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Vianočná mzda bude
O. Kleinová
noviny@zelpo.sk

Blížia sa Vianoce a my
sme sa opýtali Ing. Márie
Niklovej, členky predstavenstva a personálnej
riaditeľky:
Bude aj v tomto roku vyplatená vianočná mzda?
- Na základe rozhodnutia Predstavenstva ŽP a.s.
bude zamestnancom, ktorí boli v evidenčnom stave k 30. novembru 2017, vyplatená
vianočná mzda vo výške 12 percent
z úhrnu vyplatených tarifných miezd
za obdobie január až október 2017
konkrétneho zamestnanca. Vypočítaná čiastka bola rozdelená na dve časti, pričom 50 percent tvorí fixná suma
a 50 percent pohyblivá časť, ktorá
môže byť upravená – znížená alebo
zvýšená – na základe hodnotenia pracovných výsledkov vedúcim útvaru
a príslušným riaditeľom.
Zamestnancom, ktorí boli v čase od
1. januára do 31. októbra práceneschopní z dôvodu pracovného úrazu

alebo choroby z povolania a zamestnancom, ktorí poberajú úrazové dávky z úrazového poistenia zo Sociálnej poisťovne, prepočíta
mzdová účtovníčka tarifnú mzdu za dané mesiace. Vianočná mzda patrí
aj zamestnancom v mimo
evidenčnom stave na materskej a rodičovskej dovolenke za obdobie, ktoré
odpracovali v čase od 1.
januára do 31. októbra
2017.
Vianočná mzda neprináleží zamestnancom, ktorí v období od 1.
januára do 30. novembra 2017 porušili pracovnú disciplínu, následkom
čoho s nimi zamestnávateľ ukončil
pracovný pomer výpoveďou alebo
okamžitým skončením, ktorí v období
od 1. januára do 30. novembra 2017
zameškali neospravedlnene jednu
a viac hodín.
Vianočná mzda bude vyplatená vo
výplate za mesiac november 2017
pod mzdovým druhom 1414 a podlieha spolu s ostatnými zložkami mzdy
daňovému a odvodovému zaťaženiu.

Hrad Ľupča sa stal súčasťou Železiarní
Podbrezová a.s. pred pätnástimi rokmi. Za ten čas sa tam neuveriteľne veľa
zmenilo. V rámci obnovy každý rok pribúda niečo nové a na stránkach Podbrezovana nás priebežne o tom informuje kastelán. Mgr. Vladimír Homola
pôsobí na hrade Ľupča v tejto pozícii
päť rokov.
Železiarne Podbrezová

Môžete zhodnotiť rok 2017 z hľadiska splnenia očakávaní a cieľov?
- Z pohľadu naplánovaného finančného objemu investícií vo výške
5,55 mil. eur, sa rok 2017, v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi, veľmi
nelíši. Začiatkom roka, pri schválení
investičného plánu, sme v oblasti
technológií plánovali pokračovať na
ďalšej linke s delením rúr priamo na
ťažnej stolici v prevádzkarni ťaháreň
rúr. Chceli sme dokončiť výmenu
turbíny a prevodovky kogeneračnej
jednotky v teplárni nového závodu.
V prevádzkarni valcovňa bezšvíkových rúr sme plánovali zmodernizovať stojan elongátora, zrealizovať
automatizovanú zarážku rúr ďalšej
deliacej píly Ohler. V prevádzkarni
ťaháreň rúr sme chceli uviesť do pre-

čítajte na 2. strane

Dvadsať rokov
stability

Dňa 5. decembra 1997 bola Doplnkovej dôchodkovej poisťovni Stabilita
udelená licencia na výkon doplnkového dôchodkového poistenia. Na začiatku stálo šesť spoločností, ktoré ponúkali doplnkové dôchodkové poistenie
ako súčasť sociálneho programu pre
svojich zamestnancov. Aj Železiarne
Podbrezová a.s. ponúkli tento benefit
svojim zamestnancom, keď sa v januári roku 2000 zapojili do tohto systému
Región

sieť byť ukončené v prvej polovici budúceho roka. Ešte je predčasné hodnotiť rok 2017, nakoľko nás čaká jeho
záver, ktorý je pre nás vždy náročný.
Pred nami sú decembrové
stredné opravy v prevádzkarňach s inak nepretržitým chodom a tento čas je
využívaný aj pre realizáciu
investičných akcií pre elimináciu odstávok.
Čo vás počas realizácie
investičných
projektov
najviac zaskočilo? Aké najväčšie úskalia ste riešili?
- Zaskočiť nás môžu predovšetkým veci, ktoré dopredu nevieme
ovplyvniť alebo ich vieme ovplyvniť
len veľmi ťažko. Zvyčajne majú tieto
komplikácie za následok omeškanie
ukončenia projektu. Uvediem dva
príklady. Z investičných akcií, ktoré

čítajte na 2. strane

Boli sme v zásobovaní

November na horách objektívom K. Slabáka

Väčšinu investičných akcií sme úspešne ukončili
vádzky zariadenie na opracovanie
tŕňových tyčí a zmodernizovať dva
žeriavy. V oblasti stavieb bola ťažiskom investícia prebudovania ubytovne Podbrezovan na objekt bytového
domu Podbrezovan, v uvoľnených
priestoroch propagačného oddelenia
sme plánovali zrekonštruovať zvyšnú
časť objektu zdravotného strediska
– rehabilitácie. V environmentálnej
oblasti sme plánovali vymeniť dva
kusy vaní v moriarni a zrealizovať izolačné úpravy záchytných vaní olejových transformátorov valcovne bezšvíkových rúr.
Dnes môžem konštatovať, že vďaka úsiliu vynaloženému počas tohto
roku, ale aj príprave v predchádzajúcich rokoch, sa nám z uvedených
akcií podarilo takmer všetko zrealizovať. Výnimkou je niekoľko akcií, o
ktorých už teraz vieme, že budú mu-
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nestihneme dokončiť v tomto roku, je
to projekt Zariadenia na opracovanie
koncov tŕňových tyčí, ktoré má slúžiť
na opracovanie koncov tŕňových tyčí,
koncov tlačnej tyče a úkosovať rúry s priemerom do
140 milimetrov. Napája sa
na súčasný dopravníkový
systém pre lúpanie a hladenie tŕňových tyčí. Dôvodom omeškania boli nepriaznivé poveternostné
podmienky – tajfún, ktorý
prednedávnom postihol
oblasť Taiwanu, kde stroj vyrábajú.
To oneskorilo nalodenie zariadenia,
jeho prepravu a vyloženie v nemeckom námornom prístave, ktoré sa
uskutoční až v polovici decembra.
Ďalšou tohtoročnou akciou, ktorá bude dokončená až v budúcom
(Pokrač. na str.3)

Tohto roku bol náš systém preverený
hneď dvakrát. Raz to bolo o vzájomnej
zastupiteľnosti a potom o dôležitosti
viacerých dodávateľov strategického
materiálu. Vo februári sa stalo niečo,
čo som od môjho nástupu do zásobovania nezažil.
Železiarne Podbrezová

čítajte na 3. strane

Profilácia STEAM

Od septembra 2018 otvárame v našom
gymnáziu novú profiláciu STEAM. Jej
názov vznikol zo začiatočných písmen
slov Science, Technology, Engineering,
Arts, Matematics. Našim cieľom je
pripraviť žiakov na vysokoškolské štúdium prírodovedného, technického a
environmentálneho zamerania, ale aj
iných odborov, napríklad na štúdium
medicíny a farmácie.
Súkromné školy

čítajte na 4. strane

Tále sa pripravujú
na zimu

Tohtoročnú letnú sezónu na Táľoch
označujeme jubilejnou. V lete sme si
pripomenuli pätnásť rokov od vybudovania osemnásťjamkového majstrovského ihriska Gray Bear. Ako ju hodnotíte z dnešného pohľadu?
ŽP GROUP

čítajte na 5. strane

Parkujme
disciplinovane
Vedenie ŽP a.s. v uplynulom období
investovalo nemalé prostriedky do
vybudovania parkovísk a odstavných
plôch tak, aby bol dostatok miest pre
vozidlá zamestnancov ŽP a.s., dcérskych a iných spoločností, ktorí pracujú
v areáloch ŽP a.s. a tiež dostatok miest
pre návštevníkov ŽP a.s.
Železiarne Podbrezová

So Slovanom remíza

BLAHOŽELÁME
Dňa 23. novembra 2017 v druhej pracovnej zmene valcovňa
bezšvíkových rúr historicky
prekročila ročný plán výroby
z roku 2012 (194 364 ton) .
Všetkým zamestnancom, obchodníkom, aj obslužným odborom ďakujeme.

čítajte na 6. strane

Po sérii bez víťazstva len málokto počítal s tým, že by silný ašpirant na boj
o titul vo Fortuna lige mohol v Podbrezovej „stratiť perie“. A stalo sa!
Slovan Bratislava, nabitý legionármi
a známymi menami zo Slovenska, ako
Filip Hološko či Robert Vittek, nakoniec ukázal, že hrať sa dá s každým
mužstvom.
Foto: A. Nociarová

FK ŽP

čítajte na 8. strane
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Päť rokov na hrade Ľupča

Je tu pre nás veľká šanca
byť v tejto oblasti príkladom
O. Kleinová
noviny@zelpo.sk

Hrad Ľupča sa stal súčasťou Železiarní Podbrezová a.s. pred pätnástimi
rokmi. Za ten čas sa tam neuveriteľne veľa zmenilo. V rámci obnovy
každý rok pribúda niečo nové a na
stránkach Podbrezovana nás priebežne
o tom informuje kastelán. Mgr. Vladimír
Homola pôsobí na
hrade Ľupča v tejto
pozícii päť rokov.
Byť kastelánom, to
nie je bežné pracovné zaradenie. Čo vás
viedlo k uchádzaniu
sa o takéto zamestnanie? Bol to sen z detstva alebo rozhodlo niečo iné?
- V Železiarňach Podbrezová pracujem od roku 2006 a počas tohto
obdobia som vyštudoval na Filozofickej fakulte Univerzity Mateja Bela
v Banskej Bystrici študijný odbor muzeológia. Vďaka tomu som sa oboznámil s problematikou histórie a ochrany kultúrneho dedičstva, získal som
základy všeobecnej aj špecializovanej muzeológie, etnológie a slovenských dejín v ponímaní európskeho
kontextu. Neskôr som pokračoval
v magisterskom štúdiu histórie. Absolvovaním záverečnej fázy som získal špecializáciu v oblasti sociálnych,
hospodárskych a kultúrnych dejín,
ako aj schopnosť tvoriť historický
obraz dejín teda metodologickú prípravu. Preto som sa rozhodol v roku
2012 uchádzať o post kastelána a za-

vážilo aj to, že som poznal filozofiu
železiarní, ktorou sa riadia až do súčasnosti. Vo veľkej miere dávajú príležitosť mladým ľuďom, od ktorých
samozrejme očakávajú požadované
výkony. Mojím plusom bola aj znalosť
situácie na hrade Ľupča. Zavážilo aj
to, že som Ľupčan, pretože práca kastelána je časovo náročná. Odmenou za to
mi je však povolanie,
v ktorom využívam
svoje vzdelanie a plne
ho rozviniem.
Žiť na hrade, to je
na prvý pocit určite
veľmi
romantické.
Bývate tam so svojou
rodinkou. Aké to je?
- Ako som spomenul, práca kastelána
si vyžaduje moju každodennú prítomnosť a nepredvídateľné úlohy treba
v hradnom areáli vykonávať aj mimo
bežného pracovného času. Z týchto dôvodov bývam priamo na hrade
s mojou rodinou.
Opíšete nám čo obnáša vaša práca?
- Pracovný záber je široký, pretože
kastelán dohliada na obnovu hradu,
múzejnú a zbierkotvornú činnosť,
zabezpečuje kultúrno-spoločenské
podujatia a v neposlednom rade vykonáva aj základnú údržbu objektu.
Práca je rozmanitá a dostatočne ma
napĺňa.
Čo všetko sa udialo na hrade Ľupča
za obdobie vášho pôsobenia v pozícii kastelána?
- Začal by som tým, že v Ľupčianskom hrade som vždy videl mimoriadne vysokú pamiatkovú hodnotu.

Zachovalosť viacerých dispozičných
riešení nemá v našom priestore obdobu. Nezabúdam na historický význam hradu a zároveň ako miestny
rodák cítim jeho spätosť s okolitou
krajinou. Preto sa snažím rozvíjať tieto prirodzené danosti v plnej miere.
Som rád, že obnova smeruje k oživeniu života na hrade so zreteľom,
aby boli zachované jeho hodnoty
a historická atmosféra celého areálu.
Moje pôsobenie na hrade je spojené
aj s budovaním múzejného obsahu.
Spolupodieľal som sa na tvorbe stálych expozícií Jána Kulicha, ruských
maliarov, dočasných výstav a v poslednej dobe sa snažíme obsah hradu
rozširovať o expozičné celky, spojené
s jeho bohatou históriu a unikátnou
obnovou. Väčšinu činností sa snažíme
orientovať na skvalitnenie infraštruktúry a informovanosti. Preto ma teší,
že sa nám za tých pár rokov pred hradom podarilo vybudovať nové zázemie s oddychovou zónou, osadiť infotabule, zmeniť dizajn internetovej
stránky, dostať hrad do médií a zvýšiť
povedomie o ňom. Racionalizáciou
cien vstupného a sprístupnením hradu počas novovytvorených podujatí, hrad každý rok dosahuje výrazný
nárast tržieb. Jeho potenciál je ešte
oveľa väčší, ale už teraz sa ukazuje,
že keby nebola potrebná rozsiahla
obnova hradu, dokázal by si na seba
zarobiť.
Záujem o hrad z roka na rok stúpa,
o čom svedčia štatistiky návštevnosti. Prezradíte nám akú najvýznamnejšiu návštevu ste na hrade vítali?
- Po nástupe do funkcie kastelána som sa prioritne zameral práve

na túto oblasť, pretože návštevnosť
v tých časoch stagnovala a vykazovala minimálne nárasty. Na konci roku
2011 hrad navštívilo ročne 6 320 návštevníkov, v súčasnosti je to 19 441
návštevníkov (stav z októbra 2017).
Z týchto dôvodov som vďačný za
každého návštevníka hradu, ale tým
najzaujímavejším bolo pre mňa stretnutie s potomkami rodu Coburgovcov. Spoznávanie ľudí z rôznych sfér
života a komunikácia s nimi je to, čo
mám na tejto práci najradšej.
V týchto dňoch sa chystáte na uvedenie knihy, ktorej ste zostavovateľom. Priblížite nám ju?
- Nová kniha o hrade Ľupča predstavuje významný počin slovenskej
historiografie a výrazne prispeje k
rozšíreniu poznatkov o dejinách ce-

lého regiónu. Knihu ako celok hodnotím na základe štruktúry i obsahovej
kvality textov veľmi pozitívne. Hodnotu a odbornú fundovanosť textov
zaručuje široký autorský kolektív,
pozostávajúci z odborníkov venujúcich sa profesionálne archívnemu i
terénnemu výskumu hradu Ľupča.
Čitateľ tak má možnosť dozvedieť sa
podrobnosti z jeho dejín, stavebného
vývoja, pamiatkovej obnovy a súčasných aktivít. Spracovanie jednotlivých
kapitol prebiehalo na základe najnovších výskumov a skúmania dosiaľ

nepublikovaných prameňov. Textovú
časť štylisticky a obsahovo dopĺňajú
preklady dobových prameňov, medailóny osobností a rôzne zaujímavosti tematicky previazané s hlavným
obsahom. Uverejnené plány, kresby a
fotografie patria vo väčšine prípadov
k originálnym vyobrazeniam Ľupčianskeho hradu. Verím, že na 368 stranách každý čitateľ nájde to, čo bude
hľadať.
Čo sa chystá v rámci obnovy hradu
na nasledujúce obdobie?
- Aktuálne pracujeme na príprave
projektovej dokumentácie obnovy
2. nadzemného podlažia stredovekej
časti hradu. Táto časť pamiatky bude
slúžiť potrebám muzeálnej a galerijnej prezentácie. Chceme dosiahnuť,
aby expozície boli na úrovni múzeí
novej generácie. To znamená, že návštevníci by mali
vidieť atraktívnu prehliadku v obnovených historických priestoroch s novými
formami multimediálnej a
audiovizuálnej prezentácie. S týmto konceptom sa
bežne stretávam pri mojich zahraničných návštevách kultúrnych inštitúcií.
Na Slovensku sa v tomto
segmente toho ešte veľa
nerozbehlo. Je tu preto pre
nás veľká šanca byť v tejto oblasti príkladom. Navrhovaný koncept je divácky veľmi
atraktívny a je tu preto predpoklad
jeho podpory z rôznych dotačných
mechanizmov. Na záver by som chcel
dodať, že naďalej budem ku každej
pracovnej úlohe a spolupracovníkom
pristupovať zodpovedne a s úctou,
pretože za najdôležitejšiu devízu železiarní považujem jej zamestnancov.
Dosiahnuté úspechy hradu Ľupča sú
výsledkom jednotne orientovaného
úsilia odborne zdatných a kompetentných spolupracovníkov, s ktorými
som v každodennom kontakte.

Dvadsať rokov Stability
Pýtala sa: O. Kleinová
Foto: V. Kúkolová

Dňa 5. decembra 1997 bola Doplnkovej dôchodkovej poisťovni
Stabilita udelená licencia na výkon
doplnkového dôchodkového poistenia. Na začiatku stálo šesť spoločností, ktoré ponúkali doplnkové
dôchodkové poistenie ako súčasť
sociálneho programu pre svojich
zamestnancov. Aj Železiarne Podbrezová a.s. ponúkli tento benefit
svojim zamestnancom, keď sa v januári roku 2000 zapojili do tohto
systému a v Podbrezovej vznikla
pobočka DDP Stabilita. Na základe
uzavretej zamestnávateľskej zmluvy medzi DDP Stabilita a ŽP a.s.
zamestnávateľ uhrádza zamestnancovi príspevok v rovnakej výške,
v akej si sporí zamestnanec, maximálne však do výšky 3 percent z vymeriavacieho základu.
Významné zmeny v doplnkovom
dôchodkovom poistení ustanovil
pre Doplnkovú dôchodkovú poisťovňu Stabilita zákon č. 650/2004
Z.z. o doplnkovom dôchodkovom
sporení. Týmto zákonom bola ustanovená povinnosť pre všetky doplnkové dôchodkové poisťovne transformovať sa do konca júna 2007 na
akciové spoločnosti, ak mali záujem
aj naďalej v rámci tretieho piliera
pokračovať vo svojej činnosti. Zástupcovia zriaďovateľov DDP Stabi-

lita rozhodli, že spoločnosť v súlade
so zákonom zmení právnu formu na
akciovú spoločnosť tak, aby mohla
aj naďalej zabezpečovať doplnkovým príjmom v starobe doterajších
účastníkov a poberateľov dávok,
ale aj nových účastníkov, ktorých
oslovia podmienky nového dávkového plánu.
Proces transformácie doplnkovej
dôchodkovej poisťovne bol úspešne
ukončený rozhodnutím Národnej
banky Slovenska o udelení povolenia na vznik a činnosť doplnkovej
dôchodkovej spoločnosti. Rozhodnutie sa stalo právoplatným 6. decembra 2006. Správna rada DDP
Stabilita následne na svojom zasadnutí rozhodla, že dňom vzniku STABILITA, d. d. s., a. s. bol 1. apríl 2007.
K tomuto dňu súčasne zanikla Doplnková dôchodková poisťovňa Stabilita. Po transformácii na doplnkovú
dôchodkovú spoločnosť Stabilita,
d.d.s., bola pobočka v Podbrezovej
zrušená a najbližšia je v Banskej
Bystrici. V d.d.s. Stabilita je dnes
poistených zhruba 91 percent zamestnancov ŽP a.s.
Opýtali sme sa spolupracovníkov:
Využívate
možnosť
poistenia
v d.d.s. Stabilita? Ak áno, čo vás
k tomu viedlo?
Ing. Iveta DANČOVÁ, referát zabezpečovania kvality
- V d.d.s. Stabilita som prakticky

od začiatku. Som spokojná so spravovaním môjho účtu v tejto spoločnosti a taktiež aj s príspevkom môjho zamestnávateľa, ŽP a.s. Zmluva
je vyhotovená tak, že úspory, ktoré
mám priamo podliehajú dedeniu,
takže sa nestratia alebo nerozplynú
do neznáma. Využívam aj zákaznícky
portál D.D.S Stability, kde sa môžem
presvedčiť o stave svojho účtu.
Ing. Juraj HAVRAN, oceliareň
- Človek by už v mladosti mal myslieť na zabezpečenie v dôchodkovom veku. Jednou z možností je aj
pripoistenie v DDS. Ja som tak urobil
v januári 2000 prijatím ponuky od
zamestnávateľa, ŽP a.s., založiť si
dobrovoľné pripoistenie k dôchodku. Viedla ma k tomu aj výhoda, že
zamestnávateľ tiež prispieva určitou
sumou. Za ďalšie plus dôchodkovej
doplnkovej spoločnosti Stabilita považujem každoročné oznamy o zhodnocovaní a výške osobného konta.
Ing. Jana KOHÚTOVÁ, ŽP GASTROSERVIS, s.r.o.
- V doplnkovom dôchodkovom poistení som odvtedy, ako Železiarne
Podbrezová vstúpili do tohto systému. Aj napriek tomu, že v tom čase
ešte človek nerozmýšľa o dôchodku,
myslím si, že je to veľmi dobrá, aj výhodná investícia. Navyše, Železiarne
Podbrezová prispievajú maximálnou
možnou čiastkou. Myslím si, že Stabilita zabezpečuje akýsi pocit istoty.

Ing. Iveta DANČOVÁ

Ing. Juraj HAVRAN

Ing. Jana KOHÚTOVÁ

Ing. Roman KOHÚTIK

Ing. Ján LENDÁCKY

Ing. Pavol BERAXA

Ing. Roman KOHÚTIK, ŽP Informatika, s.r.o.
- Túto možnosť využívam od začiatku, už je to sedemnásť rokov. Každý
by mal rozmýšľať o svojom zabezpečení do dôchodku, aj keď sa to v mladom veku zdá ešte zbytočné. Tento
spôsob doplnkového dôchodkového
sporenia je výhodný, vzhľadom na
to, že prispieva aj zamestnávateľ, sú
to najlepšie zúročené peniaze.
Ing. Ján Lendácky, odbor tech.
a invest. rozvoja
- Hoci to bolo v tom čase pre nás
niečo nové, rozhodol som sa vstúpiť
do dôchodkového poistenia hneď,
ako sa tá možnosť v Železiarňach
Podbrezová naskytla. Človek by mal

využiť každú možnosť ako sa zabezpečiť do budúcnosti a toto je spôsob,
ktorý považujem za správny. Môžem
počítať s tým, že pri odchode do dôchodku si tým prilepším.
Ing. Pavol Beraxa, ŽP VVC, s.r.o.
- Sporenie považujem z dlhodobého
hľadiska, s dôrazom na súčasné výšky
dôchodkov, za jednu z alternatív ako
si prilepšiť v budúcnosti na dôchodok. Najväčšou výhodou tohto druhu
sporenia sú príspevky zamestnávateľa, ktorý prispieva mesačne rovnakou
čiastkou ako zamestnanec. Pozitívom
je aj možnosť získať daňovú úľavu do
výšky 180 eur. Z pohľadu priameho
zhodnotenia vkladov je to už na zamyslenie či využiť tento typ sporenia.

STRANA 3 ČÍSLO 24/2017

www.podbrezovan.sk

Väčšinu investičných akcií sme úspešne ukončili
M. Jančovič
noviny@zelpo.sk

(Dokonč. zo str. 1)
roku, je modernizácia elongátora.
Nakoľko sa zazmluvnená spoločnosť
pre zhotovenie tohto diela dostala
do ťažkostí, musela byť operatívne
presunutá výroba hlavných častí zariadenia do inej firmy so zmluvným
vysporiadaním obchodného prípadu.
To má však za následok spomínané
omeškanie.
Môžete z technologických investícií
spomenúť niektoré konkrétnejšie?
- Na základe skúseností so zariadením TS3-04 sme tento rok uviedli
do prevádzky delenie rúr na ďalšej
ťažnej stolici TS3-01 v ťahárni rúr.
Princípom je spojenie dvoch operácií do jednej (ťahanie rúr a následné delenie), pričom je eliminovaná
fyzicky náročná práca a nadbytočná
manipulácia s materiálom na pôvodnom medzioperačnom delení rúr. Aj
tentoraz šlo o projekt a zariadenie od
spoločnosti ŽĎAS a.s. Ukončili sme
výmenu turbíny a prevodovky kogeneračnej jednotky v teplárni nového
závodu. Išlo o pravidelné zhodnotenie zariadenia, nakoľko posledná
výmena bola uskutočnená v roku
2013. Dokončili sme aj ďalšiu akciu
rozpracovanú z predchádzajúcich
rokov, modernizáciu ZPO – kvadrátu
150x150 milimetrov.

Ďalšou zo zrealizovaných akcií bolo
permanentné sušenie oleja transformátora EAF. Z dôvodu zlepšenia stavu
oleja transformátora EAF a predĺženia jeho životnosti, bol transformátor doposiaľ sušený cyklicky, počas
strednej opravy oceliarne, avšak zakúpením vysušovača je možné sušenie vykonávať priebežne. Ďalej bolo
realizované množstvo modernizácií
riadiacich systémov v úzkej spolupráci s prevádzkarňou centrálna údržba,
či iné akcie.
Za zmienku iste stoja úlohy, ktoré si
vyžiadali špecifické riešenia. Ktoré
vám najviac utkveli v pamäti?
- Ako sme čitateľov Podbrezovana
v priebehu tohto roka už informovali, zrealizovali sme pomerne náročnú
operáciu zdvihnutia strechy haly ZPO
o 120 milimetrov, z dôvodu zabezpečenia dostatočného prejazdného
profilu pre mostový žeriav. Po predchádzajúcej inštalácii havarijných
bŕzd na liacom žeriave sa zmenšil
prejazdný profil žeriavu popod nosnú konštrukciu haly (v niektorých
miestach bola medzera len 15 – 25
milimetrov) a ak by sme zároveň
menili koľajnice žeriavovej dráhy,
pojazdu mačky a nové kolesá, žeriav
by prejazdu nebol schopný. Pri realizácii zdvíhania samotnej strechy,
či pre transport materiálu nebolo
možné použiť autožeriav, kvôli stiesneným priestorovým podmienkam,

Foto: I. Kardhordová
a tak bola táto úloha zrealizovaná
pomocou hydraulických zdvihákov,
umiestnených pod strechou v mieste
jednotlivých stĺpov haly. Prípravné
práce, ako aj samotná realizácia zdvihnutia, boli vykonávané vo výške takmer 32 metrov nad podlahou haly.
Všetky práce boli vykonávané bez
prerušenia alebo obmedzenia výrob-

S Ing. Františkom Schoberom, vedúcim odboru zásobovania

Urobili sme dobré rozhodnutia
O. Kleinová
noviny@zelpo.sk

Plynulý chod Železiarní Podbrezová
a.s. si vyžaduje bezchybný systém v
zásobovaní výrobných prevádzkarní,
či obslužných útvarov. To je jedno z
poslaní vášho odboru. Ako sa vám
darilo počas uplynulých mesiacov v
tomto smere?
- Tohto roku bol náš systém preverený hneď dvakrát. Raz to bolo
o vzájomnej zastupiteľnosti a potom
o dôležitosti viacerých dodávateľov
strategického materiálu.
Vo februári sa stalo niečo, čo som od
môjho nástupu do zásobovania nezažil. Na vyše jeden a pol mesiaca nám
ochoreli dvaja zamestnanci z jedného
referátu, ktorí sa navzájom zastupujú. Vtedy si
kolegyňa Eva Gajdošíková
bez akéhokoľvek príkazu
sadla za ich počítač a začala sa učiť. Musela zistiť,
pri ktorom dodávateľovi
je už objednaný materiál,
ktorý je len dopytovaný,
ktorý dodávateľ poslal
odpoveď, koho treba urgovať. Komunikovala s prevádzkarňami, ktoré požiadavky sú najdôležitejšie, urgovala, písala objednávky. Po
dvoch týždňoch stresu, kedy sme sa
báli, či niektorý materiál nebude chýbať, fungovanie referátu zvládla. Vydržala takto pracovať v spolupráci a
s pochopením prevádzkarní viac ako
mesiac, napriek tomu, že bola tehotná. Patrí jej za to veľké poďakovanie
a prajem jej nech si teraz v pohode
užíva materskú dovolenku.
Po tomto ťažkom období prišlo
hneď ďalšie. Koncom marca nám
dodávatelia stornovali objednávky
na grafitové elektródy pre oceliareň.
Bolo to z dôvodu nedostatku materiálu na trhu, a tým niekoľkonásobného zvýšenia ich cien. Elektródy máme

na sklade ako straby som však chcel
tegický materiál,
Aj v nastávajúcom ob- vyzdvihnúť firmu
v množstve na tri
dobí budú našou prioritou JAP INDUSTRY a
až štyri mesiace, a
Ing. Adamusa, s
preto sme museli dobré vzťahy s dodávateľ- ktorým sme niezačať rokovať s do- mi a naše úsilie bude sme- koľkokrát rokovali
dávateľmi o zabez- rovať k tomu, aby všetky o cenách a množpečení dodávok a požiadavky prevádzok a stvách
elektród
ich cenách. S Ing. odborných útvarov boli vy- pre
oceliareň.
Marianom KurčíAko jedna z mála
bavené načas, v najvyššej
kom, ekonomicfiriem nezneužili
kým riaditeľom, možnej kvalite a za prime- situáciu a dokázali
sme sa museli nie- ranú cenu.
zabezpečiť dodávkoľkokrát rozhodku elektród tak,
núť, kedy kúpiť a kedy čakať. Pre ply- aby naša oceliareň fungovala bez
nulosť výroby v oceliarni sme museli problémov.
nakúpiť nejaké minimálne množstvo Čím žijete v zásobovaní v týchto
aj za vyššie ceny. Oplatilo sa však aj dňoch?
počkať, pretože v súčas- Keďže v decembri sú v našich výnosti je na podpisoch päť- robných prevádzkarňach opravy, v
ročný kontrakt, ktorý nám novembri sa v spolupráci s centrálnou
na každý rok zabezpečuje údržbou snažíme zabezpečiť na ne
polročnú spotrebu za vý- požadovaný materiál. Z tohto dôvodu
borné ceny. Na základe je to jeden z najťažších mesiacov. Ani
tohto sa teraz už len sna- potom však nepríde úľava lebo v dežíme zabezpečiť dodávku cembri už treba myslieť na ďalší rok.
elektród na druhý kvartál Prichádzajú dodávatelia na rokovania
2018 za podobné ceny o objednávkach na rok 2018 a zrazu
a rok 2018 už bude, dúfaj- zistíme, že času je veľmi málo. Všetko
me, bez problémov. Pri spätnom po- treba stihnúť do Vianoc lebo vtedy je
hľade, keď ceny elektród stúpli viac vo firmách väčšinou minimálny režim
ako desaťnásobne a my sme nakúpili práce.
približne za päťnásobok, to boli dob- Čo je vašim želaním na nasledujúce
ré rozhodnutia.
mesiace?
Zásobovanie je najmä proces spolu- Aj v nastávajúcom období budú
práce s obchodnými partnermi. Akí našou prioritou dobré vzťahy s dodású tí vaši?
vateľmi a naše úsilie bude smerovať
- My spolupracujeme s niektorými k tomu, aby všetky požiadavky predodávateľmi dlhé roky. Za ten čas sa vádzkarní a odborných útvarov boli
už aj dobre osobne poznáme. Snaží- vybavené načas, v najvyššej možnej
me sa spolu vychádzať priateľsky, ale kvalite a za primeranú cenu.
obchod, to sú aj rokovania, ktoré nie
Po tom, čo sme prežili v našom
sú jednoduché a občas prinesú aj ne- odbore, želám mojim kolegom, aby
gatívny výsledok pre niektorú stranu. ich obchádzali choroby, nehody, úraO tom sme sa tohto roku presvedčili. zy, aby mali pevné zdravie a k tomu
Vždy sa však snažíme rozísť tak, aby aj trochu šťastia. Toto moje prianie
sme si aj o pol roka mohli pozrieť samozrejme platí aj pre všetkých zanavzájom do očí. Na tomto mieste mestnancov a ich rodiny.

ného procesu v hale ZPO.
V uplynulých rokoch dochádzalo
k výmene opotrebovaných mostových žeriavov. Boli niektoré menené
aj v tomto roku?
- Áno. Žeriavom venujeme dlhodobo pozornosť, nakoľko sú to vyhradené technické zariadenia a aj tieto treba postupne obnovovať. Tento rok to
boli dva žeriavy v dodávke od spoločnosti KPK – žeriav dielne na opravu
stojanov SRW a žeriav v ťahárni rúr,
výroba 2 – hala č. 12.
Pravidelnú obmenu si vyžadujú aj
dopravné prostriedky. Aké boli prírastky v oblasti špecializovaných vozidiel pre našu spoločnosť?
- V tomto roku sme zakúpili trojnápravový ramenový nakladač s nosnosťou 16 ton, ako náhradu za vyše
tridsaťročnú Tatru T815 RN. Z dôvodu výmeny mobilnej autoplošiny z r.
1989 sme kúpili novú autoplošinu na
podvozku Nissan. Generačne sme
vymenili nevyhovujúce mechanizmy
kúpením vysokozdvižného vozíka s
nosnosťou 3,5 tony, zametača komunikácií, technologického vozidla
údržby v oceliarni a ďalších osobných
automobilov. Špecifikom bolo zakú-

penie vozňa zánovnej železničnej cisterny na vnútropodnikovú prepravu
HCl a 6 kusov iných použitých železničných vagónov.
Na ktorých stavebných investičných
akciách ešte v súčasnosti pracujete?
- V týchto dňoch prebieha kolaudačné konanie Bytového domu Podbrezovan. Doterajší objekt – bývalý hotel Podbrezovan, slúžil ako turistická
ubytovňa. Jeho celoročné využitie
však bolo nízke. Pre účel stabilizácie
zamestnancov v našej spoločnosti
rozhodlo vedenie prebudovať turistickú ubytovňu na nájomné štartovacie byty. V priestoroch bolo na
troch nadzemných podlažiach vybudovaných celkovo 18 nových bytových jednotiek (13 dvojizbových + 5
jednoizbových bytov) s podlahovou
výmerou od 44,89 do 73,47 metrov
štvorcových.
Z nových stavebných akcií práve
pracujeme na úpravách odstavnej
plochy pre osobné vozidlá pri budove ekonomickom úseku, čo má súvis
s inou pripravovanou investičnou akciou v roku 2018. O nej sa dočítate na
stránkach našich novín v budúcom
roku.

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.
Zoznam platnej riadiacej dokumentácie je vydaný ako dokument
D-05/2017 Vestník – Individuálne

riadiace akty, informačné akty a organizačné normy a zároveň je zverejnený v elektronickej forme na nižšie
uvedenej adrese.
V tejto rubrike právny odbor - referát organizácie a vnútornej legislatívy informuje o riadiacej dokumentácii vydanej v predchádzajúcom
mesiaci.

V novembri  boli zverejnené organizačné normy:
Smernica S-274/2017
revízia 3, zmena 0

Metrologický poriadok ŽP a.s.

Smernica S-503/2017
revízia 4, zmena 0

Príručka kvality pre montáž a opravu určených meradiel

Pokyn PO-162/2015
revízia 4, zmena I

Interné kódy výrobkových skupín

V novembri  boli vydané a zverejnené individuálne riadiace akty generálneho
riaditeľa ŽP a.s.:
Rozhodnutie č. 16/2017

Menovanie tímu „Predstaviteľ zákazníka“

Rozhodnutie č. 17/2017

Úprava pracovného režimu v ŽP a.s. v mesiaci
december 2017

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

STRANA 4 ČÍSLO 24/2017

www.podbrezovan.sk

Nová profilácia
STEAM v SG ŽP
PaedDr. K. Zingorová
riaditeľka SG ŽP

Od septembra 2018 otvárame v
našom gymnáziu novú profiláciu
STEAM. Jej názov vznikol zo začiatočných písmen slov Science, Technology, Engineering, Arts, Matematics. Našim cieľom je pripraviť
žiakov na vysokoškolské štúdium
prírodovedného, technického a environmentálneho zamerania, ale
aj iných odborov, napríklad na štúdium medicíny a farmácie.
Rozvoj prírodovedného vzdelania
je spojený s rozvojom výroby, techniky a technických aplikácií. Nároky
spoločnosti na kvalitu prírodovedného a technického vzdelania neustále
stúpajú. V našom školskom systéme
však dosiaľ prevažuje model, ktorý
zdôrazňuje dodržiavanie štruktúry
prírodných vied vo vzdelaní a riadi
sa striktnými osnovami. Samostatne
sa učí fyzika, chémia, biológia, informatika. Uplatňovanie tohto modelu
vedie k roztrieštenosti a izolovanosti
prírodovedného poznania žiaka. Skúsenosť a vlastná aktivita žiaka sú potlačované. Základné pojmy a princípy
jednotlivých vied si žiak osvojuje prevažne pamäťovo a zručnosti získava
formou navykania si. Navyše u gymnaziálneho vzdelávania je technická zložka vzdelávania zúžená len na
oblasť informačných a komunikačných technológií (ďalej IKT), prípadne sa vyskytuje v podobe informácií
o praktickom využití techniky.
My chceme priblížiť vyučovanie
reálnemu životu, zvýšiť zastúpenie
praktických činností a osobných skúseností a nahradiť teoretické a izolované poňatie výučby vzájomným pre-

pojením prírodovedných predmetov,
techniky, informatiky a matematiky.
Vzdelávanie je pritom orientované tak, aby žiak získaval informácie
prostredníctvom vlastných pozorovaní a experimentov v laboratóriu
a v prírode, pracoval s grafmi, tabuľkami, schémami, obrázkami, využíval
prostriedky IKT pri vyhodnocovaní
a spracovaní získaných údajov, vytváral si vlastný úsudok o tých poznatkoch, ktoré sú dôležité pre život v 21.
storočí a vedel získané poznatky aplikovať v praxi.
Učebný plán sme preto upravili zavedením predmetov Experimentálna
prírodoveda a Modelovanie a riadenie systémov, ktoré sa vyučujú blokovo po tri hodiny v prvom a druhom
ročníku, vytvorili sme aj predmet
Tvorba projektu v treťom ročníku
a predmet Aplikovaná matematika
v štvrtom ročníku.
Pri výučbe žiaci používajú notebooky,
ktoré sú im poskytnuté bezplatne.
Pracujú v moderných učebniach vybavených najnovšími technológiami
(napr. meracími systémami, simulátormi technických zariadení, 3D tlačiarňou). Spolupracujú s dcérskymi
spoločnosťami Železiarní Podbrezová
a.s. – ŽP Informatikou a ŽP Výskumno-vývojovým centrom, vysokými
školami a inými inštitúciami.
Zavedením profilácie STEAM ponúkame prípravu kvalitne vzdelaných,
flexibilných absolventov gymnázia
schopných zvládnuť vysokoškolské
štúdium v daných zameraniach. Veď
kvalifikovaní pracovníci v technických povolaniach patria v súčasnosti
k tým najžiadanejším na trhu práce,
čo im dáva veľkú šancu na úspešné
uplatnenie sa v ďalšom živote.

Pýtala sa: V. Kúkolová
Foto: I. Kardhordová

budem môcť podať prihlášku do tejto
školy.
Zuzana DONOVALOVÁ
- Je to zaujímavá škola, aj keď hutníctvo vo mne vzbudzuje veľký rešpekt. Páčilo sa mi v špecializovaných
triedach, ktoré sú dobre vybavené. Ale
nakoľko by som chcela byť sestričkou,
podám si prihlášku na zdravotnú školu.
Adrián SYČ
- Odborné triedy ma zaujali, páči sa
mi, že je tu teória spojená s praxou.
Zatiaľ som sa nerozhodol, chcel som
ísť na strojnícku školu, ale rozmýšľam
aj o tejto škole. Dnes ma veľa vecí zaujalo, takže uvidím, ako sa nakoniec

NIEKTORÍ V TOM UŽ MAJÚ JASNO
Po novembrovej prezentácii stredných škôl okresu Brezno priamo v Základnej škole v Čiernom Balogu nasledovalo pozvanie do areálu Súkromnej strednej odbornej školy hutníckej ŽP a Súkromného gymnázia ŽP. Návšteva sa
uskutočnila 22. novembra v školskej klubovni, kde žiakov privítali riaditelia súkromných škôl ŽP – Ing. Ivan Majer
a PaedDr. Katarína Zingorová. Štyridsaťjeden ôsmakov a deviatakov sa oboznámilo s učebnými odbormi a prezreli si učebne metrológie, pneumatiky, programovania CNC strojov a priestory odborného výcviku. Súčasťou
prehliadky boli aj telocvičňa, posilňovňa a golfový trenažér. Žiaci základnej školy ocenili, že pre nich pedagógovia
a majstri, spolu so svojimi zverencami, pripravili zaujímavé prezentácie, do ktorých sa mohli aj zapojiť.

Lukáš KUNŠTÁR

Adam MAKOVIČ

Zuzana DONOVALOVÁ

Adrián SYČ

Erik BELKO

„Aký dojem vo vás návšteva zanechala? Už viete, kde budete pokračovať v
štúdiu“, opýtali sme sa budúcich stredoškolákov:
Lukáš KUNŠTÁR
- Páči sa mi tu, zaujali ma odborné
učebne, hlavne dielne. Mal som možnosť si čo to vyskúšať, páčila sa mi aj 3D
tlačiareň. Pretekám za podbrezovský
cyklistický klub a preto nemám o čom

rozmýšľať. Veľmi ma potešilo, že budem môcť v tejto činnosti pokračovať
a študovať v tak dobre vybavenej škole.
Adam MAKOVIČ
- Bol som zvedavý, ako to tu vyzerá, nakoľko som o škole veľa počul od
brata, ktorý tu študuje. Dnes som si to
mohol vyskúšať aj na sústruhu a zaujal
ma odbor mechanik mechatronik. Chodím len do 8. ročníka, takže len o rok si

rozhodnem.
Erik BELKO
- Sú tu zaujímavé učebne a odbory.
Vedie ma to k tomu, že budem intenzívnejšie premýšľať, či si nakoniec nevyberiem práve túto školu. Zatiaľ sa so
všetkým oboznamujem. Aj pri dnešnej
návšteve platí, že lepšie je raz vidieť
ako stokrát počuť. Odbor mechanik
mechatronik sa mi pozdáva.

„Efektívne učenie – lepšia budúcnosť“

vizitku školy, natočiť video „Jeden deň
môjho života“, preskúmať ekonomickú situáciu a nezamestnanosť mladých
na Slovensku a všetky údaje spracovať
do multimediálnej podoby, ktorá bude
na stretnutí prezentovaná. Všetky partnerské školy sú silnými a kvalitnými
partnermi, majú dlhoročné skúsenosti
s medzinárodnou prácou na projektoch

a sme presvedčení, že spolupráca s nimi
prinesie našej krajine, škole, vyučujúcim
a hlavne samotným žiakom, množstvo
výhod do budúceho života.
Priebeh projektu môžete podrobnejšie
sledovať na našej webovej stránke školywww.sgzp.skalebo nahttp://effectiveeducation-better-future.webnode.sk/,
ktorú vytvorila Mgr. Martina Roľková.

Mgr. K. Tajbošová
SG ŽP

V dňoch od 9. do 12. novembra 2017
sa učiteľky Súkromného gymnázia Železiarne Podbrezová Mgr. Jana Syčová
a Mgr. Katarína Tajbošová zúčastnili prvého nadnárodného projektového stretnutia v rámci projektu Erasmus+ KA2
„Efektívne učenie – lepšia
budúcnosť“ v jednom z
najkrajších miest Poľska, v
Gdaňsku.
Hosťujúcou inštitúciou
bola miestna uznávaná
športová škola. Cieľom
stretnutia partnerov z Poľska, Lotyšska, Litvy, Slovenska a Cypru bolo naplánovať medzinárodné stretnutie žiakov, tzv. „Európsky
týždeň“, ktorý sa uskutoční v apríli 2018
v Daugavpilse, v Lotyšsku, za podpory
Litvy.
Na základe vopred určených kritérií vybraní žiaci vycestujú do zahraničia za získaním a rozšírením svojich poznatkov, ve-

domostí a zručností v oblasti podnikania
a cudzích jazykov. Budú sa zaujímavými a
netradičnými metódami a formami práce
učiť umeniu prezentovať sa. Zúčastnia
sa praktických seminárov a workshopov,
kde získajú dobré rady, ako sa uplatniť na
trhu práce v Európskej únii, získajú prvotnú informáciu, ktorá im pomôže rozmýšľať, ako možno začať svoje podnikanie. Litovskí žiaci predstavia svoje
fiktívne firmy. Počas stretnutia budú všetci účastníci
pracovať v medzinárodných skupinách, budú navrhovať vlastné produkty a
tvoriť reklamu. Konečným
produktom
„Európskeho týždňa“ bude zbierka
podnikateľských plánov potenciálnych
firiem. Okrem iného budú mať „Deň kuchárov“, kde budú môcť predstaviť svoje
národné špeciality. Naplánované sú aj
dva dni v hlavnom meste s bohatým historickým centrom. V Rige žiaci navštívia,
okrem iného, dielne vybranej obchodnej
školy a Automobilové múzeum, v ktorom

uvidia vzácnu lotyšskú zbierku historických motorových vozidiel, aj repliku prvého automobilu na svete.
Získavanie nových medzinárodných
priateľstiev a kontaktov, poznávanie krajiny a kultúry iných národov je neoddeliteľnou súčasťou týchto stretnutí
a my veríme, že to našim žiakom
prinesie veľa pozitívnych zmien,
ako získanie zodpovednosti, samostatnosti, sebavedomia, tolerantnosti a iné.
Komunikačným jazykom medzinárodného stretnutia budú
anglický a ruský jazyk. Veľkým
pozitívom je fakt, že stretnutie sa uskutoční v meste Daugavpils, kde budú priamo na ulici
počuť ruský jazyk.
Veľkú úlohu zohrá aj samotná
príprava žiakov pred vycestovaním. Bude pozostávať z tvorby
jednotlivých materiálov nad rámec ich vyučovacích hodín. Ich
úlohou bude vytvoriť prezentá- Koordinátori projektu z Lotyšska, Litvy, Poľska, Slovenska a Cypru v hosťujúcej inštitúcii v
ciu o krajine a škole, reklamnú Športovej škole v Gdaňsku

Postup na majstrovstvá Slovenska
Ing. Miroslav Hruška

Dňa 14. novembra 2017 sme sa zúčastnili kvalifikácie na Majstrovstvá
Slovenskej republiky v CNC programovaní, ktoré sa konali v Martine.
Zástupca SSOŠH ŽP David Pompura
je žiakom II.B triedy v odbore mechanik mechatronik. Náš súťažiaci
sa vyprofiloval z okruhu žiakov, ktorí
sa v rámci výučby venujú programovaniu obrábacích strojov s riadiacim
operačným programom Sinumerik
840D.
Celkovo sa do celoslovenskej súťaže
zapojilo 28 škôl v dvoch kategóriách

(CNC frézovanie, CNC sústruženie),
pričom právo postupu na budúcoročné majstrovstvá SR mali vyhradené
štyri najlepšie umiestnené družstvá
v obidvoch kategóriách. Výber riadiaceho programu bol z možností FANUC 3li, HEIDENHAIN TNC 426/430,
SINUMERIK 840D a SINUMERIK OPERATE. Hodnotiace kritéria sa každoročne sprísňujú, čím stúpa náročnosť
tvorby hlavných a vedľajších programov. Pri hodnotení sa organizátori
zameriavajú na presnosť rozmerov,
drsnosť povrchu, odchýlky v rámci
tolerovaných rozmerov, vytvorenie

kontúr, vhodne zvolený technologický postup. Čas na vyhotovenie programov bol stanovený na dve hodiny.
Potom hodnotitelia podľa stanovených kritérií pridelili jednotlivým prácam body. David si napriek tomu,
že sa programovaniu CNC strojov
venuje krátko, počínal veľmi dobre,
s nástrahami výkresu sa popasoval
a podal maximálny výkon. Výsledkom jeho snahy je štvrté miesto, zaručujúce postup na Majstrovstvá SR
v CNC frézovaní. Ďakujem všetkým
pedagogickým pracovníkom, ktorí
žiakov na súťaže pripravujú. Úspech
žiaka je samozrejme aj úspechom
pedagóga a súčasne úspechom školy.
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Ak bude dostatok snehu,
aj bežkári budú môcť využívať večerné lyžovanie
O. Kleinová
noviny@zelpo.sk

Tohtoročnú letnú sezónu na Táľoch označujeme jubilejnou. V lete
sme si pripomenuli pätnásť rokov
od vybudovania osemnásťjamkového majstrovského ihriska Gray
Bear. Ako ju hodnotíte z dnešného
pohľadu?
- Zaraďujeme ju medzi tie najúspešnejšie. Naše golfové ihrisko
je vsadené do nádhernej prírody,
návštevníci tu nachádzajú všetko,
čo požadujú, hlavne relax a kľud.
Ihrisko bolo počas celej sezóny v
„dobrej kondícii“. Zorganizovali
sme množstvo golfových turnajov. Už pätnásť rokov si udržujeme
dobrú kvalitu služieb a naši návštevníci sa sem opakovane vracajú.
Nie nadarmo sme organizovali prestížne golfové turnaje na medzinárodnej úrovni. Personál tak nadobudol neoceniteľné skúsenosti
a vítajú ich aj naši spoluorganizátori mnohých turnajov. Dnes sme
stabilizovaný pracovný kolektív
s dostatkom skúseností a dovolím
si konštatovať, že ako celok sme
schopní zorganizovať akýkoľvek
náročný golfový turnaj, aj na najvyššej úrovni.
Tále a.s. je rekreačné stredisko jediné svojho druhu na Slovensku,
ktoré slúži návštevníkom počas ce-

lého roka. Blíži sa lyžiarska sezóna,
ako ste na ňu pripravení?
- Naše rekreačné stredisko sa nachádza v prostredí, kde je náročné
zabezpečiť aktivity na všetky ročné
obdobia. Letná sezóna trvá zhruba
päť mesiacov a zimná asi dva mesiace. Medzitým je obdobie, ktoré
je potrebné naplniť inými aktivitami. Našou veľkou výhodou v porovnaní s inými golfovými areálmi
je možnosť ponúkať zimné aktivity.
Naše lyžiarske stredisko je o päť
rokov staršie ako Gray Bear. Vzhľadom na dĺžku lyžiarskeho svahu,
ale aj vysoké investície, nemáme
sedačku. Ostatnými parametrami
však napĺňame všetky požiadavky a dovolím si tvrdiť, že patríme
medzi slovenskú špičku v kategórii
rodinných lyžiarskych stredísk. Na
zimu sa pripravujeme už koncom
leta, kedy prebiehajú úpravy terénov, kosíme zjazdovky, robíme
postupne všetky potrebné revízie
techniky. Naše podmienky spĺňajú
požiadavky od najmladších začiatočníkov, po náročných lyžiarov. Za
hodinu prevezieme 4 100 lyžiarov
a zasnežované lyžiarske trate tvoria
dĺžku 2,8 kilometra. Naše lyžiarske
stredisko ponúka množstvo dodatočných služieb, požičovňu lyží,
lyžiarsku školu, niekoľko druhov
reštauračných služieb od rýchleho
občerstvenia v obľúbenej Stodole

po Slovenskú reštauráciu. Pripravujeme aktivity aj priamo na svahu.
Všetko však závisí od klimatických
podmienok. Ak všetko pôjde podľa
našich predpokladov, chceli by sme
otvoriť lyžiarsku sezónu v polovici
decembra. Všetko však závisí od
toho, kedy klesne teplota na optimálnu mieru na výrobu umelého

snehu. Delá sú už na svojom mieste a my sme pripravení. Tešíme sa
na našich spokojných návštevníkov. Ako tradične, aj v tejto sezóne môžu zamestnanci Železiarní
Podbrezová a ich rodinní príslušníci
využívať bonus, zľavnené lyžiarske
lístky.
Bude aj novinka?

Na Táľoch sa už intenzívne pripravujú na zimu

- Z roka na rok pribúda bežkárov.
Chceli by sme pripraviť trate aj na
Little Bear a poskytnúť možnosť
lyžovania na bežkách pri umelom
osvetlení v rámci večerného lyžovania. Treba však len dúfať, že snehové podmienky nám to umožnia.
Na umelé zasnežovanie bežeckých
tratí zatiaľ vybavení nie sme.
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Parkovacích miest je dostatok,
vyžaduje si to však dodržiavanie pravidiel
Mgr. Peter Suja
riaditeľ ŽP Bezpečnostné služby

Jedálny lístok
4. – 10. 12. 2017
Pondelok
Polievky: krúpková, špenátová so
syrovými haluškami, pečivo.
● Kuracie prsia na paprike, cestovina ● Bravčový rezeň belehradský, opekané zemiaky, uhorka ●
Klužská kapusta ● Mexický šalát,
pečivo ● Plnené hovädzie mäso,
zeleninová obloha ● Ryžový nákyp
s ovocím ● Bageta s pikantným
mäsom ● Mliečny balíček.
Utorok
Polievky: kapustová s klobásou,
francúzska, pečivo.
● Morčacie prsia so syrom a špenátom, ryža, šalát ● Hovädzia pečienka sviečková, knedľa ● Ryba na
vidiecky spôsob, zemiaky, šalát ●
Šalát fazuľový so salámou a chrenom, pečivo ● Bravčové mäso dusené s kelom ● Žemľovka s tvarohom ● Bageta s kuracím mäsom ●
Ovocný balíček.
Streda
Polievky: fazuľová kyslá, mrkvová
s pórom, pečivo.
● Vyprážané kuracie stehno, zemiaková kaša, kompót ● Bravčové stehno záhradnícke, slovenská
ryža, šalát ● Baraní guláš, halušky
● Šalát zo surovej zeleniny s jogurtom, pečivo ● Hubové rizoto,
uhorkový šalát ● Makový závin
s jablkami, kakao ● Bageta syrová
● Mliečny balíček.
Štvrtok
Polievky: morčacia, kláštorná, pečivo.
● Bravčová pečená krkovička, kapusta, knedľa ● Hovädzí guláš mexický, ryža, šalát ● Kuracie stehno
na zelenine, štuchané zemiaky s cibuľkou ● Lahôdkový šalát, pečivo ●
Zapekaná brokolica s tofu ● Pečené buchty so slivkovým lekvárom,
kakao ● Bageta Gurmán ● Ovocný
balíček.
Piatok
Polievky: terchovská, kelová s ryžou, pečivo.
● Kuracie stehno s kuriatkovou
omáčkou, cestovina ● Hovädzí
rezeň obaľovaný, zemiaky, uhorka ● Údené mäso, hrachová kaša,
uhorka, chlieb ● Syrové tajomstvo,
pečivo ● Pečená ryba s bylinkami,
mexická zelenina ● Šúľance s makom ● Bageta moravská ● Mliečny
balíček.
Sobota
Polievka: furmanská, pečivo.
● Bravčové stehno bratislavské,
knedľa ● Kuracie prsia orientálne,
ryža, šalát ● Bageta syrová.
Nedeľa
Polievka: pohronská, pečivo.
● Bravčový rezeň s nivou a šampiňónmi, zemiaky, šalát ● Hovädzí
guláš znojemský, tarhoňa, čalamáda ● Bageta Apetito.

Od ostatného článku, v ktorom
som sa venoval parkovaniu motorových vozidiel zamestnancov
na miestach, ktoré sú na to vyhradené, už uplynula nejaká doba
a okolnosti si, bohužiaľ, vyžadujú,
aby sme sa problematike opäť venovali. Je treba povedať, že vedenie ŽP a.s. v uplynulom období investovalo nemalé prostriedky do
vybudovania parkovísk a odstavných plôch tak, aby bolo dostatok
miest pre vozidlá zamestnancov
ŽP a.s., dcérskych a iných spoločností, ktorí pracujú v areáloch ŽP
a.s. a tiež dostatok miest pre návštevníkov ŽP a.s.
Ako odstavná plocha na parkovanie súkromných vozidiel zamestnancov bola daná do užívania hala
bývalej zvarovne rúr veľkých priemerov, čím bol vyriešený nedostatok parkovacích miest pred vstupom do starého závodu ŽP a.s.(SZ).
Vzhľadom na potrebu skladovacích priestorov pre produkciu ŽP
a.s. bude hala využívaná ako sklad
a parkovanie v nej už nebude možné. Zároveň pripravujeme odstavnú plochu pre motorové vozidlá
zamestnancov vo vnútri areálu

SZ, pred budovou ekonomického
úseku (bude daná do používania
v najbližších dňoch), takže problém
s nedostatkom parkovacích miest
by nemal vzniknúť. Bude si to vyžadovať, aby zamestnanci, ktorí budú
mať povolenie na parkovanie v SZ,
to skutočne aj využívali a neparkovali na parkoviskách pred SZ. V tom
prípade by totiž, predovšetkým pri
striedaní pracovných zmien, vznikol
dočasný nedostatok parkovacích
miest. Práve tomuto sa vedenie ŽP
a.s. snaží predísť vybudovaním odstavnej plochy vo vnútri areálu SZ,
pretože pred areálom SZ už nie je
kde budovať.
Pred novým závodom (NZ) bolo
v minulom roku vybudované nové
parkovisko (P3NZ), ktorým bol vyriešený nedostatok parkovacích
miest pre NZ. Pribudlo 127 nových
parkovacích miest. Je to nové parkovisko s dobrým prístupom z cesty, je dobre osvetlené, schodisko
je prekryté, no radosť parkovať.
Aká je realita? Netvrdím, že ho zamestnanci nevyužívajú, to nie, ale
mnohí ho považujú za poslednú
možnosť a nové parkovisko je poloprázdne. Radšej sa snažia zaparkovať, a aj parkujú na parkovisku
na autobusovej stanici (P2NZ), kto-

ré je o pár metrov bližšie k vrátnici,
aj napriek tomu, že už je jeho kapacita zaplnená. Parkujú na tráve,
mimo vyznačených miest, v križovatke, na chodníku, jednoducho na miestach, kde to zakazuje
zákon. Riskujú, že na preplnenom
parkovisku im niekto ich vozidlo
poškodí, miesta na prejazd vozidiel
je tak-tak, problémy so sťaženým
prejazdom autobusov a prípadne
požiarnej techniky ani nebudem
ďalej rozoberať.
Ďalší odstavia svoje autá na parkovisku, kde je jasne uvedené, že
je vyhradené pre návštevníkov
riaditeľskej budovy. Prečo? Každý
zamestnanec vie, že nie je návšteva riaditeľskej budovy, aj tak tam
zaparkuje a blokuje parkovacie
miesto vyhradené pre návštevu
počas celej pracovnej zmeny. Vám
by tiež nebolo príjemné, keď prídete na rokovanie do veľkej firmy
a nemáte kde zastaviť, nakoľko je
parkovisko obsadené zaparkovanými vozidlami zamestnancov.
Dopravné predpisy upravujúce
parkovanie, zastavenie a státie
vozidiel, sú uvedené v zákone č.
8/2009 Z.z. o cestnej premávke
a zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení.

Napríklad §23, ods.2: Pri zastavení a státí je vodič povinný prednostne použiť parkovisko tak, aby neobmedzoval ostatných účastníkov cestnej premávky. Pri zastavení a státí je vodič povinný čo najlepšie využiť parkovacie
miesto a nesmie znemožniť ostatným vodičom vyjdenie z parkovacieho miesta. Rovnako nesmie zastaviť a stáť
na mieste, kde by znemožnil vjazd a výjazd vozidiel. Ak sú na parkovisku vyznačené parkovacie miesta, vodič
smie stáť len na nich.
Realita:

Alebo napr. §25, ktorý rieši, kde nemôže vodič zastaviť
a stáť (skrátene) na priechode pre chodcov alebo na
priechode pre cyklistov a vo vzdialenosti kratšej ako 5
metrov pred nimi.
Realita:

Alebo vodič nemôže zastaviť a stáť na križovatke a vo
vzdialenosti kratšej ako 5 metrov pred hranicou križovatky a 5 metrov za ňou; tento zákaz neplatí v obci na križovatke tvaru „T“ na náprotivnej strane vyúsťujúcej cesty.
Realita:

A dalo by sa pokračovať ďalej...
V našich povahách je jedna zaujímavá vlastnosť. Každý sa vie „spravodlivo rozhorčiť“ nad tým, ako sa nedodržiavajú zákony. Len pripomínam, že aj dopravné predpisy sú dané zákonom, a tak ich treba dodržiavať. Pri
parkovaní sa však tvárime, ako keby sa nás to nedotýkalo. Tam už totiž ide o nás.
Nechceme pristúpiť k tomu, že kvôli masívnemu porušovaniu dopravných predpisov budeme dávať podnety
a privolávať štátnu políciu (je v platnosti objektívna zodpovednosť za dopravné priestupky), prípadne odťahovú službu, aby túto situáciu riešila. Stále dúfame, že to nebude potrebné, ale ak to nepôjde inak, budeme
k tomu musieť pristúpiť, pretože sú obdobia, kedy sa situácia stáva neúnosnou.

Jedálny lístok
11. – 17. 12. 2017
Pondelok
Polievky: boršč s mäsom, roľnícka,
pečivo.
● Hovädzie dusené, kôprová
omáčka, knedľa ● Kuracie prsia
prírodné, zeleninová ryža, cvikla
● Štefánska sekaná pečienka, zemiakový prívarok, chlieb ● Šalát
bretónsky, pečivo ● Rezance s tvarohom, zakysanka ● Kysnutý koláč
marhuľový, kakao ● Bageta salámová so šalátom ● Ovocný balíček.
Utorok
Polievky: slepačia, cesnaková s haluškami, pečivo.
● Vyprážaný bravčový rezeň, zemiaky, uhorka ● Perkelt z morčacieho mäsa, cestovina ● Restovaná
kačacia pečeň, hrášková ryža, cvikla ● Horehronský syrový šalát, pečivo ● Zapekané zemiaky s pórom
● Hanácke koláče, kakao ● Bageta
s pikantným mäsom ● Mliečny balíček.
Streda
Polievky: zeleninová s rajbaničkou,
údeninová, pečivo.
● Hovädzie filé kopaničiarske, ryža,
šalát ● Bravčová pečienka sedliacka, červená kapusta, knedľa ● Pizza
diabolská ● Hydinový šalát, pečivo
● Kelový karbonátok, zemiaky, šalát ● Lievance s džemom ● Bageta
moravská ● Ovocný balíček.
Štvrtok
Polievky: mexická, krupicová so zeleninou, pečivo.
● Pečené kuracie stehno, tarhoňa,
kompót ● Husárska roláda, zemiaková kaša, čalamáda ● Granatiersky pochod, cvikla ● Bulharský
šalát s bravčovým mäsom, pečivo
● Hovädzí guláš so zelenou fazuľkou ● Buchty na pare s nutelou,
maková posýpka, kakao ● Bageta
Gurmán ● Mliečny balíček.
Piatok
Polievky: hŕstková, bulharská, pečivo.
● Hovädzí guláš maďarský, knedľa
● Bravčový rezeň na hubách, ryža,
šalát ● Vyprážaná treska plnená
brokolicou a syrom, zemiaky, šalát
● Pestrý cestovinový šalát ● Ohnivé kuracie stehno orientálne, zeleninová obloha ● Zemiakové knedličky čučoriedkové so strúhankou ●
Bageta s kuracím mäsom ● Ovocný
balíček.
Sobota
Polievka: gulášová, pečivo.
● Bravčové mäso na paprike, cestovina ● Hovädzia roštenka na
slanine, zemiaky, uhorka ● Bageta
moravská.
Nedeľa
Polievka: karfiolová, pečivo.
● Bravčový rezeň sikulský, knedľa
● Kuracie prsia na ázijský spôsob,
ryža, šalát ● Bageta s pikantným
mäsom.
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Ďakujeme
Klub Vojenskej histórie Československej ľudovej armády
„Anthropoid“ Mýto pod Ďumbierom ďakuje výrobnému
riaditeľovi Železiarní Podbrezová a.s. Ing. Milošovi Dekrétovi za ústretovosť a pomoc pri realizácii uzatvorenia bývalého vojenského objektu UŽ 6A, s cieľom zábrany ďalšiemu poškodzovaniu. Po obnove a doplnení vojenským
vybavením bude objekt z čias bývalého režimu slúžiť verejnosti ako ukážka dobovej ochrany vojsk ČSĽA pred jadrovým útokom.
Michal Budaj, veliteľ KVH ČSĽA Anthropoid
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● o 16. hod. na námestie v Brezne, kde 3. decembra
vystúpi detský folklórny súbor Šťastné detstvo, 10. decembra Dychový orchester mesta Brezna a 17. decembra Spevácky zbor mesta Brezna,
● 6. decembra na námestie v Brezne na detské predstavenie, stretnutie detí s Mikulášom a rozsvietenie
vianočného stromčeka,
● na Podbrezovský jarmok, ktorý sa uskutoční 16. decembra v Kultúrno-spoločenskom centre v Podbrezovej (sídlisko Kolkáreň) od 9. hodiny,
● od 18. do 22. decembra o 17. hod. na „Vianočné trhy“
na námestie v Brezne. V programe aj Veselí chlapci
z Horehronia a ženské spevácke trio Nezábudky,
● na Silvester 2017, ktorý začína na námestí v Brezne
od 22. do 1. hodiny: ABBA Revival, s polnočným ohňostrojom.
● na vystúpenie folklórneho súboru MOSTÁR s programom „Pokoj vám“, ktoré sa uskutoční 16. decembra
2017 o 16. a 19. hodine v Dome kultúry v Brezne,
● na regionálne Vianoce 20. decembra o 17. hodine
v hoteli Ďumbier. Talentárium pre vás pripravilo nevšedný hudobný, tanečný, výtvarný a herecký zážitok.

Spomienky
„Tá rana v srdci bolí a zabudnúť nedovolí.
Prázdny je dom, smútok v ňom, zostala
nám len bolesť a spomienka v ňom.“
Dňa 29. novembra sme si pripomenuli
štrnásť rokov, čo nás navždy opustil náš
drahý otec, starý a prastarý otec
Vojtech REIS z Brezna.
S láskou a úctou spomínajú
dcéry s rodinami
...
„Odišla si tíško, už nie si medzi nami, no
v srdciach našich stále žiješ s nami.“
V novembri sme si pripomenuli prvé
smutné výročie, ako nás navždy opustila
naša kolegyňa
Vierka KOŠÍKOVÁ z Brezna.
Kto ste ju poznali, venujte jej spolu s nami
tichú spomienku.
S láskou a úctou spomínajú
smútiace kolegyne
...
Dňa 29. novembra uplynulo osemnásť rokov odvtedy, ako nás navždy opustil náš
bývalý kolega
Štefan ROHÁČ z Brezna.
S úctou spomínajú
bývalí spolupracovníci
...
Dňa 8. decembra uplynú dva roky odvtedy, ako nás navždy opustila milovaná dcéra, manželka a sestra
Darinka KUNOVÁ z Predajnej.
Tí, ktorí ste ju poznali, venujte jej spolu
s nami tichú spomienku.
S láskou a úctou spomínajú mama,
manžel, sestra Janeta a brat Pavol
...
„Všetko zmizne, len stopy tvojej lásky a
spomienky na predobré srdce nám zostávajú.“
Dňa 9. decembra uplynú tri roky, ako nás
navždy opustila drahá manželka, mama
a stará mama
Eva ŽECOVÁ z Brezna.
S láskou spomínajú manžel, synovia Ján
a Michal, dcéry Eva a Kristína s rodinami
...
Dňa 10. decembra uplynú smutné tri
roky odvtedy, ako nás navždy opustil
milovaný manžel, otec, starý otec, brat
a švagor
Milan KRAMLA
z Podbrezovej.
S láskou a úctou spomíname
...
Dňa 13. decembra uplynú tri roky odvtedy, ako nás navždy opustil náš milovaný
manžel, otec a starý otec
Jozef LICHVÁR
z Podbrezovej.
S láskou a úctou spomínajú manželka,
syn a dcéra s rodinami.

„Len zapálenú sviečku z lásky ti na hrob
môžem dať, spokojný spánok ti priať,
modlitbu tichú odriekať a s bolesťou
v srdci navždy spomínať.“
Dňa 13. decembra uplynú štyri roky odvtedy, ako nás navždy opustil milovaný
manžel
Ladislav SLIVKA
z Hornej Lehoty.
S láskou a úctou spomína manželka
a ostatná rodina
...
Dňa 13. decembra si pripomenieme
deviate smutné výročie, čo nás navždy
opustil náš drahý manžel, otec, starý a
prastarý otec
Jozef CVACHO
z Dolnej Lehoty.
Ďakujeme všetkým, ktorí mu venujú tichú spomienku.
S láskou a úctou spomína manželka,
syn a dcéra s rodinami
...
Dňa 16. decembra uplynie dvanásť
rokov odvtedy, ako nás navždy opustil
manžel, otec, starý a prastarý otec
Otakar BREJZA
z Piesku.
S úctou a láskou spomína celá rodina
...
Dňa 23. decembra uplynie osem rokov
odvtedy, ako nás náhle opustil milovaný manžel, zať a brat
Róbert SOJAK
z Brezna, Mazorníkova.
S láskou spomína manželka Anna
a ostatná rodina
...
„Zavrel si oči, srdce ti prestalo biť, nestihol si sa ani rozlúčiť. Prázdny je dom,
zostala len bolesť a spomienka na teba
v ňom.“
Dňa 27. decembra si pripomenieme
prvé výročie, ako nás navždy opustil
drahý manžel a švagor
Jozef MEDVEĎ z Predajnej.
S láskou a úctou spomína manželka
a švagrovci s rodinami
...
„Ťažko sa nám s tebou lúčilo, ťažko je
nám bez teba žiť. Láska však smrťou
nekončí, v srdciach nám navždy zostaneš žiť.“
Dňa 29. decembra si pripomenieme
druhé výročie, ako nás navždy opustil
náš syn, manžel, otec, brat a švagor
Miroslav ŠKODA
z Brezna, Mazorníkova.
S láskou a úctou spomína a za tichú
spomienku ďakuje smútiaca rodina
Škodová

Poďakovania
Ďakujeme všetkým príbuzným, priateľom, susedom, známym, bývalým spolupracovníkom a ostatným, ktorí prišli odprevadiť na poslednej ceste nášho drahého manžela, otca,
starého otca, brata a švagra
PaedDr. Štefana GREGUŠA
z Brezna.
Ďakujeme za kvetinové dary a prejavy sústrasti, ktorými ste sa
snažili zmierniť náš hlboký žiaľ.
Smútiaca rodina
...
Ďakujeme všetkým príbuzným, susedom, známym a bývalým
spolupracovníkom za účasť na poslednej rozlúčke s našim drahým manželom, otcom, starým a prastarým otcom
Jánom VARGOM
z Valaskej.
Ďakujeme za kvetinové dary a prejavy sústrasti, ktorými ste sa
snažili zmierniť náš hlboký žiaľ.
Smútiaca rodina
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Remíza so Slovanom je pre mužstvo dobrým impulzom
Po sérii bez víťazstva len málokto počítal s tým, že by silný ašpirant na
boj o titul vo Fortuna lige mohol v Podbrezovej „stratiť perie“. A stalo sa!
Slovan Bratislava, nabitý legionármi a známymi menami zo Slovenska,
ako Filip Hološko či Robert Vittek, nakoniec ukázal, že hrať sa dá s každým mužstvom. V zostave železiarov, v posledných dvoch zápasoch, opäť
nastúpili aj mladí hráči a práve ťažké zápasy so silnými súpermi im môžu
priniesť skúsenosti, na ktorých bude môcť stavať tréner zostavu v budúcnosti. Iba 19 ročný stredopoliar Jakub Sedláček v zápase so Slovanom doplatil na nedostatok skúseností a za obetavý sklz dostal červenú kartu, no
jeho húževnatosť mala správny impulz na hráčov a tí aj s deviatimi v poli
dokázali uhrať cenný bod. Nie vždy je profesionalita prvoradá. Ak hráčom
chýba zápal pre hru a obetavosť, tak body budú prichádzať ťažšie, o čom
sa v spomínanom zápase presvedčil hviezdami nabitý Slovan Bratislava.

MFK Ružomberok – FK Železiarne Podbrezová 3:0 (2:0)
Z podkladov zpfutbal.sk pripravil M. Jančovič

Góly: 15´ Qose, 36´ Kochan, 73´ Takáč.
Stretnutie v Ružomberku sa pre nás nezačalo vôbec dobre, keď už v siedmej minúte tesne nad hlavičkoval Haskič a v šestnástej prvýkrát Martin Kuciak lovil loptu
zo svojej siete. Po rohovom kope ju
tam dostal Kristi Qose (1:0). V 24.
minúte prišli hneď dve šance domácich. Najskôr strieľal Daniel
do Kuciaka, po následnom rohu
Haskič hlavičkoval tesne vedľa. Ešte
horšie pre Podbrezovú však bolo v 36. minúte, kedy vedenie navýšil bývalý železiar
Matej Kochan presnou strelou k žrdi.
Druhé dejstvo otvorila strela Kochana
tesne nad. Podbrezová odpovedala hlavičkou Baeza, no tá presná nebola. Ružomberku sa nakoniec podarilo vsietiť
aj tretí presný zásah, o ktorý sa postaral
striedajúci Dalibor Takáč. Domáci mali
ešte dve veľké šance v podaní Haskiča a
Kostadinova, skóre sa už nemenilo.
Marek Fabuľa, tréner Podbrezovej: „Hodnotiť zápas z mojej strany, to

bude asi stále o tom istom. Po našom
príchode sme proklamovali, že zápasy nebudú jednoduché, je to o formovaní mužstva, selekcii, o zbieraní skúseností. Dnes
sa to opäť potvrdilo. Domáce mužstvo od
začiatku prevzalo iniciatívu, aj keď sme
mu to chceli nejako kaziť. Vedúci gól
zo štandardky nás pribrzdil a svojim spôsobom aj zatlačil pod zem.
Prvý polčas nie je z našej strany čo
hodnotiť. Nedokázali sme sa dostať
do hry, neboli sme tak aktívni ako by
sme chceli. Je to zase pre mladých chlapcov cenná skúsenosť. Druhá polovica bola
z o trošku lepšia, opticky iná, ale momentálne sme v takej situácii, že na viac nemáme.“
MFK Ružomberok: Macík – Kružliak, Maslo, Qose, Gal Andrezly, Haskič, Kochan
(79´ Sapara), Gerec (83´ Kostadinov), Jonec, Daniel, Pikk (71´ Takáč).
FK Železiarne Podbrezová: Kuciak – Viazanko, Turňa, Kupčík, Djordjević, Blahút
(68´ Jedinák), Kuc, Kopičár, Baez (68´ Haščák), Sedláček, Bernadina.

Druhá futbalová liga
FK Pohronie Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa – FK Železiarne
Podbrezová B 0:1 (0:0)
Gól: 60´ Lukáčik.
Posledné jesenné kolo prinieslo zaujímavé stretnutie. Už v tretej minúte sa
po štandardnej situácii gólovo presadil
domáci Prikryl, ale rozhodca gól, pre postavenie mimo hry, neuznal. V 13. minúte, po centri Nurkovića, z dobrej pozície
prestrelil Frimmel. Tlak Pohronia pokračoval, ale dobre organizovaná obrana
Podbrezovej, na čele s brankárom Lukáčom, odolávala. V 32. minúte, v najväčšej šanci prvého dejstva, opečiatkoval

najlepší domáci hráč Ďungel len brvno
našej brány. Prvý polčas gól nepriniesol,
aj napriek snahe oboch družstiev.
V druhom polčase začali lepšie hráči
Podbrezovej, ale v prvej šanci vychytal
domáci brankár Lukáčika. V 60. minúte
sa, na prekvapenie domácich, skóre menilo. Po rýchlej akcii sa dostala lopta na
hranici pokutového územia k Lukáčikovi, ktorý tvrdou strelou poslal hostí do
vedenia. Na opačnej strane sa pokúšali
o vyrovnanie hlavne Nurković s Ďunge-

Foto: A. Nociarová
Endy Opoku Bernadina strelil vyrovnávajúci gól a aj príkladným bojovným výkonom prispel k remíze so Slovanom 1:1

FK Železiarne Podbrezová – ŠK Slovan Bratislava 1:1 (0:1)
Góly: 62. Bernadina – 10. Rundić.
Hostia boli v zápase favoritmi a začali aktívne. Už v deviatej minúte bol vo
veľkej šanci Filip Hološko, jeho strelu
ešte Kuciak vyrazil, lenže z následného rohového kopu hlavou otvoril skóre Milan Rundić (0:1). O štyri minúty
neskôr mohol po chybe Božikova odpovedať Mikuš, jeho ďalekonosný pokus Greifovu bránu minul. Na druhej
strane mohol skóre zvýšiť český útočník Jakub Mareš, no presný center na
lom, ale pri strele prvého menovaného
opäť zvonilo brvno Lukáčovej brány.
Hostia využívali otvorenú domácu obranu na rýchle útoky, ale Migaľovmu
zakončeniu chýbal väčší dôraz a Kuzma,
po krásnej individuálnej akcii, zakončil
len do brániaceho obrancu. Záverečný tlak Pohronia už vyrovnanie nepriniesol, a tak mladí hráči Podbrezovej
ukončili jesennú časť veľmi dôležitým
víťazstvom.
FK Pohronie Žiar nad Hronom Dolná
Ždaňa: Urminský – Župa, Nosko, Pittner, Sekereš (63´ Sojka), Prikryl, Ďungel,
Frimmel, Nurković, Pavúk, Paraj.
FK Železiarne Podbrezová B: Lukáč –
Krivák, Magda, Lukáčik (90´ Sokol), Fischer, Weiss, Garaj, Bellay, Kačerík (90´
Lihan), Válovčan (87´ Marchuk), Kuzma.

S Máriom Auxtom, trénerom B mužstva

Druhá liga je pre rozvoj mladých hráčov ideálna
M. Jančovič
noviny@zelpo.sk

B mužstvo mužov je ideálne na prípravu mladých hráčov pre potreby
Fortuna ligy, na rozohratie rekonvalescentov a na hernú prax nevyťažených
hráčov A mužstva. Ako hodnotíte túto úlohu z pohľadu
trénera?
- Vedel som, do čoho sme
išli, keďže som už viackrát pôsobil v tejto funkcii. Akurát je
čoraz ťažšie presviedčať hráčov o tom, aby pochopili, že
je to dobrý medzistupeň v ich
ďalšom futbalovom raste. V
klube sme si jednoznačne určili ako to
má fungovať. Myslím si, že ak budeme
pracovať s hráčmi, ktorí pochopia, že je
to pre nich dobrá voľba, určite sa viacerí
môžu presadiť vo svojej kariére.
Vyhovuje na tieto účely druhá liga?

- Pre klub bola možnosť mať aj druhú
ligu a preto sme sa snažili využiť túto
príležitosť. Keď sme pôsobili v tretej
lige, tak sme sa presvedčili, že niektoré
zápasy už nemali pre nás adekvátnu kvalitu. V druhej lige je pre nás v zápasoch
každý moment veľkou výzvou a hráči, ak
chcú byť úspešní, tak sa potrebujú ukázať v tom najlepšom
svetle. Preto si myslím, že pre
ich rast je dobré hrať ťažké zápasy, ale musia pochopiť, že aj
v tréningovom procese potrebujú pracovať na 100 percent.
Množstvo zápasov sme prehrali jednogólovým rozdielom, no dva zápasy juniori
prehrali vysokým rozdielom. Kde hľadať tieto výkonnostné rozdiely?
- Vo viacerých zápasoch sme nastupovali s vekovým priemerom okolo 20 rokov. Mladí hráči dokážu odohrať dobré
zápasy, ale určitá výkonnostná kolísa-

vosť sa u nich môže prejaviť a to bolo
práve v prípade spomínaných prehier.
Je posledné miesto, po polovici súťaže,
pre B mužstvo Podbrezovej adekvátne?
- Ťažko povedať či je adekvátne, ale dôležité bude, aby sme si dobre uvedomili
chyby, ktoré sa objavili v jesennej časti a počas prípravného obdobia urobili
všetko preto, aby sme hráčov čo najviac
výkonnostne posunuli ďalej. Najviac
tento fakt ovplyvnilo to, že sme hlavne
domáce remízové zápasy nedokázali dotiahnuť do víťazného konca.
Do začiatku jarnej časti je ďaleko. Aké
sú vaše plány na toto obdobie?
- V prvom rade sa budeme snažiť naplno využiť tento čas v prípravnom
období. Máme dohodnutých viac prípravných zápasov a v domácich podmienkach absolvujeme tréningový proces. Podmienky máme vytvorené určite
adekvátne na to, aby mohli hráči naplno
pracovať na svojom rozvoji.

malé vápno ho akoby prekvapil a loptu
netrafil presne. Mareš mal príležitosť
aj šesť minút pred koncom polčasu,
ale náš gólman si s jeho nedôrazným
zakončením poradil.
V druhom polčase prebrala taktovku nad zápasom Podbrezová a tlačila
sa čoraz častejšie k bráne súpera. Obrovskú šancu spálil v 62. minúte Ján
Krivák, keď si ideálne nabehol na rohový kop, ale jeho hlavičku reflexívne
vyrazil brankár Greif. Po následnom
rohu však už ani brankár Slovanu nestačil na zakončenie Bernadinu. Lopta
sa poodrážala v šestnástke, až ju holandský legionár dostal do siete (1:1).
Zápas vzápätí zdramatizovala červená
karta pre mladého Sedláčka, po faule
na Čavrića, ktorá vyvolala emócie na
oboch stranách. Záver zápasu už gól
nepriniesol, preto sa body delili.
Marek Fabuľa, tréner Podbrezovej:
„Úvod patril Slovanu, my sme boli za-

kríknutí a so šťastím sme neinkasovali
viac gólov. Ten gól v našej sieti padol
po hrubej individuálnej chybe. S pribúdajúcimi minútami sa sily vyrovnávali, vstup do druhého polčasu sme
už zvládli inak a hrali s nasadením, aj
emocionálnym. Vyústilo to do nášho
gólu, pri troche šťastia sme mohli pridať aj ďalší. Po červenej karte to už
bol najmä taktický boj, s bodom sme
spokojní, pre nás je veľmi dôležitý a dúfam, že zapôsobí ako impulz.“
FK Železiarne Podbrezová: Kuciak –
Turňa, Krivák, Djordjević, Viazanko –
Baez, Sedláček – Jedinák (80. Kostelný), Leško (90+6. Kačerík), Bernadina
– Mikuš (90+4. Kopičár).
ŠK Slovan Bratislava: Greif – Sekulić,
Rundić, Božikov, Chouchoumis – Droppa (80. Schet) – Holman, Savičević
– Čavrić, Mareš (66. Oršula), Hološko
(74. Vittek).

V Lige majstrov sme porazili
rakúskych súperov
Podbrezová nedala šancu, v prvom domácom zápase Ligy majstrov, súperovi
z hlavného mesta rakúska KSV Wien a zvíťazila 8:0, ženy vo svojom úvodnom súboji zvíťazili v Neunkirchene 6:2.
Ženy Podbrezovej sa v Lige majstrov
M. Kozák
predstavili v rakúskom Neunkirchene,
kozak@zelpo.sk
odkiaľ si po kvalitnom výkone odviezli
V kolkárni Domu športu sa 25. novemvíťazstvo 6:2 a dobrú východiskovú pobra uskutočnilo prvé kolo medzinárodzíciu do domácej odvety, ktorá sa uskunej Ligy majstrov. Muži Podbrezovej
toční 9. decembra o 13. hod. v Dome
v ňom narazili na súperov z hlavného
športu Podbrezová.
mesta Rakúska, a to na družstvo KSV
SK FWT Composites Neunkirchen: ŠK
Wien. Zápas bol od začiatku v réžií doŽeleziarne Podbrezová, 2:6, 3416:3427
máceho družstva, ktoré v konečnom
Grafl 545/0 - Skalošová 558/1, Horvath
zúčtovaní zvíťazilo hladko 8:0, keď sú561/0 - Kičinková 590/1, Stocker 559/0
perovi dovolili zvíťaziť iba na 4 dráhach,
- Klubertová 595/1, Genser 538/0 - Mačo potvrdzuje veľmi dobré vyhliadky na
chálková 552/1, Sajko 618/1 - Turčanobezproblémový postup do II.kola Ligy
vá 551/0, Lengauer 595/1 - Ďuricová
majstrov. Odvetný zápas je na programe
581/0.
9. decembra vo Viedni.
ŠK Železiarne Podbrezová: KSV Wien, 8:0,
3836:3481
Výsledky
jednotlivcov: Vadovič: 652/1
- Antal 576/0, Tepša
601/1 - Vonderheim
598/0, Nemček 626/1
- Hennebichler 544/0,
Tomka 625/1 - Bugár
588/0, Kuns 667/1 Strohmayer 599/0, Zavarko 656/1 - Pedevilla
576/0.
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