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   Počas roka 2017 sa situácia na 
trhu s oceliarskymi výrobkami 
zlepšila v množstve zákaziek, aj 
vo výške predajných cien. V čase 
tvorby obchodného a finančného 
plánu pre rok 2017 to nevyzera-
lo tak optimisticky, ako to nako-
niec dopadlo, preto plánovaný 
výsledok hospodárenia v zmysle 
medzinárodných účtovných štan-
dardov v hospodárskej činnosti 
bol strata 4 480 tisíc eur. V sku-
točnosti sme za rok 2017 v hos-
podárskej činnosti dosiahli zisk 
2 970 tisíc eur. Uvedený zisk bol 
dosiahnutý pri predaji 285,5 ti-
síca ton našich výrobkov, čo je v 
porovnaní s plánom o takmer 34 
tisíc ton viac.
   Celkové tržby za výrobky  dosiahli 
hodnotu 233 miliónov eur,  pričom 
plán bol 207 miliónov eur. Náklady 

   Pri mojom prvom vstupe do redak-
cie som cítila obrovský rešpekt. Pre-
berala som totiž zodpovednosť za nie 
bežné firemné noviny. Podbrezovan 
má dlhoročnú tradíciu a dokonca ne-
sie prívlastok prvé legálne vydávané 
robotnícke noviny na Slovensku. Boli 
na profesionálnej úrovni, a tak to bola 
pre mňa obrovská výzva, zároveň veľká 
zodpovednosť udržať ich úroveň aj na-
ďalej. Moje pocity umocnil fakt, že de-
väťdesiate roky boli obdobím veľkých 
spoločenských reforiem a firmy, ktoré 
sa dostávali do finančných problémov, 
rušili ako prvé svoje podnikové noviny. 
Desiatky ich v tom čase zaniklo.
   Ani podbrezovské železiarne neboli 
na tom najlepšie. Rozpad východných 
trhov, hlboký útlm v strojárstve a mno-
ho ďalších okolností sa podpísalo pod 
situáciu, ktorá si žiadala existenčné rie-
šenie. Vďaka správnym rozhodnutiam 
vedenia spoločnosti sa fabrika zachrá-
nila a udržala si aj svoje noviny.  
   Za uplynulých dvadsaťsedem rokov 
prešiel Podbrezovan veľkými zmena-
mi. V deväťdesiatych rokoch sme sa 
preorientovali z veľkého formátu na 
stredoeurópsky. Noviny boli v tom čase 
tlačené horúcou sadzbou na princípe – 
sadzač vysádzal texty na základe pred-
ložených rukopisov, ktoré boli napísané 
písacím strojom (nesmeli mať viac, ako 
tri preklepy) a méter písmo ukladal do 
formy. Vznikala aj tragikomická situ-
ácia, keď  zrazu vysvitlo, že pol strany 
je prázdnej. Úplnou samozrejmosťou 
preto bolo, že sme chodili do tlačiar-
ne s rezervnými materiálmi, keby ná-
hodou... Kritické situácie vznikali, keď 
nám v montáži zamieňali či prevrátili 
fotografie. Nebolo to bežné, ale občas 
sa stalo a my sme na to nemali dosah. 
Vyriešila to až digitálna fotografia, ale 
to sme už robili texty na počítači a tlač 
prešla na fotosadzbu. Dnes zalomené 
strany z počítača putujú rovno do tla-
čiarenského stroja, čím sa príprava no-
vín neporovnateľne zjednodušila. Od 
roku 2016 Podbrezovan vychádza opäť 
vo väčšom formáte, v celofarebnom 
prevedení. 
   Pozoruhodné je, že internetová forma 
Podbrezovana uzrela svetlo sveta už 
v roku 1998. Aj keď sme sa báli, či tak 
nezaniknú printové noviny, dodnes sa to 
nepotvrdilo. Pre nás je dôležité, že po-
čet návštevníkov Podbrezovana na inter-
nete predstavuje ročne zhruba tridsať 
tisíc nahliadnutí s počtom relácií okolo 
štyridsaťosem tisíc. Najvyššie percento 
tvoria Slováci, ale máme pravidelných 
návštevníkov z USA, z Čiech, z Nemecka, 
Veľkej Británie a dokonca sa sem-tam 
objaví náhľad aj z Číny. Najviac zaujíma 
úvodná strana, život vo fabrike, pútajú 
aj spoločenské rubriky. No a bezpochyby 
pozornosť čitateľov internetových novín 
púta náš jedálny lístok, veď nie je bež-
ným zvykom, že by firma svojim zamest-
nancom ponúkala také široké menu, ako 
je u nás samozrejmé. 
   Pri okrúhlom výročí nepretržitého vy-
dávania našich novín doc. Jozef Vatrál, 
vedúci katedry žurnalistiky FF UK kon-
štatoval, že „...čas potvrdil zmysluplnosť 
vydávania Podbrezovana, ktorý vďaka 
profesionalite tých, ktorí ho tvoria, na-
chádza prajnú odozvu v rodine čitate-
ľov, aj záštitu a oporu vo vydavateľovi.“ 
   Ďakujem vedeniu spoločnosti, najmä 
predsedovi predstavenstva Ing. Vladi-
mírovi Sotákovi za podmienky, v kto-
rých sme mohli Podbrezovan pripra-
vovať, personálnej riaditeľke Ing. Márii 
Niklovej za maximálnu podporu pri ich 
tvorbe, za dlhoročnú spoluprácu všet-
kým, ktorí pracovali v redakčnej rade, 
vedúcim pracovníkom a ďalším prispie-
vateľom a spolupracovníkom redakcie, 
svojmu bývalému odboru za všetko 
pekné a profesionálne, čo sme spolu 
dosiahli a novému redakčnému tímu 
prajem, nech si Podbrezovan uchová 
svoju úroveň a najmä priazeň čitateľov.

Seminár na tému: Materiálová recyklácia priemyselných odpadov

Vymenili si informácie
a získané skúsenosti

V dňoch 20. – 21. marca sa v hote-
li Stupka na Táľoch uskutočnil už 
tretí ročník odborného seminára 
s názvom „Materiálová recyklá-
cia priemyselných odpadov.“ Cieľ 
odborného seminára spočíval vo 
výmene informácií a skúsenosti 
získaných v oblasti úpravy, spra-
covania, manipulácie a mate-
riálovej recyklácie kovonosných 
priemyselných odpadov.
   Program a odborná úroveň se-
minára aj vyše tridsať účastníkov 
potvrdili vysoký trend rozvoja 
spolupráce v tejto oblasti. Bola 
podaná informácia o dokončení 
budovania pilotného laboratória 
spracovania priemyselných od-
padov ŽP Výskumno-vývojového 
centra (VVC) v Ústave recyklač-
ných technológií (ÚRT) Fakulty 
materiálov, metalurgie a recyk-
lácie (FMMR) Technickej univer-
zity v Košiciach (TUKE). Zároveň 
profesor Ing. Tomáš Havlík, DrSc., 
riaditeľ tohto ústavu, informoval 
o komplexnom budovaní labora-
tória spracovania priemyselných 
odpadov, o jeho výsledkoch, 
s cieľom snahy ústavu vybudo-
vať národné centrum, centrálne 
laboratórium pre spracovanie 
priemyselných odpadov. Došlo k 
dohode obidvoch pracovísk, že 
sa aj Železiarne Podbrezová a ŽP 
VVC zúčastnia pri napĺňaní tohto 
zámeru na FMMR. 
   Z hľadiska odborných prezentá-
cií výsledky svojej práce predložili 
pracovníci ŽP VVC v oblasti štatis-
tického spracovania, zloženia, úle-
tov z elektrickej oblúkovej pece 
(ďalej EOP) ŽP a.s., aj výsledky 
výskumu v oblasti aplikácie trosky 
z EOP, ako umelé hutné kameni-
vo. Na druhej strane, pracovníci 

Najvýznamnejší veľtrh v komodite výroby a spracovania rúr TUBE sa koná v ne-
meckom Düsseldorfe v dňoch 16. – 20. apríla 2018. Železiarne Podbrezová a.s. sa 
spolu so spoločnosťami Transmesa, PipexItalia a Pipex Deutschland zaradia medzi 
viac ako 1200 vystavovateľov z celého sveta.

Rok 2017 aj účtovne uzavretý
Ing. L. Trnik
vedúci odb. ekonomických informácií

na výrobnú spotrebu medziročne 
vzrástli o 18,5 milióna eur.
   Výsledok hospodárenia vo finan-
čnej činnosti bol zisk 2 101 tisíc eur, 
v dôsledku prijatých dividend od 
dcérskych spoločností. Z celkového 
výsledku hospodárenia po zohľad-
není pripočítateľných a odpočíta-
teľných položiek vstupujúcich do 
daňového základu, zaplatíme štátu 
daň z príjmov právnických osôb vo 
výške 224,7 tisíca eur. 
   Účtovná hodnota majetku spo-
ločnosti je 269 miliónov eur. Je 
krytá na 74 percent vlastnými 
zdrojmi. Podiel zásob na celkovom 
majetku je 15,9 percenta, podiel 
pohľadávok 17,3 percenta a úve-
rová zadĺženosť je 11 percentná.
   Správnosť, pravdivosť a vernosť 
vykázania výsledku hospodárenia, 
aj finančnej situácie spoločnosti ŽP 
a.s. k 31. decembru 2017 overila a 
potvrdila audítorská spoločnosť 
Deloitte Audit s.r.o. Bratislava.

DüSSELDORF

ÚRT FMMR prezentovali podobne 
výsledky o hydrometalurgickom 
spracovaní úletov z EOP v Žele-
ziarňach Podbrezová. Naviac boli 
detailne prezentované otázky, 
ako možnosti hydrometalurgic-
kého spracovania trosky s obsa-

hom chrómu, termodynamické 
modelovanie sekundárnych ma-
teriálov na báze olova a za veľmi 
významné sú pokladané analýzy 
odstraňovania kontaminantov z 
odpadových hmôt, vznikajúcich 

O. Kleinová
šéfredaktorka od 1.3.1991 do 31.3.2018 „Do minulého roku sme v Kolektívnej 

zmluve vstupovali s nulovým navýše-
ním miezd a v priebehu roka boli úp-
ravy taríf ale aj navýšenie miezd po 
profesiách – vyššie percento prémií 
a pod., a to urobilo celkové navýšenie 
v R - kategórii o 11,1 percenta“

Nábeh novej kyslikárne bol veľkou 
skúškou aj pre zamestnancov tej pô-
vodnej. Súčasne s výstavbou novej 
technológie museli zvládnuť aj zaško-
ľovanie na obsluhu nového zariadenia, 
nábeh na výrobu v novej kyslikárni, a 
zabezpečovať aj chod tej „starej“.

Tento rok nás čaká veľká výzva, s ktorou 
sa budeme musieť všetci popasovať. Tou 
výzvou je zavedenie TPM (Total Produc-
tive Management – totálne produktívna 
údržba) a naplnenie jeho požiadaviek, čo 
v praxi znamená, maximalizovať efektivi-
tu využitia strojného a technického vyba-
venia prevádzkarne a aktívne zapojenie 
sa zamestnancov do tohto procesu.

Po úspešnej kvalifikácii sa naši chlapci 
vybrali do Izraela, Rišon le-Cijon, krás-
ne prímorské mesto, ktoré bolo de-
jiskom Majstrovstiev sveta školských 
mužstiev vo futsale od 13. – 21. marca. 
Turnaja sa zúčastnilo pätnásť krajín, 
ktoré uspeli vo svojich národných kva-
lifikáciách. Žreb do našej skupiny pri-
súdil Holandsko, Maďarsko a domáci 
Izrael. Zo štvrťfinále postupovali prvé 
dva tímy z každej skupiny.

Súkromné školy čítajte na 8. strane

(Pokrač. na str. 2)

Vyžrebovali sme víťaza piateho kola čitateľskej súťaže venovanej 180. výročiu 
našej dychovej hudby. Žrebovali sme z úspešných riešiteľov, ktorí odpovedali, že 
príspevok na hudbu od roku 1937 bol dobrovoľný. Šťastena sa usmiala na Milana 
Svinčiaka z Gork, ktorý vyhráva poukaz na päť procedúr v hodnote 30 eur v ŽP 
Rehabilitácia, s.r.o. Cenu venovala Ing. Mária Niklová, členka Predstavenstva ŽP 
a personálna riaditeľka. Výhercovi srdečne blahoželáme. Cenu si môže prísť pre-
vziať do redakcie (t.č. 645/2711, resp. 2714).

Triumf Podbrezovej
Kolkári ŠK Železiarne Podbrezová do-
kázali po tretíkrát v histórií zvíťaziť v 
najprestížnejšej klubovej kolkárskej sú-
ťaži – Lige majstrov, ktorej záverečný 
turnaj sa konal počas troch dní od 30. 
marca do 1. apríla v nemeckom meste 
Bamberg.
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     Železiarne Podbrezová a.s., Kolkáreň 35, 976 81 Podbrezová, IČO: 31 562 141 ako zriaďovateľ, v zmysle § 19 ods. 
2 písm. e) zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 596/2003“), podľa § 3 a § 4 zákona č. 596/2003 a § 5 
zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa školy:
Súkromná stredná odborná škola hutnícka Železiarne Podbrezová, Družby 554/64, 

976 81 Podbrezová.

Kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné predpoklady:
−	 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa požadované pre príslušný druh a typ školy podľa zákona č. 317/2009 
Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú 
kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov 
a odborných zamestnancov v znení neskorších predpisov,
−	 vykonanie prvej atestácie pre príslušnú kategóriu a podkategóriu pedagogického zamestnanca (učiteľ strednej 
školy),
−	 najmenej päť rokov pedagogickej činnosti,
−	 spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,
−	 bezúhonnosť,
−	 zdravotná spôsobilosť,
−	 vypracovaný návrh koncepcie rozvoja školy.

Iné požiadavky:
−	 aktívne ovládanie štátneho jazyka,
−	 komunikačné, organizačné a riadiace schopnosti,
−	 znalosť legislatívy v oblasti školstva, samosprávy, pracovnoprávnych a ekonomických vzťahov,
−	 práca s počítačom.

Požadované doklady (originál alebo úradne overená kópia):
−	 žiadosť o účasť vo výberovom konaní,
−	 presná adresa pre doručovanie písomností, email a telefonický kontakt,
−	 doklady o vzdelaní,
−	 doklady o absolvovaní prvej atestácie (prvej kvalifikačnej skúšky alebo jej náhrady),
−	 profesijný štruktúrovaný životopis,
−	 výpis z registra trestov (nie starší ako tri mesiace),
−	 preukázanie zdravotnej spôsobilosti pre výkon funkcie riaditeľa (nie staršie ako jeden mesiac),
−	 potvrdenie o pedagogickej činnosti (nie staršie ako jeden mesiac),
−	 vypracovaný návrh koncepcie rozvoja školy,
−	 súhlas dotknutej osoby so spracúvaním osobných údajov na účely výberového konania v zmysle zákona č. 
122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
(nie starší ako jeden mesiac) je potrebné zaslať najneskôr do 27. apríla 2018 (rozhoduje dátum podania na poštovej 
pečiatke) v zalepenej obálke s označením „VÝBEROVÉ KONANIE – riaditeľ (názov školy a adresa školy)“ na adresu: 
Železiarne Podbrezová a.s., Kolkáreň 35, 976 81 Podbrezová.

   Vybraní uchádzači, ktorí budú spĺňať predpoklady tohto oznámenia, budú pozvaní na výberové konanie elektro-
nickou formou (emailom) alebo telefonicky.

Poznámka: okrem výpisu z registra trestov a súhlasu dotknutej osoby so spracovaním osobných údajov ostatné 
doklady nemusia byť prekladané, pokiaľ sa výberového konania zúčastňuje ako uchádzač súčasný zamestnanec.

ODbORáRI hODnOTILI uPLynuLý ROk
P. Motyčková
noviny@zelpo.sk

   Dňa 22. marca sa po roku opäť stret-
li delegovaní zástupcovia Základnej 
organizácie Odborového zväzu KOVO 
ŽP, aby zhodnotili svoju činnosť za 
uplynulé obdobie a stanovili si úlohy 
do budúcnosti. Konferencia sa kona-
la tradične v hoteli Biela medvedica 
a zúčastnilo sa jej 68 delegátov. Ro-
kovanie otvoril predseda odborovej 
organizácie Pavol Koštiaľ a zároveň 
privítal zástupcov zamestnávateľa, 
Ing. Mariana Kurčíka, podpredsedu 
Predstavenstva Železiarní Podbrezo-
vá a.s. a ekonomického riaditeľa, Ing. 
Máriu Niklovú, členku predstaven-
stva a personálnu riaditeľku a Ing. 
Miloša Dekréta, člena predstaven-
stva a výrobného riaditeľa. V správe 
o činnosti základnej organizácie a 
jej hospodárení predseda odboro-
vej organizácie konštatoval, že: „...
vlaňajšia spolupráca so zamestná-
vateľom pri plnení Kolektívnej zmlu-
vy a Programu Predstavenstva ŽP v 
oblasti starostlivosti o zamestnancov 
bola opäť na nadštandardnej úrovni. 
“Zhodnotil aj samotnú činnosť a hos-
podárenie ZO OZ KOVO a vyzdvihol 
úspešné akcie, na ktorých sa odbo-
rári v hodnotenom období podieľali 
(napríklad Petícia za skorší odchod 
do dôchodku). Zdôraznil veľmi dobré 
hospodárenie a konečný prebytok. 
Podpredsedníčka základnej organizá-
cie Soňa Lopušná predniesla správu 
o BOZP. Upozornila, že zamestnanci 
by v bezpečnosti mali byť dôslednejší 
a pozornejší. 
   Diskusiu otvoril  podpredseda Pred-
stavenstva ŽP a ekonomický riaditeľ 
Ing. Marian Kurčík, ktorý analyzoval 
výsledky hospodárenia spoločnosti 

Odborári objektívom A. Nociarovej

za posledný rok. Skonštatoval: „Rok 
2017 bol pre spoločnosť veľmi dob-
rý a vyzerá to, že tento rok bude 
ešte o niečo lepší. Uvažujeme o via-
nočnom, aj dovolenkovom plate vo 
výške minimálne na úrovni predchá-
dzajúceho roku. Aby sme však boli 
ešte úspešnejší, musíme zefektívniť 
výrobu a dbať na dodržiavanie pra-
covného času. “Na záver poďakoval 
v mene predstavenstva za dosiahnu-
té výsledky všetkým zamestnancom.
   Ďalej pokračovala Ing. Mária Nik-
lová, členka predstavenstva a per-
sonálna riaditeľka, ktorá priblížila 
percentuálne vyjadrenie nárastu 
miezd v kategórií „R“: „Do minulého 
roku sme v Kolektívnej zmluve vstu-
povali s nulovým navýšením miezd 
a v priebehu roka boli úpravy taríf, 
ale aj navýšenie miezd po profesiách 
– vyššie percento prémií a pod. a to 
urobilo celkové navýšenie v R - kate-
górii o 11,1 percenta. Tento rok sme 
hneď začali s takmer päť percentným 
navýšením a narástli aj priemerné 
zárobky za prvé dva mesiace roka, 
bol vyplatený veľkonočný príspevok 
ku mzde. Vedenie sa snaží ľuďom 
mzdy navyšovať, avšak veľa závisí aj 
od samotných zamestnancov. Všetci 
ťaháme za jeden povraz“. Ozrejmila 
aj pripravované zvyšovanie príplat-
kov za nočnú prácu a prácu počas 
víkendov. Od 1. mája 2018 bude 
príplatok za nočnú prácu navýšený 
na 0,97 eura na hodinu, sobotný zo-
stáva 0,75 eura a nedeľný bude na-
výšený na 1,11 eura na hodinu. Ing. 
M. Niklová sa vyjadrila aj k problé-
mom s odchodom spojov: „Najväčší 
problém je s rannou zmenou, preto-
že autobusy sú napojené na školské 
spoje. V niektorých spojoch nám však 
SAD vyhovela a posunula ich. Máme 

presné údaje, kto chodí autobusom 
a situáciu budeme aj naďalej moni-
torovať“, povedala okrem iného.
   Ing. Miloš Dekrét, člen predstaven-
stva a výrobný riaditeľ, sa venoval 
najmä otázke bezpečnosti pri práci: 
„Nosenie ochranných pomôcok pri 
práci je veľmi dôležité. Nenosiť ich je 
nezodpovedné nielen voči sebe, ale aj 
voči svojím priamym nadriadeným, 
ktorí budú v prípade úrazu za vás 
plne zodpovední. Čo sa týka hluku, to, 
či niekto má na príplatok nárok alebo 
nie, určujú nezávislí externí pracovní-
ci na základe meraní, nie zamestnan-
ci ŽP.“ Pokračoval výsledkami z výro-
by: „Oceliareň vyrobila uplynulý rok 
355 tisíc ton ocele, valcovňa 207 tisíc 

ton valcovaných rúr – čo je vo výrobe 
historicky najviac. Ťaháreň rúr vyro-
bila 53 tisíc presných rúr, čo je tretí 
najlepší rok v histórií.“
   Nasledovala otvorená diskusia, 
kde prítomných najviac zaujímali už 
spomínané odchody autobusov a 
čerpanie „P“. Personálna riaditeľka 
zopakovala (čo bolo uverejnené aj v 
druhom čísle Podbrezovana – pozn. 
red.), že paragrafy boli v minulosti 
zneužívané. Zdôraznila, že tu nejde 
o „štrnásť dní navyše“ k dovolenke. 
Pripomenula, že odmeny za dodr-
žanie pravidiel stanovených vnú-
torným predpisom sú vyššie, ako v 
predchádzajúcich rokoch, 100 eur za 
prvý polrok, 100 eur za druhý polrok 

a ďalších 100 eur za dodržanie obi-
dvoch polrokov. 
  Konferencia pokračovala podľa 
programu riešením vnútroodboro-
vých záležitostí. Prítomní boli obo-
známení o zmene názvu ZO OZ KOVO 
ŽP a.s. na ZO OZ KOVO ŽP. Bol odsú-
hlasený Rozpočet Základnej organi-
zácie Odborového zväzu KOVO na 
rok 2018, a zmeny v záväzných pra-
vidlách a stanovách základnej organi-
zácie. Konferenciu ukončil predseda 
Pavol Koštiaľ, ktorý poďakoval všet-
kým za účasť. 
   O podrobnejšom priebehu roko-
vania vás budú informovať vami de-
legovaní zástupcovia na dielenských 
schôdzach.

Výberové konanie 
na obsadenie miesta riaditeľa školy Vymenili si informácie

a získané skúsenosti
pri hydrometalurgickom spracovaní úletov.
   Seminár potvrdil veľmi dobrú spoluprácu, 
zároveň ukázal konkrétne výsledky, ktoré 
sú aplikovateľné v Železiarňach Podbrezo-
vá a.s. Zúčastnili sa ho všetci kompetentní 
pracovníci zo ŽP a.s., z oceliarne, z odboru 
riadenia kvality, pracovní-
ci ŽP VVC a FMMR. Semi-
nár poctil svojou osobnou 
účasťou aj výrobný riadi-
teľ, člen Predstavenstva 
ŽP a.s. Ing. Miloš Dekrét 
a časti rokovania sa zú-
častnila aj dekanka FMMR 
doc. Ing. Iveta Vasková, 
PhD. 

(Dokonč. zo str. 1)    „V závere bola dohodnutá ďalšia spoluprá-
ca v oblasti výskumu a vývoja pre rok 2018 
a za veľmi dôležité pokladáme prvé rokova-
nia so zástupcami firiem, ktoré majú záujem 
o výsledné produkty hydrometalurgického 
spracovania úletoch z EOP na báze zinku. 
Ďakujem všetkým za účasť, za prípravu se-

minára, za dosiahnuté vý-
sledky a verím, že úspešná 
spolupráca bude pokračo-
vať v prospech rozvoja ŽP 
a.s. a riešenia environmen-
tálnych otázok na Horeh-
roní,“ zhodnotil úspešný 
seminár profesor Ing. Ľu-
dovít Parilák, CSc., riaditeľ 
spoločnosti ŽP VVC.

Poloprevádzková linka hydrometalurgického spracovania úletov z elektrickej oblúkovej pece zo ŽP, 
a.s., ktorá sa nachádza na pôde spoločného Laboratória spracovania priemyselných odpadov (vzniklo 
v rámci spolupráce ŽP VVC, s.r.o. a Ústavu recyklačných technológií FMMR TUKE).

        Výsledky svojej prá-
ce prezentovali pracov-
níci ŽP VVC v oblasti 
štatistického spraco-
vania, zloženia, úletov 
z elektrickej oblúkovej 
pece...
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Právny odbor – referát  organizácie
a vnútornej  legislatívy

InFORMuJE
Ing. Soňa Roštárová

Už siedmy rok prebieha v 
akciovej spoločnosti Žele-
ziarne Podbrezová súťaž 
medzi pracovnými zmenami 
vo výrobných a obslužných 
prevádzkarňach, do ktorej 
sú zapojené pracovné kolek-
tívy kategórie „R“ z oceliar-
ne, valcovne bezšvíkových 
rúr, ťahárne rúr, centrálnej údržby, 
energetiky, dopravy a odboru riade-
nia kvality. Kritériá súťaže sú zamera-
né na kvalitu, výsledky hospodárenia, 
dodržiavanie zásad bezpeč-
nosti pri práci a reklamá-
cie, a sú vyhodnocované a 
zverejňované na vývesných 
tabuliach prevádzkarní. Ako 
každý rok, aj teraz vám pred-
stavujeme víťazné kolektívy 
jednotlivých prevádzkarní.
O priebehu súťaže v ťahárni 
rúr nás informoval Ing. Vác-
lav Kortán, špecialista pre 
systém kvality:
Ako pokračovala súťaž me-
dzi zmenami v roku 2017? 
   - Rok 2017 bol poznačený 
častým striedaním zamest-
nancov, čo sa podpísalo na 
nerovnomerných výsledkoch 
jednotlivých zmien.  
Kritériá súťaže sú rovnaké 
ako každý rok alebo pribudli 
v minulom roku nové hod-
notiace prvky? 
   - Stále platia pôvodné 

P. Motyčková
noviny@zelpo.sk

kyslikáreň má za sebou prvé štvrťstoročie
Na jej prevádzku sme sa opýtali Ing. Jozefa Híľovského z energetiky 

Ako hodnotíte 25 ročnú existenciu 
kyslikárne? 
  - S výstavbou novej elektrooceliar-
ne sa začala písať aj história novej 
kyslikárne.  Pôvodná nebola schopná 
dodávať potrebné množstvo 
kyslíka pre novú elektrickú 
oblúkovú pec, a tak bolo roz-
hodnuté o postavení novej. 
Do prevádzky bola uvede-
ná 26. marca 1993. Nábeh 
novej kyslikárne bol veľkou 
skúškou aj pre zamestnan-
cov tej pôvodnej. Súčasne 
s výstavbou novej technológie museli 
zvládnuť aj zaškoľovanie na obsluhu 
nového zariadenia, nábeh na výro-
bu v novej kyslikárni a zabezpečovať 
aj chod tej „starej“. Všetci vtedajší 
zamestnanci toto náročné obdobiez-
vládli a bola to pre nich „dobrá ško-
la“ do budúcnosti. Zamestnanci boli 
odborne zdatní, čo potvrdzuje aj fakt, 
že počas celej doby prevádzky kysli-
kárne sa nevyskytli žiadne poruchy 
alebo havárie na technologickom za-
riadení, ktoré by významne narušili 
jej nepretržitú prevádzku a dodávku 
plynných produktov pre potreby vý-
robných prevádzkarní.
Aké významné modernizácie sa za 
tie roky uskutočnili? 
   - Prvým významným zásahom do 
technologického zariadenia kyslikár-
ne bola generálna oprava nízkotep-
lotného deliaceho bloku v roku 2004. 
Časovo bola náročná, nakoľko bolo 
vykonané odperlitovanie deliaceho 

Nízkoteplotný deliaci blok S1000/110.                 Foto: archív energetiky

bloku, oprava poškodeného krytu 
bloku, oprava poškodených impulz-
ných potrubí v hornej časti bloku, tla-
kové skúšky jednotlivých tlakových 
celkov a opätovné zaperlitovanie 
bloku.  
   Generálnej oprave predchádzalo 

navýšenie odparovacej ka-
pacity vzduchových odparo-
vačov na dodávku plynného 
kyslíka inštalovaním nových 
vzduchových odparovačov, 
čím sa navýšila odparná ka-
pacita na 2000 metrov ku-
bických za hodinu. Uvedené 
opatrenia zabezpečili dosta-

tok technických plynov pre plnenie 
výrobných úloh jednotlivých prevádz-
karní počas generálnej opravy kysli-
kárne. Do termínu generálnej opravy 
muselo byť vybudované aj stáčacie 
miesto pre autocisterny na zabezpe-
čenie plynulého dovozu kvapalného 
kyslíka.
   V roku 2007 sa zvýšili nároky na 
množstvo plynného kyslíka na elek-
trickej oblúkovej peci, v súvislosti 
s inštaláciou palivových horákov. 
Keďže kapacita nízkoteplotného blo-
ku už bola nedostačujúca, v priesto-
roch kyslikárne boli inštalované tri 
zásobníky kvapalného kyslíka CRYO-
LOR s objemom každého 62 221 lit-
rov a vybudovaná odparovacia stani-
ca na dodávku potrebného množstva 
kyslíka pre elektrooceliareň. Zvýšená 
potreba kyslíka je odvtedy takto za-
bezpečovaná dovozom kvapalného 
kyslíka. Hlavným technologickým za-
riadením odparovacej stanice je vod-

ný odparovač, ktorý využíva otep-
lenú vodu chladiaceho okruhu na 
splynenie potrebného množstva kva-
palného kyslíka, a zároveň slúži aj ako 
chladič oteplenej chladiacej vody. S 
navýšením kapacity skladovaného 
kvapalného kyslíka bol vybudovaný 
stacionárny systém monitorovania 
úniku kyslíka, ktorý zabezpečuje 
pomocou troch stacionárnych sní-
mačov a vyhodnocovacej ústredne 
kontinuálny monitoring zvýšenej 
koncentrácie kyslíka v ovzduší. Va-
rovný signál z tejto ústredne je vyve-
dený na závodný hasičský útvar, pult 
centralizovanej ochrany a podnikový 
dispečing. Prostredníctvom tohto 
systému je možné predchádzať vzni-
ku závažných priemyselných havárií, 
spôsobených možným únikom kva-
palného kyslíka.
   V roku 2012 bol pôvodný vzducho-
vý kompresor ČKD, ktorý bol morálne 
i fyzicky zastaralý, nahradený dvoma 
novými skrutkovými kompresormi 
Atlas Copco. Jeden z týchto kompre-
sorov má plynulú reguláciu otáčok, 
aj množstvo dodávaného vzduchu 
do rozvodnej siete, a umožňuje za-
bezpečiť vyrovnanú tlakovú úroveň 
stlačeného vzduchu, ktorá je základ-
nou podmienkou pre optimálny chod 
deliaceho bloku kyslikárne. Zároveň 
s touto inštaláciou bola vybudovaná 
nová chladiaca veža  a zavedený prog-
ram chemickej úpravy chladiacej vody. 
   V roku 2016 bola vykonaná druhá 
generálna oprava nízkoteplotného 
bloku. Najdôležitejšou činnosťou bola 
repasácia všetkých armatúr na delia-

Súťaž medzi zmenami – ťaháreň rúr

Víťazným kolektívom zmena b

com bloku a kontrola vákua zásob-
níkov kvapalných produktov. Počas 
opravy bola vykonávaná aj údržba 
ostatnej technológie kyslikárne. Hlav-
ným dodávateľom prác bola firma 
Kryoservis Dečín. Generálnu opravu 
sme zvládli za pätnásť pracovných dní. 
   V roku 2016 boli pôvodné chladiace 
jednotky chladiacej vody nahradené 
novými jednotkami výrobcu OSTROV. 
Dodávku a montáž zabezpečovala Val-
tech s.r.o Nitra.
   V tomto roku plánujeme vykonať 
výmenu analyzátora obsahu uhľovo-
díkov v kvapalnom kyslíku, ktorý bol 
v činnosti od roku 2001 a v súčasnosti 
už nie sú dostupné náhradné dielce na 
zabezpečenie spoľahlivej prevádzky. 
Aké sú vaše vízie do budúcnosti? 

  - Posledné roky boli poznamenané 
odchodom väčšiny pôvodných za-
mestnancov do starobného dôchod-
ku alebo na iné pracovné pozície 
v rámci ŽP a.s. V súčasnosti sa nám 
už podarilo ako-tak stabilizovať pra-
covný kolektív kyslikárne. Verím, že 
tento kolektív  je dobre pripravený na 
zvládnutie obsluhy, ale aj údržby zlo-
žitého  technologického zariadenia. 
Pravidelnou a systematickou údržbou 
musíme zabezpečiť bezporuchový 
chod celej kyslikárne a zabezpečovať 
dodávku potrebného množstva kyslí-
ka a dusíka pre výrobné prevádzkar-
ne, možno do doby, kedy túto ener-
geticky náročnú technológiu nahradí 
efektívnejší spôsob výroby plynného 
kyslíka a dusíka.

kritériá, len sme ich prehodnotili a 
zvýšili nároky.
Čo najviac ovplyvňovalo priebeh sú-

ťaže? 
   - Už spomenuté časté strie-
danie zamestnancov, čo u 
niektorých jednotlivcov pri-
nieslo aj nie vždy bezprob-
lémové prispôsobovanie sa 
požiadavkám kladením na 
pracovnú a technologickú 
disciplínu.

Predstavíte nám víťazný kolektív za 
rok 2017?
   - Víťazným kolektívom v prevádzkarni 
ťaháreň rúr za rok 2017 sa stala zmena 

B zo strediska príprava výroby a che-
mickej prevádzky výroba 2, pracujúca 
pod vedením predáka Jozefa Kučeráka.
Čo pripravujete a čím prekvapíte sú-
ťažiacich v tomto roku? 
   - Tento rok nás čaká veľká výzva, s 
ktorou sa budeme musieť všetci po-
pasovať. Tou výzvou je zavedenie TPM 
(Total Productive Management – to-
tálne produktívna údržba) a naplnenie 
jeho požiadaviek, čo v praxi zname-
ná maximalizovať efektivitu využitia 
strojného a technického vybavenia 
prevádzkarne a aktívne zapojenie sa 
zamestnancov do tohto procesu.

Organizačné normy
D-01/2018
revízia 3, zmena 0

Koncepcia a stratégia kvality, environmentálneho 
manažérstva  a bezpečnosti práce ŽP a.s.

Smernica S-014/2017
revízia 1, zmena I

Manažérstvo rizík

Smernica S-271/2018
revízia 4, zmena 0

Organizačné normy, individuálne riadiace a informačné 
akty

Smernica S-400/2018
revízia 2, zmena 0

Predajňa ŽP a.s.

Smernica S-415/2015
revízia 1, zmena III

Systém vybavovania obchodného prípadu na vstupe

Smernica S-422/2018
revízia 2, zmena 0

Činnosť odboru riadenia a zabezpečenia kvality

Smernica S-461/2018
revízia 3, zmena 0

Činnosť znalcov ŽP a.s.

T. Kubej
noviny@zelpo.sk

   Vnútorná legislatíva sa dotýka všetkých 
oblastí činnosti Železiarní Podbrezová 
a.s.  a je záväzná pre zamestnancov, ktorí 
v zmysle jej ustanovení vykonávajú jed-
notlivé činnosti. Preto je nevyhnutné, 
aby  bola vždy platná a aktuálna.  
   Zoznam platnej riadiacej dokumentá-
cie je vydaný ako dokument  D-05/2018 

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 infor-
muje o riadiacej dokumentácii vydanej 
v predchádzajúcom mesiaci. V marci boli 
zverejnené, resp. zverejnené a vydané:

Všetky organizačné normy, individuálne riadiace akty a informačné akty sú v elek-
tronickej forme v platnom úplnom znení zverejnené a všetkým zamestnancom 
dostupné na Intranete v časti Dokumenty -  úsek generálneho riaditeľa – prehľad 
vnútropodnikových noriem na adrese:   http://dbmis/informatika/VPN/Index.htm

Informačné  akty generálneho riaditeľa ŽP a.s. 
Oznámenie č. 04/2018 Oznámenie o zmene údajov

Individuálne riadiace akty generálneho riaditeľa ŽP a.s. 
Rozhodnutie č. 05/2018 Menovanie tímu pracovnej zdravotnej služby
Príkaz č. 04/2018 Kontrola, údržba a prehliadka stavu elektrického 

zariadenia  v ŽP a.s.

Víťazná zmena objektívom V. Kortána



STRANA 4 ČÍSLO 7/2018 www.podbrezovan.sk

PaedDr. Roman Snopko, PhD.

Po úspešných kvalifikačných 
bojoch prišiel dlhoočakávaný 
deň odchodu, smer Izrael, Ri-
šonle-Cijon, krásne prímorské 
mesto, ktoré bolo dejiskom 
Majstrovstiev sveta školských 
mužstiev vo futsale od 13 – 21. 
marca. Turnaja sa zúčastnilo 
pätnásť krajín, ktoré uspeli vo 
svojich národných kvalifiká-
ciách. Žreb do našej skupiny 
prisúdil Holandsko, Maďarsko a 
domáci Izrael. Zo štvrťfinále po-
stupovali prvé dva tímy z každej 
skupiny. Naše ciele boli vysoké 
a chceli sme sa prebojovať čo 
najďalej. 
   Cesta bola únavná, vyrážali 
sme skoro ráno spolu so Sloven-
skou asociáciou športu v školách. 
Odlet bol z Viedne do Tel Avivu, 
s medzipristátím v Istanbule. 
Čakalo nás búrlivé privítanie, 
presun do spomínaného mesta 
a ubytovanie v hoteli Leonardo 
Plaza. Konečne sme si oddýchli 
a mohli načerpať sily pred naším 
prvým súperom – Maďarskom. 
   Organizačne bol turnaj veľmi 
dobre zvládnutý a športová hala, 
v ktorej sme zápasy odohrali, 
bola na nadštandardnej úrovni. 

naši futsalisti na školských majstrovstvách sveta

I z r a e l ,  ď a k u j e m e !

Rozcvička pod taktovkou Ivana Klusačeka

Prvý zápas bol náročný, súper 
odolával a každý gól sa rodil veľ-
mi ťažko. Drina, ktorú sme vlo-
žili do prípravy, priniesla svoje 
ovocie a Maďarsko sme zdolali 
6:2. Vo večerných hodinách bol 
slávnostný otvárací ceremoniál, 
na ktorom sme sa dozvedeli, že 
naši najbližší súperi, Holanďania, 
sa kvôli nesplneniu podmienok 
turnaja nezúčastnia. Nasledu-
júci deň sme nelenili a tréno-
vali. Oddychom pre nás bola 
len návšteva múzea, aby sme 
spoznali aj krásy izraelskej kul-
túry. Večer sme si pozreli zápas 
Izrael:Maďarsko, aby sme vedeli 
o súperovi čo najviac. Predzá-
pasovú analýzu súperovej hry, a 
takisto aj stratégiu a taktiku, mal 
na starosti Ivan Klusaček, ktorý, 
ako vždy, odviedol výbornú prá-
cu a chlapcov fantasticky vie-
dol aj počas zápasu. Aj napriek 
tomu, že chlapci boli fantasticky 
pripravení, na domáceho sú-
pera to nestačilo a podľahli mu 
6:2, hoci druhý polčas sa začal 
sľubne, gólovou prevahou v náš 
prospech.  Bodovo nám to však 
stačilo na postup.
   V sobotu si všetky tímy dali 

pauzu a usporiadateľská kraji-
na pre nás pripravila program. 
Výlet do Jeruzalema spojený s 
kultúrnym programom „Večer 
národov“, kde sa 
každý tím niečím 
predviedol. My 
sme spievali. 
   V nedeľu, 18. 
marca, sme sa 
v zápase stretli 
s Francúzskom, 
ktoré svoju sku-
pinu vyhralo bez 
jedinej prehry. Ich 
kvality sa preja-
vili aj proti nám a 
hoci sme do kon-
ca prvého polčasu 
držali remízový 
stav 1:1, druhá 
polka zápasu bola 
pre nás osudnou 
a gólovo sme sa 

Naši chlapci v sprievode na uvítacom ceremoniáli

Radosť po prvom víťazstve nad Maďarskom

Horný rad zľava: Gabriel Holub, Adam Matalík, Jakub Cibula, Jakub Vodilka, Radoslav Čief, Samuel Floch
Dolný rad zľava: Roman Snopko, vedúci družstva, Mikuláš Bakaľa, Adam Cibula, Katarína Zingorová, riaditeľka školy, Lukáš 
Jagerčík, Patrik Jedinák, Michal Trnovský, Richard Ludha.                                                                                                Foto: J. Čief

presadiť nedokázali. Podľahli 
sme 2:5. Francúzom sme zag-
ratulovali k úspechu a my sme 
bojovali ďalej, o 5. – 8. miesto s 
Tureckom a Talianskom. Chlapci 
boli po zápase nešťastní a do reči 
im nebolo. Dosť sa nadreli, aby 
sa dostali až sem, no šťastena im 
nepriala ani proti Turecku. Ne-
vyšiel nám úvod zápasu a už v 5. 
minúte bolo 3:0 pre Turkov. Troj-
gólové manko sa len veľmi ťažko 
doháňalo, a tak nám nevyšiel ani 
tento zápas, hoci sme sa k remí-
ze aspoň blížili – 3:2. Poslednú 
nádej sme vložili do záverečného 
zápasu proti Taliansku a s turna-
jom sme sa chceli rozlúčiť víťaz-
stvom. Chlapci vložili do zápasu 
celú dušu a hrali najlepšie ako 
vedeli, ukázali všetky svoje pred-
nosti, no neuspeli. 
   Naše konečné umiestnenie na 

Školských majstrovstvách sveta 
vo futbale je 8. miesto. Aj keď 
túžba siahala trošku vyššie, treba 
uznať, že prebojovať sa na maj-

strovstvá sveta je veľký úspech 
a naši chlapci sú hráčmi veľkých 
kvalít. Majstrovstvá im priniesli 
veľké skúsenosti, nové priateľ-
stvá a v neposlednom rade priu-
čenie sa niečomu novému. To, čo 
predvádzali Brazílčania, navždy 
ostane v našich pamätiach – bol 
to rozprávkový futsal. Majstrov-
stvá boli vynikajúco zvládnuté 
nielen po športovej, ale aj po 
kultúrnej a organizačnej strán-
ke. Domov sme sa vrátili s nád-
hernými zážitkami, novými skú-
senosťami a priateľstvami. Let 
prebehol hladko, bez komplikácií 
a domov sme sa vrátili šťastní a 
zdraví. Ďakujeme chlapcom za 
ich predvedené výkony a chce-
me im povedať, že sme na nich 
hrdí, pretože prebojovať sa do 
štvrťfinále na majstrovstvách 
sveta je veľký úspech! 
   Vďaka Železiarňam Podbrezo-
vá mohli chlapci školu, a aj Slo-

vensko, dôstojne reprezentovať. 
Dostali športové aj spoločenské 
oblečenie, ktorým sa prezento-
vali na spoločných akciách a ces-
tovné tašky. Ako dar pre ostat-
ných účastníkov, priniesli typické 
slovenské suveníry. Čo dodať 
na záver? Ďakujeme Železiarne 
Podbrezová, ďakujeme Izrael!
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Ing. Lucia Vojčíková
učiteľka odborných predmetov

V období druhej svetovej vojny 
nemecké vedenie podbrezovských 
železiarní nemalo záujem o pod-
poru hudby. Rapídne sa znížil po-
čet hudobníkov. Mnoho Čechov to-
tiž z Podbrezovej odišlo, čo sťažilo 
jej činnosť.
   Predaj štátnych železiarní Zbro-
jovke Brno, ktorá získala nadpolo-
vičnú väčšinu akciového kapitálu, 
mníchovský diktát, dni zrady, roz-
čarovanie, rozbitie republiky, roz-
pustenie spolkov, pohltenie žele-
ziarní koncernom Hermann Göring 
Werke, ale aj spomenutý odchod 
mnohých českých muzikantov boli 
dôvody, ktoré skomplikovali situ-
áciu a značne ochromili činnosť 
spevokolov, tamburášov i hudby. 
Zrodili sa rôzne nariadenia, príka-
zy, len aby udržali hudobné spolky 
v činnosti. Nepriniesli požadovaný 
efekt, o čom svedčil pokles záujmu. 
V polovici roku 1939 už prispieva-
lo do hudobného fondu len 311 
úradníkov a 129 robotníkov, čo ne-

V roku 2009 vznikol v rámci Štát-
neho inštitútu odborného vzdelá-
vania projekt  „Skills Slovakia“, v 
ktorom si mladí študenti preve-
rujú svoje zručnosti a vedomosti 
v rôznych oblastiach. Projekt za-
strešuje a iniciuje národné súťaže 
v odborných zručnostiach, z kto-
rých víťazi postupujú na medziná-
rodné súťaže „Euro Skills“.
   Cieľom je podpora a vyhľadá-
vanie talentovaných a nadaných 
žiakov stredných odborných škôl, 
rozvíjanie ich tvorivosti, odbor-
ných, teoretických vedomostí a 
praktických schopností, zručností 
z elektrotechniky, automatizácie 
a mechaniky. Zadania sú zamerané 
na vlastnosti pneumatických po-
honov, pneumatických a elektrop-
neumatických ventilov, programo-
vanie a konfiguráciu PLC (S7-300), 
optické snímače, konštrukciu, 
zapájanie, spracovanie signálov 
a logické funkcie v programe.       

Zľava: Patrik Siman, Ing. Peter Fľaška – učiteľ odborných predmetov a Marek Dacho

„Soškári“ v najlepšej desiatke
Strojné zariadenia a komponenty 
poskytuje spoločnosť FESTO. Žia-
kom našej školy komponenty nie 
sú cudzie, keďže sa s nimi stretá-
vajú na hodinách teoretického vy-
učovania, a na odbornom výcviku 
v priestoroch školy a v spoločnosti 
ŽP. 
   Naša škola pripravuje študentov 
na súťaž v zameraní na oblasť me-
chaniky a mechatroniky. Šiesteho 
ročníka vedomostnej a praktickej 
celoštátnej súťaže žiakov stredných 
škôl „Mladý mechatronik Skills Slo-
vakia“ sa zúčastnili a našu školu re-
prezentovali študenti piateho roční-
ka odboru mechanik mechatronik 
Marek Dacho a Patrik Siman pod 
vedením Ing. Petra Flašku, učiteľa 
odborných predmetov zamera-
ných na elektrotechniku. Realizá-
torom celoštátneho kola súťaže 
bola Slovenská technická univer-
zita – Materiálovo technologická 
fakulta so sídlom v Trnave, Ústav 
aplikovanej informatiky, automa-
tizácie a mechatroniky. Súťaže sa 

zúčastnili študenti z Košíc, Žiliny, 
Trnavy, Nitry, Žiaru nad Hronom, 
Myjavy, Bratislavy, Novák, Martina, 
Dubnice nad Váhom, Levíc a Spiš-
skej Novej Vsi. Dvojčlenné družstvá 
v priebehu 120 minút museli stihnúť 
zrealizovať konkrétnu úlohu. Prvých 
desať minút mohli zúčastnení využiť 
na konzultáciu so svojím sprievo-
dom, potom si museli poradiť sami. 
Ak sa rozhodli riešiť úlohy v anglic-
kom jazyku, mohli v konečnom hod-
notení získať desať bodov navyše. 
Súťažiaci boli rozdelení do viacerých 
skupín. Tí, ktorí momentálne nesú-
ťažili, mohli prezrieť laboratória a 
zariadenia UIAM MTF. Hodnotiaca 
komisia pozostávala z troch členov, 
ktorí našej dvojici udelili pekné 
desiate miesto. O svoje dojmy sa 
s nami podelil Marek Dacho: „Po 
privítaní a vyžrebovaní si druhej 
časovej skupiny na realizáciu kon-
krétnej úlohy sme sa už trochu 
ukľudnili, no stále sme mali zod-
povednosť na svojich pleciach. Po 
nastúpení na naše dve hodinky 
práce sme sa sústredili na prog-
ramovanie, aj na skladanie kom-
ponentov. Som veľmi sklamaný, 
že sa nám nepodarilo spojazdniť 

komunikáciu medzi jednotlivými 
komponentmi.“ Pokračuje Patrik 
Siman: „Podľa mňa sme tam mali 
málo času. Keď dozor 
oznámil, že plynie po-
sledných desať minút a 
naša práca nebola ešte 
stále dokončená, tak 
som sa rozlúčil s prvým 
miestom. Na záver sa nám poda-
rilo rozchodiť jednu časť. Domov 
som si odniesol nové skúsenosti 

a veľmi príjemný pocit po pre-
hliadke laboratórií a priestorov 
školy. Miestami som sa nevedel 

vynadívať na materiálne 
zabezpečenie, s ktorým 
pracujú študenti.“ Aj keď 
naši chlapci neboli so se-
bou na sto percent spo-
kojní, my sme na nich 

hrdí, že ich to čo študujú skutočne 
baví a majú chuť na sebe pracovať 
i naďalej.

čitateľská súťaž * čitateľská súťaž * čitateľská súťaž * čitateľská súťaž

Stoosemdesiate výročie našej dychovky
Z archívnych podkladov spracoval
T. Kubej

stačilo na pokrytie 
nákladov.
  V roku 1943 sa 
objavil v novinách 
inzerát o prijíma-
ní hudobníkov 
do zamestnania. 
Keď sa prihlásili 
potenciálni uchá-
dzači, nemecká 
správa ich odmiet-
la. Spevokol Slovan bol členom 
úradne povoleného ústredia Zvä-
zu slovenských speváckych zbo-
rov v Martine, nehrozil mu zákaz, 
ako mnohým speváckym zborom 
na Slovensku. Napriek tomu jeho 
činnosť sústavne upadala a vystu-
poval len občas, aj to s veľkými 
problémami.
   Zvláštna situácia nastala v súvis-
losti s tamburášskym zborom. Do 
rozbitia republiky bol totiž členom 
tamburášskeho ústredia v Prahe, 
na Slovensku nebol organizova-
ný v žiadnom ústredí. Na základe 
vládneho nariadenia o likvidácii 
spolkov mala Hlinkova garda v 

Podbrezovej prevziať majetok Ro-
botníckej telovýchovnej jednoty, 
aj tamburášskeho zboru. Prevzala 
však len kino, z ktorého cítila zdroj 
príjmu. Tamburášsky zbor bol po-
nechaný svojmu osudu, nikto sa oň 
nestaral.

Otázka č. 6: V akom spolku 
bol organizovaný tamburáš-
sky zbor na Slovensku?
Správne odpovede posielajte do 
redakcie Podbrezovan do desia-
tich dní od vydania. Nezabudnite 
uviesť kontakt. Žrebovať budeme v 
každom čísle.

Model Zamestnanecká 
zľava

Picanto 9,0%
Rio 8,5%
Stonic 8,5%
Venga 14,0%
cee’d 13,0%
Soul 11,0%
Niro 9,0%
Carens 10,0%
Optima 15,0%
Optima plug in hybrid 11,0%
Sportage 12,0%
Sorento 2017 12,0%
Sorento 2018 9,0%
Stinger 6,5%

ZľaVy PRe ZaMeStNaNCOV ŽP a.S. 
a dcérskych spoločností

Podmienky:
•	 zľavy sú nekombinovateľné s inými akciami,
•	 zľavy nie sú kombinovateľné s dotovaným financovaním,
•	 zľavy platia na nové vozidlá značky Kia do 31.12.2018,
•	 podmienka preukázať sa zamestnaneckým preukazomale-
bo potvrdením o zamestnaní, v spoločnostiachpatriacim firme 
Železiarne Podbrezová.

Tamburášsky zbor.                                                                                                                                                   Foto: archív redakcie
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Jedálny lístok
9. – 15. 4. 2018

Jedálny lístok
16. – 22. 4. 2018

Spracovala P. Motyčková z Internetu
noviny@zelpo.sk

Vonku je konečne príjemnej-
šie počasie, odkladáme kabáty, 
čiapky, šály, rukavice, aj tráva je 
zelenšia, len naše telo akoby sa 
nechcelo rozhýbať. Hoci sa tešíme 
z prvých jarných lúčov, máme zní-
ženú schopnosť sústrediť sa a sme 
vyčerpaní. Prichádza na nás jarná 
únava. Niektorí ju pociťujú viac, 
iní menej a niektorí vôbec. Čím je 
to spôsobené? A vôbec, existuje 
jarná únava alebo je to len výmy-
sel? 
   V zimnom období obmedzujeme 
fyzickú aktivitu na minimum. Chý-
bajú nám aj slnečné lúče a naše telo 
žije takpovediac na „dlh“ a čerpá zo 
zásob, ktoré si spravilo počas leta a 
začiatkom jesene. Po chrípkových 
nástrahách, ktoré tento rok trvali 
dlhšie ako zvyčajne je prirodzené, 
že energiu na rozdávanie nemáme. 
Pociťujeme únavu, niekedy až ma-
látnosť či bolesti hlavy. Tieto javy sa 
pripisujú jarnej únave, ktorá však 
nie je žiadnou 
chorobou, ale 
prirodzeným ja-
vom pri striedaní 
ročných období. 
Každý organizmus 
na zmenu reaguje 
rozdielne a preto 
je možné, že nie-
kto jarnú únavu 
nepociťuje. Veľa 
závisí aj od živo-
tosprávy a samoz-
rejme pohybu. Aj 
keď sa cítime una-
vene, nie je žiadny dôvod na obavy. 
Dobrou správou je, že proti jarnej 
únave sa vieme brániť a dokonca 
jej aj predísť.

Zatočte s únavou
   Telu by ste mali dať dostatok času, 
aby sa so sezónnou nerovnováhou 
vysporiadalo samo. Doprajte mu 
to, čo si bude žiadať. Ak viac oddy-
chu – tak oddych. Ak viac pohybu 
– tak pohyb. O vitamínoch ani reč 
byť nemusí, tie by mali byť samoz-
rejmosťou, ovocie a zelenina by 
nemala chýbať, práve naopak, jej 
porcie by mali byť výrazne väčšie. 
  Ráno vstaňte o pár minút skôr 
a doprajte si pohár čistej vody 
s vyšťaveným citrónom. To naštar-
tuje nielen váš metabolizmus, ale 
aj odbúra stres, pretože sa ráno 
nebudete nikam ponáhľať. Pri spr-
chovaní telo otužujte studenou 
vodou, prekrvíte tak organizmus. 
Nezabudnite na dostatok tekutín, 
najlepšie čistú alebo minerálnu 
vodu a doprajte si potraviny s vy-
sokým obsahom vitamínu C. K tým 
patria napríklad paprika, paradaj-
ka, uhorka, mrkva, listová zelenina, 
pomaranč, kapusta, kel a karfiol. 
Doplňte aj prírodné antioxidanty 
– šípky, tmavú nesladenú čokolá-
du, vlašské orechy, lieskové orechy, 
ale nájdete ich aj v koreninách ako 
kurkuma, klinčeky, škorica, tymian, 
šalvia a petržlen. 
   Ak ste milovníkom sáun, máme 
pre vás dobrú správu, pretože aj 
týmto spôsobom si telo oddýchne 
a načerpá nové sily. Okrem toho 
zbavíte pokožku odumretých bu-
niek a prečistíte si póry. Nezabú-

Príroda sa pomaly prebúdza, iba nám sa nejako nechce

Jarná únava – mýtus alebo pravda?
dajte však, že súčasťou správneho 
saunovania je aj následné otuženie 
sa v ľadovej vode. Vtedy to má sku-
točný efekt. 

Bylinky nad zlato
   Odborníci považujú za vhodné, 
aby ste telo na začiatku jari očisti-
li od škodlivín a dopriali mu detox. 
Aká „očista“ to bude, je len a len 
na vás. My odporúčame menej 
drastickú, dokonca príjemnú cestu, 
ako svoje telo zbaviť toxínov. Naz-
bierajte si bylinky alebo načrite do 
zásob z minulého roka a aktívne ich 
zapojte do jedálnička. 
Žihľava je pre mnohých burina, 
ktorá robí viac škody ako osohu. 
Opak je však pravdou. Žihľavou sa 
detoxikuje už od stredoveku a ob-
sahuje nespočetné množstvo vita-
mínov a minerálov. Okrem toho vý-
borne čistí krv, pôsobí proti reume, 
znižuje hladinu cukru v krvi, zlepšu-
je funkciu pečene a žlčníka a zabra-
ňuje vypadávaniu vlasov. Dôležitý 
je správny zber. Zbierajú sa mladé 
lístky, menšie ako dvadsať centi-

metrov, ktoré majú tmavozelenú 
farbu. Využiteľný je aj koreň, ktorý 
je ideálne nazbierať v apríli alebo 
na jeseň, v septembri – októbri. 
Z nazbieranej žihľavy si môžete 
urobiť čaj a piť ho trikrát denne ale-
bo polievku či prívarok. Nazbierané 
lístky môžete vysušiť na tmavom 
mieste a odložiť si ich na neskôr. 
Skladujte ich však najviac jeden 

rok! Neprekročte 
denné dávkovanie 
a nápoj popíjajte 
najviac dva týždne. 
Potom si dajte as-
poň jeden týždeň 
pauzu. Ako pri 
všetkom, tak aj pri 
bylinkách platí, že 
treba s nimi nará-
bať striedmo. Hoci 
majú blahodarné 
a liečivé účinky, ich nadmerná kon-
zumácia vám môže aj uškodiť. 
Púpava lekárska je pomaly už za-
tratenou bylinkou, no je to hotový 
poklad, ktorý rastie takmer všade. 
Šťava z púpavy pomáha proti únave 
a dobrou správou je, že celá bylin-

ka, od koreňa až po kvety, je jedlá. 
Tou zlou správou je, že mnoho ľudí, 
namiesto toho, aby ju pozbierali, ju 
pokosia. Pomáha pri cukrovke, roz-
púšťa žlčníkové kamene, prečisťuje 
črevá, žalúdok, obličky, zbavuje krv 
toxínov a zlepšuje stav pleti. Začína 
rásť na jar, kedy je jej zber najvhod-
nejší. Môžete z nej urobiť čaj alebo 
ju konzumovať aj čerstvú v šalátoch 
(maximálne šesť stoniek denne po 
dobu jedného až dvoch týždňov). 
Koreň môžete vysušiť a neskôr ho 
používať do jedla alebo do čajov. 
Dajte si však pozor, aby ste ho ne-
presušili, pretože potom ho napá-
dajú červy alebo nevysušili málo, 
lebo je náchylný na plesnenie. Z 
kvetov si môžete pripraviť zdravý 
sirup alebo med. Natrhajte si do-
statočné množstvo kvetov púpavy 
(zhruba jeden veľký košík), poriad-
ne ich umyte, dajte do hrnca a za-
lejte litrom vody. Pridajte nakrája-
ný citrón alebo pomaranč a varte. 
Keď voda zovrie, nechajte povariť 
asi štvrť hodinu. Na druhý deň pre-
ceďte zmes cez plátno a z kvetov a 
ovocia vytlačte čo najviac tekutiny. 
Pridajte cukor a varte, až kým zmes 
nezhustne. Čím dlhšie budete variť, 
tým bude zmes hustejšia. Potom 
nalejte do zaváraninových pohárov 
a zavrite. Púpavový med môžete 
užívať počas celého roka, aj ako 
prevenciu proti chorobám.

Sedmokráska obyčajná nie je ani 
zďaleka obyčajná! Rastie takmer 
všade a rozpozná ju aj malé dieťa. 
Obsahuje veľa vitamínov a mine-
rálov, podporuje obranyschopnosť 
organizmu, trávenie, odstraňuje 
bolesti brucha, čistí obličky, močo-
vé cesty a pečeň, znižuje hladinu 
cukru v krvi a lieči kožné ochorenia. 
Najlepšie je zbierať rastlinky, ktoré 
majú stopku dlhú približne tri cen-
timetre. Môžete ich usušiť alebo 
priamo z čerstvých uvariť čaj. Suše-
né sedmokrásky odložte do dobre 
uzavretej nádoby, aby vydržali čo 
najdlhšie. Môžete ju využiť nielen 

na vnútorné, ale 
aj vonkajšie účely. 
Odvar zo sedmok-
rásky je liečivý 
a hojivý a môžete 
ním čistiť aj rany. 
Dve polievkové ly-
žice sedmokrásky 
varte na miernom 
ohni a po desiatich 
minútach odstav-
te. Namočte čistú 
látku a prikladajte 

ju na postihnuté miesto. 
   Všetky bylinky by ste mali zbierať na 
odľahlých miestach, ďaleko od mest-
ského smogu. Tie sú najzdravšie. Ne-
bojte sa a smelo vykročte na prechádz-
ku spojenú so zbieraním byliniek.

Pondelok
Polievky: prešporská, tekvicová, 
pečivo.
● Hovädzí guláš maďarský, knedľa 
● Bravčové stehno záhradnícke, 
ryža, uhorka ● Štefanská sekaná, 
zemiakový prívarok, chlieb ● Ra-
cio šalát, pečivo ● Dusená zeleni-
na, volské oko ● Rezancový nákyp 
s tvarohom a jahodami ● Bageta 
syrová ● Mliečny balíček.

Utorok
Polievky: kapustová s údeným mä-
som, pohronská, pečivo.
● Kuracie prsia na smotane s hli-
vami, cestovina ● Husárska roláda, 
zemiaky, šalát ● Držky na diabolský 
spôsob, knedľa ● Parížsky šalát, 
pečivo ● Zapekané zemiaky s pó-
rom ● Buchty na pare s lekvárom, 
kakaová posýpka, kakao ● Bageta 
Apetito ● Ovocný balíček.

Streda
Polievky: hovädzia s pečeňovými 
haluškami, karfiolová, pečivo.
● Bravčový rezeň prírodný, ryža, 
šalát ● Pečené morčacie stehno, 
červená kapusta, knedľa ● Zemia-
kové placky, zakysanka ● Syrové 
tajomstvo, pečivo ● Kuracie rezan-
čeky, zelená fazuľka s baby mrkvou 
● Makový závin s jablkami, kakao ● 
Bageta Gurmán ● Mliečny balíček.

Štvrtok
Polievky: slovenská hubová, fran-
cúzska, pečivo.
● Vyprážaný syr, zemiaky, tatárska 
omáčka ● Bravčové mäso na rasci, 
tarhoňa, šalát ● Restovaná kača-
cia pečeň, hrášková ryža, cvikla ● 
Študentský šalát, pečivo ● Plnené 
hovädzie mäso, zeleninová obloha 
● Hanácke koláče, kakao ● Bageta 
s kuracím mäsom ● Ovocný balí-
ček.

Piatok
Polievky: mexická, krupicová so ze-
leninou, pečivo.
● Hovädzia pečienka sviečková, 
knedľa ● Pečené kuracie stehno, 
zeleninová ryža, kompót ● Vy-
prážaná treska plnená brokolicou 
a syrom, zemiaky, šalát ● Pestrý 
cestovinový šalát ● Bravčové mäso 
dusené s kelom ● Škoricové osie 
hniezda, kakao ● Bageta moravská 
● Víkendový balíček.

Sobota
Polievka: zeleninová, pečivo.
● Hydinové ražniči, zemiaky, šalát 
● Bravčové stehno na paprike, ces-
tovina ● Bageta syrová.

Nedeľa
Polievka: držková, pečivo.
● Bravčový rezeň sikulský, knedľa 
● Kuracie prsia orientálne, ryža, 
uhorka ● Bageta Gurmán.

Pondelok
Polievky: boršč s mäsom, roľnícka, 
pečivo.
● Bravčové stehno bratislavské, 
cestovina ● Hovädzí rezeň obaľo-
vaný, zemiaky, uhorka ● Ravioly so 
syrom, paradajková omáčka ● Ša-
lát brokolicový s kuracím mäsom a 
olivami, pečivo ● Halušky s kyslou 
kapustou ● Kysnutý koláč s mar-
huľami, kakao ● Bageta Apetito ● 
Ovocný balíček.

Utorok
Polievky: šošovicová kyslá, frank-
furtská, pečivo.
● Plnená paprika, knedľa ● Kuracie 
prsia prírodné, ryža, šalát ● Va-
žecká pochúťka, zemiakové placky 
● Pikantný syrový šalát, pečivo ● 
Treska na masle, dusená zelenina 
● Lievance s džemom ● Bageta 
Gurmán ● Mliečny balíček.

Streda
Polievky: morčacia, rascová s vaj-
com, pečivo.
● Vyprážaný bravčový rezeň, ze-
miaková kaša, šalát ● Hovädzia pe-
čienka milánska, cestovina ● Pizza 
zeleninová so salámou ● Bretón-
sky šalát, pečivo ● Hubové rizoto, 
uhorkový šalát ● Zapekané pala-
cinky s tvarohom ● Bageta syrová 
● Ovocný balíček.

Štvrtok
Polievky: terchovská, bryndzová so 
strúhaným cestom, pečivo.
● Morčacie prsia so syrom a špe-
nátom, ryža, šalát ● Hovädzí guláš 
debrecínsky, knedľa ● Roľnícke 
zemiaky, uhorka ● Lahôdkový ša-
lát, pečivo ● Kelový karbonátok, 
zemiaky, šalát ● Dukátové buch-
tičky s vanilkovým krémom ● Ba-
geta s kuracím mäsom ● Mliečny 
balíček.

Piatok
Polievky: krúpková, bulharská, pe-
čivo.
● Bravčový rezeň na hubách, tar-
hoňa, šalát ● Pečené kuracie steh-
no s kapustou, zemiaky ● Údené 
mäso, hrachová kaša, uhorka, 
chlieb ● Šalát zo surovej zeleniny 
s jogurtom, pečivo ● Cestoviny 
s brokolicou a smotanovou omáč-
kou ● Šúľance s makom ● Bageta 
moravská ● Ovocný balíček.

Sobota
Polievka: gulášová, pečivo.
● Hovädzie dusené, chrenová 
omáčka, knedľa ● Bravčové mäso 
na srbský spôsob, ryža, uhorka● 
Bageta Apetito.

Nedeľa
Polievka: brokolicová dánska, pe-
čivo.
● Perkelt z morčacieho mäsa, ces-
tovina ● Bravčový rezeň s nivou 
a šampiňónmi, zemiaky, uhorka ● 
Bageta s pikantným mäsom.



Dňa 1. apríla sme si pripomenuli prvé 
smutné výročie odvtedy, ako nás navždy 
opustil drahý manžel, otec, starý otec, 
zať, brat, švagor a krstný otec  
Jozef POTKÁNY z Brezna, Mazorníkova.

Spomíname s láskou a úctou
...

Dňa 1. apríla sme si pripomenuli nedožité 
85. narodeniny nášho otca a starého otca

Roberta AMTMANNA z Mýta p. Ď.
Spomínajú deti s rodinami

...
„Tak letí čas, čo stíchol tvoj hlas, len spo-
mienky na teba sa vracajú zas.“
Dňa 19. apríla uplynie trinásť rokov, ako 
nás navždy opustil manžel, otec a starý 
otec

Jozef BOHÁČIK z Pohronskej Polhory.
Kto ste ho poznali, venujte mu tichú spo-
mienku. 

S láskou spomínajú manželka,
deti s rodinami, vnúčatá s rodinami

Inzertná služba
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V marci odišliSpomienky

V apríli
blahoželáme

na slovíčko

Názov organizácie: Nadácia Miška So-
táka
Sídlo: Kukučínova 24,  977 01 Brezno
Právna forma: nadácia
IČO: 37828738

Stromy pre nás vyrábajú životo-
darný kyslík a zo vzduchu odčer-
pávajú nebezpečný oxid uhličitý. 
Lesy sú našimi pľúcami a rezer-
voármi pitnej vody. Sú s našimi 
životmi spojené odjakživa. Dre-
vom sa kúrilo, stavali sa z neho 
obydlia a vyrábali mnohé nástro-
je. Odborníci dokonca ani dnes 
nevedia presne popísať všetky 
dôležité funkcie lesov a ich pô-
sobenie na civilizáciu. Jedno je 
ale isté – oplatí sa ich chrániť a 
starať sa o nich. Mesiac apríl je 
venovaný lesom, aby upozornil 
na ich nenahraditeľný význam 
pre človeka. 
   Lesy na Slovensku pokrývajú šty-
ridsať percent územia, čo je pri-
bližne dva milióny hektárov. Zau-
jímavosťou je, že naše lesy sú, na 
rozdiel od lesov susedných štátov, 
veľmi pestré. Na relatívne malej 
ploche je veľa typov drevín, od 
nížinných po vysokohorské lesy, 

Dňa 5. apríla odišiel do starobného 
dôchodku Ladislav Faško zo zásobova-
nia. Do Švermovych železiarní nastú-
pil v roku 1984 ako závozník. Po dvoch 
rokov bol preradený na profesiu vy-
kladač – nakladač. Spočiatku pracoval 
s mechanickou lopatou, bola to ťažká 
manuálna práca. „S dneškom sa to už 
nedá porovnávať,“ povedal. Manuál-
nu prácu všade nahradili mechaniz-
my. S úsmevom spomína na zážitky, 
ktorých bolo neúrekom a pochvaľuje 
si veľmi dobrý kolektív. Nielen na za-
čiatku, aj dnes je v zásobovaní dobrá 
partia. On si želá, aby to tak zostalo 
aj naďalej, železiarňam praje veľa zá-
kaziek a spokojných odberateľov. My 
mu želáme v mene spolupracovníkov 
dobré zdravie a pokojný život v sta-
robnom dôchodku.

pracovné jubileá 

25 rokov 
Pavol HUSENICA
Milan KUBOVE

Miroslav VEŽDÚR

30 rokov
Katarína PETRÍKOVÁ

Stanislava SCHMIDTOVÁ

35 rokov 
Ing. Ida KORINTUŠOVÁ

Jozef PÍTA

40 rokov
Ing. Peter MYDLIAR

Anna TRNIKOVÁ

45 rokov
Ján LATINÁK

životné jubileá 
Ján BALIAK

Marek ĎURIŠ
Jozef ROMANČÍK

Peter ŠÁRNIK
Ján TAGAJ

Janka ŽILÍKOVÁ
Július BOŠKO

Elena DANČOVÁ
Ján DVORSKÝ
Milan GIERTL

Rudolf LEITNER
Peter OSTRIHOŇ

Juraj SLABEJ
Miroslav SLUŠNIAK

Miroslav ŠNÍRER
Ing. Jana VAISOVÁ

Ľubomír VAŇO
Božena BRVENÍKOVÁ

Alena FILLOVÁ
Ing. Zdeno KOŠIČIAR

Ivan KRAJČI
Jarmila KUCHÁROVÁ 
Anna KURACINOVÁ
Milada MAČKINOVÁ

Ján MUCO
Miroslav PALIDER

Marián SABO
Štefan ŠVANTNER

Lomky, zátvorky a úvodzovky
   Lomka sa píše pri vyjadrení podielu či 
pomeru dvoch veličín, napríklad ¾ pôvod-
nej ceny, auto má spotrebu 6,5 l/100 km. 
Ďalej ju môžete nájsť medzi číslom účtu 
a kódom banky alebo v rodnom čísle.
   Vo väčšine prípadov sa píše klasická 
okrúhla zátvorka, ak sa však v zátvorke 
nachádza ešte jedna zátvorka, píše sa ako 
lomka (získal titul bakalár /Bc./). 
   Lomka sa nepíše za skratkami v názvoch 
miest a obcí: Mýto p. Ďumbierom, Nové 

Počas reprezentačnej prestávky sa 24. 
marca uskutočnili v Podbrezovej Maj-
strovstvá Slovenska žiackej kategórie 
pre rok 2018. V súťaži sa darilo aj čle-
nom nášho oddielu, ktorí získali celko-
vo deväť medailí, z toho dve zlaté, tri 
strieborné a štyri bronzové. 
Medailisti z nášho kolkárskeho
oddielu: 
Jednotlivci – žiačky: 1. miesto Daniela 

Úspešné žiacke
majstrovstvá Slovenska

M. Kozák

Zľava: Víťazky Naďa Poliaková, Daniela Mócová a Zuzana Lopušná

Mócová, 2. miesto, Naďa Poliaková.
Jednotlivci – žiaci: 3. miesto Kristián 
Soják.
Kombinácia – žiačky: 1. miesto Danie-
la Mócová, 2. miesto Naďa Poliaková, 
3. miesto Zuzana Lopušná.
Kombinácia – žiaci: 3. miesto Kristián 
Soják.
Družstvá: 2. miesto Lopušná, Soják, 
Kánová; 3. miesto Mócová, Poliaková, 
Balco.

mesto n. Váhom. 
   Úvodzovky sa píšu vždy na začiatku 
a na konci doslovných citátov a priamej 
reči, čiarka a bodka sa potom píše vždy 
až za úvodzovkami, nikdy nie pred nimi. 
Používame ich na odlíšenie slangových, 
hovorových či nárečových slov. Nepíšeme 
ich pri názvoch kníh, iba ak by bol názov 
veľmi dlhý.
   Lomka, zátvorka aj úvodzovky vždy pri-
liehajú v prvému písmenu, nie je medzi 
nimi medzera („Dobre, súhlasím“, pove-
dal a usmial sa). 

Pomôžme tým, ktorí to potrebujú
Využite aj tento rok možnosť darovať dve percentá svojej dane Nadácii Železiar-
ne Podbrezová alebo Nadácii Miška Sotáka. Obidve sa zameriavajú na poskyto-
vanie finančnej, prípadne materiálnej pomoci, organizovanie rôznych podujatí 
v oblastiach sociálnej sféry, zdravotníctva, kultúry, vzdelávania a športu. Podpo-
rujú región, pomáhajú chorým a postihnutým spoluobčanom zmierniť ich ťažký 
údel, horehronským deťom a mládeži pri vzdelávaní a pri športe, občianskym 
združeniam pri  zachovaní kultúrnych hodnôt alebo pri ochrane životného pro-
stredia. O pomoc môže požiadať každý, kto ju potrebuje. Ak sa rozhodnete pre 
podporu týchto nadácií, vaše peniaze sa dostanú do správnych rúk. Ďakujeme 
všetkým darcom, ktorí doteraz prispeli svojím percentom dane a veríme, že sa 
ich okruh rozšíri.

Ako poukázať dve percentá dane?
   Ak vám vykoná ročné zúčtovanie dane zo závislej činnosti zamestnávateľ, stačí 
vyplniť a predložiť Vyhlásenie o poukázaní dvoch percent dane z príjmu do 30. ap-
ríla 2018 daňovému úradu v mieste svojho trvalého bydliska. Spolu s Vyhlásením 
doložíte potvrdenie svojho zamestnávateľa, že vaša daň, vyplývajúca z ročného 
zúčtovania, bola odvedená daňovému úradu. V prípade, že si podávate daňové 
priznanie samostatne, uvediete ako prijímateľa dvoch percent dane Nadáciu ŽP 
alebo Nadáciu Miška Sotáka.

Názov organizácie: Nadácia Železiar-
ne Podbrezová 
Sídlo: Kolkáreň 35, 976 81 Podbrezová
Právna forma: nadácia
IČO: 37818481

Do predčasného
starobného dôchodku
Ľudmila KLEMENTOVÁ

Bohuslav LUPTÁK
Ľubomír MURÍN

V mene vedenia akciovej spo-
ločnosti Železiarne Podbrezová 
im ďakujeme za odvedenú prá-
cu a do ďalších rokov života že-
láme veľa slnečných dní.

Apríl
– mesiac zasvätený lesom

dokonca sa zachovala značná časť 
pôvodných druhov. Slovenské lesy 
majú predovšetkým pôdoochran-
nú a vodohospodársku funkciu, 
ktorá je dôležitá nielen pre nás, ale 
aj pre okolité štáty. 
   Najviac sa drevo vyrubovalo v 13. 
– 16. storočí, kvôli kolonizačným 
pohybom obyvateľstva. Naša ob-
lasť Pohronia bola kedysi banským 
regiónom európskeho významu 
a už aj vtedy vedeli, že drevo je 
zdroj obnoviteľný a netreba ním 
plytvať, pretože nerastie cez noc. 
Kráľ Žigmund II. vydal v roku 1492 
zákon, že ak niekto vyrúbe les, 
bude ho musieť znovu vysadiť. Váž-
nejšie opatrenia boli v 16. storočí, 
kedy ťažba dreva na banské a skle-
nárske účely vrcholila. Maximilián 
II. vydal prvý Lesný poriadok, ktorý 
sa riadil určitými pravidlami, koľko 
a ako sa v lese môže ťažiť. V 18. 
storočí ho nasledovala Mária Teré-
zia a Lesný poriadok pre Uhorsko, 
ktorý bol významným medzníkom. 
Ťažba stromov nebola len reduko-
vaná, ale začalo sa aj s aktívnou vý-

sadbou stromov. 
Od toho obdobia 
lesnatosť na na-
šom území naras-
tala.  
   V súčasnosti sa 
o stav lesov stará 
Hospodárska úp-
rava lesov, ktorej 
cieľom je nielen 
produkcia kvalit-
nej dreviny, ale 
aj ochrana lesa 
pred škodlivými 
činiteľmi, ktoré 
ovplyvňujú zdra-
votný stav lesa. 
Nepriateľom lesa 
je lykožrút. Po ve-
ternej kalamite 
v Tatrách v roku 
2004 využil situáciu a zväčšil svoju 
populáciu. Keď už nemal dostatok 
potravy, začal napádať aj zdravé 
stromy, ktoré poškodil. Choré stro-
my sa musia vyrubovať, aj drevo 
z nich je znehodnotené. 
Na to, aby vyrástol nový les, treba 
čakať približne sto rokov. Za sto 
rokov v lese pracuje nespočetné 
množstvo lesníkov a ochranárov, 
ktorí dohliadajú na správny rast 

stromov. O les by sme sa mali sta-
rať aj my, bežní turisti, minimálne 
tak, že ho nebudeme znečisťovať. 
Veď jeden strom predsa dáva kys-
lík až štyrom ľuďom.

Pracoval
medzi nami

Nadácia Miška Sotáka

Dám do prenájmu 2-izbový byt 
v pôvodnom stave od 1. mája. 
Kontakt: 0903 283 294

Spracovala P. Motyčková z Internetu
noviny@zelpo.sk
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Z podkladov zpfutbal.sk pripravil T. Kubej

M. Kozák

   Prvý z dvoch súťažných víkendov 
prebiehal 10. – 11. marca v Areáli 
bielej stopy na Skalke pri Kremnici. 
Večerné preteky pri umelom osvetle-
ní boli takmer pre všetkých na-
šich pretekárov absolútne prvým 
štartom klasickou technikou v ich 
športovej kariére. Vo výsledkoch 
sa presadil len A. Koštial, štar-
tujúci ešte pod hlavičkou ma-
terského lyžiarskeho klubu ŠKP 
Levoča, ktorý získal tretie miesto. 
V nedeľňajších divácky populár-
nych pretekoch obratnosti pod 
názvom Cross – Country Cross, 
pretekári počas šprintérskeho 
okruhu voľnou korčuliarskou 
technikou prekonali viacero pre-
kážok ako slalom, preskakovanie 
prekážok, lyžiarsky skok, cúvanie 
a ďalšie. Dekorovaní boli A. Koš-
tial za druhé miesto, M. Reme-
ňová tiež za druhé miesto a Z. 
Remeňová za tretie miesto. Naši 
juniori T. Sklenárík a L. Ottinger 
boli medzi juniormi druhý a tretí, 
ale v zmiešanej kategórií mužov 
a juniorov sa na stupeň víťazov nepo-
stavili.
   Druhým výjazdom na lyžiach boli 
preteky v rámci druhej časti M – SR, 
ktoré sa uskutočnili 24. – 25. marca 
v Areáli snov na Štrbskom Plese. Sú-
ťažný program pozostával z pretekov 
dvojčlenných štafiet, takzvaného tím 
šprintu voľnou technikou a vytrvalost-
ných pretekov s hromadným štartom 
klasickou technikou. V štafetových 
pretekoch sme dominovali v kategó-
rií starších dorasteniek, kde zvíťazili 
sestry Remeňové, ktoré zdolali trať 
absolútne najrýchlejšie aj medzi že-
nami a juniorkami. Našich juniorov v 
konkurencii 21 štafiet predbehli len 
dve čisto mužské štafety a L. Ottinger 

T r i u m f  P o d b r e z o v e j  v  L i g e  m a j s t r o v
Kolkári ŠK Železiarne Podbrezová do-
kázali po tretíkrát v histórií zvíťaziť v 
najprestížnejšej klubovej kolkárskej 
súťaži – Lige majstrov, ktorej závereč-
ný turnaj sa konal počas troch dní od 
30. marca do 1. apríla v nemeckom 
meste Bamberg.
   Do finálového turnaja pre štyri naj-
lepšie ženské a mužské družstvá sa 
Podbrezová prebojovala cez rakúsky 
KSV Wien v prvom kole a chorvátsky 
KK Zaprešič v druhom kole. V semifi-
nále súťaže, už priamo na finálovom 
turnaji v Bambergu, čakal na našich 
kolkárov nemecký celok KC Schwabs-
berg, ktorý sme porazili 7:1 na body.
   Vo finále súťaže na nás čakal odve-
ký rival, taktiež nemecký celok SKV 
Rot Weiss Zerbst. Podbrezová v na-
pínavom a kvalitnom zápase porazila 
Zerbst 6:2 na body a vrátila mu tak 
prehru zo semifinále minuloročnej 
edície Ligy majstrov, čo znamenalo 
celkový triumf v súťaži, čím sme na-
podobnili úspešné roky 2011 a 2012.

Najlepší výkon celého turnaja podal 
náš kolkár Vilmoš Zavarko výkonom 
712 kolkov.
Semifinále, sobota 31.3.
KC Schwabsberg – ŠK Železiarne Pod-
brezová 1:7 (3493:3711)
Zostava a body: Zavarko 712, Pašiak 
643, Kuna 619, Nemček 608, Vadovič 
580, Tepša 549.
Finále, nedeľa 1. 4.
SKV Rot Weiss Zerbst – ŠK Železiarne 
Podbrezová 2:6 (3725:3738)
Zostava a body: Zavarko 693, Pašiak 
634, Tomka 629, Kuna 616, Nemček 
613, Vadovič/Tepša 553.
Celkové poradie Finalfour 2018 Bam-
berg (GER):
Muži – 1. miesto ŠK Železiarne Pod-
brezová (SVK), 2. miesto SKV Rot 
Weiss Zerbst (GER), 3. miesto KC Sch-
wabsberg (GER), 4. miesto Szegedi TE 
(HUN).
Ženy – 1. miesto SKC Victoria Bamberg 
(GER), 2. miesto ElektromurezTargu-
Mureš (ROU), 3. miesto KK Slovan Ro-
sice (CZE), 4. miesto KK Celje (SLO).

Radosť našich kolkárov z víťazstva v Lige majstrov. Horný rad zľava: T. Pašiak, D. Tepša, V. Zavarko, P. Kühnel (manažér), M. 
Kozák, B. Vadovič, M. Ponjavič (tréner), J. Kriváň (predseda Predstavenstva ŠK ŽP). Dolný rad zľava: M. Dziad (masér), M. 
Tomka, E. Kuna, O. Kyselica, P. Nemček

FK Železiarne Podbrezová – 1. FC 
Tatran Prešov 1:1 (1:0)

Góly: 35. Djordjević – 79. Micherda
V nepriaznivom upršanom poča-
sí a na ťažkom teréne to bol boj z 
oboch strán, o čom svedčí aj veľa 
kartových trestov. Prvá vážna šan-
ca prišla až po polhodine hry, kedy 
Leško v páde medzi dvomi obran-
cami zakončil center do brvna. V 
35. minúte sa ale fanúšikovia už 
mohli tešiť z gólu, keď Lazar Djord-
jević poslal centrovaný pas oblas-
ťou medzi hlavou a chrbtom do 
siete (1:0). Do polčasu sa navyše 
nechal po druhej žltej vylúčiť hos-
ťujúci obranca Udeh, túto presilov-
ku sa nám však nepodarilo využiť. 
Obrovskú šancu v druhom dejstve 
mal Wiezik, zoči-voči Lukáčovi ale 
neuspel. Prišiel tak trest zo strany 
hostí. Po centri sprava loptu z vole-
ja trafil Lukáš Micherda a zakončil 
ju mimo dosah Kuciaka. V závereč-

Remíza na domácom trávniku

V nepriaznivom počasí sme bojovali o každú loptu. Foto A. Nociarová

nej desaťminútovke zastavil hlavič-
ku Kostelného náš bývalý brankár 
Lukáč v podstate na bránkovej čia-
re, body sa tak nakoniec delili.
Anton Mišovec, tréner Prešo-
va: „Zápas môžem hodnotiť po-
zitívne, pretože sme väčšiu jeho 
časť hrali v desiatich. Oba fauly 
Udeha boli na kartu. Škoda, že 
sme neustrážili štandardku súpe-
ra, po ktorej padol gól. Neskoro 
sme zareagovali na loptu. V dru-
hom polčase sme hrali v oslabení 
lepšie ako súper, boli sme bojov-
nejší a mali aj viac šancí. Vyrov-
nali sme pekným gólom a mohli 
sme aj vyhrať. Kondične sme boli 
dobre pripravení a hráčom musím 
poďakovať, že aj v desiatich doká-
zali súpera pritlačiť a vypracovať 
si gólové možnosti.“
Marek Fabuľa, tréner Podbrezo-
vej: „Nesúhlasím s hodnotením 
prešovského trénera, netrafil sa 
tým, že mali veľa šancí. My sme 

dobre vstúpili do zápasu, prvý pol-
čas sme mali pod kontrolou, dali 
sme gól a plus súper dostal čer-
venú kartu. Druhý polčas nám ne-
sadol, chýbal nám pokoj, niektorí 
hráči podcenili situácie a súper sa 
chytil. Wiezik mal však miliónper-
centnú šancu, mohol zápas uzav-
rieť a bolo by vybavené. Mrzia ma 
i nevyužité štandardky, nedokázali 
sme loptu pred bránkou doklepnúť. 
Škoda, že sme neustrážili nedbanli-
vým počinom gólovú situáciu hostí, 
preto sa body delili. Remíza je na-
pokon spravodlivá.“
FK Železiarne Podbrezová: Ku-
ciak – Viazanko, Krivák, Djordjević, 
Turňa (87. Bilić) – Baez, Kostelný 
– Bernadina (80. Breznaník), Tereš-
čenko (57. Njire), Leško – Więzik.
1. FC Tatran Prešov: Lukáč – Bar-
tek, Luberda (66. Prikryl), Udeh, 
Petko – Micherda, Dzurík, Keres-
teš, Katona (72. Kraľovič) – Gatarić, 
Streňo (83. Hošek).

Medaily z majstrovstiev 
SR aj v bežeckom lyžovaní

Členovia biatlonového oddielu ŠK ŽP a.s. v závere zimnej sezóny 2018 
nechali pušky odložené v sklade a zúčastnili sa pretekov Slovenského 
pohára a druhej časti majstrovstiev SR (M – SR) v bežeckom lyžovaní. 
Medzi lyžiarmi špecialistami sa naši biatlonisti určite nestratili a v korču-
liarskych disciplínach vybojovali viaceré popredné umiestnenia,vrátane 
piatich pódiových umiestení v rámci M – SR. V pretekoch klasickou tech-
nikou sme zažili celkovú premiéru, ale tiež sa nám podarilo vybojovať 
jedno druhé miesto z M – SR.

a T. Sklenárik získali výborné celkové 
tretie miesto. Členom víťaznej štafety 
bol takisto A. Koštial a medzi najlep-
ších sa na stupňoch víťazov zaradili aj 
E. Tomkuliak a R. Floch v kategórii star-
ších dorastencov. 

   Poslednou disciplínou v slovenskom 
lyžiarskom kalendári bol diaľkový vy-
trvalostný beh s hromadným štartom. 
Všetci naši pretekári podávali aj v kla-
sickej technike úctyhodné a bojovné 
výkony. Pekné umiestnenia na 10 kilo-
metrovej trati dosiahla M. Remeňová, 
ktorá obsadila piate miesto a A. Koš-
tial obsadil šieste miesto. V skúške vy-
trvalosti na najdlhšej 30 kilometrovej 
trati získal T. Sklenárik po mimoriad-
ne súťaživom výkone výborné druhé 
miesto a L. Ottinger piate miesto v 
kategórii juniorov. Naši športovci nad-
viazali na kvalitné výkony z biatlonu aj 
v bežeckom lyžovaní a preukázali tak 
schopnosť súťažiť a víťaziť vo všetkých 
podmienkach. 

Naši biatlonisti sa nestratili ani v konkurencii 
bežcov na lyžiach, na snímke Lukáš Ottinger

P. Kazár


