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Súťaž zmien
v koľajovej doprave

Mgr. Vladimír Homola, kastelán hradu

Zrekonštruovaný
bytový dom Piesok
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O pohár generálneho
riaditeľa

V sobotu, 19. mája, sa v Sloven-
skej Ľupči uskutočnil už 18. ročník 
tradičného Turíčneho jarmoku. 
Jeho pôvodná história však siaha 
oveľa ďalej, až do roku 1546.
   Usporiadať jarmok alebo trh ne-
bolo vždy samozrejmosťou. Takúto 
výsadu mali len mestá, ktoré od 
kráľa dostali výsadnú listinu. Prá-
ve takú dostala Ľupča vo februári 
1546 v Bratislave od kráľa Ferdi-
nanda I. Neskôr, v roku 1684, kráľ 
Leopold I. vo Viedni povolil Ľupči 
usporiadať až päť jarmokov na pre-
daj drobného spotrebného tovaru 
a päť jarmokov na predaj a kúpu 
domácich zvierat. 
   V novodobej histórií obecné za-
stupiteľstvo rozhodlo oživiť tradí-
ciu Turíčneho jarmoku. Dôvodom 
bola nielen samotná oslava sviat-
ku, ale aj fakt, že sa v tomto jarnom 
období nekonajú jarmoky v iných 
obciach. Nakoľko sú Turíce pohyb-
livým sviatkom, termín jarmoku je 
každý rok iný.  
   Aj tento ročník sa niesol v duchu 
prezentácie ľudových remesiel a 

bohatého kultúrneho programu. 
Ľupča bola už od stredoveku vý-
znamným strediskom remesiel. Dá 

Terciárne vzdelávanie v podmienkach 
Slovenska zlyháva a vytvára nespo-
kojných zo zúčastnených. Študenti 
majú slabú úroveň vzdelávania, zlé 
podmienky, slabé uplatnenie, škols-
tvo neláka kvalitných učiteľov, za-
mestnávatelia získavajú čoraz menej 
pripravených absolventov.
   Stojí na mieste otázka, kam sa škols-
tvo za dvadsaťdeväť rokov dostalo 
a prečo.
   O výchove mla-
dých ľudí, o ich 
príprave na povola-
nie či už na úrovni 
stredných alebo 
vysokých škôl totiž 
rozhodovali a roz-
hodujú ľudia, ktorí týchto mladých 
ľudí v skutočnosti nepotrebujú.
   Nie sú zamestnávatelia a je im v 
podstate jedno či budú alebo nebudú 
študovať. Reformu školstva pripravujú 
a hovoria do nej ľudia, ktorí v živote 
svoje súkromné finančné prostriedky 
nedali do výchovy cudzích detí.

Zo  zá ku l i s i a  Tu r í č n e h o  j a r m o ku

Na hrade takmer tisícka návštevníkov

sa povedať, že neexistuje remeslo, 
ktoré by nemalo zastúpenie v tejto 
obci. Okrem účinkovania hudob-

ných skupín najrôznejších žánrov 
si návštevníci pozreli aj bábkové 
divadlo v Dome remesiel a deťom 

bolo venované samostatné pódi-
um v tichej zóne pri evanjelickom 
kostole. 

   Tradične sa najväčšej obľube tešil 
sprievod, ktorý prechádzal celou 
obcou. Ide o alegorický sprievod, v 
rámci ktorého sa prezentujú miest-
ne spolky a združenia (školy, súbo-
ry, hasiči, športové oddiely, včelári 
a iní). 
   Pozornosť na seba pútali hlavne 
miestni recesisti, ktorí každý rok 
pripravia vtipnú prezentáciu. Počas 
minulých ročníkov sa na nej pred-
stavilo napríklad upravené vozid-
lo, tzv. „doštenák“, minulý rok sa 
oživoval Golem a tento rok to bola 
indiánska téma: „Predpoklad na 
striebornom jazere“.
   Samozrejme, aj tento rok sme 
pre pocestných otvorili naše brá-
ny, kedy počas dvadsiatich piatich 

vstupov hrad navštívilo 919 náv-
števníkov. Do prehliadkovej trasy 
sme mimoriadne zaradili prezen-

táciu historických militárii, ktorých 
inštaláciu pripravujeme na túto 
sezónu. Pred bránami sme pros-
tredníctvom videa informovali o 
priebehu šestnásťročnej obno-
vy hradného areálu, propagovali 
novú publikáciu, a to všetko bolo 
sprevádzané občerstvením z pro-
dukcie miestnej rodinnej farmy. 
Teší nás, že latku našich poskyto-
vaných služieb posúvame vyššie, 
čo sa premieta aj do historicky naj-
vyšších tržieb. 
   Potvrdzuje sa tak, že rozhod-
nutie vedenia ŽP spraviť z hra-
du Ľupča zariadenie, ktoré bude 
prevažne slúžiť potrebám rozvoja 
cestovného ruchu, bolo mimo-
riadne prezieravé. Témou využitia 
súčasných historických objektov 
na Slovensku sa v poslednom ob-
dobí zaoberá čoraz viac odborní-
kov a výsledky tohto zaujímavého 
výskumu odprezentujeme v do-
hľadnom čase.

         Reforma škol-
stva sa nesmie stať 
predmetom politic-
kého boja.

Vysoké školstvo na Slovensku
zúfalo volá po reforme

   Štátni úradníci, vrá-
tane poslancov Národ-
nej rady, taktiež nepo-
trebujú absolventov 
stredných odborných škôl, ani vyso-
kých škôl s technickým zameraním, im 
jednoducho stačia ich politické fun-
kcie nato, aby boli spokojní.
   Problém pokračuje aj v tom, že v 
konečnom dôsledku ani mnoho sa-
motných učiteľov nepotrebuje tých-
to absolventov vidieť ako kvalitných, 

úspešných mladých 
ľudí, ktorí sa zara-
dili na trhu práce. 
A na záver, absol-
ventov vysokých 
škôl s technickým a 
prírodným zamera-
ním v princípe ne-

potrebuje ani tretí sektor, ktorý rieši 
a ovplyvňuje, akým spôsobom by sa 
mali rozdeľovať prostriedky, ktoré ne-
zarobili.
   V Klube 500 sme presvedčení, že po-
kiaľ do príprav reformy nevstúpia tí, 
ktorí dávajú do systému školstva svoje 
peniaze a tí, ktorí budú potrebovať a 

zamestnajú týchto mla-
dých ľudí aj za päť až 
desať rokov, systém na 
Slovensku sa nezmení.

   Reforma školstva musí vychádzať 
z demografického vývoja, musí zo-
hľadňovať štruktúru slovenskej eko-
nomiky a musí zohľadňovať skutoč-
nosť, že Slovensko je priemyselná 
krajina. Musí zohľadňovať potreby 
kľúčových odvetví ekonomiky, ako 
aj rozvojový, resp. zanedbaný po-
tenciál odvetví, ako cestovný ruch a 
poľnohospodárstvo.
   Reforma školstva sa nesmie stať 
predmetom politického boja, ako v 
prípade základných škôl a témy malo-
triedok, resp. efektívnej siete základ-
ných škôl (diskusia primátorov, staros-
tov a politikov).
   Toto sú už zúfalé výkriky zamestná-
vateľov, že ak sa na Slovensku niečo 
nezmení, tak z úspešného príbehu 
malej krajiny v srdci Európy sa stane 
exemplárny príklad krajiny na pokraji 
ekonomickej krízy, ktorá premárnila 
všetky šance zaradiť sa medzi ekono-
mické elity Európskej únie.

Ing. Vladimír Soták
Zdroj: hnonline.sk

Vyžrebovali sme víťaza deviateho kola čitateľskej súťaže venovanej 180. výročiu 
našej dychovej hudby. Žrebovali sme z úspešných riešiteľov, ktorí odpovedali, že 
kapelník Peter Zaoral viedol Dychovú hudbu v Podbrezovej v rokoch 1983 – 1997. 
Šťastena sa usmiala na Mgr. Martinu Ťažkú z Ppam. Získava publikáciu o hrade 
Ľupča – Hrad Ľupča, klenot Pohronia vo svetle vekov, ktorú do súťaže venovalo 
Predstavenstvo Železiarní Podbrezová a.s. Výherkyni blahoželáme a cenu si môže 
prísť prevziať do redakcie (t.č. 645/2711, resp. 2714).

Vedenie Železiarní Podbrezová a.s. v 
súčasnom období pristupuje k stabili-
zácii zamestnancov aj prostredníctvom 
poskytovania možnosti ubytovania 
v nájomných bytoch. O tento typ be-
nefitu je medzi zamestnancami veľký 
záujem. Ďalšou stavebnou investíciou, 
ktorá mala rozšíriť ponuku bytov, bolo 
prebudovanie prízemia v Bytovom 
dome Piesok.

Hlavné kritériá pre železničnú dopravu 
boli ponechané tak, ako boli nastavené 
v roku 2016. Naďalej sa sledujú základ-
né kritéria súťaže, ktorými sú riadiaca 
činnosť zmenového majstra, dodržia-
vanie zásad BOZP a prevádzkových 
predpisov, plnenie prepravných požia-
daviek, dopravné nehody na dráhe a 
incidenty zapríčinené dopravnou ob-
sluhou, udržiavanie poriadku na praco-
visku a pracovné úrazy a starostlivosť o 
hnacie dráhové vozidla v železničnom 
parku koľajových vozidiel.

Dňa 7. apríla sa v Sabinove konali 
Majstrovstvá Slovenska v kulturistike 
dorastencov, na ktorých mala Podbre-
zová svoje „želiezko v ohni“. V kategórií 
do 70 kilogramov na podujatí štartoval 
Sebastian Grísnik, študent tretieho 
ročníka Súkromnej strednej odbornej 
školy hutníckej Železiarne Podbrezová.

Vo štvrtok 17. mája začal základným kolom 
21. ročník futbalového turnaja „O pohár 
generálneho riaditeľa Železiarní Podbrezo-
vá  a.s.“, na ktorom sa zúčastnilo devätnásť 
družstiev žiakov prvého stupňa zo základ-
ných škôl v okrese Brezno. Hosťami turna-
ja boli žiaci z Brusna a Hnúšte. Jednotlivé 
školy boli rozdelené do troch skupín a vo 
vzájomných zápasoch zviedli zaujímavé sú-
boje o postup do finálového turnaja.

Železiarne Podbrezová čítajte na 5. strane

Foto: R. Rybovič

Foto: A. Nociarová

Foto: Ivan Houška
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Ing. Martin Sladký, MBA, vedúci technicko-investičného odboru

Vedenie Železiarní Podbrezová a.s. v súčasnom období pristupuje k sta-
bilizácii zamestnancov aj prostredníctvom poskytovania možnosti uby-
tovania v nájomných bytoch. O tento typ benefitu je medzi zamestnan-
cami veľký záujem. 
   Ďalšou stavebnou investíciou, ktorá mala rozšíriť ponuku bytov, bolo 
prebudovanie prízemia v Bytovom dome Piesok. Objekt bol pôvodne 
daný do užívania v roku 1950, je to samostatne stojaca budova so štyrmi 
nadzemnými podlažiami, čiastočne podpivničená. Pôdorysný rozmer má 
v tvare „L“, fasáda na ulici má dĺžku šesťdesiattri metrov a zastavaná plo-
cha činí 1 041 metrov štvorcových.
   Objekt bol zrekonštruovaný v roku 2008 a odvtedy slúži ako ubytovacie 
zariadenie predovšetkým pre zamestnancov našej spoločnosti. Na vyšších 
poschodiach budovy boli vybudované byty a ubytovacie zariadenie. Na 
prízemí objektu bola postavená jedáleň s príslušným zázemím a na ostat-
nej časti prízemia mala byť vybudovaná práčovňa. 
   Vzhľadom na to, že dopyt po ubytovaní v nájomných bytoch stále stúpa, 
bolo vo vedení ŽP a.s. začiatkom tohto roku rozhodnuté o realizácii pre-
budovania prízemia pre účely ubytovania.
   V uplynulých týždňoch boli ukončené stavebné práce a na prízemí pri-
budlo trinásť nových bytov, z toho štyri garsónky, sedem jednoizbových 
bytov a dva dvojizbové byty. Miestne zisťovanie pre kolaudačné konanie 
prebehlo 15. mája 2018 a v najbližších dňoch by mali byť nové byty ob-
jektu skolaudované.
Výmery bytov sú nasledovné:

   Každý byt je vybavený novými 
laminátovými podlahami, res-
pektíve dlažbou. Pre osvetle-
nie sa využívajú predovšetkým 
LED osvetľovacie telesá. V ku-

Pivnica: Plocha pivnice
Pivnica 1 8,02 m2

Pivnica 2 9,07 m2

Pivnica 3 8,58 m2

Pivnica 4 6,50 m2

Pivnica 5 6,43 m2

Pivnica 6 7,03 m2

Pivnica 7 7,25 m2

Pivnica 8 6,98 m2

Pivnica 9 6,98 m2

Pivnica 10 9,37 m2

Pivnica 11 5,50 m2

Pivnica 12 5,85 m2

K bytom je možné v prípade záujmu prenajať pivnicu podľa vlastného 
výberu, pivnice sa nachádzajú v suteréne:

Byty: Plocha bytu Izby
Byt 1 37,85 m2 jednoizbový
Byt 2 37,34 m2 jednoizbový
Byt 3 37,53 m2 jednoizbový
Byt 4 54,42 m2 dvojizbový
Byt 5 42,76 m2 jednoizbový
Byt 6 29,21 m2 garsónka
Byt 7 29,58 m2 garsónka
Byt 8 28,75 m2 garsónka
Byt 9 28,70 m2 garsónka
Byt 10 53,70 m2 dvojizbový
Byt 11 36,45 m2 jednoizbový
Byt 12 37,98 m2 jednoizbový
Byt 13 48,31 m2 jednoizbový

Zrekonštruované prízemie Bytového domu Piesok

Na nových nájomníkov čaká ďalších trinásť bytov

chyni je inštalovaná kuchynská 
linka s elektrickým sporákom a 
rúrou, digestorom a chladnič-
kou. Kúpeľne a WC majú nové 
obklady a nové zariaďovacie 

predmety. 
   Príprava teplej úžitkovej 
vody je centrálna, podobne 
ako kúrenie – rovnako ako na 
ostatných poschodiach domu. 
Každý byt má samostatné me-

ranie teplej a studenej vody, 
elektrickej energie, meranie 
spotreby tepla na kúrenie je 
riešené pomerovými meračmi. 
V bytoch sú zabudované nové 
interiérové dvere.Veríme, že 
každý byt si čoskoro nájde svoj-
ho spokojného nájomníka.
   Stavebné práce na prízemí 
prebiehali za užívania ostat-
ných bytov vyššie v objekte. 
Na záver chcem poďakovať 
ich nájomníkom za trpezlivosť 
a pochopenie najmä pri rušení 
hlukom. Celkovo však boli prá-
ce uskutočnené pomerne rých-
lo a kvalitne, za čo patrí vďaka 
stavebnej firme Staso ĎZ s.r.o. 
Ďakujem všetkým zúčastne-
ným zo ŽP a.s., projekcii odbo-
ru Ttir a odbornému vedeniu 
stavby, stavebnému dozorcovi 
Jaroslavovi Peťkovi a dozorcovi 
elektro Ľubomírovi Turňovi.
   Veríme, že Bytový dom 
v Piesku bude výborným mies-
tom pre bývanie. Žiadosti o pri-
delenie bytu v tejto lokalite sú 
prijímané štandardne na pred-
písanom tlačive, ktoré po vy-
plnení žiadateľom a doplnení 

požadovaných informácií bude 
odovzdané v personálnom 
úseku – referáte starostlivosti 
o zamestnancov (Ing. Andrea 
Škultétyová, skultetyova@zel-
po.sk, telefón 048/6452818). 

Foto: I. Kardhordová
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Ing. Tomáš Škantár

T. Kubej
noviny@zelpo.sk

   Dňa 13. apríla bolo prevádzkar-
ni oceliareň do trvalého užívania 
odovzdané nové zariadenie na 
výmenu, respektíve dopĺňanie 
grafitových elektród do EAF pece 
nazývané „jointer“. 
   Spojenie elektród v peci je za-
bezpečené pomocou závitu, ide o 

Siedmy ročník súťaže medzi zmenami
v koľajovej doprave

Už siedmy rok prebieha v ak-
ciovej spoločnosti Železiarne 
Podbrezová súťaž medzi pra-
covnými zmenami vo výrobných 
a obslužných prevádzkarňach, 
do ktorej sú zapojené pracovné 
kolektívy kategórie „R“ z oceliar-
ne, valcovne bezšvíkových rúr, 
ťahárne rúr, centrálnej údržby, 
energetiky, dopravy a 
odboru riadenia kva-
lity. Kritériá súťaže sú 
zamerané na kvalitu, 
výsledky hospodá-
renia, dodržiavanie 
zásad bezpečnosti pri 
práci a reklamácie, 
a sú vyhodnocované 
a zverejňované na 
vývesných tabuliach 
prevádzkarní. Ako každý rok, aj 
teraz vám predstavujeme víťaz-
né kolektívy jednotlivých pre-
vádzkarní.
O priebehu súťaže v koľajovej 
doprave nás informoval jej ve-
dúci Ing. Jozef Siman:
Ako pokračovala súťaž medzi 
zmenami v roku 2017?
   - Súťaž medzi zmenami prebie-
hala podobne ako v roku 2016 
bez výrazných zmien. Naďalej 
boli sledované kľúčové kritéria 
súťaže, ktorými sú bezpečnosť, 
nehodové udalosti a včasnosť ob-
sluhy.
Kritériá súťaže sú rovnaké ako 
každý rok alebo pribudli v minu-
lom roku nové hodnotiace prv-

CNC sústruh od Českej firmy M 
MOOS je určený ako náhrada za 
dve zariadenia pracujúce už od 
spustenia prevádzky v linke na 
úpravu a renováciu tŕňových tyčí 
v prevádzkarni valcovňa rúr. 
   Vďaka zvýšenému úsiliu zamest-
nancov valcovne rúr a centrálnej 

údržby sa podarilo eliminovať 
nečakané problémy, ako naprík-
lad riešenie presnosti ustavenia 
dopravníka, upnutie obrábaného 
kusu a nahadzovanie na dopravník 
a podobne. 
   Sústruh sme uviedli do prevádz-
ky v priebehu apríla a v súčasnosti 
je v plnej prevádzke. Prepojenie 

ky?
   - Hlavné kritériá pre železnič-
nú dopravu boli ponechané tak, 
ako boli nastavené v roku 2016. 
Naďalej sú sledované základné 
kritéria súťaže, ktorými sú riadia-
ca činnosť zmenového majstra, 
dodržiavanie zásad BOZP a pre-
vádzkových predpisov, plnenie 

prepravných požiada-
viek, dopravné nehody 
na dráhe a incidenty 
zapríčinené dopravnou 
obsluhou, udržiavanie 
poriadku na pracovisku 
a pracovné úrazy a sta-
rostlivosť o hnacie drá-
hové vozidla v železnič-
nom parku koľajových 
vozidiel.

Čo najviac ovplyvňovalo priebeh 
súťaže?
   - Ako vždy, najväčší vplyv na 
priebeh súťaže medzi zmenami 
majú samotní pracovníci kate-
górie R, a to svojim prístupom 
k plneniu požadovanej obsluhy 
z iných prevádzkarní Železiarní 
Podbrezová a.s. Hlavný dôraz pri 
vykonávaní obslúh je kladený na 
včasnosť a dodržiavanie pracov-
nej a technologickej disciplíny 
jednotlivých posunujúcich diel-
cov a výhybkárok, čo má priamy 
vplyv na bezpečnosť, úrazovosť a 
nehodovosť strediska železničnej 
dopravy. Značný vplyv na získanie 
bodov má aj organizačná činnosť 
príslušného majstra železničnej 

dopravy.
Predstavíte nám víťazný kolektív 
za rok 2017?
   - Minuloročným víťazom súťaže 
medzi zmenami sa stala zmena B 
pod vedením zmenového majstra 
Miroslava Ťažkého. Víťazná zme-
na získala 9 390 bodov z celkové-
ho počtu 9 600 bodov. Ďakujem 
víťaznému kolektívu za zodpo-

Zariadenie
na výmenu elektród EAF pece

Jo
in

te
r

Naklápací stojan

skrutkovanie elektród. Zariadenie 
dodala talianska firma Piccardi, 
ktorej výroba je špecializovaná 
pre tento druh strojov dodávaných 
výlučne pre hutnícky priemysel. 
Zariadenie bolo za účasti technika 
z firmy Piccardi oživované a tes-
tované už od 11. apríla a počas 
týchto dní boli odborne zaškolení 
pracovníci z obsluhy a údržby z via-
cerých pracovných zmien. Celý 
proces prebehol hladko, bez výraz-
ných komplikácií. 
   S použitím jointera a mostového 
žeriavu v oceliarni môžeme elek-
tródy do pece dopĺňať diaľkovo 
a automatizovane, bez potreby 
zásahu zamestnancov prevádzky 

v nebezpečných priestoroch nad 
pecou. Zariadenie funguje v auto-
matickom alebo manuálnom móde 
a nad pec je presúvané za pomoci 
mostového žeriavu. 
   Na naloženie elektródy do join-
tera sa používa naklápací stojan, 
ktorý bol taktiež vyrobený a doda-
ný firmou Piccardi. Stojan slúži na 
skladovanie elektród a ich preklá-
panie z horizontálnej do vertikálnej 
polohy, čo je východzia poloha pre 
naloženie elektródy do jointera. 
   Ďakujem všetkým zúčastneným 
kolegom z prevádzok Vo a Tcú, kto-
rí pomohli zrealizovať túto inves-
tičnú akciu a želám oceliarom veľa 
úspešných závitov.

Ing. Peter Babčan + foto

Sústruh na opracovanie 
koncov tŕňových tyčí

sústruhu s dopravníkom umožnilo 
zautomatizovať časť linky. Okrem 
opracovania koncov tŕňových tyčí 
vznikol demontážou oboch sústru-
hov dostatočný priestor pre reno-
vovanie aj tlačnej tyči. Vzhľadom 
na jej dĺžku dvadsaťdva metrov to 
v našich podmienkach doposiaľ 
nebolo možné. 
   V prípade potreby je možné za-

riadenie využiť aj na ukosovanie 
rúr a na úpravu iných náradí, nap-
ríklad tŕň dierovacieho lisu či iných 
náhradných dielcov. 
   Sústruh je pre spoločnosti veľ-
kým prínosom, pretože zvýši nie-
len presnosť obrábania, ale aj bez-
pečnosť práce na zariadení a v jeho 
okolí.

vedný prístup k plneniu pracov-
ných úloh.
Čo pripravujete a čím prekvapíte 
súťažiacich v tomto roku?
  - Momentálne neplánujem 
pridávať žiadne nové prvky do 
medzi zmenovej súťaže, nakoľko 
prvky, ktoré už obsahuje, sú veľ-
mi dobre vyvážené a prakticky 
odskúšané už po niekoľko rokov. 

Pokiaľ by si to zmeny a prispô-
sobovanie sa prevádzkovým 
podmienkam vyžadovali, tak do 
budúcnosti to nevylučujem. Na 
záver chcem poďakovať všet-
kým pracovníkom železničnej 
dopravy, ktorí svojim prístupom 
k práci prispievajú k bezpečnosti 
a k dobrým vzťahom na praco-
visku.

Víťazná zmena B objektívom I. Kardhordovej
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Mgr. Katarína Tajbošová

Ing. Peter Bella, PhD.

   Vnútorná legislatíva sa dotýka 
všetkých oblastí činnosti Železiar-
ní Podbrezová a.s. a je záväzná pre 
zamestnancov, ktorí v zmysle jej 
ustanovení vykonávajú jednotlivé 
činnosti. Preto je nevyhnutné, aby 
bola vždy platná a aktuálna. Zoznam 
platnej riadiacej dokumentácie je 
vydaný ako dokument  D-05/2018 
Vestník – Individuálne riadiace akty, 

Koncom mája sa v našich sú-
kromných školách uskutočnila 
záverečná prezentácia ku kon-
čiacim sa projektom, ktoré sú 
financované prostredníctvom 
programu Európskej únie Eras-
mus+ Kľúčová akcia – Vzdelá-
vanie jednotlivcov.
   Počas letných prázdnin 2017 
sa v rámci projektu „Otvorme 
sa svetu. My&Vy.“ zúčastnili tri 
učiteľky Súkromného gymnázia 
Železiarní Podbrezová štruk-
túrovaných kurzov v zahraničí, 
ktoré úzko súvisia s profiláciou 
a cieľmi školy. Ako prvá vyces-

Dňa 7. apríla sa v Sabinove kona-
li Majstrovstvá Slovenska v kul-
turistike dorastencov, na ktorých 
mala Podbrezová svoje „želiezko 
v ohni“. V kategórií do 70 kilo-
gramov na podujatí štartoval Se-
bastian Grísnik, študent tretieho 
ročníka Súkromnej strednej od-
bornej školy hutníckej Železiarne 
Podbrezová. 

   V deväťdesiatych rokoch dvad-
siateho storočia došlo k oživeniu 
hudobného diania v Podbrezovej 
vznikom mažoretkovej a tanečnej 
skupiny pri ZK OZK KOVO, pod ve-
dením Márie Weissovej a Miroslava 
Procházku.
   Svedomitá príprava členov dycho-
vej hudby prinášala aj zaslúžené 
ovocie. Od roku 1984 bola podbre-
zovská dychovka pravidelne víťazom 
okresných súťaží. Absolvovala štyri 
nahrávky v Slovenskom rozhlase a 
oživenie hudobníkom prinieslo aj 
účinkovanie v dvoch televíznych fil-
moch: Druhý dych a Zastavený čas, 
ktoré nakrútila Slovenská televízia. 
Obidva filmy boli v réžii Tomáša 
Hučka. Na krajských prehliadkach 
v Lučenci, Handlovej, Turčianskych 

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

Individuálne riadiace akty generálneho riaditeľa ŽP a.s. 
Opatrenie č. 03/2018 Opatrenia na zníženie záťaže teplom v let-

nom období
Opatrenie č. 04/2018 Technicko-organizačné opatrenia na letné 

obdobie

Organizačné normy
Smernica S-271/2018
revízia 4, zmena I

Organizačné normy, individuálne riadiace 
a informačné akty

Smernica S-301/2017
revízia 5, zmena II

Bezpečnosť a  ochrana zdravia pri práci

Smernica S-423/2018
revízia 2, zmena 0

Činnosť vstupnej, medzioperačnej a výstup-
nej kontroly výrobných prevádzkarní

Smernica S-426/2016
revízia 1, zmena I

Činnosť vstupnej kontroly

Smernica S-439/2015
revízia 3, zmena III

Technicko-technologická dokumentácia

Smernica S-445/2018
revízia 2, zmena 0

Systém riadenia kvality výrobkov dodaných 
zákazníkom na ďalšie spracovanie

Smernica S-491/2018
revízia 2, zmena 0

Plánovanie kvality 

Pokyn  PO-006/2016
revízia 1, zmena II

Zabezpečenie čistenia a kontroly komínov

Pokyn  PO-185/2018
revízia 2, zmena 0

Zber odpadového papiera v Železiarňach 
Podbrezová  a.s.

Právny odbor – referát  organizácie
a vnútornej  legislatívy

INFORMUJE
Ing. Soňa Roštárová informačné akty a organizačné nor-

my a zároveň je zverejnený v  elek-
tronickej forme na nižšie uvedenej 
adrese.
   V tejto rubrike právny odbor – re-
ferát organizácie a vnútornej legis-
latívy informuje o riadiacej doku-
mentácii vydanej v predchádzajú-
com mesiaci. V máji boli zverejne-
né, resp. zverejnené a vydané

* čitateľská súťaž * čitateľská súťaž * čitateľská súťaž *

Stoosemdesiate výročie našej dychovky
Z archívnych podkladov spracoval
T. Kubej

Tepliciach či Bojniciach orchester 
prekvapil svojím žánrom a novým 
repertoárom.
   Vystúpenie dychovej hudby v Bra-
tislave naznačilo, že orchester sa 
neuspokojí s účinkovaním len na 
domácom území. Vystúpenie v za-
hraničí sa stalo skutočnosťou v júni 
1993, keď sa podbrezovský orches-
ter zúčastnil festivalu rakúskych dy-
chových hudieb vo Viedni. Okrem 
samotného koncertu v Pratersterne 
a nahrávaní pre rakúsku televíziu, 
účinkovala hudba na spoločnom 
koncerte pred viedenskou radnicou 
za účasti viac ako dvoch tisícok mu-
zikantov.
   Činnosť orchestra presiahla rá-
mec regiónu. Stabilná a zlepšujúca 
sa úroveň hudby, najmä v tomto 
desaťročí, neunikla pozornosti re-
publikových orgánov. Slovenským 

hudobným fondom bola v roku 1993 
podbrezovskej dychovej hudbe ude-
lená „Cena Karola Pádivého“ pre rok 
1992, ktorú v prvých októbrových 
dňoch prevzal v Bratislave kapelník 
Peter Zaoral.
Otázka č. 10: V akých dvoch tele-
víznych filmoch účinkovali členovia 
dychovej hudby?
Správne odpovede posielajte do 
redakcie Podbrezovan do desiatich 
dní od vydania. Nezabudnite uviesť 
kontakt. Žrebovať budeme v kaž-
dom čísle.

Zahraničné kurzy s cieľom skvalitniť výučbu v našich školách
tovala na zahraničnú mobili-
tu Mgr. Jana Syčová a absolvo-
vala kurz s názvom „Oživovanie 
britskej kultúry (Bringing British 
Culture to Life)“ v anglickom 
Cambridge. Kurz „IKT zručnosti: 
využívanie technologických ná-
strojov (ICT Skills:  Making Use 
of Technology Tools)“ na Malte 
v meste St. Julian´s absolvovala 
Mgr. Martina Roľková a posled-
nou mobilitou tohto projektu 
bol kurz s názvom „Projektový 
manažment pre medzinárod-
né výmenné pobyty v Európe 
(Projekt management für in-
terkulturelle Austauschprojek-

te in Europa)“ v portugalskom 
meste Porto – Maia, ktorého sa 
zúčastnila Mgr. Katarína Tajbo-
šová.
   Zo Súkromnej strednej odbor-
nej školy hutníckej Železiarní 
Podbrezová sa štruktúrovaných 
kurzov v zahraničí počas leta v 
rámci projektu „Spolu sme lep-
ší“ zúčastnili štyria učitelia. Za-
čiatkom letných prázdnin absol-
vovala Mgr. Katarína Tajbošová 
„Kurz pre učiteľov nemeckého 
jazyka (Deutschlehrerkurs)“ vo 
Viedni v Rakúsku. Mgr. Romana 
Sujová sa zúčastnila kurzu „Edu-

kačné technológie dnes (Educa-
tional Technologytoday)“ v an-
glickom Cambridge. Ing. Juraj 
Pôbiš absolvoval kurz s názvom 
„Projektový manažment pre 
medzinárodné výmenné poby-
ty v Európe (Project manage-
ment forcross-cultura lexchan-
ge projects in Europe)“ v meste 
Porto-Maia, v Portugalsku a ako 
posledná vycestovala na zahra-
ničnú mobilitu Ing. Marta Oro-
línová a absolvovala kurz „Kurz 
metodiky vyučovania jazykov 
(Language Teaching Methodo-
logy Courses)“ na Malte v mes-

te St. Julian´s.
   V záverečnej prezentácii po-
dali účastníci kurzov informácie 
o naplnení cieľov jednotlivých 
projektov a aký dopad mal pro-
jekt na žiakov, školu a samot-
ných účastníkov kurzov a do 
akej miery sa naše školy vďaka 
projektom Erasmus+ internaci-
onalizujú a otvárajú smerom do 
zahraničia. Zároveň sme chceli 
ostatných motivovať k účasti a 
práci na podobných projektoch, 
aby sa skvalitnila výučba a úro-
veň oboch škôl a mohlo rásť aj 
naďalej ich dobré meno.

Mladý šampión v kulturistike
   Sebastian tu potvrdil svoju výbor-
nú formu a v uvedenej kategórii 
vybojoval krásne prvé miesto. Ta-
kisto spĺňal váhovo-výškový limit 
pre kategóriu „klasická kulturistika 
open“, takže zabojoval aj v tejto 
kategórii a výsledkom bol zisk ďal-
šej, bronzovej medaily. Povzbu-
dený výsledkami zo Sabinova išiel 
Sebastian zbierať skúsenosti na 
Majstrovstvá Slovenska juniorov 

v Hnúšti, ktoré sa 
konali dva týždne 
po majstrovstvách v 
Sabinove. Umiestnil 
sa na šiestom (kul-
turistika do 70 kilo-
gramov) respektíve 
štvrtom mieste (kla-
sická kulturistika do 
175 centimetrov), 
no jeho súperi boli 
podstatne starší, vo 
veku 19 až 23 rokov. 
   Na oboch maj-
strovských súťažiach 
Sebastian reprezen-
toval oddiel Fitness 
klub Štiavnička ŠK 
Železiarne Podbre-
zová a.s. Jeho sú-
časným trénerom 
je Ing. Peter Bella, 
PhD., výskumno-vý-
vojový pracovník ŽP 
VVC s.r.o. a dlhoroč-
ný úspešný repre-
zentant SR v klasic-
kej kulturistike. 

   Hoci sú Sebastianove medailové 
úspechy vo farbách ŠK Železiarne 
Podbrezová tým najkrajším po-
ďakovaním za podporu zo strany 
vedenia ŽP a.s. a Nadácie Žele-
ziarne Podbrezová, predsa len 
chceme opätovne vyjadriť našu 
vďačnosť za dôveru, ktorú vložili 
do mladého športovca. Veríme, 
že Sebastian svoj veľký športový 
talent ďalej zúročí a svojím poc-
tivým prístupom a s podporou zo 
strany ŽP a.s. dosiahne ešte mno-
ho pekných umiestnení.

Športu zdar!Sebastian Grísnik získal titul dorasteneckého majstra 
Slovenska v kulturistike
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Základné kolo
   Vo štvrtok 17. mája začal základ-
ným kolom 21. ročník futbalové-
ho turnaja „O pohár generálneho 
riaditeľa Železiarní Podbrezová  
a.s.“, na ktorom sa zúčastnilo de-
vätnásť družstiev žiakov prvého 
stupňa zo základných škôl v ok-
rese Brezno. Hosťami turnaja boli 
žiaci z Brusna a Hnúšte.
   Jednotlivé školy boli rozdelené 
do troch skupín a vo vzájomných 
zápasoch zviedli zaujímavé súboje 
o postup do finálového turnaja. 
Zápasy základného kola boli odo-
hrané na ihrisku v Podbrezovej – 
časť Skalica a v Brezne na starom 
ihrisku a mestskom štadióne. Vo 
vyrovnaných zápoleniach v jed-
notlivých skupinách sa nakoniec 
z postupu do finále tešili žiaci ZŠ 
s MŠ Pionierska 2 Brezno, ZŠ Klá-
ry Jarunkovej – Podbrezová a ZŠ 
Čierny Balog – Jánošovka. 

Finálové kolo
   O týždeň neskôr, v piatok 25. 
mája, bolo odohrané na Mest-
skom štadióne v Brezne finálové 
kolo futbalového turnaja „O pohár 
generálneho riaditeľa Železiarní 
Podbrezová a. s.“, kde si zmerali 
sily tri najlepšie celky, ktoré postú-
pili zo základného kola. Ceny pre 
finalistov boli 500, 400 a 300 eur, 
v závislosti od konečného umiest-

Július SZöKE

Futbalový turnaj  „O pohár generálneho riaditeľa Železiarní  Podbrezová a.s.

Vo vyrovnanom a kvalitnom finálovom kole zvíťazili žiaci z Brezna
T. Kubej
noviny@zelpo.sk

Finalisti 21. ročníka turnaja „O Pohár generálneho riaditeľa Železiarní Podbrezová a.s.“ objektívom I. Kardhordovej

Chlapci na ihrisku bojovali o každú loptu.                                Foto: I. Kardhordová

Najlepší hráč turnaja Š. KOŠTIAĽ Najlepší brankár turnaja M. MURáNSKy Andrej SMéKAL Jozef MORES

nenia. Každé zúčastnené mužstvo 
v základnom kole získalo pre svoju 
školu 100 eur. Vo finálovom kole 
sa hralo 2x15 minút systémom 
každý s každým. Po napínavých 
a pekných zápasoch sa z víťazstva 
po roku opäť tešili žiaci ZŠ s MŠ 
Pionierska 2 Brezno, na druhom 
mieste skončila ZŠ Čierny Balog – 
Jánošovka a bronz získali žiaci ZŠ 
Kláry Jarunkovej z Podbrezovej. 
Okrem mužstiev boli ocenené aj 
najlepšie individuálne výkony, kde 
sa vyhodnocovali najlepší hráč a 
brankár turnaja. Víťazné poháre a 
finančné odmeny odovzdali druž-
stvám koordinátor mládeže FK Že-
leziarne Podbrezová Jozef Mores a 
manažér mládeže Andrej Smékal.
Výsledky zápasov vo finálovom 
kole turnaja:
ZŠ s MŠ Pionierska 2 Brezno – ZŠ 
Čierny Balog – Jánošovka 4:2
ZŠ s MŠ Pionierska 2 Brezno – ZŠ 
Kláry Jarunkovej Podbrezová 4:3
ZŠ Kláry Jarunkovej Podbrezová – 
ZŠ Čierny Balog – Jánošovka 1:5
Konečné poradie:
1. ZŠ s MŠ Pionierska 2, Brezno
2. ZŠ Jánošovka, Čierny Balog
3. ZŠ Kláry Jarunkovej Podbrezová
Najlepší hráč: Šimon Koštiaľ – ZŠ  
Jánošovka, Čierny Balog
Najlepší brankár: Martin Murán-
sky – ZŠ s MŠ Pionierska 2, Brezno
Po skončení turnaja sme oslovili 
najlepších mladých futbalistov, 

ktorí získali individuálne ocene-
nia, aby sa s nami podelili o svoje 
dojmy z turnaja:
Šimon KOŠTIAL, Jánošovka Čier-
ny Balog – najlepší hráč turnaja
   - Turnaj sa mi veľmi páčil, bolo tu 
dobre, akurát ma mrzí ten jeden 
zápas, ktorý sme prehrali. Nečakal 
som, že budem najlepší hráč tur-
naja a keď vyhlásili moje meno, 
tak ma to prekvapilo, no zároveň 
aj potešilo. 
Martin MURÁNSKY, ZŠ Pionierska 
Brezno – najlepší brankár turnaja
- S turnajom som spokojný, lebo 
sme vyhrali. Potešila ma aj cena 
pre najlepšieho brankára, no ne-
čakal som, že to budem práve ja. 
Chytalo sa mi dnes dobre, aj keď 
ma mrzia niektoré góly, ktoré som 
dostal.

Organizátori o turnaji:
Andrej SMÉKAL, manažér mláde-
že FK Železiarne Podbrezová 
   - Oslovili sme dvadsať základ-
ných škôl z okresu Brezno, mali 
sme aj dvoch hostí – ZŠ Hnúšťa a 
ZŠ Brusno. Turnaja sa tento rok 
zúčastnilo devätnásť škôl, ZŠ Šu-
miac odhlásila účasť. Každý rok 
sme tu mali zatiaľ jednoznačnú 
záležitosť zo strany ZŠ Pionierska 
2 Brezno, sú tam športové triedy 
so zameraním na futbal a robia to 
tam naozaj kvalitne. Tento ročník 
sa mi páčil v tom, že výsledky boli 

viac vyrovnané a víťaz vôbec ne-
bol od začiatku jasný.
Jozef MORES, koordinátor mláde-
že FK Železiarne Podbrezová
   - Hlavný význam turnaja je, aby 
sme vrátili deti na športoviská, 
nech nesedia len zatvorené v ško-
lách a triedach. Nech športujú, 
behajú, zabávajú sa a nech si me-
dzi sebou zasúťažia. Dnes tu bola 
krásna atmosféra, a to nielen na 
ihrisku, ale aj na tribúnach. Keď 
vidíme to nadšenie detí, ako sa 
navzájom povzbudzujú, tak člo-
veku až duša zaplesá. Ďalšia a nie 
menej podstatná časť, je nájsť pre 
náš región talentovaných chlap-
cov, ktorých by sme vedeli zapo-
jiť do nášho klubu. Dnes sme tu 
videli kvalitné zápasy a vynikli aj 

niektorí jednotlivci, takže určite je 
z čoho vyberať.
Július SZÖKE, koordinátor prípra-
viek FK Železiarne Podbrezová
   - Toto je vyvrcholenie celého tur-
naja, už minulý týždeň sme hrali 
prvé kolo a víťazi troch skupín sa 
dostali až sem. Dnešný turnaj mal 
veľmi vysokú úroveň, všetky tri 
mužstvá boli vyrovnané, výsledky 
boli tesné. Na tomto turnaji hrá-
vajú chlapci, ktorých už poznáme, 
no nájdu sa aj takí, ktorých práve 
vďaka tomuto turnaju objavíme. 
Pár rokov dozadu to bol Matej 
Kochan, ktorý prešiel celou našou 
prípravou, od žiakov cez dorast až 
k mužom a momentálne pôsobí 
v MFK Ružomberok.
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Jedálny lístok
4. – 10. 6. 2018

Jedálny lístok
11. – 17. 6. 2018

Pondelok
Polievky: terchovská, mrkvová s 
pórom, pečivo.
● Bravčové mäso na rasci, tarhoňa, 
šalát ● Jarné kuracie stehno, ze-
miaky ● Furmanské halušky ● Ra-
cio šalát, pečivo ● Morčacie prsia 
na hrášku, mrkvový šalát ● Kysnutý 
koláč marhuľový, kakao ● Bageta 
Apetito ● Ovocný balíček.

Utorok
Polievky: stupavská zabíjačková, 
karfiolová, pečivo.
● Hovädzí guláš maďarský, knedľa 
● Bravčové stehno záhradnícke, 
ryža, šalát ● Torteliny so šunkou, 
syrová omáčka ● Šalát brokolicový 
s kuracím mäsom a olivami, pečivo 
● Zemiakový paprikáš, paradajko-
vý šalát ● Škoricové osie hniezda, 
kakao ● Bageta Gurmán ● Mliečny 
balíček.

Streda
Polievky: fazuľová kyslá, roľnícka, 
pečivo.
● Vyprážaný morčací rezeň ovčiar-
sky, zemiaková kaša, uhorka ● Jele-
nie ragú s brusnicami, cestovina ● 
Klužská kapusta ● Windsorský ša-
lát, pečivo ● Hubové rizoto, uhor-
kový šalát ● Pečené buchty so sliv-
kovým lekvárom, kakao ● Bageta 
moravská ● Ovocný balíček.

Štvrtok
Polievky: slepačia, goralská, peči-
vo.
● Hovädzia roštenka cigánska, 
ryža, šalát ● Bravčový rezeň sikul-
ský, knedľa ● Ryba na vidiecky spô-
sob, zemiaky, šalát ● Šalát zo suro-
vej zeleniny s jogurtom, pečivo ● 
Ohnivé kuracie stehno orientálne, 
zeleninová obloha ● Zapekané pa-
lacinky s tvarohom ● Bageta s ku-
racím mäsom ● Mliečny balíček.

Piatok
Polievky: držková, pohronská, pe-
čivo.
● Kuracie prsia na smotane s hli-
vami, cestovina ● Hovädzí rezeň 
obaľovaný, zemiaky, šalát ● Úde-
né mäso, hrachová kaša, uhorka, 
chlieb ● Lahôdkový šalát, pečivo ● 
Zapekaná brokolica s tofu ● Šúľan-
ce s makom ● Bageta syrová ● 
Ovocný balíček.

Sobota
Polievka: hrachová so salámou, 
pečivo.
● Bravčová pečienka sedliacka, 
červená kapusta, knedľa ● Mor-
čacie soté na čínsky spôsob, ryža, 
šalát ● Bageta Apetito.

Nedeľa
Polievka: brokolicová dánska, pe-
čivo.
● Pečená krkovička na cesnaku, ze-
miaky, cvikla ● Hovädzia pečienka 
milánska, cestovina ● Bageta mo-
ravská.

Pondelok
Polievky: mexická, krupicová so ze-
leninou, pečivo.
● Goralská pochúťka, knedľa ● 
Kuracie prsia na lesných hríboch, 
ryža, uhorka ● Ravioly so syrom, 
paradajková omáčka ● Parížsky 
šalát, pečivo ● Kelový karbonátok, 
zemiaky, šalát ● Šišky s džemom, 
kakao ● Bageta s pikantným mä-
som ● Mliečny balíček.

Utorok
Polievky: zeleninová, prešporská, 
pečivo.
● Hydinové ražniči, zemiaky, šalát 
● Bravčový perkelt, cestovina ● 
Kuracie stehno so zeleninou, špe-
nátové rezance ● Pikantný syrový 
šalát, pečivo ● Zapekané zemiaky 
s pórom ● Buchty na pare s nute-
lou, maková posýpka, kakao ● Ba-
geta Apetito ● Ovocný balíček.

Streda
Polievky: kapustová s klobásou, 
francúzska, pečivo.
● Plnený bravčový závitok, ryža, ša-
lát ● Hovädzia pečienka sviečková, 
knedľa ● Restovaná kačacia pečeň, 
hrášková ryža, cvikla ● Pestrý ces-
tovinový šalát ● Zapekaná ryba so 
šampiňónmi, šalát z červenej ka-
pusty s kukuricou ● Muffiny s čo-
koládou, kakao ● Bageta s kuracím 
mäsom ● Mliečny balíček.

Štvrtok
Polievky: šošovicová kyslá, rascová 
s vajcom, pečivo.
● Pečené kuracie stehno, tarhoňa, 
kompót ● Vyprážaný syr, zemiaky, 
tatárska omáčka ● Baraní guláš, 
halušky ● Grécky šalát, pečivo ● 
Plnené hovädzie mäso, zeleninová 
obloha ● Rezancový nákyp s tvaro-
hom a jahodami ● Bageta morav-
ská ● Ovocný balíček.

Piatok
Polievky: krúpková, morčacia, pe-
čivo.
● Bravčová pečená krkovička, ka-
pusta, knedľa ● Hovädzí guláš 
mexický, ryža, šalát ● Zemiakovo-
bryndzové pirohy so slaninou ● 
Študentský šalát, pečivo ● Kuracie 
rezančeky, zelená fazuľka s baby 
mrkvou ● Hanácke koláče, kakao ● 
Bageta Gurmán ● Víkendový balí-
ček.

Sobota
Polievka: sedliacka, pečivo.
● Kuracie prsia na paprike, cesto-
vina ● Bravčový rezeň s broskyňou 
a syrom, zemiaky, šalát ● Bageta 
s pikantným mäsom.

Nedeľa
Polievka: údeninová, pečivo.
● Plnená paprika, knedľa ● Morča-
cie prsia na zelenine, ryža, uhorka 
● Bageta Apetito.

Za svetovými unikátmi nemusíte cestovať cez pol sveta

P. Motyčková
noviny@zelpo.sk

Múr, ktorý postavili obri

Odštartoval jún, začína sa obdo-
bie dovoleniek, ktoré je určené 
na regeneráciu nielen fyzického, 
ale aj psychického stavu človeka. 
Načerpávame nové sily, spozná-
vame nové miesta, ľudí, kultúru 
či gastronómiu. Mnohí máme 
sny o exotických alebo kultúrne 
významných miestach, ktoré by 
sme chceli navštíviť. Vedeli ste, 

že za svetovými raritami nemu-
síte cestovať ďaleko? Slovensko 
ponúka okrem krásnej prírody 
aj „repliky“ svetových unikátov. 
V najbližších číslach vám pred-
stavíme zaujímavé miesta a tipy 
na dovolenku alebo výlety, o 
ktorých ste (možno) nevedeli. 
Na svoje si prídu milovníci turis-
tiky, histórie, mytológie, ale aj 
tí, ktorí radi len tak polihujú pri 
vode. Ak poznáte „tajné“ miesto 
na Slovensku, ktoré stojí za to vi-
dieť, môžete nám svoj tip zaslať 
na adresu: noviny@zelpo.sk.  
   Ako prvý vám predstavíme Val 
obrov, zvaný aj „slovenský čínsky 
múr“ či „čertov múr“. Je to sloven-
ský unikát, no predsa o ňom veľa 
ľudí nevie. Ide o kamenno-zemný 
útvar, tiahnuci sa od vrchu Sitno 
cez Štiavnické vrchy, až po rieku 
Ipeľ. Jedna časť dokonca začína pri 
ústí Hrona a končí niekde pri Žar-
novici. Existujú však aj schematic-
ké nákresy, ktoré val naznačujú od 
Dunaja, až po Žilinu.
   Odhadovaná dĺžka valu je približ-
ne osemdesiat kilometrov a po-
kračuje z východného Maďarska, 
z valu nazývaného aj Sarmatský, 
ktorý by mal siahať až niekde do 
Poľska. Podobné valy sa nachá-

dzajú aj v iných štátoch Európy. 

Prečo názov Val obrov? 
   Nikto nevie, kto ho postavil, za 
akým účelom, ani v ktorom roku. 
Odborníci ponúkli len niekoľko 
dohadov. Mohlo ísť o obranný val 
alebo o vytýčenie hraníc. Na nie-
ktorých miestach akoby obkoleso-
val les. 
   Existujú aj rôzne povesti o tom, 
že tento múr stavali obri, ktorí 

údajne na našom území bojovali 
s bohmi. Toto sa spomína v myto-
logických piesňach zvaných Eddy, 
kde s bohmi bojuje obor Surtr. 
Nemusí to byť celkom výmysel. 
„Obri“ kedysi skutočne žili, avšak 
nie ako mytologické bytosti, ale 
ako normálni ľudia. Potvrdzujú to 
aj viaceré nále-
ziská hrobiek, 
ktoré po tisíc-
ročia uchovali 
telá bojovníkov, 
ktorí merali od 
dvoch do dva 
a pol metra. 
Podobné nále-
zisko sa našlo 
aj pod Tatrami. 
Podľa archeoló-
gov spomínaná 
výška v tej dobe 
až taká abnormálna nebola. Ľudia 
boli kedysi vyšší a „zakrpateli“ až 
neskôr (v stredoveku bola výška 
priemerne vysokého chlapa okolo 
1,6 metra). Dnes sú už ľudia opäť 
vyšší.  
   Stará slovenská povesť hovo-
rí, že kamenný val postavili čerti, 
aby oddelili peklo od zeme. Ľudia 
tomu verili aj preto, že celý val bol 
obhorený, z toho pramení aj po-

menovanie „spečený val“. Neskôr 
vedci zistili, že pravdepodobne 
išlo o klasické vyhorenie, nakoľ-
ko bol val obkolesený drevenými 
hradbami. 
   Názov Val obrov potvrdzuje aj 
prvá zmienka z 13. storočia, kedy 
dostal názov Fossagiganteum, v 
preklade Val obrov. Jeho história 
je však ďalekosiahlejšia. V blíz-
kosti sa našli kamenné predmety, 
sekery, ktoré boli vyrobené okolo 

roku 5 000 pred naším leto-
počtom. Je Val obrov starší, 
ako egyptské pyramídy? 

Podobný
Čínskemu múru

   Prívlastok „slovenský čín-
sky múr“ dostal pre svoju 
dĺžku. Výstavba valu muse-
la byť zrejme veľmi dobre 
organizovaná. Nachádzajú 
sa v ňom miesta, kde sú 
prítomné veľké kamenné 
bloky, s ktorými musel ma-
nipulovať veľký počet osôb, 
nakoľko nemali v tej dobe 
pomocnú techniku podob-
nú tej dnešnej.
   Niektoré veci naznačujú, 
že v blízkosti valov boli kla-
sické obývané osady. Dôka-
zom je studňa vysekaná do 

skaly, ostatky železa na kameňoch 
alebo pozostatky mostov, či náz-
naky obydlia. V blízkosti sa obja-
vili aj umelo vybudované jaskyne, 
ktoré mohli slúžiť ako pivnice pre 
úschovňu potravín alebo ako spo-
mínané obydlia. Zaujímavosťou sú 
aj tunely vytesané do skál, ktoré 

mohli byť tajnými chodbami alebo 
skaly nepravidelného, opracova-
ného tvaru. 

Kde sa Val obrov nachádza? 
   K valu sa najlepšie dostanete 
z obce Pečenice, odkiaľ vedia náuč-
ný chodník, na ktorom sa dozviete 
viac nielen o vale samotnom, ale aj o 
miestnej faune a flóre. Pekný výhľad 
a zachovalú časť nájdete na vŕšku 
Vtáčnik pri Pečeniciach. Val tam má 

podobu vyvýšenej 
kamennej sutiny, 
miestami pripo-
mína širokú cestu, 
inde zase zvetraný 
múr. Veľkú časť 
valov použili oby-
vatelia aj na stava-
nie svojich domov. 
Zvyšky valu možno 
dodnes vidieť v 
chotároch tekov-
ských obcí.

Foto: B. Ovsená

Foto: mapio.net
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Všetko to začalo v júli 2016 na seminá-
ri v Drážďanoch. Naša učiteľka nemčiny p. 
Belková sa mohla vďaka projektu Erasmus+  
zúčastniť vzdelávacieho pobytu s názvom Ju-
gendbegegnungen – Mládežnícke stretnutia. 
A práve tam spoznala učiteľku Natáliu Burce-
va z Ruska.
     Celá naša trieda prejavila záujem spoznať 
nové deti z inej krajiny, a preto sme si s rus-
kými žiakmi  začiatkom roka 2017 začali do-
pisovať. Nie však po rusky či anglicky, ale po 
nemecky.
   Za krátky čas dostali naše tri učiteľky pozva-
nie do Ruska, do školy MID-Internat Junosť. 
Vymenili sme si niekoľko listov, pred Vianoca-
mi aj darčeky.

   Dňa 5. mája bol deň, kedy sme ich všetci 
s veľkým nadšením vítali pred našou školou. 
Deti bývali v našich rodinách, takže sme mali 
možnosť dobre sa spoznať. Jazyková bariéra sa 
úplne stratila, dorozumievali sme sa anglicko-
nemecko-rusko-slovensky.
   Za päť dní, ktoré u nás ruskí žiaci spolu so 
svojimi učiteľkami strávili, sme navštívili mno-
ho zaujímavých miest a ukázali im naše krásne 
Horehronie – Lesnícky skanzen vo Vydrove, sa-
laš v Zbojskej a Banskú Bystricu. Navštívili sme 
Mestskú knižnicu v Brezne, strávili sme spolu 
jeden deň v škole, spoločne sme pripravili kul-
túrno-športové popoludnie. Zažili sme spolu 
veľa nezabudnuteľných chvíľ a za pár dní sa 
z nás stali priatelia. Spoločný týždeň sme za-

končili rozlúčkovým večierkom, na ktorý sme 
pozvali aj svojich rodičov. Následné lúčenie 
pred školou bolo pre nás všetkých veľmi ťažké, 
ale plné nádeje, že sa ešte niekedy stretneme. 
   Touto cestou sa chceme poďakovať Nadácii 
Železiarne Podbrezová za finančný príspevok, 
vďaka ktorému sme mohli našich ruských ka-
marátov privítať, mestu Brezno, Rade rodičov 
školy a aj našim rodičom, ktorí nám vo všet-
kom pomáhali a ruským kamarátom sa na pár 
dní stali náhradnými mamami a otcami. V ne-
poslednom rade patrí poďakovanie za ochotu 
a taktiež finančnú pomoc vedeniu školy, ria-
diteľke Mgr. Beate Prečuchovej, ktorá s nami 
strávila spoločné chvíle a našim učiteľkám 
a učiteľom.                                         Kolektív 8.A

„Dotĺklo srdiečko, prestalo biť. Zavreli sa oči tvo-
je, nemôžeme na teba zabudnúť. Osud je krutý, 
nevráti, čo vzal. Zostali iba spomienky, v srdci 
žiaľ. Už niet návratu a ani nádeje, len cestička k 
hrobu nás k tebe zavedie. Kytičku kvetov na hrob 
ti môžem dať, spokojný spánok ti priať a s úctou 
spomínať.“
Dňa 15. mája  sme si pripomenuli druhé smut-
né výročie odvtedy, ako nás navždy opustila naša 
drahá  

Anna DANIELIČOVÁ z Podbrezovej. 
S láskou a úctou spomína celá rodina

...
„Hoci si odišla a niet ťa už medzi nami, v našich 
srdciach zostaneš navždy s nami. Už prešiel ten 
strašne smutný rok a ja za tebou plačem, stále, 
či je deň, či noc.“
Dňa 15. mája sme si pripomenuli prvé výročie, čo 
nás navždy opustila milovaná mama, stará mama, 
dcéra, sestra a manželka 

Mária ZÁZRIVCOVÁ z Brezna.
Spomíname na Teba stále s láskou,

vnučky Adelka, Anetka a ostatná rodina
...

„Keby sa dalo zavolať do neba, povedať ako smut-
no je bez teba. Keby sa dalo vrátiť čas, pohladiť, 
počuť tvoj hlas, stretnúť sa s tebou zas.“ 
Dňa 28. mája sme si pripomenuli nedožitých 95 
rokov manžela, otca, starého, prastarého a krstného otca

Viliama ŠKULTÉTYHO z Brezna.
S úctou a láskou na neho spomína

manželka Mária a celá rodina
...

„Odišiel tíško, už nie je medzi nami, no v srdciach 
našich stále žije spomienkami.“
Dňa 4. júna uplynie jedenásť rokov odvtedy, ako 
sme sa navždy rozlúčili s milovaným manželom, 
otcom, starým a prastarým otcom

Jánom BRAŠOM z Podbrezovej.
S láskou a úctou spomínajú manželka,

synovia s rodinami
...

„Stále je ťažko a smutno nám všetkým, nič už nie 
je také ako predtým. Všade okolo chýba tvoj hlas, 
mal si rád život, my teba a ty nás.“
Dňa 12. júna si pripomenieme smutný deň, kedy 
nás navždy opustil náš drahý manžel, otec, starý 
a prastarý otec 

Jozef CSORDÁŠ z Valaskej.
S láskou na neho spomíname

Vďaka učeniu sa cudzích jazykov máme nových
kamarátov z Ruska

ôsmaci zo ZŠ s MŠ Pionierska 2 Brezno s novými kamarátmi z Ruska
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Z podkladov zpfutbal.sk pripravil T. Kubej

Ing. Patrik Müller

FK Železiarne Podbrezová – FC ViOn Zlaté 
Moravce-Vráble1:0 (1:0)

   Štvrtkové popoludnie pred posledným 
zápasom sezóny 2017/2018 proti Zlatým 
Moravciam sme strávili spolu s trojicou 
hráčov v spoločnosti tretiakov a štvrtá-
kov zo ZŠ Jaroslava Simana vo Valaskej. 
Posledná beseda a prezentácia klubu v 
sezóne bola výbornou bodkou za prvým 
rokom projektu Futbalmania. Už úvodný 
nástup futbalistov do triedy plnej detí 
bol odmenený obrovským potleskom, aj 
napriek tomu, že všetci traja hráči sú sú-
časťou kádra FK Železiarne Podbrezová 
len od začiatku roka 2018. Zúčastnenými 
hráčmi boli – ukrajinský legionár Ilja Te-
reščenko, poľský útočník Jakub Wiezik a 
mladý stredopoliar Nicolas Mejri.
   Po úvodnom predstavení FK Železiar-
ne Podbrezová a projektu Futbalmania, 
ktorý už v okolitých obciach a školách 
spoznalo množstvo detí, prišlo pre žiakov 
najžiadanejšie predstavenie profesionál-
nych futbalistov. Atmosféru a náladu v 
triede plnej zvedavých detí odľahčil vždy 
usmiaty a pozitívne naladený Jakub Wie-

Skupina o titul
1. Trnava 32 20 4 8 41:28 64
2. Slovan Bratislava 32 17 8 7 58:37 59
3. Dunajská Streda 32 16 9 7 46:32 57
4. Žilina 32 17 2 13 63:51 53
5. Trenčín 32 15 6 11 75:47 51
6. Ružomberok 32 10 10 12 36:39 40

Skupina o udržanie
7. Nitra 32 11 12 9 33:29 45
8. Michalovce 32 11 8 13 35:34 41
9. Podbrezová 32 11 5 16 29:43 38
10. Zlaté Moravce 32 8 7 17 39:52 31
11. Senica 32 6 8 18 29:58 26
12. Prešov 32 5 11 16 22.56 26

Domácim víťazstvom sme zakončili sezónu

Gól: 15. Breznanik.
Posledné stretnutie sezóny otvorilo 
akrobatické zakončenie Breznanika 
mimo priestor brány, ale tento istý 
hráč o rovných desať minút neskôr 
zúžitkoval pas Tereščenka do váp-
na súpera na krížne zakončenie po 
trávniku k vzdialenejšej žrdi. Kováč 
zasiahnuť nedokázal (1:0). Násled-
ne mali šance aj hostia. V dvadsiatej 
minúte netrafil po nedorozumení 
v našich zadných radoch odkrytú 
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časť brány Ewerton. Z voleja zas 
parádne pálil Orávik, ranu pod brv-
no Kuciak končekmi prstov vytesnil 
nad. V druhom polčase mohol naše 
vedenie zvýrazniť Tereščenko. Po 
tom, ako sa dostal k lopte v malom 
vápne vystrelil iba do Mejriho a od 
tohto hráča sa lopta dostala do ru-
kavíc Kováča. Práve Mejri mal ďalšiu 
obrovskú možnosť, zblízka hlavou 
nechal vyniknúť Kováča. V závere 
Wiezik zoči-voči brankárovi ViOn-u 
neuspel, dorážka Viktora Mojžiša 

bola zastavená obrancom na čiare. 
Poľský útočník o minútu na to hla-
vičkoval po pase Turňu tesne vedľa. 
Posledný zápas celej sezóny sme tak 
vyhrali a upevnili si deviatu pozíciu 
v tabuľke.
Marek Fabuľa, tréner Podbrezovej: 
„Doma sme chceli tento posledný 
zápas zvládnuť a hráči k tomu dobre 
pristúpili, hlavne srdiečkom. Na stra-
ne hostí bola kvalita, chceli sme byť 
preto trpezliví a počkať si na šancu. 
Tá prišla v prvom polčase a využili 
sme ju. Mali sme aj ďalšie možnos-
ti, dokonca sme prekonali znovu 
Kováča, ale zastúpil ho spoluhráč 
na čiare. Škoda našich nevyužitých 
príležitostí, mohli sme duel dohrá-
vať v pokojnejšom tempe. Dal som v 
tomto zápase šancu aj dorastencom, 
bol to pre nich náročný test, takže i 
z tohto dôvodu ma teší, že sme toto 
stretnutie zvládli.“
FK Železiarne Podbrezová: Kuciak 
– Turňa, Krivák, Djordjevič, Mojžiš 
– Sedláček, Tereščenko – Breznanik 
(75. Jedinák), Mojžiš (84. Lepieš), 
Bernadina (6. Mejri) – Więzik.
FC ViOn Zlaté Moravce-Vráble: Ko-
váč – Horník, Pintér, Karlík, Pleva 
– Orávik, Bariš, Paixao da Silva, Bar-
tolomeu (46. Nikolić) – O. Šašinka – 
Harba (62. Urgela). O jediný gól zápasu sa postaral Michal Breznanik.                     Foto: A. Nociarová

Posledný zápas sezóny s výraznou podporou 
detí zo ZŠ vo Valaskej

zik, ktorý výbornou slovenčinou kom-
binovanou v niektorých momentoch s 
poľštinou vyčaril veľa detských úsmevov. 
Ešte lepšou slovenčinou sa prezentoval 
ukrajinský útočník Ilja Tereščenko, kto-
rého skromnosť si získala detskú dôveru. 
Mladý Nicolas Mejri nakoniec deti zau-
jal svojim príbehom odchovanca klubu 
a hráča, ktorý dostal príležitosť stať sa 
profesionálnym futbalistom. Najväčším 
prekvapením bola diskusia, ktorej kva-
lita a dĺžka bola výnimočná. Pod takou 
paľbou otázok sme ešte neboli. V závere 
besedy žiaci dostali pozvánky na sobotný 
duel proti Zlatým Moravciam, v ktorom 
práve deti zo ZŠ Jaroslava Simana vo 
Valaskej dostali možnosť fandiť hráčom 
Podbrezovej z rodinného sektoru Zelpo 
Arény.
   V sobotu robili spoločnosť deťom z 
Valaskej žiaci zo ZŠ Pionierska 2 Brezno, 
ktorí rovnako prejavili záujem o návšte-
vu zápasu a spoločne vytvorili výbornú 
futbalovú atmosféru, ktorá opäť raz do-
pomohla hráčom k zisku troch bodov na 

domácom trávniku. Pre deti bolo v rodin-
nom sektore pripravené, ako vždy, všetko 
potrebné na fandenie. Vlajky, rapkáče, 
choreografia pri nástupe hráčov na hra-
ciu plochu a spolupráca s fanklubom boli 
jednoznačne zvládnuté na výbornú. Od-
menou pre vyše tridsať detí po skončení 
zápasu bola opäť nekonečné podpisové 
šialenstvo, fotografovanie a výborná ná-
lada na trávniku v Zelpo Aréne. Mladí fa-
núšikovia si za svojho hráča zápasu zvolili 
Ilju Tereščenka, ktorý si deti získal svojou 
úprimnosťou už na štvrtkovej besede a 
zároveň zabodoval aj gólovou prihrávkou 
na víťazný gól. Na záver si spoločnú fotku 
s hráčmi urobili všetky deti a s úsmevom 
sa rozlúčili so sezónou 2017/2018, ktorá 
bola premiérová v projekte Futbalmania. 
   Za spoluprácu ďakujeme ZŠ Jaroslava 
Simana vo Valaskej, ktorá nám vyšla v 
ústrety pri organizovaní výjazdu na so-
botné ligové stretnutie a FK Železiarne 
Podbrezová a.s. za poskytnutý klubový 
autobus, ktorý dopravil deti z Brezna a 
Valaskej až do Zelpo Arény.

Foto: A. Nociarová


