nik od nás nič nechcel, 
všetko bolo grá  s. Je ťažké tomu uveriť, 
veď ľudia tam majú priemerné mesačné 
zárobky dvesto eur...

  Opäť sa nám potvrdilo, že nie všetko sa 
točí okolo peňazí. Zažili sme v Maroku 
vynikajúcu dovolenku. Každému prajem 
podobné zážitky na tej tohtoročnej, plnej 
teplých slnečných lúčov, aby ste si čo naj-
viac oddýchli a vrá  li sa z dovolenky živí 
a zdraví, tak ako my z Maroka!!!
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Jedálny lístok
3. – 9. 7. 2017

Jedálny lístok
10. – 16. 7. 2017

Pondelok 

Polievky: hŕstková, francúzska, pečivo.
● Hovädzie dusené, chrenová omáčka, 

knedľa ● Bravčový rezeň na zelenine, 

ryža, šalát ● Štefanská sekaná pečienka, 

zemiakový prívarok, chlieb ● Šalát mrk-

vový s marhuľami ● Zapekaná brokolica 

s tofu ● Lievance s džemom ● Bageta 

salámová so šalátom ● Ovocný balíček.

Utorok

Polievky: boršč s mäsom, roľnícka, pe-
čivo. 
● Detvianska nátura, opekané zemiaky, 

uhorka ● Kuracie stehno s kuriatko-

vou omáčkou, cestovina ● Restovaná 

kačacia pečeň, hrášková ryža, cvikla ● 

Lahôdkový šalát, pečivo ● Pečená ryba 

s bylinkami, mexická zelenina ● Zape-

kané palacinky s tvarohom ● Bageta 

Gurmán ● Mliečny balíček.

Streda

Polievky: zeleninová s rajbaničkou, 
bulharská, pečivo 
● Hovädzie mäso na korení, ryža, šalát 

● Bravčová pečienka sedliacka, červená 

kapusta, knedľa ● Lazane mäsové ● Pi-

kantný syrový šalát, pečivo ● Zemiako-

vý paprikáš, paradajkový šalát ● Buchty 

na pare s nutelou, maková posýpka, 

kakao ● Bageta s kuracím mäsom ● 

Ovocný balíček.

Štvrtok

Polievky: fazuľová kyslá, krupicová so 
zeleninou, pečivo.
● Bravčový perkelt, cestovina ● Vyprá-

žané kuracie stehno, zemiaková kaša, 

šalát ● Pizza zeleninová so salámou ● 

Grécky šalát, pečivo  ● Plnené hovädzie 

mäso, zeleninová obloha ● Ryžový ná-

kyp s ovocím ● Bageta syrová ● Mliečny 

balíček.

Piatok

Polievky: slepačia, tekvicová, pečivo.
● Hovädzia pečienka sviečková, knedľa 

● Kuracie prsia prírodné, zeleninová 

ryža, šalát ● Baraní guláš, halušky ● 

Pestrý cestovinový šalát ● Kelový kar-

bonátok, zemiaky, šalát ● Hanácke 

koláče, kakao ● Bageta moravská ● 

Víkendový balíček.

Sobota

Polievka: prešporská, pečivo.
● Jarné kuracie stehno, zemiaky ● Brav-

čový rezeň na hubách, slovenská ryža, 

šalát ● Bageta s pikantným mäsom.

Nedeľa 

Polievka: držková, pečivo.
● Bravčový rezeň sikulský, knedľa ● 

Hovädzie fi lé kopaničiarske, ryža, cvikla 

● Bageta s kuracím mäsom.

Klimatizácia nám spríjemňuje život, 
ale môže spôsobiť aj zdravotné problémy

Opis nega  vneho správania sa medveďov nie je vždy pravdivý. Pos  hnutý sa vykresľuje v pozícii hrdinu, ktorého ohrozovala 
strašná šelma. Vykreslený medveď je obyčajne väčší ako v skutočnos  , útočný, hrozne reve, prenasleduje a pod. Ak med-
veď útočí, je to preto, že mu niekto ublížil. Stane sa, že napadnuté ovce na salašoch neboli strážené, ba ani v ohrade, stal 
sa i prípad, keď ovce zjedli valasi a obvinili medveďa. Často sa stáva, že ľudia z bežného stretnu  a s medveďom vytvoria 
drama  cký príbeh. Medveď je v podstate dobrák. Nič od nás nechce – len pokoj. Je to veľké zviera a potrebuje priestor, 
rozsiahle staré lesy bez ciest, po ktorých sa hrnú davy turistov. Máme u nás predsa národné parky a rezervácie. Doprajme 
im aspoň tú trošku pokoja. Foto: Maroš Detko

Pondelok

Polievka: terchovská, mrkvová s pórom, 
pečivo.
● Hovädzia roštenka na slanine, zemia-

ky, uhorka ● Bravčové mäso na paprike, 

cestovina ● Kurča dusené so slivka-

mi, ryža ● Šalát fazuľový so salámou 

a chrenom, pečivo ● Halušky s kyslou 

kapustou ● Rezancový nákyp s tvaro-

hom a jahodami ● Bageta s pikantným 

mäsom ● Mliečny balíček.

Utorok

Polievky: hovädzia s pečeňovými haluš-
kami, frankfurtská, pečivo.
● Pečený bôčik s plnkou, kapusta, 

knedľa ● Kuracie prsia na hubách, ry-

ža, šalát ● Zemiakovo-bryndzové pirohy 

so slaninou ● Syrové tajomstvo, pečivo 

● Hovädzí guláš so zelenou fazuľkou ● 

Maxi buchta s orechovo-višňovou pln-

kou, vanilkový krém ● Bageta Gurmán 

● Ovocný balíček.

Streda (sviatok)

Polievka: krúpková, pečivo.
● Goralská pochúťka, cestovina ● Brav-

čový rezeň s pečeňou, zemiaky, cvikla.

Štvrtok

Polievky: kapustová s klobásou, sed-
liacka, pečivo.
● Pečené kuracie stehno, zeleninová ry-

ža, kompót ● Hovädzí guláš maďarský, 

knedľa ● Ryba na vidiecky spôsob, ze-

miaky, šalát ● Šalát macedónsky s tofu, 

pečivo ● Bravčové mäso dusené s ke-

lom ● Zemiakové knedličky s nutelou, 

maková posýpka ● Bageta moravská ● 

Ovocný balíček.

Piatok

Polievky: šošovicová kyslá, rascová 
s vajcom, pečivo. 
● Vyprážaný morčací rezeň ovčiarsky, 

zemiaky, uhorka ● Bravčový rezeň na 

rasci, tarhoňa, šalát ● Klužská kapusta 

● Parížsky šalát, pečivo ● Cestovina 

s brokolicou a smotanovou omáčkou ● 

Pečené buchty so slivkovým lekvárom, 

kakao ● Bageta s kuracím mäsom ● 

Mliečny balíček.

Sobota

Polievka: oravská fazuľová, pečivo.
● Bravčové stehno nitrianske, knedľa 

● Kuracie prsia orientálne, ryža, šalát 

● Bageta Gurmán.

Nedeľa

Polievka: karfi olová, pečivo.
● Pečená krkovička na cesnaku, zemia-

ky, cvikla ● Jelenie ragú s brusnicami, 

cestovina ● Bageta Ape  to.

Mária Tolnayová
RÚVZ B. Bystrica

Pred horúčavami, neznesiteľným 
dusnom a teplom v bytoch i pre-
hriatych automobiloch, pomáha v 
dnešnej dobe klima  zácia. Ľudia si 
však začali klásť otázku, aký vplyv na 
náš organizmus klima  zácia vlastne 
má. Podľa poznatkov odborníkov 
je to veľmi aktuálna otázka. Časté 
striedanie rôznych teplôt, neodbor-
né zaobchádzanie s klimatizáciou 
doma, na pracovisku alebo v aute 
a zanedbávanie pravidelnej údržby 
môže nakoniec vyús  ť do poškode-
nia ľudského zdravia. 
  „Nie všetky klimatizačné systé-
my majú fi lter, niektoré vzduch iba 
ochladzujú a iné, dokonalejšie, me-
nia kvalitu vzduchu ionizáciou, čis  a, 
upravujú teplotu a vlhkosť vzduchu. 
Klíma má jednoznačne výhody v 
tom, že si s jej pomocou vieme upra-
viť najmä teplotu a vlhkosť vzduchu. 
A práve tu vznikajú prvé problémy 
s využívaním klimatizácie, najmä 
na pracovisku, ale aj v domácom 
prostredí. Každý má to  ž rozdielne 
potreby – vyhovujúca teplota pre 
jedného môže pre druhého zname-
nať teplotný diskomfort a zdravotné 
problémy,” uvádza k téme MUDr. 
Katarína Slotová, vedúca Národného 
referenčného centra pre hodnotenie 
vplyvu voľného ovzdušia a ovzdušia 
vnútorných priestorov nevýrobného 
charakteru na zdravie populácie ban-
skobystrického Regionálneho úradu 
verejného zdravotníctva (RÚVZ). Ako 
dodáva, zdravotné problémy môže 
vyvolať nevhodne umiestnená kli-
ma  zácia tým, že chladenie nesme-
ruje do priestoru, ale na telo človeka, 
spôsobuje prievan, vysoký hluk, či 
príliš vysoký rozdiel teplôt medzi 
vonkajším a vnútorným prostredím. 
  Za mimoriadne dôležité považujú 
odborníci udržiavanie čistoty v kli-
matizačných zariadeniach. Inak sa 
stávajú zásobárňou prachu, plesní, 
alergénov a rôznych mikroorganiz-

mov, ktoré sa dostávajú do ovzdušia 
a môžu tak spôsobovať najrôznejšie 
zdravotné problémy. Aby klima  zácia 
fungovala efek  vne a komfortne, mu-
sí sa vonkajší vzduch nasávať z miest 
chránených pred znečistením a pred 
ohrevom slnečným žiarením a musí 
sa venovať pozornosť jej údržbe, 
hlavne filtrom patričná pozornosť, 
minimálne však aspoň raz za rok. 
V priestoroch s celoročným alebo 
intenzívnym používaním klima  zač-
ných zariadení sa odporúča častejšia 
kontrola, dvakrát alebo aj štyrikrát 
ročne, resp. rešpektovanie odporúča-
nia výrobcu. Inak hrozí opačný efekt, 
t.j. reálne riziko poškodenia zdravia. 
„Prvými príznakmi môže byť až po-
škodenie zdravia vírusovými alebo 
bakteriálnymi infekciami, najmä 
horných a dolných dýchacích ciest. 
Zdôrazňujem, že poškodenie zdravia 
nespôsobuje len neudržiavaná, ale 
aj nevhodne využívaná a nastavená 
klimatizácia. Pri nesprávnom na-
stavení (aj vyčistenej) klimatizácie 
hrozia ochorenia dýchacích ciest, 
opuchy slizníc nosa, prínosných du  n, 
strata hlasu, astmatické záchvaty, 
môže sa zhoršiť stav kardiologických 
pacientov a pacientov s chladovými 
alergiami. Klima  zácia vplýva aj na 
pohybovú sústavu a svalstvo, ktoré 
sa môže podchladiť a môžu vznikať 
boles   kĺbov, stav „seknutej chrb  ce” 
a pod. Značným nebezpečenstvom 
sú aj patogénne baktérie a rôzne 
spóry, ktoré za zachytia hlavne na 
fi ltroch, ale prežívajú aj v celom sys-
téme klima  zácie,“ zdôrazňuje MUDr. 
Slotová. 
  Jednou z najznámejších je legionela - 
potenciálne patogénna baktéria, kto-
rá môže vyvolávať infekcie hrudnej 
du  ny vo forme atypických zápalov 
priedušiek a pľúc, ale v rozvinutej for-
me môžu napádať aj ostatné orgány, 
napr. obličky, slezinu, pečeň, srdce a 
mozog. Najčastejšie ich vyvoláva druh 
Legionella pneumophila, ale známe 
sú aj ďalšie jej druhy. Vyskytujú sa v 
prírodnom prostredí, predovšetkým 

vo vodách a v pôde. Vstupnou bránou 
infekcie legionelami sú sliznice dýcha-
cích ciest. Pri ľahšej forme ochorenia 
sú to podobné príznaky ako chrípka 
a chrípke podobné ochorenia, ktoré 
môžu pominúť pri aplikácii bežných 
liečebných postupov používaných 
pri akútnych ochoreniach horných a 
dolných dýchacích ciest. Ťažšia forma 
ochorenia sa prejavuje systémovými 
príznakmi, bolesťami hlavy, únavou, 
suchým kašľom, zimnicou, vysokými 
teplotami a ťažkým zápalom pľúc. 
Klima  zácia môže byť príčinou aj ďal-
ších ochorení vyvolaných druhmi bak-
térií a vírusov, ktoré sa v prostredí s 
klima  záciou nachádzajú. Na fi ltroch 
sa môžu rozmnožovať a potom sa 
vo väčších koncentráciách dostávajú 
späť do ovzdušia. Vznik ochorenia ale 
nezapríčiňuje len prítomnosť bakté-
rie, alebo vírusy v ovzduší, ich kon-
centrácia a virulencia, ale aj infekčná 
dávka, doba expozície, celkový zdra-
votný stav, stav imunitného systému, 
prítomnosť chronického ochorenia, 
vyčerpanosť organizmu. Rizikovými 
skupinami sú de  , starí ľudia, jedinci 
s oslabenou imunitou, fajčiari, alko-
holici, osoby v rekonvalescencii. 
  Odborníci odporúčajú, aby teplotný 
rozdiel medzi vonkajšou a vnútornou 
teplotou nebol väčší ako 10 stupňov, 
aby ľudia dodržiavali pitný režim, 
pred odchodom z budov do horúčavy 
odporúčajú aklimatizáciu v teplej-
šom ves  bule, mať v klima  zovanej 
budove prichystané aj teplejšie oble-
čenie (sveter a ponožky, pančuchy). 
V objektoch, ktoré nie sú úplne kli-
ma  zované, upozorňujú na vetranie 
miestnos  , kde je klíma používaná, 
a to aspoň dvakrát denne. Inak to  ž 
dýchate vlastne ten istý vzduch. Po-
trebné je udržiavať čistotu v klima  -
začnom zariadení podľa odporúčaní 
výrobcu, prístroj na chladenie sme-
rovať do priestoru a umiestnený by 
mal byť vo výške minimálne jeden a 
pol metra a samozrejme nezanedbá-
vať pitný režim, keďže klimatizácia 
vysušuje sliznice. 
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Poďakovanie
Dňa 15. júna nás vo veku osemdesiatpäť 
rokov opus  l drahý manžel, otec, starý otec 
a bývalý zamestnanec podbrezovských že-
leziarní

Jaroslav KRIŠKA z Tisovca,
Ďakujeme všetkým, ktorí sa snažili, na posled-
nej rozlúčke s našim milovaným, kve  novými darmi a prejavmi 
sústras   zmierniť náš hlboký žiaľ. 
Smú  aca rodina

Spomienky
„Odišiel  ško, ako odchádza deň a v našich 
srdciach zostáva spomienka len.“
Dňa 25. júna sme si pripomenuli tre  e smut-
né výročie, kedy nás opus  l manžel, otec a 
starý otec 

Jozef VILIM z Heľpy.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu  chú spomienku.
S láskou spomína manželka, de   a ostatná blízka rodina

...
„Hoci si odišla a niet ťa medzi nami, v našich 
srdciach zostaneš stále s nami.“
Dňa 27. júna uplynulo desať rokov, čo nás 
opus  la naša mama, stará a prastará mama

Mária NEPŠINSKÁ z Michalovej. 
Tí, ktorí ste ju poznali, venujte jej spolu s nami tichú spo-
mienku.
S láskou a úctou spomínajú dcéra a syn s rodinami

...
„Kto v srdci žije, ten neumiera.“
Dňa 27. júna sme si pripomenuli piate výročie, 
kedy sme sa navždy rozlúčili s našim drahým 
manželom, otcom a starým otcom

Jozefom CÍGEROM z Podbrezovej.
S láskou a úctou spomíname

...
  Dňa 28. júna sme si pripomenuli dvadsiate 
výročie odvtedy, ako nás navždy opus  l milo-
vaný manžel, otec, starý otec a prastarý otec

Dezider OLBRICHT z Lopeja.
Kto ste ho poznali, venujte mu spolu s nami 
 chú spomienku.

S láskou a úctou spomína celá rodina 
...

“Odišiel  ško, už nie je medzi nami, ale v srd-
ciach našich žije spomienkami.“
 Dňa 29. júna uplynulo pätnásť rokov od úmr-
 a nášho milovaného syna a brata
Petra ZEMKU z Čierneho Balogu – Krámu.

S láskou a úctou spomínajú mama, bra  a a sestry s rodinami 
...

„Sú chvíle, ktoré ťažko prežívame a sú okami-
hy, na ktoré  síckrát spomíname.“
Dňa 30. júna si pripomíname siedme výročie 
odvtedy, ako nás navždy opustil náš drahý 
otec, starý a prastarý otec

Jozef POLÁK z Hornej Lehoty.
Kto ho poznal, nech si spomenie spolu s nami.
S láskou a úctou spomíname

...
„Zavrel si oči, srdce   prestalo biť, nes  hol si 
sa ani rozlúčiť. Hoci si odišiel a niet ťa medzi 
nami, v našich srdciach zostávaš a budeš 
stále s nami.“
Dňa 1. júla si pripomenieme tretie výročie 
odvtedy, ako nás navždy opustil náš drahý 
manžel, otec, starý a prastarý otec

Vojtech KOVÁČ z Podbrezovej.
Spomíname s láskou a úctou

...
Dňa 1. júla si pripomenieme deväť rokov 
odvtedy, ako nás navždy opustil milovaný 
manžel, otec, starý otec a brat

Ivan SOLIAR z Podbrezovej.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu spolu 
s nami  chú spomienku.
S láskou a úctou spomíname

...
„Odišla   ško, už nie si medzi nami, no v srd-
ciach našich stále žije s nami.“
Dňa 12. júla uplynú tri roky odvtedy, ako nás 
navždy opus  la milovaná manželka, mama, 
stará mama a sestra

Melánia SOJKOVÁ z Jasenia.
S láskou a úctou spomína manžel Ján, synovia Ján, Stanislav 
a dcéra Katarína s rodinami

...
„Odišiel  ško, už nie je medzi nami, no v srd-
ciach našich stále žije s nami.“
Dňa 8. júla si pripomenieme tretie výročie 
odvtedy, čo nás navždy opus  l náš drahý syn, 
manžel, otec a starký

Milan ŤAŽKÝ z Dolnej Lehoty.
S láskou a úctou na neho spomínajú mama, manželka, synovia 
a ostatná rodina
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Možno je to trocha prehnané, predsa však 
zodpovedá požiadavke e  kety na vyjadrenie 
uznania osobe, ak ju bezchybne oslovíte; nie-
len menom, ale aj  tulmi. V spoločenskom či 
obchodnom styku nie je nič nepríjemnejšie 
ako vyhnúť sa osobnému osloveniu partnera 
iba preto, že nevieme, ako to správne urobiť.
Dlhé desaťročia sme nepotrebovali vedieť, 
ako oslovovať kráľov, princov, vysokých 
svetských a cirkevných hodnostárov. Dnes 
si na Slovensku podávajú kľučky 
a nerokujú iba za zatvorenými 
dverami: navštevujú regióny, 
mestá, veľké podniky i firmy. 
Správne osloviť napríklad kráľa, člena krá-
ľovskej rodiny či princa, prezidenta alebo 
veľvyslanca cudzej krajiny, by mal dokázať 
každý, kto sa s nimi dostane do styku bez 
toho, aby mu to spôsobovalo bolenie hlavy.

Veličenstvo či Výsosť?
    Stavovské práva šľachty boli u nás zrušené 
v roku 1918. Odvtedy nie je na oslovovanie 
šľachtickým titulom právny nárok, aj keď 
nie je výslovne zakázané. Vo svete však ešte 
jestvujú kráľovstvá alebo kniežatstvá ako 
štátne útvary a protokol si vyžaduje, aby sme 
ich predstaviteľov oslovovali  tulmi, ktoré im 
prináležia. Najviac chýb sa u nás dopúšťame 
(a to aj vysokí štátni predstavitelia) pri rozli-
šovaní oslovenia veličenstvo a výsosť. Treba 
si zapamätať, že panovníkovi, ak je cisár/
cisárovná alebo kráľ/kráľovná, patrí oslovenie 
vaše veličenstvo!   
   Princa/princeznú z kráľovského rodu (naprí-
klad britský princ Charles) oslovujeme vaša 

Ďakujem
Ďakujem Jozefovi Sotákovi a vedeniu 
ŽP Bezpečnostné služby za podporu a 
umožnenie štartu na Majstrovstvách 
Európy v karate – shito ryu, v kategó-
rii kumite muži nad 35 rokov.

Marek Dunajský, 
ŽP Bezpečnostné služby

Deň stromu
   Šestnásty ročník Dňa stromu – sviat-
ku všetkých milovníkov lesov a štvrté 
Celoslovenské stretnu  e lesníkov sa 
uskutoční 8. júla 2017 v areáli Lesníc-
keho skanzenu vo Vydrovskej doline. 
V programe, ktorý začína od 10.30 
hod., vystúpia FS Poľana a Živel, Ta-
nečný orchester Valaská, spevák Mar-
ks, skupiny Hrdza, Helenine oči a Aca-
pella Fragile, spevák Mar  n Vetrák.

Príroda dala ...,  dokončenie výroku  Luciusa Annaeusa  Senecu sa nachádza v T1 – T5.

BIZNIS & ETIKETA 

kráľovská výsosť. Ale panovníkom môže byť 
aj knieža (napríklad Monacké kniežatstvo, 
Lichtenštajnské kniežatstvo) alebo veľkovoj-
voda (Luxemburské veľkovojvodstvo). Vtedy 
panovníka oslovujeme vaša výsosť (v prípade 
Monaka vaša najjasnejšia výsosť). Našťas  e 
dnešní monarchovia a panovníci sú tolerantní 
ľudia a prípadné prehrešky pro   protokolu 
prijímajú s nadhľadom. Lenže v styku s nimi 
reprezentujeme nielen seba, svoju inštitú-

zákonné normy. Nositeľovi čestného doktorá-
tu honoris causa patrí oslovenie pán doktor. 
Na akademickej pôde býva pri slávnostných 
príležitos  ach zvykom oslovovať rektora uni-
verzity vaša magnifi cencia a dekana fakulty 
vaša spektabilita. V ofi ciálnom i obchodnom 
styku by sme mali každého oslovovať jeho 
titulom; kto to zanedbáva, správa sa ne-
zdvorile a nezanecháva dobrý dojem. Ak si 
partner takéto oslovenie neželá, povie vám 

to sám. Čo však v prípade, ak má 
partner  tulov niekoľko (napr. prof. 
MUDr. Jozef Veselý, PhD.)? Vždy 
použijeme najvyšší  tul, teda pán 

profesor Veselý.
Pani namiesto slečna

   Moderná e  keta priniesla viaceré zmeny 
aj v bežnom oslovovaní a mali by sme s nimi 
držať krok. Napríklad oslovenie slečna už 
bolo vo väčšine európskych krajín zrušené a 
používa sa iba na výslovné želanie, napríklad 
v súkromnom styku. V obchodnom živote 
oslovujte aj mladšie partnerky zásadne pani. 
Rovnako vyšlo z módy aj oslovenie milos  vá 
pani a môžu si ho dovoliť azda iba „gavalieri 
zo starej školy“.
   Ak sa predstavujete sami, svoje  tuly vyne-
chajte; nie sú na to, aby ste nimi vyvolávali 
dojem. Partner sa ich skôr či neskôr dozvie a 
bude vás primerane oslovovať.
Dôležité je aby  tuly, ako aj funkcie, nepre-
chádzali na manželského partnera. S oslove-
ním pani inžinierová, pani riaditeľová či pani 
starostová sa môžete nanajvýš zosmiešniť.

ciu, ale aj štát, a preto každé faux pas, ktoré 
si všímajú najmä novinári, prináša pre nás 
zlé body. To isté pla   aj v styku s vysokými 
hodnostármi katolíckej cirkvi (najmä va  kán-
skymi): pápežovi patrí oslovenie vaša svätosť, 
kardinálom vaša eminencia, arcibiskupom a 
biskupom vaša excelencia. U vysokých pred-
staviteľov iných cirkví neurobíme chybu, ak 
ich oslovíme vaša excelencia, u nižších je zvy-
čajné pán (dekan, farár, senior, rabín a pod.).

Excelencia iba v zahraničí
   Cudzích vysokých štátnych predstaviteľov 
a veľvyslancov oslovujeme vaša excelencia, 
domácich jednoducho pán prezident, pán 
predseda parlamentu, pán premiér, pán 
minister. Často u nás ľudia oslovujú aj našich 
veľvyslancov ako excelencie, čo vyznieva 
skôr pejora  vne; doma je veľvyslanec vyšším 
štátnym úradníkom a patrí mu oslovenie pán 
veľvyslanec. Používanie vysokoškolských a 
vedeckých  tulov u nás upravujú príslušné 

V Žiari nad Hronom sa minulý týždeň  od štvrtka do nedele konali spoločné Majstrovstvá Slo-
venskej a Českej republiky v cestnej cyklis  ke v kategóriách juniorov, junioriek, žien a mužov. V 
časovke jednotlivcov získali členovia Cyklis  ckého klubu ŠK ŽP Lukáš Kubiš striebornú medailu a 
Jakub Varhaňovský bronzovú medailu. Juniorka Andrea Uličná prišla do cieľa ôsma. V pretekoch 
s hromadným štartom skončil Jakub Varhaňovský na piatom  a Lukáš Kubiš na pätnástom mieste.
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čov dohnali trénerov, aby do tréningového 
procesu brali hráčov od nás. A to bolo dobrá 
príležitosť na to, aby sa hráči z juniorky 
mohli porovnať v prvom tíme. A to ako 
juniori skončili na druhom mieste sa ukáza-
lo, že hráči majú svoju kvalitu a je potrebné 
sa im ďalej venovať.
Tak, ako majú možnosť vstúpiť do sveta 
profesionálneho futbalu hráči staršieho 
dorastu, aj mladší dorastenci môžu otvo-
riť dvere do ligového kolotoča U19. Sú 
medzi mladšími dorastencami talentovaní 
futbalis  ? 
  - V mladšom doraste máme určite kvalit-
ných hráčov a viacerí to ukázali vo svojej 
súťaži. Hlavný dôvod, prečo sme nechceli 
posúvať hráčov do U19 bol, že aj posta-
venie U17 v tabuľke bolo pre nás dôležité 
a potrebovali sme bodovať aj v týchto 
zápasoch. Využili sme dvoch hráčov Ludhu 
a Mejriho, ale bolo to iba v tých zápasoch, 
kedy nemohli hrať za U17. S trénerom 
Bažíkom bola dobrá komunikácia a určite 
sme ťahali za jeden povraz. Výsledkom toho 
je, že umiestnenie U19 a U17 zaručilo zisk 
štatútu akadémie.
Fortuna liga si vyžaduje doplniť káder 
nášho A mužstva o skúsených profesio-
nálov. Ako vyzerá skauting v kategórii 
dorastencov? 
  - Skau  ng na dorasteneckej úrovni je hlav-
ne na tréneroch, ktorí si v každej kategórii 
sledujú zápasy a tým spôsobom si hľadajú 
aj možné posily do kádra. Dôležitá je aj naša 
robota a podmienky, ktoré v klube máme a 
to dáva veľký predpoklad, že sa nám aj sami 
hráči hlásia, či môžu prísť k nám na skúšku 
sa ukázať.

Keď vám hráči 
dôverujú a získate si ich, 

povedia vám častokrát 
viac ako rodičom alebo 

frajerkám..., ale nesmiete 
ich dôveru zneužiť.

 Stranu pripravil M. Jančovič

Poďakovanie trénera Bažíka objek  vom Radoslava Kupca  Vráťme sa v úvode k nedáv-
no ukončenému ročníku 
2016/2017, v ktorom muž-
stvo skončilo na druhom 
mieste. Mnohé médiá uvá-
dzali, že sme skončili tretí. 
Kde je pravda?
  - Skončili sme druhí na zá-
klade toho, že máme lepší 
vzájomný zápas s Kremničkou. 
Preto Kremnička nemôže po-
stúpiť a my áno. Mnohé média robili tabuľku 
podľa počtu strelených a inkasovaných 
gólov, čo sme mali horšie a preto nás dali 
na tre  e miesto. Ale v konečnej tabuľke, pri 
rovnos   bodov, rozhoduje najprv vzájomný 
zápas a ak je aj tento ukazovateľ vyrovnaný, 
až potom rozhoduje skóre. Sme teda druhí 
a máme právo hrať druhú najvyššiu súťaž 
na Slovensku. 
Pohľad na tabuľku hovorí, že mužstvá 
v prvej šestke boli vzácne vyrovnané. Skús-
te zhodno  ť úroveň tretej ligy a účinkova-
nie juniorov v tejto súťaži. 
  - Súťaž bola vyrovnaná, v podstate každé 
družstvo mohlo vyhrať s každým. Výnimku 
tvoril len jednoznačný víťaz Liptovský Hrá-
dok, ktorý svojou kvalitou výrazne prevyšo-
val ostatné družstvá. Spokojnosť môžeme 
vyjadriť aj s herným prejavom družstva vo 
väčšine zápasov. Darilo sa nám najmä na 
domácom ihrisku, kde sme zo šies  ch zá-
pasov päťkrát vyhrali, prehru nám pripravil 
len víťaz súťaže z L. Hrádku. Na súperových 
ihriskách sme si pripísali 3 víťazstvá z ôsmich 
zápasov. Práve na ihriskách súperov sme 
v niektorých zápasoch dopla  li na neskúse-
nosť nášho družstva. 
Existencia juniorov je pripraviť hráčov pre 
potreby fortunaligového mužstva. Nevy-
ťažení hráči, či rekonvalescen   áčka a na 
druhej strane mladí hráči z dorastu majú 

Juniori postúpili do druhej ligy!

Len Podbrezová a Žilina 
majú zástupcov v dvoch 

najvyšších súťažiach 

možnosť získať hernú prax. Je 
však takýto model „vďačný“ 
pre trénera? 
  - Cieľom juniorského druž-
stva je predovšetkým získava-
nie hernej praxe pre mladých 
hráčov, ktorí sa nedostali do 
kádra A  mu, ako aj pre mla-
dých hráčov z A  mu. V jarnej 
čas   dostali v majstrovských 
zápasoch viac priestoru aj 

hráči z dorasteneckého družstva, ktorí bo-
li menej vyťažovaní v ligových zápasoch 
najvyššej dorasteneckej ligy a mohli aj oni 
získavať zápasovú prax.  
Počas ročníka si v drese juniorov zahralo 
takmer 40 futbalistov. Je možné sa v tré-
ningoch venovať rozvoju jednotlivcov? 
Kto z hráčov upriamil na seba najviac po-
zornos  ? 
  - Štyridsať hráčov je príliš vysoké číslo, mys-
lím že ak chceme skvalitniť výchovu mladých 
hráčov, káder juniorky by mal byť stabilizo-
vanejší a nie využívať až takýto počet hráčov 
(najmä z U19) v majstrovských zápasoch. Pri 
rozvoji jednotlivcov je dôležitých viac fakto-
rov. My sa musíme snažiť poskytnúť hráčom 
čo najlepší tréningový proces, no na druhej 
strane je veľmi dôležité, aby aj samotní hráči 
boli sami na seba ďaleko viac náročnejší. 
Pozitívnym príkladom je Adrián Káčerík, 
ktorý na každom tréningu a v každom zápase 
odvádzal maximum, vďaka čomu sa posunul 
do prvého družstva.
V súčasnos   ste asistentom Karola Praženi-
cu, hlavného trénera A mužstva. Čo sa tým 
pre vás zmenilo? 
 - Určite sa zmenila najmä vyťaženosť, na-
koľko tých voľných dní bolo minimum. Na 
druhej strane je to pre mňa dobrá skúsenosť 
a som rád, že môžem spolupracovať s tréne-
rom Praženicom v prvom družstve.

Do jarnej časti, nedávno 
skončeného súťažného roč-
níka U19 ste vstúpili ako 
hlavný tréner. S  hli ste muž-
stvu v  snúť svoj spôsob hry? 
Ako hodno  te jar, z pohľadu 
hlavného trénera?
  - V prvom rade sme sa snažili 
vychádzať z hráčov, ktorých 
sme mali v kádri a postaviť 
to na tom, čo im bolo blízke. 
Nebol čas to meniť a vštepovať im veci, 
ktoré by sme mohli riešiť viac z dlhodobého 
hľadiska. Hodno  ť sezónu na konci môžeme 
pozi  vne, lebo nám ukázala veci, z ktorých 
by sme sa mali do budúcna poučiť. V dru-
hom rade máme do budúcej sezóny akadé-
miu a to je dôležité, lebo máme možnosť 
stále zlepšovať podmienky rozvoja hráčov 
nášho klubu.
Výsledky starších dorastencov boli pomer-
ne nevyvážené. Na jednej strane sme 
dokázali poraziť Slovan, Prešov, či 
vrá  ť prehru 3:0 Ružomberku, 
a to rovnakým skóre, no na 
druhej strane sme pod-
ľahli mužstvám, s ktorými 
sme mohli bodovať. Kde 
hľadáte najväčšie príčiny 
nevyrovnanos   výsledkov? 
  - Určite máte pravdu, že 
výsledky boli nevyvážené, ale 
na druhej strane bola na nás veľká 
zodpovednosť a niektorí hráči neboli na to 
pripravení. Najviac som sklamaný z výsled-

Hlavný cieľ bol zisk štatútu akadémie
S   M á r i o m  A u x t o m ,   t r é n e r o m  U 1 9

S Jánom Gajdošíkom, trénerom juniorov 

kov na súperových ihriskách. 
Tam bol najväčší problém, že 
sme sa neposunuli v tabuľke 
ešte vyššie. Domáce zápasy 
nám ukázali našu silu, kde sú-
peri si ťažko odnášali od nás 
body, ale ak chcete ísť vyššie 
treba vedieť svoje výkony po-
tvrdzovať. Teraz už môžeme 
ďakovať aj za  e body, ktoré 
sme dokázali uhrať a to nám 

prinieslo hlavný cieľ.
Počas zimnej prípravy ste spomínali nové 
mená (Vavrúš, Lepieš, Jedinák, Sedláček), 
ktoré mali posilniť káder. Dnes už vieme, 
že Lepieš okúsil aj ostrý štart vo Fortuna 
lige. Ako fungovali tréningy dorastencov? 
Bol model tréningov s „juniormi“ úspešný?
  - Posily, ktoré sme riešili do kádra boli 
hlavne do ofenzívy lebo sme vedeli že 
mužstvo sa nedokázalo strelecky presadzo-

vať. O to sa mali predovšetkým starať 
Jedinák s Lepiešom. Dnes vieme, 

že zranenia im nedovolili toľko 
zápasov odohrať, aby boli 
tak gólovo efek  vni. Vavrúš 
v bráne predviedol svoju 
kvalitu, viackrát nám určite 
pomohol a ukázal, že sa s 

ním môže v klube počítať aj 
do budúcnosti. Sedláček bol 

dlhodobo zranený a vôbec do 
tréningového, ani zápasového rytmu, 

nenaskočil. Situácia, ktorá sa vyskytla v 
A-  me bola taká, že viaceré zranenia hrá-

Ako hodno  te ukončenú 
sezónu v kategórii U17?
  - Skončili sme podobne 
ako minulý ročník (U16) na 
7. mieste, čo je asi reálnym 
obrazom sily a kvality náš-
ho mužstva. Tak, ako minu-
lú sezónu aj v tejto sme sa 
borili s problémom strieľa-
nia gólov, keďže sme ich v 
26 zápasoch strelili len 22. 
Z tejto šta  s  ky je zrejmé, že nám chýbal 
klasický strelec - zakončovateľ. Najlep-
šími strelcami sa so štyrmi gólmi stali 
hráči zo stredu poľa Čief a Ďatko. Naopak 
však musím vysloviť spokojnosť s hrou v 
defenzíve, kde až na malé zaváhania sme 

Každá kategória má svoje špecifiká
S   M a re k o m  B a ž í k o m ,  t ré n e ro m  U 1 7 

počas celej sezóny nemali 
väčšie problémy. Pochvalu 
si zaslúži „základný kameň“ 
našej obrany, brankár Ri-
chard Ludha. Globálne však 
so sezónou 2016-17 musím 
vyjadriť spokojnosť, pretože 
sa nám podarilo, spolu s 
kategóriou U19, splniť zák-
ladný cieľ a to vybojovať do 
ďalšej sezóny pre Podbre-

zovskú mládež futbalovú akadémiu, čo 
bolo hlavným cieľom.
Máte za sebou bohatú futbalovú ka-
riéru. Ako dlho sa venujete trénovaniu 
mládeže a v čom vidíte najväčší rozdiel 
v príprave dospelých a dorastencov?

  - Ako tréner pracujem s mládežou päť 
rokov. V seniorskom futbale som za  aľ 
nepracoval a ani nad tým v blízkej budúc-
nos   nepremýšľam. Práca s mládežou je 
náročnejšia na čas, ale mne to nepreká-
ža. Ako hráč som toho preskákal dosť a 
myslím si, že je našou povinnosťou 
to „posunúť“ ďalej. Keď do toho 
dáme maximálne úsilie, chlapci 
nám to vrá  a aj s úrokmi.
Aká je disciplína mladých hráčov? 
Je v nich už kus profesionality ale-
bo sa v tréningových procesoch 
musíte zameriavať aj na budovanie 
ich mentálneho vedomia?
  - Doteraz som pracoval pri kategó-
riách U15, U16 a U17 a možno sa to 
niekomu nezdá, ale každá kategória 
má svoje špecifi ká a sú medzi nimi 

veľké rozdiely. Dva roky v živote chlapcov 
je dlhá doba, kedy sa z chlapcov stávajú 
chlapi a podľa toho sa aj my, tréneri, mu-
síme správať. Ono to nie je o samotnom 
trénovaní a futbale, ale častokrát je to 
o psychológii. Kým 15-ročného chalana 
musíte učiť základné futbalové a nefut-
balové kroky, so 17-ročným sa musíte 
baviť o vážnych veciach. Keď vám hráči 

dôverujú a získate si ich, povedia vám 
častokrát viac ako rodičom alebo frajer-
kám..., ale nesmiete ich dôveru zneužiť.
Čo pripravujete do novej sezóny?
  - V novej sezóne prechádzam do ka-
tegórie U19, čo bude zase o niečom 
inom. Hráčov v tejto kategórii v podstate 
všetkých poznám. Viem, že to nebude 
nič ľahké, ale na robotu sa teším, verím 

že vytýčené ciele spoločne zvlád-
neme. Prípravu začíname 11. júla 
a celú ju absolvujeme v domácich 
podmienkach. Cestovať budeme len 
za prípravnými zápasmi a to nielen po 
Slovensku, ale aj do Čiech a Maďar-
ska, z čoho sa veľmi teším. Celkovo 
odohráme 7 prípravných zápasov. 
Sezónu 2017/18 začíname 19. au-
gusta a verím že sa na ňu dobre a 
zodpovedne pripravíme.

    Podbrezová juniori, hráči B  mu mužov, v nedávno skončenej sezóne tretej ligy skupiny 
Stred obsadili v konečnom účtovaní druhú pozíciu. O tomto úspechu rozhodli posledné 
zápasy, v ktorých naši hráči dokázali bodovať naplno. Do druhej najvyššej súťaže na 
Slovensku mal právo postúpiť jednoznačný líder z Liptovského Hrádku, no nakoniec sa 
vedenie tohto  mu rozhodlo upus  ť od podania prihlášky, a tak si naše B mužstvo zahrá 
v ročníku 2017/2018 druhú najvyššiu súťaž na Slovensku! Po reorganizácii druhej ligy, 
ktorá sa opäť vracia k celoslovenskému modelu, s počtom účastníkov 16, budeme mať 
zastúpenie v prvých dvoch najvyšších súťažiach na Slovensku. Z účastníkov Fortuna ligy 
má svoje „béčko“ v druhej lige už len Žilina. 
   Úspešní boli aj naši mládežnícki zástupcovia, ktorí v súbojoch s najlepšími, vo svojich 
kategóriách, obstáli a dosiahli skvelý úspech pre FK Železiarne Podbrezová. V budúcom 
ročníku bude podbrezovský futbalový klub patriť do top kategórie dvanás  ch najlepších 
mládežníckych družs  ev na Slovensku a právom sme získali štatút Mládežníckej futbalovej 
akadémie. O podrobnos  ach tohto úspechu však až v ďalšom čísle. V súčasnom hlavní 
tréneri juniorov, U19 a U17 zhodno  a nedávno skončenú úspešnú sezónu. 


