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Návšteva
zo Slovinska

Dňa 1. septembra navštívila
našu akciovú spoločnosť delegácia Ministerstva hospodárskeho
rozvoja a technológie Slovinskej
republiky na čele s ministrom
Zdravkom Počivalšekom, veľvyslankyňou Slovinskej republiky v
SR Bernardou Gradišnik a štátnym tajomníkom Ministerstva
hospodárstva Slovenskej republiky Rastislavom Chovancom. V
sprievode výrobného riaditeľa a
člena Predstavenstva ŽP Miloša
Dekréta a technického riaditeľa
a člena Predstavenstva ŽP Milana Srnku sa delegácia oboznámila s históriou a súčasnosťou našej
spoločnosti a prezrela si výrobné
prevádzkarne ŽP. Následne sa uskutočnilo stretnutie s Vladimírom
Sotákom, generálnym riaditeľom
a predsedom Predstavenstva ŽP
a.s., s ktorým diskutovali o aktuálnej hospodárskej situácii v našej
spoločnosti.

Štátny inštitút odborného vzdelávania Bratislava (ŠIOV) pripravil národný projekt „Duálne vzdelávanie a zvýšenie kvality a atraktivity odborného vzdelávania a prípravy,“
s cieľom zvýšiť flexibilitu školského systému
vo vzťahu k potrebám trhu práce a umožniť
zamestnávateľom, aby sa aktívne podieľali
na odbornej príprave žiakov – svojich budúcich zamestnancov.
Súkromné školy

čítajte na 2. a 4. strane

Dar pre NsP

Jedno z najdôležitejších nemocničných
oddelení v breznianskej nemocnici, kde
prijímajú deti s vážnym, život ohrozujúcim
stavom, prešlo výraznou obmenou. Jednotka intenzívnej starostlivosti (JIS) už prijíma
malých pacientov v novom šate a vyšetruje
modernou technológiou.
Región
čítajte na 2. strane

Z dopravy
Pri prehliadke automatizovaného skladu rúr, zľava: Milan Srnka, technický riaditeľ ŽP a.s., Borut Meršak, predseda združenia občanov a spoločností republík Slovenska a Slovinska, Rastislav Chovanec, štátny tajomník MH SR, Zdravko Počivalšek,
minister hospodárskeho rozvoja a technológie Slovinskej republiky, Bernarda Gradišnik, veľvyslankyňa Slovinskej republiky
na Slovensku, Miloš Dekrét, výrobný riaditeľ ŽP a Jernej Tovšak, generálny riaditeľ pre medzinárodnú spoluprácu, podnikanie a technológiu Ministerstva hospodárskeho rozvoja a technológie Slovinskej republiky.
F: I. Kardhordová

tredníctvom školského rozhlasu
k žiakom prihovorili riaditelia súkromných škôl.
Za Súkromnú strednú odbornú
školu hutnícku ŽP ich privítal riaditeľ Ing. Ivan Majer a pripomenul: „...

prázdninové zážitky nech sú pre vás
povzbudením do ďalšej práce, aby
ste aj na budúci rok mohli prežívať
bezstarostné prázdniny. V novom
školskom roku 2017/2018 našu odbornú školu bude navštevovať 242
žiakov, z toho 18 prvákov v odbore
mechanik strojov a zariadení, 19
v odbore mechanik mechatronik a 9
obrábačov kovov.“ V kolektíve privítal nielen prvákov, ale aj nových
pedagógov Mgr. Matúša Trajteľa
a majstrov odborného výcviku Mgr.
Vlastimíra Veverku a Bc. Radoslava
Kabáča. Všetkým zaželal do nového školského roka veľa úspechov
v škole, ale aj v mimoškolskej činnosti a rodičom radosť z úspechov
ich detí.
Riaditeľka Súkromného gymnázia
ŽP PaedDr. Katarína Zingorová sa k
žiakom prihovorila slovami: „Veľmi
si želám, aby naša škola bola pre vás
miestom, kde budete môcť rozvíjať

Dokončujeme opravy výtlkov na vnútropodnikových komunikáciách. Obnovujeme
bezpečnostné nátery, zvislé aj vodorovné
značenie komunikácií. V septembri máme v
pláne opravu vjazdu z cesty I/66 do areálu
bývalej píly Štiavnička.
Železiarne Podbrezová

čítajte na 3. strane

Osem mesiacov vo valcovni bezšíkových rúr

BRÁNY ŠKÔL OTVORENÉ

Nový školský rok slávnostne otvorili 4. septembra 2017 aj v súkromných školách Železiarní Podbrezová.
Mierne ranné mrholenie tento raz
presunulo žiakov, pedagógov, hostí a rodičov do budovy škôl, kde
sa k prvákom prihovorila Ing. Mária Niklová, členka Predstavenstva
a personálna riaditeľka Železiarní
Podbrezová a.s. Oboznámila ich
s novinkami školského roka a pripomenula: „... v tomto roku oslavujeme 80. rokov organizovanej výučby
v podbrezovských železiarňach.“ Z
toho vyplýva, že duálne vzdelávanie bolo v podbrezovských železiarňach už desiatky rokov predtým,
avšak v tomto roku bolo otvorené
už aj oficiálne (čítajte na druhej
str.). Motivujúcim prvkom k výborným študijným výsledkom žiakov by
malo byť aj tohtoročné navýšenie
odmien a štipendií. Na záver, spolu
s predsedom Dozornej rady ŽP a.s.,
Ing. Jánom Banasom, zaželali žiakom úspešný štart do nového školského roka a maturantom úspešné
ukončenie stredoškolského štúdia.
Po premiestnení do tried sa pros-

Z obsahu čísla
vyberáme:

Začíname s duálnym
vzdelávaním

Nový školský rok odštartovali v znamení osláv

V. Kúkolová
noviny@zelpo.sk
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Pozitívne môžeme hodnotiť aj vývoj predváhy za uvedené obdobie. Plánovanú ročnú
predváhu podkračujeme o 3,66 kilogramu
na tonu, pričom v auguste sme dosiahli
predváhu 1255,62 kg/t výroby.
Železiarne Podbrezová

svoje ideály, kde sa vám bude páčiť
a kde vás to bude baviť!“ V tomto školskom roku bude Súkromné
gymnázium ŽP navštevovať 181 žiakov, z toho je 39 žiakov prvých ročníkov. Privítala v pedagogickom zbore nových členov – učiteľku jazyka
anglického Mgr. Máriu Korytiakovú,
biológie a chémie Mgr. Barboru Málikovú a učiteľa dejepisu a geológie
PaedDr. Jána Peteraja. V závere dodala: „My, učitelia, urobíme všetko
preto, aby ste dostali nielen kvalitné
vzdelanie, ale aby sme spolu vytvorili prostredie ľudskosti, tvorivosti
a tolerancie, aby ste s radosťou otvárali dvere školy a boli hrdí na to,
že ste jej žiakmi.“

„...duálne vzdelávanie bolo v podbrezovských železiarňach už desiatky rokov...,“ povedala Ing. M. Niklová

čítajte na 3. strane

80. rokov organizovanej výučby
V roku 1959, v súlade s prechodom učilíšť do
správy podnikov, vzniklo Učňovské stredisko
Švermovych železiarní, kedy poskytovalo teoretické vyučovanie Odborné učilište v Piesku.
Vzrastajúce nároky si vyžadovali aj výučbu
v študijných odboroch hutník operátor. Od
roku 1976 túto výučbu zabezpečovali pre Švermove železiarne v SOU hutníckom v Košiciach.
Súkromné školy

čítajte na 4. strane

Fortuna liga

Reprezentačná pauza prišla vhod, nakoľko
sa železiarom v posledných dvoch zápasoch
Fortuna ligy nepodarilo vyhrať. Zápas so
Slovanom Bratislava poznačili zmeny v zostave, keď do základu prišiel Aldo Baez, ktorý si na našich hráčov ešte len zvyká.
Železiarne Podbrezová

čítajte na 8. strane

Neprehliadnite!

Foto: A. Nociarová

Zdravotná poisťovňa Dôvera pozýva zamestnancov Železiarní Podbrezová a.s.
na „DEŇ ZDRAVIA“, ktorý sa uskutoční
v dňoch: 19. 9. 2017 v novom závode, v
zasadačke ťahárne rúr a 20. 9. v starom
závode, v zasadačke budovy energetiky.
Zamestnancom, ktorí sa prihlásia na
vyšetrenie, bez ohľadu na to, v ktorej
zdravotnej poisťovni sú poistení, budú
poskytnuté služby:
l vyšetrenie kvantovým rezonančným
analyzátorom, diagnostickým prístrojom, ktorý po ukončení testu poskytne
až 38 správ o zdraví (vyhodnotí funkcie
vnútorných orgánov – pečeň, žlčník, obličky, pľúca a iné, vyhodnotí krvný cukor, lipidy, stopové prvky, vitamíny...),
informatívna pomôcka pre všetkých,
ktorí sa snažia o zmenu životného štýlu
k lepšiemu,
l informácie o právach a povinnostiach
v oblasti zdravotného poistenia, informácie ohľadom elektronickej zdravotnej karty, aktivácia ponúkaných služieb
v informačnom systéme poisťovne.
Na vyšetrenie sa nahláste na tel. čísle
5901 v odbore bezpečnosti a životného prostredia u J. Kochanovej do 18. 9.
2017.
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Na inštruktorov praktického vyučovania sú kladené vysoké nároky

V novom školskom roku začíname s duálnym systémom vzdelávania
Štátny inštitút odborného vzdelávania Bratislava (ŠIOV) pripravil národný projekt „Duálne vzdelávanie a zvýšenie kvality a atraktivity odborného vzdelávania a prípravy,“ s cieľom zvýšiť flexibilitu školského systému
vo vzťahu k potrebám trhu práce a umožniť zamestnávateľom, aby sa
aktívne podieľali na odbornej príprave žiakov – svojich budúcich zamestnancov. Do roku 2020 plánuje zapojiť do duálneho systému 12 000
žiakov a zároveň zaškoliť 700 inštruktorov, ktorí sa žiakom budú venovať. Výberom správneho povolania a učebného odboru si žiaci vytvoria
predpoklad uplatnenia sa v praxi a dokážu si zabezpečiť dôstojný budúci
život. Národný projekt realizuje ŠIOV vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.
O. Kleinová
noviny@zelpo.sk

V minulom školskom roku bolo
do duálneho systému vzdelávania
zapojených 380 zamestnávateľov
a 998 žiakov. Dôležitým spojivom
medzi zamestnávateľom a žiakom
je inštruktor. Ten je kľúčovým faktorom kvality, ale aj príťažlivosti
odborného vzdelávania a prípravy,
preto sú na inštruktorov kladené
vysoké nároky. Príprava inštruktorov pre systém duálneho vzdelávania je určená porovnateľnou metodikou, ako napríklad v Nemecku,
Rakúsku či Švajčiarsku, v krajinách,
kde tento systém dlhodobo funguje. Uvedená metodika rovnako vychádza z odporúčaní zahraničných
obchodných komôr pôsobiacich na
Slovensku a bola prerokovaná so
stavovskými a profesijnými organizáciami. Od mája tohto roku usku-

točňuje ŠIOV, v rámci uvedeného
projektu, školenie pre inštruktorov.
V auguste sa uskutočnilo trojdňové
školenie budúcich školiteľov našich
inštruktorov aj v Železiarňach Podbrezová. Zúčastnilo sa ho štrnásť
zástupcov Železiarní Podbrezová.
Dňa 24. augusta 2017 sa uskutočnili záverečné skúšky a úspešní
absolventi získali certifikáty, ktoré
ich oprávňujú odovzdávať svoje
poznatky inštruktorom, ktorí budú
zabezpečovať od nového školského roku duálny systém vzdelávania v Železiarňach Podbrezová
pre študentov Súkromnej strednej odbornej školy hutníckej ŽP.
Medzi účastníkmi školenia bol aj
JUDr. Radim Kochan, PhD., vedúci personálneho odboru, ktorého
sme sa opýtali:
V čom vidíte výhody duálneho
vzdelávania?

Účastníci školenia budúcich školiteľov inštruktorov.

- Duálne vzdelávanie je
systém vzdelávania z veľkej
časti zameraný na praktickú prípravu žiakov. Vyučovací proces pozostáva samozrejme aj z teoretickej
časti, ale jeho prevažnú
časť tvorí práve praktická príprava žiaka na budúce povolanie. Veľkým

prínosom tohto systému
je skutočnosť, že v rámci praktického výcviku sa
žiaci pripravujú priamo
na pracoviskách zamestnávateľa, a tak majú možnosť spoznať svoje budúce
pracovisko, kolegov, získať
pracovné návyky, sú motivovaní prostredníctvom

Foto: I. Kardhordová

podnikového štipendia a odmeny
a produktívnu prácu a v neposlednom rade majú skvelú možnosť naučiť sa prepojiť získané teoretické
vedomosti s praxou. Odmenou pre
zamestnávateľa, aj pre našu spoločnosť, je získanie kvalifikovanej
pracovnej sily do radov svojich zamestnancov.
(Pokrač. na str. 4)

Jednotka intenzívnej starostlivosti v breznianskej nemocnici
prešla rekonštrukciou
Zdroj: Dôvera

Jedno z najdôležitejších nemocničných oddelení v breznianskej
nemocnici, kde prijímajú deti s vážnym, život ohrozujúcim stavom,
prešlo výraznou obmenou. Jednotka intenzívnej starostlivosti (JIS) už
prijíma malých pacientov v novom
šate a vyšetruje modernou technológiou.

Tandem zdravotná poisťovňa Dôvera a združenie Osmijanko už desať
rokov vynovuje detské oddelenia po
celom Slovensku. Celková atmosféra prostredia vplýva na detskú psychiku, a preto sa veselými farbami,
hračkami a zriadením detského kútika snažia čo najviac odbúrať strach
malých pacientov z nemocničného
prostredia. Určite to potvrdia aj detskí pacienti z Brezna a okolia, ktorí

dočasne pobudnú na oddelení JIS v
tamojšej nemocnici. Staré postieľky, zdravotnícky nábytok, ošúchané
steny či nedostatočné osvetlenie už
patria do minulosti, oddelenie nadobudlo svieži a moderný dizajn.
Vážne prípady monitoruje
špičkový prístroj
Vynovenie priestorov JIS oddelenia však nebolo jediným dobrým
skutkom poisťovne Dôvera. Vedenie nemocnice požiadalo poisťovňu
o nový monitorovací prístroj, ktorý
nepretržite monitoruje všetky vitálne funkcie pacienta, a od ktorého doslova závisí jeho život. Keďže

Jednotka intenzívnej starostlivosti je
špeciálne oddelenie a tento prístroj
je preň nenahraditeľný, Dôvera prispela na jeho kúpu a ten od augusta
pomáha lekárom pri záchrane životov.
„Pobyt v nemocnici je pre obnovu zdravia častokrát nevyhnutný, no
pre deti zároveň aj stresujúci. Odlúčenie od rodiny a domova, kde sa
cítia bezpečne, prežívajú ťažšie ako
dospelí. Preto sme si zútulňovanie
detských oddelení po celom Slovensku vzali pod patronát už pred desiatimi rokmi. Budujeme
detské kútiky, maľu-

Dozvedieť sa o svojom zdraví viac,
ako bežne o ňom vieme a nechať si
poradiť ako sa oň starať..., tak by sa
dali zhrnúť Dni zdravia, ktoré môžu
zamestnanci Železiarní Podbrezová
využiť 19. a 20. septembra 2017.
Merania zdravotných hodnôt pre
nich chystá partner podujatia zdravotná poisťovňa Dôvera.
Dni zdravia majú svoju tradíciu a mnohí zamestnanci ich
využívajú pravidelne, aby sa
dozvedeli v akom stave je ich
telesná a duševná schránka. Inak
tomu nebude ani tento rok, všetci
ste pozvaní. Po obidva dni, 19. aj 20.
septembra, vám pracovníci Dôvery
zmerajú tlak a skontrolujú zdravotný stav prostredníctvom kvantového rezonančného analyzátora.
Tento diagnostický prístroj vyhodnotí až 38 údajov o vašom zdraví.
Medzi inými fungovanie vnútorných
orgánov – pečene, žlčníka, obličiek,
pľúc. Sledujú sa aj hodnoty krvného
cukru, lipidov, stopových prvkov,
vitamínov, apod. Mimo iné vám to
poslúži ako pomôcka, pokiaľ sa sna-

žíte o zmenu životného štýlu k lepšiemu.
Samozrejmosťou je poradenstvo
ohľadom zdravotného poistenia,
dostanete informáciu na čo všetko máte nárok a taktiež aké sú povinnosti poistencov vyplývajúce z
platných zákonov. Určite oceníte aj

jeme alebo prerábame ambulancie,
chodby či izby na farebné, technicky
dobre vybavené priestory. Jednotka
intenzívnej starostlivosti v Brezne
hospitalizuje detských pacientov v
kritickom stave, často v ohrození na
živote. To nás viedlo k rozhodnutiu
kúpiť špeciálny monitorovací prístroj, nad rámec investície do rekonštrukcie celého JIS oddelenia,“ povedal Martin Kultan, generálny riaditeľ
zdravotnej poisťovne Dôvera, ktorý
sa osobne zúčastnil jeho slávnostného odovzdania nemocnici.

Službu často využívajú rodičia, ktorí telefonicky konzultujú postup pri
problémoch svojich detí.
Veľmi hodnotnou je pomoc poisťovne v situáciách, pri ktorej bežné
zdravotné poistenie nestačí.
Ide o grantový program Bojovníci za zdravie. Príspevok na
liečbu, ktorá štandardne nie je
hradená z verejného zdravotného poistenia, už získalo približne 350 bojovníkov, z toho viac
ako 60 z banskobystrického kraja.
Dodajme, že ani jednu z týchto výhod ostatné zdravotné poisťovne
neponúkajú.
Dnes svetom hýbu informácie, tie
o vašom zdraví vám najrýchlejšie
poskytne Dôvera, a to prostredníctvom Elektronickej pobočky alebo
mobilnej aplikácie Dôvera, s množstvom užitočných funkcií.
Dni zdravia sú tu už čoskoro, rezervujte si svoj čas. Vaše zdravie si
to zaslúži. Pracovníci Dôvery sa na
vás už teraz tešia.

Dni zdravia

Slávnostný akt odovzdávania špeciálneho monitora bol spestrený aj kultúrnym programom

informácie o tom, čo všetko vám
ponúka Dôvera v rámci svojich
služieb. V stručnosti spomenieme
len tie najznámejšie a najčastejšie
vvužívané benefity.
Medzi najobľúbenejšie patrí výhoda 200+200. Vďaka nej môžu
deti do 18 rokov, ich matky a otcovia získať späť doplatky za lieky a za
dietetické potraviny na predpis, a to
do výšky 200 eur na osobu. Všetci
poistenci Dôvery majú nonstop k
dispozícii službu Dôvera Linka 24, na
ktorej môžu bezplatne konzultovať
s lekárom svoj problém so zdravím.
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S Ing. Petrom KRAJANOM, vedúcim prevádzkarne doprava

Chýbajú nám posunovači, vedúci posunu a rušňovodič
O. Kleinová
noviny@zelpo.sk

Uplynulo už osem mesiacov roka.
Aké boli pre vašu prevádzkareň?
- Môžem konštatovať, že úlohy spojené s prepravou materiálu a prepravou osôb, kladené na prevádzkareň
doprava od začiatku roka, sa nám
podarilo splniť. Nebolo to vždy ľahké a jednoduché, hlavne v
prípadoch prepráv špecifických, časovo naliehavých,
nadmerne ťažkých alebo
požiadaviek na nadrozmernú prepravu. Došlo aj k malým organizačným zmenám.
V máji bolo rozhodnuté, že
naša prevádzkareň bude
zabezpečovať autobusovú
a mikrobusovú dopravu pre dcérske
spoločnosti FK Železiarne Podbrezová a.s., ŠK Železiarne Podbrezová a.s.
a Tále a.s. Z uvedeného dôvodu boli
do dopravy presunuté dva 45 miestne
autobusy a tri 17 miestne mikrobusy
a navýšený personálny stav vodičov s
vodičským oprávnením skupiny „D“.
V tomto období sme bohužiaľ zaznamenali aj jednu vážnu prevádzkovú nehodu na železničnej vlečke 31.
marca 2017, kedy došlo pri tlačení
vozňov s kontinuálne odlievanými
blokmi na nový závod, k vykoľajeniu
vnútropodnikového vozňa v súprave,
v priestore mosta ponad Bystrianku
pri III. výhybkárskom stanovišti. Odstraňovanie následkov bolo náročné,
vzhľadom k tomu, že šlo o vykoľajenie na železničnom moste. Bolo potrebné nájsť správny spôsob a použiť
dostupnú techniku na vyslobodenie
vozidiel a provizórne spojazdnenie
poškodeného úseku koľaje, pri zachovaní bezpečnosti zamestnancov.

Táto udalosť znovu ukázala zomknutosť kolektívu zamestnancov údržby
dopravy a chcem vyzdvihnúť úsilie, s
ktorým sme dokázali koľaj provizórne spojazdniť za šesť hodín. Keďže
to bola opakovaná udalosť s týmto
krátkym konštrukčným typom vozňov radu Pa, bolo ako preventívne
opatrenie rozhodnuté o ich vyradení z prevádzky a následne
kúpených šesť jazdených
klanicových vozňov Smmps,
ktoré postupne upravujeme
na prepravu odlievaných
blokov. Keď už spomínam
obnovu vozového parku,
som rád, že sa nám podarilo získať a kúpiť železničný
cisternový vozeň s pogumovanou výstelkou cisterny po revízii,
tlakovej skúške, a tak obnoviť pôvodný opotrebovaný vozeň na prepravu
a uskladnenie HCL pre potreby prevádzkarne ťaháreň rúr. K čiastočnej
obnove vozového parku došlo aj v
stredisku cestná doprava a mechanizmy. V týchto dňoch si mohli zamestnanci všimnúť pri práci v podniku
nové trojnápravové vozidlo, na podvozku IVECO TRAKKER, s nadstavbou
ramenového nakladača kontajnerov,
s nosnosťou 12 ton a jazdené dvojnápravové vozidlo, na podvozku IVECO
EUROCARGO, so zametacou nadstavbou TRILETY. Aj vďaka tejto obnove
a spoľahlivejším vozidlám sa nám
lepšie darí plniť požiadavky na údržbu a čistotu komunikácií a vývoz kontajnerov s odpadom. Čo sa týka ramenových nakladačov, pre ilustráciu
uvádzam, že ročne prepravia zhruba
40 000 ton odpadu a rôznych materiálov v kontajneroch. Sú to vozidlá,
ktoré majú najvyšší denný kilomet-

rický beh spomedzi nákladných vozidiel a ich prevádzková oblasť je ŽP
a.s. a okolie, vrátane odľahlých miest
(hrad Ľupča, HC Predajná, HC Piesok,
hať Lopej, HC Dubová, Tále a.s., skládka Šiklov, skládka odpadov SEKOLOG
s.r.o. Brezno). Celkovo obsluhujeme
119 bikramových kontajnerov. Rovnako dôležitá je každá oblasť našej
činnosti. Za splnenie uvedených úloh
patrí opakovane dopravným zamestnancom, a aj zamestnancom údržbárskych stredísk, moje poďakovanie.
Čo je pre vás prioritou v týchto
dňoch?
- Dokončujeme opravy výtlkov na
vnútropodnikových komunikáciách.
Obnovujeme bezpečnostné nátery,
zvislé aj vodorovné značenie komunikácií. V septembri máme v pláne
opravu vjazdu z cesty I/66 do areálu
bývalej píly Štiavnička. Počas realizácie vzniknú na tomto mieste určité
dopravné obmedzenia. Chcem preto vodičov poprosiť o rešpektovanie
dopravného značenia. Okrem toho
prebieha samozrejme aj bežná údržba a opravy železničnej vlečky a dopravných prostriedkov. Absolútnou
prioritou v týchto dňoch je snaha o
doplnenie stavu zamestnancov v profesiách posunovač, vedúci posunu,
rušňovodič. Sú to profesie náročné
na zdravotnú, psychickú a odbornú
spôsobilosť, s dlhou dobou zácviku a na trhu práce je už nedostatok
uchádzačov so zdravotnou spôsobilosťou a prejavujúcich záujem o prácu na železnici. Školstvo – bývalé SOU
železničné, kde učili odbor železničiar
a vychovávali tak systematicky ďalšie
generácie dopravákov, je nefunkčné.
Pre niektorých sú na Slovensku síce
vlaky zadarmo, ale ich technický stav

S Ing. Ivanom Liščinským, vedúcim prevádzkarne valcovňa bezšvíkových rúr

Prioritou bude aj stredná oprava
O. Kleinová
noviny@zelpo.sk

Uplynulo už osem mesiacov roka.
Aké boli pre vašu prevádzkareň?
- Za osem mesiacov tohto roka sme objemový plán
vo valcovni rúr prekročili
o 6 409 ton, čo predstavuje
plnenie obchodného plánu
na úrovni 104,6 percenta.
Objem výroby valcovaných
rúr na predaj prekračujeme za osem mesiacov roka
2017 o 2 502 ton, dosahujeme plnenie obchodného plánu na
úrovni 102,74 percenta.
Pozitívne môžeme hodnotiť aj vývoj predváhy za uvedené obdobie.
Plánovanú ročnú predváhu podkračujeme o 3,66 kilogramu na tonu,
pričom v auguste sme dosiahli predváhu 1255,62 kilogramu na tonu
výroby.
Čo je pre vás prioritou v týchto
dňoch?
- Prioritou je plnenie výrobných

Ilustračné foto Michal Žec

úloh a obchodného plánu. V tomto
čase pripravujeme aj návrhy do investičného plánu na rok 2018. Tohto
roku sme v spolupráci s VVC s.r.o.,
otestovali chladenie valcov
redukovne s dvomi typmi
trysiek, kde je v súčasnosti
obdobie merania teploty
valcov. Na základe nameraných výsledkov budeme
optimalizovať parametre
chladenia na každom valcovacom stojane. Cieľom tejto
úlohy je znížiť teplotu pece
redukovne pri zachovanej životnosti
valcov a zlepšenej homogenity štruktúry valcovaného materiálu.
Čo vás čaká ešte do konca roka?
- V posledných štyroch mesiacoch
roku 2017, okrem plnenia výrobných úloh, bude prioritou úspešné
zvládnutie decembrovej strednej
opravy, v rámci ktorej budú zrealizované investičné akcie – výmena
pastorkov PS a prevodovky PS, automatická zarážka rúr deliacej píly Oh-

ler č. 4, výmena stojana elongátora
vrátane rozvodov, oprava nožnice
Lindemann – výmena predlohovej
hriadele s uložením, výmena zotrvačníkovej hriadele a CNC sústruh
na opracovanie tŕňových tyčí. Pripravujeme investičnú akciu Automatické nastavovanie staviteľných
košov pretlačovacej stolice, ktorá
bude inštalovaná v decembrovej

Ďakujem všetkým zamestnancom
výrobného
úseku vo valcovni rúr, prevádzkovej údržbe valcovne
rúr, ostatným obslužným
prevádzkarňam a odborom,
ale aj obchodnému úseku,
za vytvorenie podmienok
na atakovanie historicky
najvyššej výroby.
strednej oprave a prinesie zvýšenie
bezpečnosti zamestnancov, zlepšenie podmienok tvárnenia či zníženie
trvania prestojov a hlavne odbúranie
ľudského faktora pri nastavovaní staviteľných stojanov PS.
Veľmi dôležitou úlohou v decembri
tohto roku bude generálna oprava
karuselovej pece, konkrétne výmena stien a stropu 1. zóny. Výsledky
dosiahnuté za osem mesiacov roku
2017 hodnotíme ako veľmi dobré a
za ich dosiahnutie ďakujem všetkým
zamestnancom výrobného úseku vo
valcovni rúr, prevádzkovej údržbe
valcovne rúr, ostatným obslužným
prevádzkarňam a odborom, ale aj
obchodnému úseku za vytvorenie
podmienok na atakovanie historicky
najvyššej výroby.

a úroveň služieb je
z minulého storočia. Niet sa preto
čomu čudovať, že
mladí ľudia nemajú o takúto prácu
záujem a nevidia
v železničiarskych
profesiách
perspektívu. Podobne
sa začína táto situácia prejavovať aj
u vodičov cestnej
dopravy. Nezostáva
nám nič iné, ako
vyvinúť maximálne úsilie a vytvoriť
pracovné podmien- Dvojnápravové vozidlo, na podvozku IVECO EUROCARGO,
ky na získanie a so zametacou nadstavbou TRILETY
udržanie vhodných
a spoľahlivých zamestnancov. Aj tou- TATRA T 815. Začiatkom októbra preto cestou chcem zdôrazniť riadiacim stavíme toto vozidlo zo sklápača na
zamestnancom význam zaškoľovania posypové vozidlo. V autoservise to
novoprijatých zamestnancov, aby bude, tak ako každý rok, „prezúvacia“
bol zácvik vykonávaný skúsenými a kampaň z letných na zimné pneumaodborne zdatnými zamestnancami tiky. Všetky opatrenia musíme urobiť
dostatočne dlho a kvalitne. Iba takto tak, aby nás zima neprekvapila. Konmôžeme odovzdať dlhoročné dobré com jesene by sme mali mať zakúpeskúsenosti pri ovládaní dopravnej nú aj posypovú nadstavbu s radlicou
techniky ďalším generáciám. Netreba na vozidlo Multicar, aby sme mohli
zabúdať a učiť sa aj na vlastných chy- efektívne čistiť od snehu a bezpečne
bách a pri zácviku a opakovacích ško- posypať aj chodníky a úzke priestory
leniach vhodnou formou pripomenúť komunikácií v ŽP a.s. Okrem bežných
príčiny nehodových udalostí, aby im úloh, spojených so zabezpečovaním
vedeli zamestnanci svojim konaním výroby, budeme počas lyžiarskej sezóny v areáli Tále a.s. zabezpečovať
predchádzať.
Čo vás čaká ešte v nasledujúcich me- kyvadlovú prepravu návštevníkov a
lyžiarov. V tejto súvislosti nás čaká
siacoch?
- Spravidla už koncom septembra ešte posledná tohtoročná investícia
začíname s prípravou a prechodom do vozidlového parku, mikrobus IVEtechniky na zimné obdobie. Počas CO FSLI, s kapacitou 25 miest. Bude
letných mesiacov sme urobili rozsiah- to pre nás taký darček pod stromček,
lejšiu údržbu na posypovej nadstavbe pretože by mal byť vyrobený a odoa radlici, a aj na samotnom vozidle vzdaný vo vianočnom období.

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.
Zoznam platnej riadiacej doku-

mentácie je vydaný ako dokument
D-05/2017 Vestník – Individuálne
riadiace akty, informačné akty a organizačné normy, ktorý bol v elektronickej forme aktualizovaný k 1.
augustu 2017.
V tejto rubrike právny odbor - referát organizácie a vnútornej legislatívy
informuje o riadiacej dokumentácii
vydanej v predchádzajúcom mesiaci.

V auguste boli zverejnené organizačné normy:
Smernica S-009/2014
revízia 1, zmena III
Používanie elektronických registračných pokladníc
Smernica S-294/2017 Prevádzka, obsluha, údržba a opravy vyhradených
revízia 2, zmena 0
tlakových zariadení
Smernica S-415/2015 Systém vybavovania obchodného prípadu na
revízia 1, zmena II
vstupe
Smernica S-441/2017
revízia 3, zmena 0
Činnosť prevádzkarne oceliareň
Pokyn PO-021/2017
Práva a povinnosti vyplývajúce zo zákona o registri
revízia 0, zmena 0
partnerov verejného sektora
Pokyn PO-148/2017
revízia 3, zmena 0
Interné audity kvality
Pokyn PO-175/2017
revízia 5, zmena 0
Strategické materiály
Pokyn PO-216/2017
revízia 1, zmena 0
Evidencia obalov a neobalových výrobkov
V auguste boli vydané a zverejnené individuálne riadiace akty generálneho
riaditeľa ŽP a.s.:
Inventarizácia majetku a záväzkov a rozdielu maPríkaz č. 08/2017
jetku a záväzkov v ŽP a.s. v roku 2017
V auguste boli vydané a zverejnené informačné akty generálneho riaditeľa
ŽP a.s.:
Oznámenie č. 06/2017 Čísla, názvy a skratky organizačných útvarov

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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V novom školskom roku začíname s duálnym systémom vzdelávania
(Dokonč. zo str. 2)
Ing. Petra Mlynarčíka, zástupcu
riaditeľa pre praktické vyučovanie
SSOŠH ŽP sme sa opýtali:
Pre našu SSOŠH ŽP pojem duálne
vzdelávanie nie je neznámy. Škola, postavená
na osemdesiatročných
tradíciách organizovanej
výučby, od vzniku praktické vyučovanie realizovala v úzkej spolupráci s
výrobou podbrezovských
železiarní. V čom je novodobý systém duálneho
vzdelávania odlišný?
- Naša škola zabezpečovala praktické vyučovanie vždy v spolupráci so
Železiarňami Podbrezová, pre ktoré
pripravujeme absolventov. My sme
mali svoj systém duálneho vzdelávania, ktorý nám vyhovoval a je overený v praxi. Mnohí zamestnávatelia
k nám chodia na konzultácie, aby sa
presvedčili o účinnosti a výhodách
prípravy absolventov súkromnej
strednej odbornej školy, riadenej
podnikom. Sme ako firemná škola,
aj keď takýto model spolupráce školy a podniku nie je definovaný v zákone. Na základe zákona č. 61/2015
o odbornom vzdelávaní a príprave je
prvýkrát definovaný pojem systém
duálneho vzdelávania, v ktorom sa
žiak pripravuje na výkon povolania
podľa konkrétnych potrieb a požiadaviek zamestnávateľa. V našom
prípade to takto fungovalo vždy.
V školskom systéme odborného
vzdelávania môže škola uskutočňovať teoretické vyučovanie a súčasne
aj praktické vyučovanie. Ak stredná
odborná škola zabezpečuje žiakom
len teoretické vyučovanie, žiaci absolvujú praktické vyučovanie u za-

mestnávateľa na základe dohody o
praktickom vyučovaní, ktorú uzatvára škola so zamestnávateľom. Týmto
spôsobom sme realizovali vyučovanie aj my a v školskom roku 2017/18
ho absolvujú ešte žiaci
druhého až piateho ročníka.
Školský systém:
- o ponuke vzdelávania
rozhoduje škola,
- obsah vzdelávania tvorí
škola,
- miesto praktického vyučovania určuje škola,
- výber zamestnávateľa, u ktorého
bude žiak na praktickom vyučovaní
určuje škola,
- finančné zabezpečenie žiaka je poskytované vo výške určenej školou,
- kvalitu odborného vzdelávania sleduje škola,
- uplatnenie na trhu práce si hľadá
žiak sám,
- zamestnávateľ si môže uplatniť
ako daňové výdavky iba náklady na
finančné a hmotné zabezpečenia
žiaka, nemôže si uplatniť náklady
na poskytovanie praktického vyučovania na pracovisku zamestnávateľa spojené so samotným výkonom
praktického vyučovania.
V systéme duálneho vzdelávania
teoretické vyučovanie žiaka zabezpečuje škola a praktické vyučovanie
zamestnávateľ, ktorý uzatvoril so
strednou odbornou školou zmluvu
o duálnom vzdelávaní a so žiakom
učebnú zmluvu. Podmienkou pre
odborné vzdelávanie týmto systémom je dodržanie minimálneho podielu praktického vyučovania z celkového rozsahu vyučovacích hodín v
danom odbore štúdia, ktorý je daný
vo vzorových učebných plánoch pre

jednotlivé stupne vzdelania, a to 50
percent pre študijné odbory a 60
percent pre učebné odbory. Zvýšil sa
tým počet hodín na odborný výcvik.
Do tohto systému môžu vstúpiť len
žiaci prvého ročníka.
Systém duálneho vzdelávania:
- o ponuke vzdelávania rozhoduje
zamestnávateľ,
- obsah vzdelávania tvorí zamestnávateľ v spolupráci so školou,
- miesto praktického vyučovania určuje zamestnávateľ,
- učebná zmluva medzi zamestnávateľom a žiakom, ktorou vzniká medzi
zmluvnými stranami právny vzťah –
učebný pomer, ktorého predmetom
sú vzdelávacie a pracovné podmienky odborného vzdelávania u zamestnávateľa,
- finančné zabezpečenie žiaka je poskytované podľa učebnej zmluvy,
- motivácia žiakov pre duálne vzdelávanie motivačným štipendiom,
odmenou za produktívnu prácu a
ďalšie formy hmotného zabezpečenia žiaka,
- skrátenie adaptačnej fázy pri nástupe do pracovného pomeru a rýchlejšie dosiahnutie pracovného výkonu
s lepším mzdovým ohodnotením,
- kvalitu odborného vzdelávania sleduje zamestnávateľ a stavovská alebo profesijná organizácia,
- zamestnávateľ vstupuje do duálneho vzdelávania najmä so zámerom
pripraviť si svojich budúcich zamestnancov,
- účasť zástupcu zamestnávateľa pri
ukončovaní štúdia,
- reálne pracovné, sociálne situácie
a osvojenie si „firemnej kultúry“,
- možnosť uzatvoriť pracovnú zmluvu so zamestnávateľom už počas
štúdia,

- rozvoj profesií naviazaných na potreby trhu,
- náklady na praktické vyučovanie
definuje zákon o dani z príjmov, ako
daňové výdavky zamestnávateľa
daňovníka pre daň z príjmov právnických osôb na výchovu a vzdelávanie žiakov v stredných odborných
školách a na finančné a hmotné zabezpečenie žiaka a na poskytovanie
praktického vyučovania na pracovisku praktického vyučovania,
- uplatnenie zníženia základu dane
zamestnávateľa za každého žiaka,
s ktorým má uzatvorenú učebnú
zmluvu.
Kedy začínate s „novodobým“ duálnym systémom?
- Od septembra 2017 začína 43
žiakov prvých ročníkov SSOŠH ŽP
štúdium podľa systému duálneho
vzdelávania v študijných odboroch
mechanik strojov a zariadení, mechanik mechatronik a v učebnom
odbore obrábač kovov.
Čo všetko tomu predchádzalo?
- Rozhodnutie zamestnávateľa o
vstupe do systému duálneho vzdelávania.
Zadefinovanie počtu žiakov pre
uzatvorenie učebnej zmluvy a odborov štúdia pre praktické vyučovaniu
u zamestnávateľa a zadefinovanie
počtu žiakov, ktorým bude zamestnávateľ poskytovať praktické vyučovanie v priebehu vyučovacieho dňa
praktického vyučovania (vzdelávacia
kapacita v jednom vyučovacom dni).
Nábor žiakov základnej školy pre
duálne vzdelávanie v spolupráci so
zamestnávateľom.
Overenie spôsobilosti zamestnávateľa komisiou stavovskej organizácie
z RÚZ a SOPK Bratislava.
Po získaní „Osvedčenia o spôsobi-

losti pre výkon praktického vyučovania u zamestnávateľa v systéme duálneho vzdelávania“ na sedem rokov
označenie prevádzky „Vzdelávajúca
organizácia“.
Uzatvorenie zmluvy o duálnom
vzdelávaní medzi ŽP a.s. a SSOŠH ŽP.
Zverejnenie výzvy na prihlasovanie
sa žiakov na duálne vzdelávanie.
Spracovanie a schválenie nových
školských vzdelávacích programov
podľa vzorových učebných plánov
a vzorových učebných osnov.
Výberové konanie pre žiakov na
uzatvorenie učebnej zmluvy.
Vydanie potvrdenia o poskytovaní
praktického vyučovania zamestnávateľom v systéme duálneho vzdelávania na základe učebnej zmluvy so
žiakom pre účely prijímacieho konania v škole.
Absolvovanie prípravy hlavných inštruktorov praktického vyučovania
pre systém duálneho vzdelávania–
poverených zamestnancov ŽP a.s. a
získanie certifikátov umožňujúcich
preškoľovanie všetkých inštruktorov
zamestnávateľa.
Vydanie nového vnútorného poriadku pracoviska praktického vyučovania zamestnávateľa upravujúceho výkon praktického vyučovania.
Uzatvorenie učebnej zmluvy so
žiakom.
Veríme, že zavedenie systému
duálneho vzdelávanie u nás a pripravovaná novelizácia zákona č.
61/2015 o odbornom vzdelávaní
a príprave a o doplnení niektorých
zákonov, nám pomôže pri zabezpečení plánovaných výkonov školy
a dosiahnutí hlavného cieľa – uplatnenia absolventov vo vyštudovanom odbore.

*** čitateľská súťaž ***

Významné míľniky
O. Kleinová
noviny@zelpo.sk

Radovan Floch

Andrej Gašperík

Patrik Giertl

Martin Mravec

Róbert Schmidt
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Čo očakávate od školy,
ktorú ste si zvolili?
Opýtala sa: V. Kúkolová
Foto: A. Nociarová

Radovan FLOCH, I. G, SG ŽP
- Po Základnej škole vo Valaskej
chcem úspešne pokračovať nielen
v stredoškolskom štúdiu v tomto
gymnáziu, ale sa aj naďalej zdokonaľovať v športe, ktorý ma baví. Som
biatlonista a v súkromných školách
ŽP sú vytvorené, nielen pre tento
šport, výborné podmienky.
Andrej GAŠPERÍK, I. H, SG ŽP
-Verím, že sa mi podarí v gymnáziu pokračovať aspoň na takej úrovni,
ako tomu bolo doposiaľ. Od malička ma bavia počítače, takže som si
v gymnáziu zvolil odbor informatika.
Očakávaní je veľa, či od pedagógov,
ale aj spolužiakov. V prvom rade
bude dôležité, aby sme si v triede
vytvorili dobrý kolektív.
Patrik GIERTL, I. H, SG ŽP
- Predpokladám, že sa tu zdokonalím vo výpočtovej technike, ktorej sa

Jozef Blaho
venujem od detstva a po ukon- Lukáš Mušuka
čení štúdia si potom nájdem
uplatnenie v tejto oblasti. Samoz- o tejto škole známe, verím, že mi tu
rejme, že tých očakávaní na začiatku bude dobre.
školského roka je veľa, patrí k nim aj Lukáš MUŠUKA, I. C, SSOŠH ŽP
- Budem študovať odbor obrábač
nová učebná pomôcka – notebook,
kovov a zvolil som si ho na základe
ktorú, verím, že aj my dostaneme.
odporúčaní mojich kamarátov, ktorí
Martin MRAVEC, I. B, SSOŠH ŽP
- Teším sa už na stredoškolský život do tejto školy chodili. Z toho vyplýa verím, že aj dobrý kolektív. Zaují- vajú aj moje očakávania, a to sú len
mavá bude aj prax v odbore mecha- dobré veci, dobrý kolektív. Hrám
nik mechatronik. Hrával som hokej, basketbal, dúfam, že budem môcť
bicyklujem a venujem sa aj počíta- v tomto športe pokračovať aj popri
čom. Počul som, že v tejto škole je štúdiu.
bohatý mimoškolský život a viem, že Jozef BLAHO, I. A, SSOŠH ŽP
- Hrám za družstvo U17 vo Futbaaj v tejto oblasti sa môžem zdokonaliť tým, že sa prihlásim do niektorého lovom klube ŽP a preto pri voľbe kam
na strednú školu, som sa prihlásil do
z krúžkov.
súkromnej školy tejto firmy. Okrem
Róbert SCHMIDT, I. B, SSOŠH ŽP
- Aj ja som si vybral odbor me- toho, že tu získam nielen maturitu
chanik mechatronik. Verím, že sa v a výučný list, páči sa mi, že budem
tejto škole veľa naučím a očakávam, mať možnosť získať aj zváračský preže v triede budeme tvoriť dobrý ko- ukaz, čo je na požiadavky dnešnej
lektív. Všeobecne, aj z toho, čo mi je doby výborné.

Na začiatku sa stala provizórnym školiacim
strediskom klinciareň v Hronci a kováčska
dielňa v Podbrezovej. Zo zachovaných písomností je zrejmé, že už v roku 1869 bola
venovaná pozornosť výchove učňov. Výučným listom, ktorý vydával Priemyselný spolok v Brezne, získal absolvent oprávnenie
stať sa pomocníkom tovariša. Na základe zákona pre vznik verejných učňovských škôl na
území Slovenska č. 117/884 „sa na továrenské práce mohli využívať deti od dvanástich
rokov.“ Boli vyškolené formou „technického
minima“. V dôsledku hospodárskej krízy
bolo prijímanie učňov pozastavené v dvadsiatych rokoch 20. storočia. V roku 1925
zanikol Priemyselný spolok v Brezne a učňovské školstvo prevzalo Živnostenské spoločenstvo, ktorého poslaním bolo odborné
vzdelávanie učňov. Živnostenské spoločenstvo získalo oprávnenie vykonávať učňovské
a tovarišské skúšky a vydávalo výučné listy.
Podbrezovské železiarne vstúpili do Živnostenského spoločenstva v roku 1930, čím
vznikli nové podmienky pre usporiadanie
učňovských pomerov. V roku 1937, keď začala strojárska výroba v Piesku, bola vytvorená Závodná učňovská škola v Podbrezovej,
so sídlom v Piesku. Výučné listy vydávalo
Živnostenské spoločenstvo v Brezne až do
roku 1948.
V roku 1959, v súlade s prechodom učilíšť
do správy podnikov, vzniklo Učňovské stredisko Švermovych železiarní, kedy poskytovalo teoretické vyučovanie Odborné učilište
v Piesku. Vzrastajúce nároky si vyžadovali aj
výučbu v študijných odboroch hutník operátor. Od roku 1976 túto výučbu zabezpečovali pre Švermove železiarne v SOU hutníckom
v Košiciach.
Ďalší vývoj viedol vedenie Švermovych
železiarní k rozhodnutiu postaviť vlastné

učilište. S výstavbou začali na zelenej lúke
v Lopeji, v roku 1980. Kapacity učňovského strediska už nepostačovali, a tak bolo
vytvorené v roku 1980 Miestne odlúčené
pracovisko Podbrezová pri SOU strojárskom
Piesok.
Dňa 1. septembra 1985 bolo otvorené SOU
hutnícke v Podbrezovej a začalo sa s výučbou študijných a učebných odborov. O rok
neskôr, v septembri roku 1986, bola daná
do užívania nová budova školy – prvá etapa.
V marci roku 1991 bolo SOU hutnícke
v Lopeji vyčlenené zo štátneho podniku
Švermove železiarne a od 1. apríla sa stalo
samostatnou príspevkovou organizáciou.
Dňom 1. júla 1996 bolo k SOU hutníckemu
pričlenené SOU strojárske Piesok. Dňa 1.
júla 2002 sa stal zriaďovateľom učilišťa Banskobystrický samosprávny kraj.
(Pokrač. v bud. čísle)

Súťažná otázka č. 13

Odkedy sa podbrezovskí hutníci
operátori učili v SOU hutníckom
v Košiciach?
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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Turnaj v Pelhřimove (2. septembra):
1. Pelhřimov		
2082
1. ŠK Podbrezová A
2005
3. Valašské Meziříčí
1900
4. ŠK Podbrezová B
1897
5. Pobedim
		
1527
Zostava a body ŠK Podbrezová A:
Švantner 507, F. Bánik 539, Balco
477, Poliaková 482, Podbrezová B:
Mócová 473, Lopušná 517, Malček
465, M. Bánik 442.

Kolkárske družstvá A – B ŠK ŽP, horný rad zľava: vedúci družstva Vladimír Bánik,
Marek Švantner, Filip Bánik, Ivan Malček, tréner B družstva Daniel Móc. Dolný
rad zľava: tréner A družstva Bystrík Vadovič, Matúš Bánik, Naďa Poliaková, Zuzana Lopušná, Andrej Balco a Daniela Mócová

Turnaj v Pelhřimove (3. septembra):
1. Pelhřimov		
2073
1. ŠK Podbrezová A
2014
3. Valašské Medziříčí
1943
4. ŠK Podbrezová B
1886
5. Pobedim		
1552
Zostava a body ŠK Podbrezová A:
Švantner 506, F. Bánik 517, Balco
503, Poliaková 488, Podbezová B:

cie Smrčková, Pelhřimov (554),
2. Kristýna Bulfánová V. Meziříčí
(537,75) a 3. Naďa Poliaková, ŠK
Podbrezová (499,50).
Po prvý raz boli vyhodnotení
aj najlepší žiaci a žiačky. Potešili
nás prvé miesta našich zverencov
Nadi Poliakovej (499,50) a Andreja Balcu (507). Niektorí z našich
hráčov si v priebehu turnajov
zlepšili osobné rekordy. V turnaji v Podbrezovej to bola Daniela
Mócová, zvýšila si rekord na 527
bodov a Jakub Jariabka na 437 bodov. V Pelhřimove uspeli Andrej
Balco s novým rekordom 529 bodov, Naďa Poliaková s 537 bodmi
a Zuzana Lopušná s 517 bodmi.
Aký bol ďalší priebeh prípravy
dorastencov a žiakov na novú sezónu?
- Okrem spomínaných pravidelných turnajov sme počas prípravy

odohrali ďalšie priateľské stretnutie v Spišskej Novej Vsi, v ktorom
naši hráči dosiahli: Malček 468
bodov, Kánová 470, F. Bánik 507,
Poliaková 472, Balco 472, Mócová
494, Schmidt 445, Lopušná 401,
M. Bánik 445, Viglaská 384 a Jariabka 431 bodov. Po športovom
stretnutí sme si spestrili deň návštevou zoologickej záhrady a Spišského hradu.
Zaujímavú prípravu máte za sebou. Kedy a s kým odohráte 1.
kolo Dorasteneckej ligy?
- Tento víkend odohráme 1. kolo
Dorasteneckej ligy východ, v ktorom nastúpia proti sebe naše dve
družstvá (ŠK Podbrezová A proti
ŠK Podbrezová B). Srdečne všetkých pozývame 10. septembra
2017 o 12. hodiny do Domu športu ŽP.

Prípravu na novú sezónu už majú úspešne za sebou
V. Kúkolová
noviny@zelpo.sk

Dorastenci, dorastenky, žiaci a
žiačky Kolkárskeho oddielu Športového klubu Železiarne Podbrezová sa na novú sezóny pripravovali aj účasťou na štyroch
turnajoch, o priebehu ktorých nás
informoval Bystrík Vadovič, tréner
A družstva:
- Päť mládežníckych kolkárskych
klubov absolvovalo štyri turnaje.
Prvý sa uskutočnil na našich domácich dráhach 5. augusta, druhý
sme odohrali 6. augusta v Pobedime, posledné dva sme odohrali 2.
septembra a 3. septembra v Pelhřimove.
Turnaj v Podbrezovej
1. Pelhřimov		
2210

2. ŠK Podbrezová A
2126
3. ŠK Podbrezová B
1948
4. Valašské Meziříčí
1941
5. Pobedim		
1780
Zostava a body ŠK Podbrezová A:
Švantner 582, Kánová 534, Balco
519, Poliaková 491, Podbrezová B:
Mócová 527, Lopušná 451, Malček
533, Jariabka 437.
Turnaj v Pobedime
1. ŠK Podbrezová A
2124
2. Pelhřimov		
2062
3. Valašské Meziříčí
1955
4. ŠK Podbrezová B
1896
5. Pobedim		
1704
Zostava a body ŠK Podbrezová A:
Švantner 549, Kánová 509, Balco
529, Poliaková 537, Podbrezová B:
Mócová 515, Lopušná 502, Malček
477, Jariabka 402.

Mócová 482, Lopušná 445, Malček
514, M. Bánik 445.
V celkovom poradí družstiev, po
zohľadnení priemeru z odohratých turnajov, obsadili: 1. miesto
Pelhřimov (2106,75 boda), 2. ŠK
Podbrezová A (2067,24), 3. Valašské Meziříčí (1934,75), 4. ŠK Podbrezová B (1906,7) a 5. Pobedim
(1640,75).
Aj v celkovom poradí jednotlivcov bol zohľadnený priemer odohratých turnajov s umiestnením:
- kategória dorastencov: 1. Lukáš Dúška, Pelhřimov (543,33),
2. Marek Švantner, Podbrezová
(536,00), 3. Jan Škrampal, Pelhřimov (523,00),
- kategória dorasteniek: 1. Lu-

Najlepší hráči turnajov z podbrezovského klubu, zľava: Andrej Balco, Marek
Švantner a Naďa Poliaková

Záver sezóny v znamení kultúrnych podujatí
Mgr. Vladimír Homola
kastelán hradu Ľupča

Letná turistická sezóna na hrade Ľupča bola ukončená bohatým
kultúrnym programom. V piatok,
1. septembra, na hradnom nádvorí prebehla vernisáž výstavy
účastníkov sochárskeho sympózia. Umelci Martin Jánoš, Marek
Betka, Peter Petrinec a Laco Staňo v rámci viacdňového podujatia
pod názvom „Trochu iný festival,“
predstavili širokému publiku sochárske diela v modernom prevedení. Vernisáž bola obohatená
vystúpeniami Dagmar Rostandt
a DFS Drienka. Diela z kovu, kameňa a dreva si návštevníci hradu
môžu prezrieť počas prehliadok
hradu do konca septembra.
Ako býva zvykom už niekoľko
rokov po sebe, letná sezóna na

hrade bola zavŕšená festivalom
stredovekej až súčasnej gajdošskej hudby. Hradné Huky prinášajú zaujímavé prepojenie histórie
a hudby v autentickom hradnom
prostredí. Po otvorení festivalu
publikum svojou dynamikou rozpálila rumunská kapela TREI PARALE, ktorá interpretovala rumunskú stredovekú a tradičnú
hudbu s etno prvkami. Múry hradu privítali aj rodeného Bretónca
Emanuela Topolova, momentálne
pôsobiaceho v Nice. Najväčším
trhákom festivalu bolo vystúpenie slovenského 8-členného orchestra BALKANSAMBEL. Pružná
rytmika balkánskych tancov zmiešaných so slovenskou ľudovou
melodikou či jazzovými rytmami,
rozpálila nejedného diváka. Vyvrcholením sobotňajšieho večerné-

Hradné Huky objektívom Ivany Majerčíkovej

ho programu bola maďarská kapela BORDÓ SÁRKÁNY RÉGIZENE.
V preklade tento názov znamená
Rád bordového šarkana, ochrancu starej hudby. Muzikanti tohto
zoskupenia predviedli poriadnu
porciu stredovekej world hudby.
Pre nepriazeň počasia bol nedeľný
program presunutý do kultúrneho
strediska v Slovenskej Ľupči. Sobotňajší program sa však mimo-

riadne vydaril, o čom sa, ako to
už býva zvykom, mohli na vlastné
oči presvedčiť podpredseda Predstavenstva ŽP Ing. Marian Kurčík
s manželkou, manželka generálneho riaditeľa ŽP Ing. Mária Sotáková a iní významní hostia.
Keďže záujem o prehliadky neutícha ani po ukončení oficiálnej
letnej sezóny, hrad bude ešte
počas prvých dvoch septembro-

vých týždňov otvorený pre verejnosť každý deň, okrem pondelka
a vstupy budú prebiehať v hodinových intervaloch. Potom už
bude potrebné dohodnúť si prehliadky telefonicky vopred (tel. č.
048 418 7429), ako to býva mimo
letnej sezóny. Tešíme sa na vašu
návštevu a čoskoro prinesieme aj
bilancovanie mimoriadne úspešnej sezóny.
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Liečivá sila prírody
Borák
lekársky

Jedálny lístok
11. – 17. 9. 2017
Pondelok
Polievky: hŕstková, kelová, pečivo.
● Bravčové stehno bratislavské, cestovina ● Pečené kuracie stehno s kapustou, zemiaky
● Držky na diabolský spôsob,
knedľa ● Šalát fazuľový so salámou a chrenom, pečivo ● Zapekaná brokolica s tofu ● Ryžový nákyp s ovocím ● Bageta
salámová so šalátom ● Mliečny
balíček.
Utorok
Polievky: kapustová s klobásou, francúzska, pečivo.
● Hovädzí guláš maďarský,
knedľa ● Morčacie prsia plnené
nivou, ryža, šalát ● Baraní guláš, halušky ● Študentský šalát,
pečivo ● Kelový karbonátok, zemiaky, šalát ● Muffiny s čokoládou, kakao ● Bageta s kuracím
mäsom ● Ovocný balíček.
Streda
Polievky: šošovicová kyslá, bulharská, pečivo.
● Vyprážané čevapčiči, zemiaky, šalát ● Bravčový rezeň
prírodný, tarhoňa, uhorka ●
Kuracie stehno so zeleninou,
rezance ● Svieži letný šalát, pečivo ● Pečené zemiaky s paradajkovou omáčkou ● Hanácke
koláče, kakao ● Bageta moravská ● Mliečny balíček.
Štvrtok
Polievky: morčacia, rascová s
vajcom, pečivo.
● Kuracie prsia na lesných hríboch, ryža, šalát ● Hovädzie
dusené, chrenová omáčka,
knedľa ● Ryba na vidiecky spôsob, zemiaky, šalát ● Parížsky
šalát, pečivo ● Bravčové mäso
dusené s kelom ● Šúľance s
makom ● Bageta Gurmán ●
Ovocný balíček.
Piatok
(sviatok)
Polievka: karfiolová, pečivo.
● Goralská pochúťka, cestovina
● Bravčový rezeň belehradský,
opekané zemiaky, uhorka.
Sobota
Polievka: pohronská, pečivo.
● Kuracie prsia orientálne, ryža,
šalát ● Bravčový guláš segedínsky, knedľa.
Nedeľa
Polievka: oravská fazuľová, pečivo.
● Hovädzia roštenka portugalská, zemiaky, čalamáda ● Morčacie soté na zelenine, slovenská ryža, uhorka.

Rastie do výšky okolo 40 – 60
centimetrov, má typický krásnymodrý, až modro-fialový kvet. Celá
rastlina (stonka, listy) je posiata
jemnými „chĺpkami“ a listy Boráka
sú mäkučké. Obsahuje liečivé látky, triesloviny, flavonoidy, živicu,
éterické oleje, sacharidy, železo,
vápnik, horčík, draslík, zinok, selén, meď, mangán, vitamíny A,
B, C a kyseliny. Nutričná hodnota
(100 g) je 90,2 kJ, 22 kcal, 2,1 g
bielkoviny, 2,95 g sacharidy, 0,65
g tuk, 93 g voda. Používa sa vo
forme čaju (sušená alebo čerstvá
rastlina), môže sa aj tepelne spracovať, podobne ako špenát (listy)
a vyrába sa z neho aj liečivý olej.
Borák lekársky sa neodporúča užívať tehotným, kojacim ženám a ak
užívate antidepresíva alebo lieky
na riedenie krvi.

Alchemilka
žltozelená
Má skutočne až „alchymické“
účinky na zdravie, predovšetkým
u žien. Rastie v čistom prostredí
(lúky, lesy, čistinky, vyššie položené miesta v horách). Dorastá do
výšky okolo 25 centimetrov. Má

zelené listy pravidelne usporiadané do kruhu až po sedem kúskov,
pripomínajú väčší štvorlístok, so
špicatými končekmi listu. Kvety sú
žlto-zelené. Alchemilke sa darí v
čistom prostredí, na mokrých vápenitých pôdach. Rastie aj vo vysokých nadmorských výškach (nad
1 100 metrov nad morom) a nazýva
sa Alpská.
Obsahuje flavonoidy, éterické oleje, silice, kyseliny, vitamíny, vláknina a minerálne látky.

Účinky na zdravie
sú širokospektrálne, má záber
skoro na každú oblasť zdravia.
Podporuje obranyschopnosť, je
prevenciou proti vzniku rakoviny a
civilizačných ochorení. Podporuje
trávenie, hojenie rán a pokožky,
zdravé dýchacie cesty, odstraňuje
hlien a eliminuje kašeľ, činnosť srdca, ciev a je prevenciou proti vzniku
kardiovaskulárnych ochorení. Má
antiseptické, mierne antibiotické a
detoxikačné účinky. Upravuje stolicu, prečisťuje a podporuje tvorbu
krvi. Pôsobí preventívne proti vzniku anémie, má močopudné účinky,
odvodňuje a prečisťuje močové
cesty.

vôňou. Vyrába sa z neho aj liečivý oleja. Rastie v nižších nadmorských výškach a obľubuje slnečné
stanovištia.
Borákový čaj
2 ČL sušeného boráka, 3 deci vody,
sitko na čaj
Borák vložíte do sitka na čaj, zalejete vriacou vodou a necháte zakryté lúhovať 14 – 17 minút. Teplý čaj
pite 1 – 2 krát denne pri akútnych
zdravotných problémoch.

18. – 24. 9. 2017

Výskyt a zber
Z Boráka lekárskeho sa zbierajú
listy a kvety, ktoré sa môžu používať čerstvé alebo sušené. Čerstvé
ako zelenina do šalátu, ale aj tepelne upravené. Môžete ich sušiť
a použiť na liečivý čaj alebo ako
korenie, so špecifickou chuťou a
upokojuje nervový systém a pôsobí
preventívne proti vzniku kardiovaskulárnych ochorení, zabezpečuje
silné cievy a srdce.
Výskyt a zber
Rastie na lúkach, čistinkách pri
potok a riekach, v horách na vápenitých a vlhkých pôdach. Z Alchemilky sa zbierajú kvety, stonky a aj
listy. Kvet s vňaťou sa zbiera od
mája do augusta (počas jej kvitnutia) a listy sa môžu zbierať od augusta do konca septembra. Alchemilka sa dá použiť čerstvá, ale aj
sušená. Po zbere sa môže usušiť.
Kúpeľ z Alchemilky
250 g sušenej alebo 500 g čerstvej
Alchemilky, hrniec (5 litrový).
Sušenú alebo čerstvú Alchemilku
vložte do väčšieho hrnca a zalejte vodou (pokojne aj 4 – 5 litrov),
nechajte lúhovať pri izbovej teplote
aspoň dvanásť hodín. Ideálne je
namočiť Alchemilku ráno a večer
si pripraviť liečivý kúpeľ. Po aspoň
dvanástich hodinách lúhovania ju

v hrnci zohrejte na miernom ohni
a sceďte (plátno alebo tenké sito).
Teplú tekutinu vylejte do vane a
dopustite teplou vodou tak, aby ste
mali ponorené aj brucho. Liečivý
kúpeľ pomáha odstrániť zápaly,
výtok, odstraňuje silné krvácanie
počas menštruácie a bolesti. Kúpeľ z Alchemilky si môžete robiť raz
týždeň.
Obklad na rany,
kožné choroby
Používa sa čerstvá rastlina (listy,
kvety, stonky). Umytú čerstvú rastlinu rozomeľte alebo popučte (valčekom, v mažiari), nech sa uvoľní
jej liečivá šťava a celú túto hmotu
postupne nanášajte na rany alebo
miesta, kde je pokožka postihnutá
nejakým kožným ochorením. Po
nanesení liečivej alchemilkovej
hmoty na pokožku nechajte bylinu
pôsobiť aspoň 30 minút. Môžete si
miesto s Alchemilkouna rane upevniť obväzom alebo gázou. Procedúru môžete opakovať 3 – 4 krát do
týždňa, až kým sa rana nezahojí.

Účinky na zdravie
Podporuje imunitný systém,
ochraňuje bunky, pôsobí ako prevencia proti vzniku rakoviny, trávenie a metabolizmus. Upravuje
stolicu, odstraňuje hnačky, zápchu
a plynatosť. Podporuje, hojenie
pokožky, poranení, popálenín a
kožných chorôb (ekzém, psoriáza,
akné...). Dezinfikuje rany, má močopudné účinky, odvodňuje, prečisťuje močové cesty, obličky, podporuje a prečisťuje pečeň. Eliminuje
prejavy menopauzy, normalizuje
tlak, odstraňuje návaly, zlepšuje
celkovú pohodu, kvalitu spánku,

NEPREHLIADNITE!
Oddiel balónového lietania
Športového klubu Železiarne
Podbrezová príjme do svojej
členskej základne nových členov s možnosťou zaradenia
do pilotného výcviku alebo
ako člena posádky. Prednosť
majú zamestnanci ŽP. Podmienkou je dobrý zdravotný
stav.
Volajte na telefónne číslo
1483.

Jedálny lístok

Členovia Balónového oddielu Športového klubu Železiarne Podbrezová sa
v dňoch 17. až 20. augusta 2017 zúčastnili medzinárodnej balónovej súťaže „Moravský pohár“, kde sa umiestnili na štvrtom mieste. Súťaž sa konala
v nádhernom prostredí romantického skvostu strednej Moravy, hradu Bouzov.

Pondelok
Polievky: držková, mrkvová s pórom, pečivo.
● Pečené kuracie stehno, zeleninová ryža, kompót ● Bravčové
stehno nitrianske, knedľa ● Furmanské halušky ● Šalát mrkvový
s marhuľami ● Plnené hovädzie
mäso, zeleninová obloha ● Zemiakové knedličky s nutelou, maková posýpka ● Bageta salámová so šalátom ● Ovocný balíček.
Utorok
Polievky: fazuľová kyslá, krupicová so zeleninou, pečivo.
● Hovädzí rezeň obaľovaný,
zemiaky, uhorka ● Bravčový
perkelt, cestovina ● Restovaná
kačacia pečeň, hrášková ryža,
cvikla ● Windsorský šalát, pečivo
● Zapekaná ryba so šampiňónmi,
šalát z červenej kapusty s kukuricou ● Buchty na pare s lekvárom,
kakaová posýpka, kakao ● Bageta moravská ● Mliečny balíček.
Streda
Polievky: slepačia, paradajková,
pečivo.
● Bravčová pečená krkovička,
kapusta, knedľa ● Morčacie prsia na hrášku so šampiňónmi,
ryža, šalát ● Kuracie stehno na
zelenine, štuchané zemiaky s cibuľkou ● Mexický šalát, pečivo ●
Cestoviny s brokolicou a smotanovou omáčkou ● Žemľovka s
tvarohom ● Bageta s pikantným
mäsom ● Ovocný balíček.
Štvrtok
Polievky: boršč s mäsom, roľnícka, pečivo.
● Jelenie ragú s brusnicami,
cestovina ● Vyprážané kuracie
stehno, zemiaková kaša, šalát
● Džuveč z bravčového mäsa
● Pikantný syrový šalát, pečivo
● Zapekané zemiaky s pórom ●
Škoricové osie hniezda, kakao ●
Bageta Gurmán ● Mliečny balíček.
Piatok
Polievky: zeleninová s rajbaničkou, frankfurtská, pečivo.
● Bravčové mäso Chilli con
Carne, ryža, šalát ● Hovädzia
pečienka sviečková, knedľa ●
Vyprážaný karfiol, zemiaky, tatárska omáčka ● Tlačenkový šalát,
pečivo ● Ohnivé kuracie stehno
orientálne, zeleninová obloha ●
Dukátové buchtičky s vanilkovým
krémom ● Bageta s kuracím mäsom ● Ovocný balíček.
Sobota
Polievka: slovenská hubová, pečivo.
● Bravčový rezeň na rasci, tarhoňa, šalát ● Jarné kuracie stehno,
zemiaky ● Bageta syrová.
Nedeľa
Polievka: krúpková, pečivo.
● Hovädzí guláš debrecínsky,
knedľa ● Plnený bravčový závitok, ryža, uhorka ● Bageta Apetito.
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V septembri
blahoželáme

praveký
červ

pracovné jubileá

T8

45-ročné

kartársky
výraz

Jaroslav BELKO
Miroslav CENCER
Ján FIGLUŠ
Juraj LEITNER
Ján MEDVEĎ
Ivan MILAN
Damián VETRÁK
40-ročné
Tatiana BARZÍKOVÁ
Ivan FABIAN
Jozef HAVIAR
Jaroslav HORVÁTH
Igor KINDERNAY
Michal KOJNOK
Ivan KRIŠKA
Miroslav KUPEC
Karol KVAČKAJ
Ján KVIETOK
Ľubomír LONGAUER
Miroslav MALINA
Pavol MEDVEĎ
Jozef ONDRÍČEK
Marian RABATIN
Jaroslav ŠKULTÉTY
Cyril ŤAŽKÝ
35-ročné
Ján BALIAK
Juraj BÁNIK
Peter BIBA
Igor BROZMAN
Dušan BÚDA
Miroslav CABAN
Andrea CENCINGEROVÁ
Jozef FAŠKO
Maroš GREGOR
Ing. Juraj HAVRAN
Ing. Ivan IVANIČ
Juraj JÁNOŠÍK
Karol KINDERNAY
Milan KOVÁČ
Miroslav LEITNER
Miloš LEPKO
Miroslav LINER
Roman MUCHA
Peter NÚTER
Marián SABO
Zdeno ŠARINA
Peter ŠÁRNIK
Ing. Jozef ŠVANTNER
Jozef TURŇA
Ing. Ivan ULBRICHT
Ing. Mária ULBRICHTOVÁ
Dušan VRÁNSKY
30-ročné
Mária AMBRÓZOVÁ
Milan BÉKY
Juraj BELKO
Ing. Beata BERČEKOVÁ
Jaroslav BUKOVEC
Mgr. Richard BUNDA
Miloš CABAN
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Ďakujem
Vedeniu Železiarní Podbrezová ďakujem za finančnú pomoc a morálnu podporu pri nečakanej rodinnej tragédii, strate manžela a otca Miroslava
MARKUSA z Valaskej.
Tatiana Markusová, ťaháreň rúr

Pozývame vás
● 9. septembra o 10. hodine pred Obecný úrad
v Čiernom Balogu na 7. ročník športovo-charitatívnej akcie BEŽÍM POMÁHAŤ 2017. Predpokladaný
štart o 11. hodine. Trasa: Čierny Balog – Obecný úrad – Vydrovská dolina, skanzen. Dĺžka trate
asi dva kilometre, beh/chôdza. V cieli si účastníci
pochutia na domácich buchtách a minerálke, ale
čaká ich aj maľovanie na tvár, stánok so suvenírmi
a sprievodný program,
● 9. septembra o 14. hodine bude v Čiernom Balogu posedenie s heligonkármi.

MPZ Litvy

predpona

posielali
(bás.)

stenanie
neskôr,
potom (čes.) Intern. Labour
Office

typ ruských
lietadiel
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European
Curency Unit
Young Lady

Euro Hotel
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Výkonná rada

hrubý
povraz

hektoliter

kút

Pomôcky:
PDF, MÉZ

krik

Lákadlo pre cyklistov
Atraktivita cyklistickej dopravy sa v posledných rokoch zvyšuje,
a to iba s pozitívnym dopadom na životné prostredie a zdravie
človeka. Rozširovanie cyklistickej dopravy a obnova existujúcich
cyklotrás sú jednou z priorít Ministerstva pôdohospodárstva a
rozvoja vidieka Slovenskej republiky, ktoré v prvej sérií žiadostí
schválilo dvadsaťosem projektov na nové cyklotrasy.
Vďaka nenávratným finančným prostriedkom z eurofondov pribudnú v niektorých regiónoch Slovenska desiatky kilometrov nových cyklistických ciest. V rozhodovaní o pridelení dotácií sa do
prvého kola realizácie dostali aj projekty z Horehronia.
Keďže boli predložené už konkrétne zámery, výstavbu trás bude
možné uskutočniť aj v priebehu tohtoročnej jesene. Obyvatelia
a návštevníci Horehronia, aj každý milovník cyklistiky, tak bude
môcť už čoskoro prejsť medzi Breznom a Valaskou a rovnako medzi Hroncom a Čiernym Balogom bezpečne na bicykli aj do práce.
Vyše štyroch kilometrov dlhú cyklotrasu obce Čierny Balog možno
už najbližšiu letnú sezónu ocenia turisti a krásu horehronskej prírody si cyklisti určite vychutnajú aj na takmer deväťkilometrovej
cyklotrase mesta Brezno.
https: //horehronie.sk

Spomienky
„Ruky pracovité museli skrehnúť, žiadalo sa im v rodnej zemi odpočinúť. Srdce
ubolené prestalo biť, nebolo lieku, aby
mohlo ďalej žiť. Už ťa neprebudí slnko,
ani krásny deň, na cintoríne spíš svoj večný sen.“
Dňa 16. augusta sme si pripomenuli rok
od poslednej rozlúčky s
Jánom KOCHANOM z Gašparova.
S láskou spomínajú manželka Margita, synovia Dušan,
Ľubo, Peter s rodinami a ostatní príbuzní
...
Dňa 30. augusta uplynulo päť rokov odvtedy, ako nás
navždy opustil milovaný manžel, otec,
starý otec a náš dlhoročný kolega
Valter MITTERPACH z Podbrezovej.
S láskou a úctou spomínajú manželka,
dcéra a syn s rodinami
a bývalí spolupracovníci
...
„Bolesťou unavený tíško si zaspal, zanechal si všetkých,
ktorých si mal rád. Spi sladko, snívaj svoj večný sen, v
spomienkach sme pri tebe každý deň. Smútok a žiaľ v
srdci máme, na teba s láskou spomíname.“
Dňa 6. septembra uplynulo osem rokov
odvtedy, čo nás navždy opustil manžel,
otec, zať, švagor a kolega
Stanislav SRNKA z Brezna.
S láskou a vďakou spomínajú manželka,
deti Stanka a Tomáš, ostatná rodina
a kolegovia
...
Dňa 9. septembra uplynie dvadsaťtri rokov odvtedy, ako
sme sa navždy rozlúčili s milovaným otcom a bratom
Deziderom MôCIKOM z Podbrezovej.
S láskou a úctou spomínajú deti
a sestry s rodinami
...

Dňa 10. septembra uplynie deväť rokov
odvtedy, ako sme sa navždy rozlúčili s milovanou manželkou, mamou a starou mamou a našou dlhoročnou kolegyňou
Silviou TOMČÍKOVOU z Brezna.
Kto ste ju poznali, venujte jej spolu s nami
tichú spomienku.
S láskou a úctou spomínajú manžel,
dcéra a syn s rodinami a bývalí spolupracovníci
...
Dňa 15. septembra si pripomenieme tridsať rokov odvtedy, ako nás navždy opustil
milovaný otec, starý a prastarý otec
Rudolf RANDUŠKA z Podbrezovej.
S láskou a úctou spomínajú dcéry
s rodinami
...
„Úsmev si mal na perách, dobrotu v srdci, lásku v duši.
Vždy budeme na teba s láskou spomínať.“
Dňa 17. septembra uplynie desať rokov,
čo nás navždy opustil náš drahý krstný
otec a strýko
Ľubomír SCHWARZBACHER.
Kto ste ho poznali, prosím, venujte mu
tichú spomienku.
Smútiaca rodina

Poďakovanie
„Láska nezomiera, ľudia áno. Nechajte ma ísť... Najviac
mi dokážete lásku, keď ma necháte žiť vo svojich srdciach, mysliach a dobrých skutkoch.“
Dňa 27. augusta nás navždy opustil milovaný manžel,
otec, starý otec, brat, priateľ a bývalý dlhoročný pracovník Železiarní Podbrezová
Jaroslav GRACA z Hornej Lehoty.
Ďakujeme všetkým, ktorí ho naposledy
odprevadili, za kvetinové dary a prejavy
sústrasti, ktorými ste sa snažili zmierniť
náš hlboký žiaľ. Za dôstojnú rozlúčku ďakujeme Dychovej hudbe ŽP.
Manželka a dcéry s rodinami

V septembri
blahoželáme
Ján CIPCIAR
Magdaléna GRACOVÁ
Rastislav GROSS
Miroslav CHLEBOVEC
Ing. Mariana CHOMIČOVÁ
Radoslav IVANIČ
Igor JAMRIŠKA
Erika KAMENSKÁ
Marian KÁN
Ing. Václav KORTÁN
Zuzana KOŠTIALOVÁ
Štefan KOŽIAK
Marek KUPEC
Jozef LATINÁK
Roman LUPTÁK
Jozefína HORSKÁ MEDVEĎOVÁ
Vladimír ORAVEC
Július RADOVIČ
Alena RÉVÉSZOVÁ
Peter RIDZOŇ
Roman ROSÍK
Dušan SCHVARZBACHER
Martin SLIVKA
Ivana STANČÍKOVÁ
Peter SVINČIAK
Peter TURŇA
25-ročné
Ing. Ladislav BIZUB
Oľga ČIEFOVÁ
Michal FAŠKO
Rastislav FRÖHLICH
Ladislav HOLKA
Ján KOVÁČIK
Ing. Pavol MAŤAŠ
Michal SMOLEŇ
Ing. Adrian VRBOVSKÝ
20-ročné
Ivan FÁBRY
Marek KOLAJ
Ing. Slavomír KRBYLA
Miroslava KURAJDOVÁ
Blanka LACKOVÁ
Milan LOCEK
Janka STRMEŇOVÁ
Iveta ŠOLTÝSOVÁ
Ľubica TRAJTEĽOVÁ
Radislav WÁGNER
životné jubileá
Renáta HĽADAJOVÁ
Miroslav MACHAJDÍK
Ing. Ervín MIKULÁŠ
Jozef GUBA
Ivan KRIŠKA
Peter NAGY
Ing. Zuzana PENIAKOVÁ
Katarína SCHREINEROVÁ
Ján BOŠEĽA
Ján FIGLUŠ
Eva GUZMOVÁ
Ľubomír KŇAZÍK
Ján MAKKI
Peter STRÁŇAVSKÝ
Katarína TRANGOŠOVÁ
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Slovan ukázal svoju silu
Reprezentačná pauza prišla vhod, nakoľko sa železiarom v posledných dvoch zápasoch Fortuna ligy
nepodarilo vyhrať. Zápas so Slovanom Bratislava poznačili zmeny v zostave, keď do základu prišiel
Aldo Baez, ktorý si na našich hráčov ešte len zvyká a celých 90. minút odohral aj ďalší novic v našom tíme Chorvát Karlo Bilič. Uvidíme, v akej zostave sa pred vlastnými divákmi predstaví tím FK
Železiarne Podbrezová proti šošonom spod Dubňa. Verme, že mužstvo si počas týždennej pauzy
oddýchlo a opäť poteší svojich verných dobrým výkonom, či ziskom dôležitých jesenných bodov.

ŠK Slovan Bratislava – FK Železiarne Podbrezová 4:1 (2:0)
Z podkladov zpfutbal.sk pripravil M. Jančovič

Góly: 4. a 52. Čavrić, 11. Mareš, 80.
Savičević – 75. Rundić (vl.).
Zápas poriadne ešte ani nezačal
a z úvodného gólu sa tešili domáci.
Už v 4. minúte sa k odrazenej lopte
vo vnútri pokutového územia dostal
Čavrić a prestrelil všetko, čo mu stálo v ceste. V 11. minúte viedol Slovan už o dva góly. Kolmica Holmana
medzi stopérov našla pripraveného
Mareša, ktorý zoči voči Kuciakovi
nezaváhal a strelou k žrdi zvýšil na
2:0. „Do zápasu sme chceli vstúpiť
aktívne, čo sa nám podarilo. Z prvej
šance domácich sme však inkasovali
a z druhej po druhý raz. To pre nás
bola dosť veľká studená sprcha,“ povedal po stretnutí tréner Karol Praženica. Na opačnej strane dvakrát z
väčšej vzdialenosti vystrelil Rendla,
ale mladý brankár Greif si s jeho pokusmi poradil. Postupne sa hra ustálila medzi šestnástky, pričom akcie
hráčov Podbrezovej vo väčšom počte končili ofsajdovým postavením
a na opačnej strane sa tesne pred
polčasom dostal k strele Mareš, ale
lopta z jeho kopačky letela mimo
troch žrdí. Až v nadstavenom čase
prvého polčasu sa Viazanko vyhol

ofsajdovej pasci a jeho dobre strieľanú prihrávku odvrátil tesne pred
zakončujúcim Djordjevićom vracajúci sa Holman.
Druhý polčas začal rovnako, ako
ten prvý. V 52. minúte naviedol loptu okolo Turňu na os ihriska Čavrić a
presnou strelou k bližšej žrdi zvýšil už
na 3:0. Hostia sa snažili spraviť niečo
s výsledkom, ale vyložené šance neprichádzali. V 70. minúte mohol svoj
druhý gól v zápase pridať aj Mareš,
keď sa dostal k dlhej lopte za obranu, ale jeho lob ponad vybiehajúceho Kuciaka skončil mimo brány. V 75.
minúte zdramatizoval zápas striedajúci Mikuš. Najskôr sa na hranici pokutového územia dostal k streleckému pokusu, ktorý nešťastne tečoval
do vlastnej siete Rundić 3:1. Ihneď
po rozohrávke vystihol pomocnú
prihrávku aktívny Mikuš, ktorého na
hranici šestnástky zozadu fauloval
Rundić, začo uvidel od hlavného rozhodcu Chmuru červenú kartu. Nariadený priamy kop zahral Leško len do
dobre postaveného múru belasých.
Dramatizácia trvala len necelých päť
minút. Center Chouchoumisa z ľavej
strany vrátil pred bránu Mareš na
Savičevića, ktorého najskôr z hranice päťky bravúrne vychytal Kuciak,

ale na jeho druhý strelecký pokus
už bol prikrátky. V poslednej minúte
ešte na dobrú prihrávku Kuzmu nabehol Bernadina, ktorý obišiel brankára Greifa, ale z uhla nedokázal
presne prihrať. Bodku za stretnutím
dali hráči Podbrezovej, najskôr ďalekonosný strelecký pokus aktívneho
Mikuša mieril vedľa brány Greifa a
hlavička Djordjevića, po rohovom
kope Mikuša, nad bránu.
„V druhom dejstve sme chceli niečo urobiť, no hneď sme dostali tretí
gól a prakticky bolo po zápase.Súper
zvíťazil zaslúžene, mrzí ma, že góly
sme dostali po našich chybách. Individuálne chyby sa opakujú, stojí
nás to lepšie výsledky a pohodu v
kabíne. Dúfam, že v budúcnosti sa
to zlepší,“ zhodnotil záver zápasu
tréner Karol Praženica.
FK Železiarne Podbrezová: Kuciak
– Turňa, Kostelný,Bilić, Djordjević –
Baez (68. Mikuš), Kupčík – Viazanko,
Leško (88. Kuzma), Válovčan (77.
Bernadina) – Rendla.
ŠK Slovan Bratislava: Greif – Chouchoumis, Božikov, Rundić, Sekulić
– Rabiu, De Kamps (66. Savičević) –
Čavrić (82. Kubík), Holman (77. Kotula), Hološko – Mareš.

Viceprezident FK ŽP Vratislav Greško pri podpise zmluvy z Aldom Baezom

Stred poľa vystuží
Aldo Omar Baez

Argentínsky defenzívny záložník sa
stal posilou FK Železiarne Podbrezová.
dvadsaťosemročný futbalista prežil najlepšie roky v drese AS Trenčín, v ktorom
odohral šesť sezón. Následne odišiel
do Slavie Praha, kde sa ale výraznejšie
nepresadil. V rámci hosťovania sa v ročníku 2015/16 vrátil do Fortuna ligy a v
Trnave odohral dvadsaťosem stretnutí.
V minulej sezóne opäť pôsobil v Trenčíne, no od konca uplynulého ročníka bol
niekoľko týždňov voľným hráčom, a tak
ho oslovili funkcionári z Podbrezovej.
Mal by zaplniť miesto štítového stredopoliara, kde majú zverenci Karola Praženicu, po odchode Pabla Podia a Patrika

Vajdu, menšie problémy. „Teším sa z
toho, že som tu a že som podpísal zmluvu s týmto klubom. Som rád, že môžem
pomôcť mužstvu,“ uviedol Baez po príchode do nového prostredia. „Mal som
rozhovor s trénerom, kde mi povedal,
čo odo mňa potrebuje a očakáva, takže
každý v klube vie, čo má robiť. Vážim si,
že sa so mnou ľudia v klube rozprávajú
na rovinu. Mal som síce aj iné ponuky,
ale vybral som si Podbrezovú. V dobrom ma prekvapili podmienky, aké tu
panujú. Taktiež chalani v mužstve sú
veľmi milí a priateľskí. V prvom rade
musím byť zdravý a dostať sa do lepšej
formy,“ dodal na záver Baez.

II. liga: Kolísavé výsledky juniorov
AFC Nové Mesto nad Váhom – FK
Železiarne Podbrezová B   1:0 (0:0)
Gól: 84´ Kosorín.
Za posledné dva týždne naši juniori
odohrali až tri stretnutia. V dohrávke
prvého kola vycestovali na pôdu Nového Mesta nad Váhom. V základnej
zostave sa od úvodného hvizdu predstavila nová akvizícia nášho klubu Argentínčan Aldo Baez, a spolu s ním aj
opora zadných radov A mužstva, Ján
Krivák. Od začiatku sa hral svižný futbal a viac z hry mali v prvom polčase
Podbrezovčania, no domáca obrana
fungovala spoľahlivo.
Druhý polčas odštartovali dva nebezpečné priame kopy Kopičára. S prvým
si bravúrne poradil Belic, druhý mieril
nad bránu. V 60. minúte bol po druhej
žltej karte, vylúčený Krivák a opraty
zápasu prevzali domáci. Náznaky šancí
hráčov z Nového Mesta naďalej riešil

dobre chytajúci Vavruš. Rozhodujúci
moment zápasu prišiel v 84. minúte,
keď si ešte s prvou strelou brankár
poradil, ale dôrazný Kosorín loptu dotlačil do siete a rozhodol o najtesnejšej
výhre domácich.
Nové Mesto nad Váhom: Belic – Šupka, Kubrický, Beňo (24´ Lopušan), Vlado, Živčic (46´ Mikeš), Holíček, Múdry,
Jurica, Mikuš (90´ Bošanský), Kosorín
FK Železiarne Podbrezová B: Vavrúš
– Lipčák, Krivák, Magda, Kuc (87´ Lukáčik), Baez (63´ Fischer), Haščák, Kopičár, Jedinák, Káčerík, Marchuk (80´
Garaj).
FC ŠTK 1914 Šamorín – FK Železiarne
Podbrezová B 0:1 (0:1)
Gól: 23´ Kuc.
Hráči B mužstva cestovali na horúcu
pôdu Šamorína v značne omladenej
zostave, s vekovým priemerom necelých 20 rokov. Tento fakt sa odzrkadlil hneď v úvodných
minútach, keď domáci
začali enormným tlakom
a gólové šance na seba
nedali dlho čakať. Nebezpečný bol útočník Vávra,
ktorý v prvej príležitosti
bránu juniorov minul a
následne priamy kop Soaresa skončil na žrdi a s
dorážkou spomínaného
útočníka si bravúrne poradil brankár Vavrúš. Na
druhej strane si na priamy kop Kačeríka výborne nabehol Kuc a hlavou
poslal Podbrezovú prekvapivo do vedenia (0:1).
Šamorín inkasovaný gól
ešte viac vyburcoval, ale
vyložené šance končili na
pozornej obrane hostí. V
najväčšej šanci prvého
polčasu sa, po spätnej
prihrávke, objavil bývalý

hráč Podbrezovej Juraj Pančík, ale bránu Vavrúša prestrelil.
V druhom polčase sa domáci sa tlačili do zakončenia, ale mladí hráči Podbrezovej taktickým a bojovným výkonom siahali po troch bodoch. V závere
vyriešila naša obrana viacero nebezpečných situácií, pričom poistiť výhru
hostí mohol po jednom z brejkov Lukáčik, no neprestrelil obrancu stojaceho
na bránkovej čiare. Po vypätom zápase
si podbrezovskí juniori odviezli tri body
po veľmi kvalitnom výkone.
FC ŠTK 1914 Šamorín: Hajdúch – Marič-Bjekič, Štrbák, Fuják, Vávra (46´
Neto), Soares, Santos, Juliao, Pančík,
Králik (67´ Sabler), Auban (52´ Šmehyl)
FK Železiarne Podbrezová B: Vavrúš
– Lihan (46´ Bellay), Lipčák, Marchuk
(60´ Hric), Fischer, Magda, Kuc, Haščák, Jedinák (69´ Lukáčik), Kačerík,
Garaj.
FK Železiarne Podbrezová B – MFK
Lokomotíva Zvolen 1:3 (1:2)
Góly: 11´ vlastný gól – 25´ Kmeť, 38´
Hrebík, 88´ Mikinič.
V rámci šiesteho kola druhej najvyššej súťaže sa v Zelpo aréne predstavili
hráči zo Zvolena, ktorí aj otvorili skóre
zápasu, keď si prudký priamy kop Kačeríka zrazil do vlastnej brány jeden
z obrancov a juniori šli do vedenia.
V 25. minúte však Zvolenčania vyrovnali po rohovom kope a ešte do polčasu zvýšili na 1:2, keď potrestali nedôslednosť našej obrany. V závere zápasu
hráči Lokomotívy poistili svoje vedenie
na konečných 1:3.
FK Železiarne Podbrezová B: Vavrúš
– Bilić, Lipčák (57´ Lukáčik), Magda,
Migaľa, Fischer, Garaj, Weiss, Jedinák,
Kačerík (72´ Hric), Marchuk.
MFK Lokomotíva Zvolen: Jenčo –
Mikinič (88´ Mádel), Dubeň, Kotora,
Sombat, Jackuliak, Bojda (59´ Slovák,
78´ Makela), Včelka, Lupčo, Kmeť,
Hrebík.

V polovici augusta odohrali starší dorastenci úvodný duel nového súťažného ročníka
prvej ligy na horúcej pôde Michaloviec, ktoré v predošlom ročníku prehrali len dva
zápasy a umiestnili sa na druhom mieste, vybojovali cenné víťazstvo 2:1. V druhom
kole sme privítali 1. FC Tatran Prešov, ktorý nám jediným gólom stretnutia vzal plný
počet bodov, no v treťom kole sme už domácu pôdu uhájili a víťazstvom 3:2 nad
Ružomberkom si hráči do 19 rokov pripísali ďalšie body do prvoligovej tabuľky.
Zo zápasu s Ružomberkom objektívom I. Kardhordovej

Podbrezovskí juniori sa stali
majstrami Slovenska v časovke družstiev
Foto a text: P. Medveď

ziarne Podbrezová postavil na štart
dvojčlenné družstvo mladších žiakov, štvorčlenné družstvo starších
žiakov a juniorov. Juniori, v zložení
Jakub Varhaňovský, Lukáš Kubiš,
Viktor – Jaromír Slezák a
Matúš Meliš sa postavili
na trať dlhú 37 km a stali
sa majstrami Slovenska,
s časom 46:52,14 min.
Zvíťazili nad pretekármi
zo žilinského tímu CyS
akadémie Petra Sagana
o 0,34 sekundy. Tretie
skončilo družstvo Športového gymnázia Trenčín so
stratou 1:06 min. Starší
žiaci – Lukáš Kunštár, Šimon Kubiš, Jakub Vlčák
a Martin Jurík prišli do
cieľa tretí. Mladší žiaci
Matthias Schwarzbacher
Zľava: Slezák, Varhaňovský, Kubiš, Meliš
a Jerguš Medveď obsadili
6. miesto.
Posledný augustový víkend sa
v Tepličke nad Váhom uskutočnili
Majstrovstvá Slovenska v časovke
družstiev. Cyklistický klub ŠK Žele-
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