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Z obsahu čísla
vyberáme:

Alkohol
na pracovisku
Alkohol za volantom je rovnako nebezpečný, ako alkohol na pracovisku. Pravidelné
kontroly, ktoré sú vykonávané v ŽP a. s.,
nie sú výmyslom zamestnávateľa, ale
vyplývajú zo zákona o ochrane zdravia pri
práci. Aj napriek tomu, v porovnaní s minulými rokmi, vzrástol počet zamestnancov, ktorí nastúpili do práce pod vplyvom
alkoholu. Je preto dôležité pripomenúť
si niektoré skutočnos , spojené s touto
problema kou.
ŽP Group

čítajte na 2. strane

O letné brigády
je veľký záujem

Letný pohľad na nový závod.

Foto: D. Smoleňová

S Ing. Annou Kováčovou, riaditeľkou ZANINONI, s.r.o.

Nedostatok pracovnej sily neobchádza ani dopravný trh,
aj napriek tomu bol prvý polrok veľmi úspešný

P. Motyčková
noviny@zelpo.sk

Pani riaditeľka, beží už ôsmy mesiac
tohto roka. Ako hodno te toto obdobie vo vašej spoločnos ?
- Prvý polrok ubehol
veľmi rýchlo. Každodenné obstarávanie prepráv
a pristavovanie vozidiel
na nakládku však nebolo
rutinnou záležitosťou a
samozrejmosťou. Na dopravnom trhu stále prevyšuje dopyt po voľných
dopravných kapacitách,
a to ako v cestnej, tak i v železničnej doprave, ktoré naša spoločnosť
zabezpečuje. Celú situáciu sťažuje
všeobecne známy problém nedostatku pracovnej sily, ktorý neobchádza ani tento sektor. Chýbajú vodiči,
disponenti, rušňovodiči, obslužný
personál v železničných nákladných

staniciach i skladníci. Táto skutočnosť
má veľký dopad nielen na podnikanie
dopravcov a ich ďalší rozvoj, ale aj na
nás zasielateľov, ktorí potrebujeme
prepravu tovaru zabezpečiť.
Naďalej pokračujú nové európske
legisla vne zmeny, ktoré
slovenským dopravcom
na medzinárodnom dopravnom trhu nepomáhajú byť konkurencieschopnejšími. Slovenskí
dopravcovia čelia opatreniam v podobe zákonov
o minimálnej mzde, povinnosti vykonávať bezpečnostné prestávky mimo kabíny
ťahača, náročnej administra vy, špeciálnych pravidiel a špeciﬁckých podmienok pre pohyb vozidiel a vykládku
tovaru v jednotlivých krajinách.
Situácia na dopravnom trhu je stále
zložitá, ale my musíme hľadať také
riešenia, aby sme splnili požiadavky

našich zákazníkov k ich maximálnej
spokojnos .
Darí sa vám plniť plány, ktoré ste si
stanovili na začiatku roka?
- Výsledky, ktoré sme dosiahli v prvom polroku, sú odrazom výbornej
situácie v objeme zákaziek v Železiarňach Podbrezová, keďže približne
deväťdesiatpäť percent prepráv zabezpečujeme buď priamo pre ŽP a.s.,
alebo pre jednotlivé distribučné spoločnos v rámci ŽP Group, prípadne
pre samotných zákazníkov kupujúcich
výrobky železiarní.
Hlavné naplánované ukazovatele
boli splnené a aj prekročené. Od začiatku roku 2018 do konca júna, sme
obstarali 4 395 prepráv po ceste aj po
železnici, za viac ako 6 miliónov eur
a so ziskom zodpovedajúcim uvedeným tržbám za predaj vlastných služieb. V porovnaní s prvým polrokom
minulého roku je to o 252 prepráv
viac a tržby sú vyššie o 414 síc eur.

Z uvedeného počtu realizovaných
prepráv bolo 3714 exportov do 21
krajín a 681 importov z 11 krajín na
Slovensko. Nami organizovaná železničná preprava predstavuje 31,5
tisíc ton tovaru na 599 vagónoch
smerujúcich najviac do Nemecka.
V prvom polroku sme zrealizovali 43
nadrozmerných prepráv, ktoré sú nielen zaujímavé, ale aj náročné, najmä
vo fáze prípravy samotnej prepravy.
Za uvedenými dosiahnutými výsledkami je potrebné vidieť zodpovedný prístup všetkých našich zamestnancov, na ktorých sa zákazníci,
skladníci, dispečeri alebo samotní
vodiči mnohokrát obracajú mimo ich
pracovného času. Pri našej činnos je
to ž potrebné väčšinu situácií riešiť
Pokračovanie na str. 3

Leto nie je len časom prázdnin a oddychu,
ale aj príležitosťou, ako si študen môžu
vylepšiť svoju ﬁnančnú situáciu. Železiarne Podbrezová takúto možnosť ponúkajú
každoročne a o brigády vo fabrike je stále
veľký záujem. Nasvedčuje tomu aj fakt,
že tento rok u nás pracuje stopäť brigádnikov, z toho je šesťdesiatsedem chlapcov
a tridsaťosem dievčat. Šancu dostávajú
prednostne žiaci našich súkromných škôl
a de zamestnancov, ktorí spĺňajú vekovú
hranicu osemnásť rokov.
Železiarne Podbrezová

čítajte na 4. strane

Jasenianska
kaskáda
V letnej edícií typov na zaujímavé miesta
v našom blízkom či širšom okolí vám
tentokrát priblížime významnú technickú
pamiatku Slovenska. Dozviete sa aj, že
nielen Kremnica môže mať prívlastok „zlatá“. Viac informácií o Jasenskej kaskáde,
jej využi a o ťažbe zlata v našom okolí
nám poskytol Ing. Václav Kortán.
Región

čítajte na 6. strane

Proti majstrovi
z Trnavy
sme bodovali naplno
V treťom kole sme nastúpili v domácej
Zelpo aréne pro úradujúcemu majstrovi
z Trnavy. Už v 6. minúte Turňa naviezol
loptu k hranici šestnástky a z jej rohu
skúsil technickú strelu k vzdialenejšej žrdi,
Wiezik ale na center nedosiahol. V 14. minúte Mikuš prvým dotykom uvoľnil pred
šestnástkou Trnavy voľného Obročníka,
jeho strela z prvej išla pod brvno a Rusov
ju vytlačil nad bránu.
FK ŽP

čítajte na 8. strane

Júlová stredná oprava vo valcovni rúr
Ing. Jozef Búlik,
vedúci prevádzkovej údržby valcovne rúr

Stredná oprava vo valcovni rúr sa
uskutočnila v termíne od 17. júla od
6. hod. do 20. júla do 14. hod. Trvala osemdesiat hodín. Limitujúcou
prácou z časového hľadiska počas
júlovej strednej opravy bola oprava
hydraulickej čas dierovacieho lisu,
kde bolo potrebné vymeniť piesnicu jeho vyrážača. Dôvodom nutnej
výmeny piestnice bola netesnosť,
čo z hľadiska spotreby oleja, ale aj
ochrany životného prostredia, bolo
nevyhnutné urobiť. Technologický
postup výmeny piestnice vyrážača
bol vopred spracovaný a premietnutý do časového harmonogramu.
Uvedenú prácu sa vďaka dobrej
pripravenosti a obetavosti našich
zamestnancov podarilo urobiť približne o tridsať hodín skôr, ako bolo

pôvodne naplánované v časovom
harmonograme pred strednou opravou. Ostatné opravárenské práce na
jednotlivých zariadeniach valcovne
rúr boli naplánované a zrealizované
v uvedenom časovom rozsahu.
V piatok, 20. júla, boli ukončené
opravárenské práce. V I. zmene po
ukončení prác boli postupne odistené jednotlivé zariadenia a v čase
od 7.30 do 12. hod. boli na všetkých
zariadeniach uskutočnené studené
skúšky. Na nožnici bol nastrihaný celý
dopravníkový pás pred karuselovou
pecou. Dopravníky od karuselovej
pece a v celom úseku teplej časti
trate boli odskúšané. Dierovací lis bol
odtlakovaný a plne sfunkčnený o 12.
hod. Od 12.30 do 13.30 hod. cez
pretlačovaciu stolicu, odvalcovačku
a pätnú dopravu prešla dvadsaťkrát
tŕňová tyč. Od 13. hod. boli urobené
teplé skúšky redukovne za pomoci

tzv. redukovania z boku. Bola odistená a odskúšaná horná a dolná
linka v úpravni rúr. Teplé skúšky boli
naplánované a zrealizované na začiatku II. zmeny. Prvá lupa cez výrobu
lúp prešla o 14.55 hod. V piatok, 20.
júla, v II. zmene bolo vyvalcovaných
v rámci teplých skúšok 867 kusov lúp.
Výraznejšie poruchy sa nevyskytli,
okrem pomalého chodu dávkovača
trňových tyčí pred pretlačovacou
stolicou. V III. zmene bol uvedený
problém odstránený. Počas soboty
a nedele, po strednej oprave, bola
trať v dobrej kondícii a nezaznamenali sme takmer žiadne poruchy nad
dvadsať minút.
Je potrebné poznamenať, že sme
zrealizovali len cielené najnutnejšie
naplánované opravárenské práce
na technologických zariadeniach
od poslednej decembrovej stredPokračovanie na str. 3

Víťaz štrnásteho kola čitateľskej súťaže
Vyžrebovali sme víťaza štrnásteho kola čitateľskej súťaže venovanej 180. výročiu
našej dychovej hudby. Žrebovali sme z úspešných riešiteľov, ktorí odpovedali, že
Dychová hudba Železiarní Podbrezová dostala na slávnostnom koncerte v roku 2003
cenu generálneho riaditeľa Národného osvetového centra, ktorou bola Výročná
medaila Daniela Gabriela Licharda. Správne odpovedala aj Ing. Andrea Fašková z
ťahárne rúr. Získava publikáciu o hrade Ľupča – Hrad Ľupča, Klenot Pohronia vo svetle
vekov, ktorú do súťaže venovalo Predstavenstvo Železiarní Podbrezová a.s. Výhercovi
blahoželáme a cenu si môže prísť prevziať do redakcie (t.č. 645/2711 resp. 2714).
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Zakrúžkujte číslo na stupnici podľa toho, ako ste v súčasnos spokojný s uvedenými pracovnými podmienkami: 1 (veľmi nespokojný), 2 (nespokojný), 3
(nerozhodný), 4 (spokojný), 5 (veľmi spokojný)
Náplň práce
1 - 2 - 3 - 4 - 5
Istota stáleho zamestnania
1 - 2 - 3 - 4 - 5
Bezpečnosť na pracovisku
1 - 2 - 3 - 4 - 5
Mzdové ohodnotenie práce
1 - 2 - 3 - 4 - 5
Ponúkané sociálne beneﬁty
1 - 2 - 3 - 4 - 5
Medziľudské vzťahy na pracovisku
1 - 2 - 3 - 4 - 5
Možnosť zvyšovania si kvaliﬁkácie
1 - 2 - 3 - 4 - 5
Možnosť pracovného postupu
1 - 2 - 3 - 4 - 5
Materiálne a technické vybavenie pracoviska
1 - 2 - 3 - 4 - 5
Nasledovné ukazovatele sa týkajú čerpania výhod zo sociálneho fondu. Zakrúžkujte číslo na stupnici podľa toho, ktoré osobne považujete za dôležité:
1 (bezvýznamné), 2 (málo dôležité), 3 (neutrálne), 4 (dôležité), 5 (veľmi dôležité)
Odmeny pri významných pracovných a životných jubileách
1 - 2 - 3 - 4 - 5

Alkohol na pracovisku má
ďalekosiahlejšie dôsledky, ako ste očakávali



Prieskum spokojnosti
zamestnancov

P. Motyčková
noviny@zelpo.sk

O tom, že má alkohol nega vne dopady
na zdravie človeka, písať azda ani netreba.
Málo ľudí si však uvedomuje následky,
ktoré môže mať na spoločnosť. Z prieskumu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorý bol vyhodnotený za rok
2017 vzišlo, že každá desiata nehoda bola
spôsobená vodičmi pod vplyvom alkoholu. Najrizikovejšie sú sviatky a predĺžené
víkendy. Alkohol za volantom je popritom rovnako nebezpečný, ako alkohol na
pracovisku. Pravidelné kontroly, ktoré sú
vykonávané v ŽP a. s., nie sú výmyslom
zamestnávateľa, ale vyplývajú zo zákona
o ochrane zdravia pri práci. Aj napriek tomu, v porovnaní s minulými rokmi, vzrástol počet zamestnancov, ktorí nastúpili do
práce pod vplyvom alkoholu. Je preto dôležité pripomenúť si niektoré skutočnos ,
spojené s touto problematikou. O ich
priblíženie sme požiadali Mgr. Petra Suju,
riaditeľa ŽP Bezpečnostné služby s. r. o.:
- Skutočnosť, že zamestnanec nesmie
nastupovať do práce pod vplyvom alkoholu, upravuje Zákonník práce a z neho
vyplývajúce vnútropodnikové predpisy,
predovšetkým Pracovný poriadok Železiarní
Podbrezová a. s., Smernica S-301 Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci, Smernica
S-356 Zákaz požívania alkoholických nápojov, omamných a psychotropných látok
a iné predpisy.
Podľa zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnos a ochrane zdravia pri práci a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v platnom
znení, je zamestnávateľ povinný sústav-

ne kontrolovať a vyžadovať dodržiavanie
právnych predpisov a ostatných predpisov
na zaistenie bezpečnos a ochrany zdravia
pri práci, zásad bezpečnej práce, ochrany
zdravia pri práci a bezpečného správania
na pracovisku a bezpečných pracovných
postupov. Okrem iného musí kontrolovať,
či zamestnanec nie je v pracovnom čase
pod vplyvom alkoholu, omamných alebo
psychotropných látok a či dodržiava zákaz
fajčenia v priestoroch zamestnávateľa (pre
fajčiarov sú vyhradené priestory).
V ŽP a.s. je prepracovaný systém na takto
zameranú kontrolu a ročne je vykonaných
viac ako trinásť síc kontrol. Kontroly nariaďujú a vykonávajú osoby, ktoré sú uvedené
v Smernici S-356, predovšetkým odborní
riaditelia a ostatní nadriadení, zamestnanci
Odboru bezpečnos a životného prostredia
a samozrejme aj zamestnanci ŽP Bezpečnostné služby s.r.o.
Je zamestnanec povinný podrobiť sa dychovej skúške?
- Podľa smernice S-356 sa musí každý
zamestnanec podrobiť kontrole na zistenie
alkoholu, ak je k tomu oprávnenou osobou
vyzvaný. Ak je výsledok kontroly pozi vny,
alebo zamestnanec odmietne kontrolu
vykonať, môže to byť, podľa Pracovného
poriadku ŽP a.s., považované za závažné
porušenie pracovnej disciplíny a môže to
byť aj dôvod na okamžité skončenie pracovného pomeru.
Aké sú ďalšie dôsledky okrem výpovede,
okamžitého skončenia pracovného pomeru či krátenia prémií?
- Tí, ktorí majú tendenciu nastupovať do
práce pod vplyvom alkoholu, by si mali
uvedomiť, že svojím konaním môžu ohroziť

nielen seba, ale aj ostatných kolegov. Do
pozornos dávam predovšetkým:
- § 289 Trestného zákona – Ohrozenie pod
vplyvom návykovej látky. Pozor, tento paragraf nehovorí len o vodičoch na cestách, ktorí
„nafúkajú“ viac ako jedno promile. Hovorí
o každom, „kto vykonáva v stave vylučujúcom spôsobilosť, ktorý si privodil vplyvom
návykovej látky, zamestnanie alebo inú
činnosť, pri ktorých by mohol ohroziť život,
alebo zdravie ľudí, alebo spôsobiť značnú
škodu na majetku“. Napríklad aj obsluha
žeriava, vyhradených technických zariadení
a podobne. Nemusí ani „nafúkať“, stačí,
keď takúto kontrolu odmietne. Trestom
môže byť odňa e slobody až na jeden rok,
za určitých okolnos je to až na päť rokov.
- ustanovenia Zákonníka práce, ktoré hovoria napríklad o ochrannej lehote pri
výpovedi, o odstupnom, o náhrade škody
spôsobenej zamestnávateľovi, o konaniach
v súvislos s pracovným úrazom alebo chorobou z povolania. Ak je v týchto prípadoch
„v hre alkohol“, vždy to bude v zásadný
neprospech zamestnanca.
- niektoré zákony viažu vydanie preukazov
odbornej spôsobilos aj na to, že činnos
nesmú byť vykonávané pod vplyvom alkoholu, a ak sú, môže to mať za následok
odobratie oprávnenia. Získať ho späť je
možné len po absolvovaní liečení, psychologických vyšetrení, školení a podobne, čo
sa môže zamestnancovi poriadne predražiť,
prípadne mu znemožniť ich získať späť
a pracovať.
A čo psychotropné látky?
- Toto všetko samozrejme pla aj v súvislos s omamnými a psychotropnými látkami. Len je to omnoho prísnejšie.

Vyplatenie ďalších miezd zamestnancom (dovolenková a vianočná mzda)
1 - 2 - 3 - 4 - 5
Vyššie odstupné
Vyššie odchodné do dôchodku
1 - 2 - 3 - 4 - 5



1 - 2 - 3 - 4 - 5

Možnosť doplnkového dôchodkového sporenia
1 - 2 - 3 - 4 - 5
Kvalita stravovania a poskytovanie výživových doplnkov
1 - 2 - 3 - 4 - 5
Odmeny darcom krvi

sa uskutoční v termínoch:
14. augusta (utorok) v čase od 8.30 do 15. hod.
v novom závode, v zasadačke ťahárne rúr.
15. augusta (streda) v čase od 8.30 do 15. hod.
v starom závode, v zasadačke budovy energe ky.
Zdravotná poisťovňa poskytne nasledovné služby:

1 - 2 - 3 - 4 - 5

 vyšetrenie kožných znamienok neinvazívnou metódou dermatovenerológom,
 vyšetrenia, merania - základné funkčné vyšetrenie respiračného systému spirometrom
(zisťuje sa vitálna kapacita pľúc), meranie množstva CO2 v dychu, meranie hladiny cholesterolu v krvi,
 registrácia do ePobočky, výmena preukazu zdravotného poistenia, kontrola nedoplatkov
zdravotného poistenia a ďalšie služby týkajúce sa zdravotného poistenia.
Na vyšetrenie sa nahláste na tel. čísle 5901
v Odbore bezpečnos a životného prostredia u Ing. J. Kochanovej.

Zdravotná starostlivosť o zamestnancov
(rehabilitačné pobyty a procedúry, wellness a pod.)
1 - 2 - 3 - 4 - 5
Možnosť návštevy športových poduja
(futbal, kolky, cyklis ka, biatlon a pod.)
1 - 2 - 3 - 4 - 5
Možnosť návštevy ponúkaných kultúrnych poduja
1 - 2 - 3 - 4 - 5
Ponuka letných táborov pre de zamestnancov
1 - 2 - 3 - 4 - 5

Deň zdravia
so zdravotnou poisťovňou

Poskytovanie zliav na rôznom poistení (cestovnom, privátneho majetku,
motorových vozidiel, zodpovednos za škodu spôsobenú pri výkone povolania)
1 - 2 - 3 - 4 - 5

sa uskutoční v termínoch:
12. septembra (streda) v čase od 8.30 do 15. hod.
v novom závode, v zasadačke ťahárne rúr.
13. septembra (štvrtok) v čase od 8.30 do 15. hod.
v starom závode, v zasadačke budovy energe ky.

Možnosť čerpať pohonné hmoty na zamestnaneckú palivovú platobnú kartu
1 - 2 - 3 - 4 - 5
Navrhnite ďalšie: ...............................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................

Zdravotná poisťovňa poskytne nasledovné služby:

Ak sa chcete zúčastniť žrebovania, vyplnený kupón odstrihnite a zašlite ho
spolu s anketou podnikovou poštou na referát psychológie ŽP a.s. najneskôr
do 10 dní od vydania tohto čísla. Jedného účastníka ankety vyžrebujeme
a odmeníme vecnou cenou.

Kupón

Prevádzkareň (odborný útvar): .................................................................................



Meno a priezvisko:................................................ Osobné číslo:...............................

 vyšetrenie kvantovým rezonančným analyzátorom, diagnos ckým prístrojom, ktorý po
ukončení testu poskytne až 38 správ o zdraví (vyhodno funkcie vnútorných orgánov –
pečeň, žlčník, obličky, pľúca a iné, vyhodno krvný cukor, lipidy, stopové prvky, vitamíny...)
- informa vna pomôcka pre všetkých, ktorí sa snažia o zmenu životného štýlu k lepšiemu,
UPOZORNENIE: Vyšetreniu sa nesmie podrobiť osoba s kovovými implantátmi v tele.
 poskytnu e informácií o právach a povinnos ach v oblas zdravotného poistenia, informácie ohľadom elektronickej zdravotnej karty, ak vácia ponúkaných služieb v informačnom systéme poisťovne.
Na vyšetrenie sa nahláste na tel. čísle 5901
v Odbore bezpečnos a životného prostredia u Ing. J. Kochanovej.

www.podbrezovan.sk

Zo sveta
ocele
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Júlová stredná oprava vo valcovni rúr
SOPK a Klub 500:
Ministerstvo financií
chce zbierať
citlivé údaje

Trump pochválil
clá voči Číne:
„Budeme omnoho bohatší,
než sme dnes“

Zdroj: TS

Hnonline.sk

Začiatkom augusta Trump požiadal
amerického obchodného splnomocnenca, aby preskúmal možnosť
zvýšiť plánované clá na čínsky tovar
v celkovej hodnote 200 miliárd dolárov ročne z pôvodne uvažovaných
10 percent na 25 percent.
Americký prezident Donald Trump
je presvedčený, že jeho stratégia v
oblas ciel voči Číne funguje omnoho lepšie, než sa očakávalo. „Clá fungujú podstatne lepšie, než ktokoľvek
predpokladal,“ uviedol Trump na
sociálnej sie Twi er. „Naša krajina
bude vďaka clám omnoho bohatšia,
než je dnes,“ dodal s tým, že „iba
hlupák by s tým nesúhlasil.“
Peking na to reagoval informáciou,
že je pripravený uvaliť na americký
tovar v ročnej hodnote 60 miliárd
dolárov clá vo výške od 5 do 25
percent.
USA už zaviedli clá na čínsky tovar,
zatiaľ na tovar v ročnej hodnote
34 miliárd USD. Ďalšie clá, a to na
produkty v celkovej hodnote 16
miliárd USD, vstúpia do platnosti
čoskoro. Čína medzitým zareagovala
na niektoré z týchto opatrení odvetnými clami.
Podľa niektorých ekonómov sú
však možnos Pekingu, čo sa týka
ďalších odvetných krokov, obmedzené, nakoľko do USA vyváža podstatne viac tovaru, než z nich dováža.
Ďalší sa ale domnievajú, že najmä
v súvislosti s dovozom skvapalneného plynu (LNG), čo je surovina,
ktorú Čína zaradila do najnovšieho
zoznamu produktov s uvažovanými
clami od 5 do 25 percent, sa situácia môže do budúcnos zmeniť v
neprospech USA.
Peking totiž v úsilí zlepšiť kvalitu ovzdušia postupne ustupuje od
využívania uhlia ako energe ckého
zdroja a stále viac prechádza na
plyn.

„Oceľová vojna“
sa prejavuje aj
v potravinárskom
priemysle
Pravda.sk

Známy nápoj Coca-Cola bude v
Spojených štátoch drahší. Nebol to
ziskuchtivý zámer jej výrobcu, ale
dôsledok rozhodnutia prezidenta
Donalda Trumpa zaviesť 10 percentné clo na dovážaný hliník, z ktorého
sú jej obaly.
Generálny riaditeľ firmy James
Quicey označil vynútené opatrenie
za nepríjemné, ale v súčasnej situácii sa mu ﬁrma nemohla vyhnúť.
Ešte v marci americký minister
obchodu Wilbur Ross tvrdil, že clá
na hliník nijaké zdraženie spotrebiteľom neprinesú. Podobné
predpovede označil za hysterické
špekulácie.
Firma neuviedla, o koľko zdražie plechovka nápoja. Podľa jej
vedenia o tom rozhodnú samotní
obchodníci.

Ministerstvo ﬁnancií (MF) SR chce
od bánk získavať citlivé údaje o
podnikateľoch a zintenzívniť tak
boj proti daňovým podvodom.
Podľa Klubu 500 a Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory
(SOPK) tým poruší bankové tajomstvo. Tak ež hrozí rozmach čiernej
ekonomiky.

Dokončenie zo str. 1

píly Ohler a taktiež dopravníky a pracovali okrem interných zamestnej opravy bolo vyrobené v hrubej
rovnačky. V rámci inves čných akcií nancov – z valcovne rúr, centrálnej
výrobe 122,16 tisíc ton rúr a bolo
bola zrealizovaná akcia automatic- údržby, energe ky a dopravy, aj zapotrebné zrealizovať kontroly a nevykého nastavovania staviteľných sto- mestnanci externých ﬁriem: Hutné
hnutné výmeny hlavných funkčných
janov pretlačovacej stolice. Zo sólo montáže – tridsaťpäť zamestnancov,
častí jednotlivých agregátov valcozariadení boli vykonané inšpekčné BIS – tridsať zamestnancov, Sunik
vacej trate. Na teplej čas trate išlo
prehliadky na zariadení IMS (meranie – desať zamestnancov, ES Brezno,
hlavne o agregáty: nožnica, pásový
lúp pred krokovou pecou redukovne Geodézia Žilina. Všetci prispeli svodopravník pred karuselovou pecou,
a zariadenia Becker – slúži na opra- jou prácou k dodržaniu naplánodopravníky za karuselovou pecou
vaného časového harmonogramu
covanie stojanov redukovne).
po dierovací lis, dierovací lis, elonPočas júlovej strednej opravy opravy.
gátor, pretlačovacia stolica,
Na základe zrealizovaných
odvalcovačka, doprava pred
prác a rozbehu trate po stredPrácu sa vďaka dobrej
a za odvalcovačkou, spätná
nej oprave môžeme hodno ť
doprava trňových tyčí, doprava
a považovať júlovú strednú
pripravenosti a obetavosti
lúp v úseku kabíny č.6, kroková
opravuza úspešnú. Jej cieľom
našich zamestnancov
pec pred redukovňou, redubolo nahradiť opotrebované
kovňa, chladník a rozbrusonáhradné dielce, ktoré si vyžapodarilo urobiť
vacie píly vrátane dopravy na
dovali čas výmeny dlhší, ako je
približne o tridsať hodín
chladník a dopravy z chladníka
dvanásť hodín.
smerom do úpravne rúr. Na
Za odvedenú prácu patrí
skôr, ako bolo pôvodne
studenej čas trate – v úpravvšetkým zamestnancom, ktorí
ni si vyžadovali opravárenské
naplánované.
pracovali počas strednej oprazásahy hlavne defektomaty,
vy, úprimné poďakovanie.

N e d o s t at o k p r a c o v n e j s i l y
neobchádza ani dopravný trh...
Dokončenie zo str. 1

okamžite. Touto cestom im ďakujem
a prajem všetko najlepšie v pracovnom i osobnom živote. Verím, že
plánované úlohy a ciele pre tento rok
spoločne splníme a rok 2018 budeme
hodno ť ako ďalší úspešný v existencii našej spoločnos .
Ako sa javia nasledujúce mesiace?
- Ak porovnáme počet požiadaviek
na prepravu a počet zrealizovaných
prepráv s rovnakým obdobím minulého roku, sú to vyššie čísla a tento
trend stále pokračuje.
Mierny pokles dopytu očakávame
len v auguste a potom v decembri.
V niektorých zahraničných firmách
v letnom období majú celozávodné
dovolenky a december je pre zabez-

Najočakávanejšou udalosťou
je uvedenie nového skladu hotových
výrobkov v starom závode do prevádzky.
Kapacitne zlepší situáciu, umožní
systematickejšie zaskladňovanie
a taktiež skráti čas nakládky.
pečenie prepravy tovaru špeciﬁcký
mesiac s obmedzenými možnosťami,
asi aj najnáročnejší.
Určite, nielen pre nás, je najočakávanejšou udalosťou v nasledujúcich dňoch uvedenie nového skladu

hotových výrobkov v starom závode
do prevádzky. Tento sklad by mal
kapacitne pomôcť a zlepšiť situáciu
v expedičných skladoch v novom
závode, umožniť systematickejšie
zaskladňovanie hotovej výroby podľa objednávok, resp. odberateľov
alebo aj štátov, čím by sa mohol
znížiť počet nakladacích miest pre
jeden kamión a ež skrá ť čas jeho
nakládky. Nám to pomôže pri zabezpečovaní vozidiel na nakládku a pri
dodržiavaní požadovaných termínov
vykládok. Prispeje to aj k vyššej spokojnosti dopravcov a ich vodičov,
ktorí sú konkrétnymi kontaktnými
osobami, privážajúcimi tovar zákazníkovi a určitým spôsobom reprezentujú odosielateľa. Aj preto je našim záujmom dlhodobá spolupráca
s osvedčenými dopravcami, ktorí
budú poznať podmienky a spôsob
nakládky rúr, budú mať dostatok
skúseností s prepravou hutníckych
výrobkov a ich správanie bude slušné
a profesionálne.

Finančné riaditeľstvo SR a Ministerstvo ﬁnancií SR chcú mať plošný prístup ku množstvu údajov na
účely „analytickej činnosti v oblasti daní, poplatkov a colníctva“
a následne na boj proti daňovým
únikom. Zmeny rezort presadzuje
cez návrh zákona o riešení krízových
situácií na ﬁnančnom trhu. „Absolútne nevidíme dôvod na zavedenie
takéhoto oprávnenia, naviac aj vo
vzťahu k ministerstvu. Sme zásadne
pro tomuto návrhu. Podľa našich
informácií nikde v Európskej únii
nemajú ministerstvá ﬁnancií plošný prístup k údajom na bankových
účtoch osôb,“ uviedol v stanovisku
pre médiá predseda Klubu 500 Vladimír Soták.
Zároveň predseda SOPK Peter
Mihók poukázal na to, že podľa
zákona o orgánoch štátnej správy
v oblas daní, poplatkov a colníctva
vôbec nemá MF SR vo vecnej pôsobnos analy ckú činnosť v oblas
daní, poplatkov a colníctva. Takáto
kompetencia sa navrhuje ministerstvu účelovo pridať návrhom zákona,
čím si prístup k bankovým údajom
formálne odôvodnilo.
Plošné poskytovanie bankových
údajov je podľa Klubu 500 a SOPK
porušením bankového tajomstva,
ale aj zásadným porušením súkromia, paradoxne v čase prijatia
prísnej európskej ochrany osobných
údajov v podobne GDPR. „Úradníci
budú mať prístup k informáciám
nielen o obchodných spoločnosach, ale aj o poli ckej príslušnos ,
príslušnos k odborovej organizácii,
o náboženskom presvedčení, ako
napríklad aj o zdravotnom stave či
nákupných zvyklos ach občanov po
spustení systému e-kasa,“ vysvetľuje Mihók. Tým podľa neho príde
k bezprecedentnému zásahu do
základných práv a slobôd a zvýši sa
riziko zneuži a.
Podľa podnikateľov ež hrozí, že
po schválení zákona vzrastie objem čiernej ekonomiky, pretože
subjekty, ktoré doposiaľ obchádzali
zákon, ho budú obchádzať ešte vo
väčšej miere. Výsledok tak bude
presne opačný, ako je deklarovaný
cieľ návrhu, teda boj pro daňovým
únikom. Problémom podľa podnikateľov je aj to, že sa opatrenia
budú týkať iba slovenských bánk
a pobočiek zahraničných bánk pôsobiacich na Slovensku. „Nebude
sa týkať zahraničných bánk. Ďalším
dôsledkom bude, že časť ﬁnančných
tokov sa prirodzene presmeruje do
zahraničia,“ tvrdí Soták.
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O letné brigády je u nás veľký záujem

Bc. Mar n Rosiar
P. Motyčková + foto I. Kardhordová
noviny@zelpo.sk

Leto nie je len časom prázdnin a oddychu, ale aj príležitosťou, ako si študenti môžu vylepšiť svoju finančnú
situáciu. Železiarne Podbrezová takúto možnosť ponúkajú každoročne
a o brigády vo fabrike je stále veľký
záujem.
Nasvedčuje tomu aj fakt, že tento
rok u nás pracuje stopäť brigádnikov,
z toho je šesťdesiatsedem chlapcov
a tridsaťosem dievčat. Šancu dostávajú
prednostne žiaci našich súkromných
škôl a de zamestnancov, ktorí spĺňajú
vekovú hranicu osemnásť rokov. Najväčší záujem o brigádnikov, ako tradične, prejavili výrobné prevádzkarne, kde

raz viac prejavujú aj študen vysokých
škôl technického zamerania, ktorí do
železiarní, okrem zárobku, prídu kvôli
skúsenos am.
Všetci naši brigádnici pracujú na základe pracovnej zmluvy a nie „brigádnickej dohody. To znamená, že majú
rovnaké práva, ale aj povinnos , ako
stáli zamestnanci.
Ako si zvykali na pracovnú disciplínu,
nočné zmeny a čo urobia so zárobkom, sme sa opýtali priamo brigádnikov:
Bc. Mar n ROSIAR, panvár šupátkar
- V železiarňach som na brigáde tre
rok. Začal som, keď som nastúpil na
vysokú školu. Študujem na Strojníckej
fakulte Žilinskej univerzity, kde som
tento rok ukončil bakalárske a teraz

tak som ju celú minul na auto, ale
z ďalšej si odložím aj na dovolenku.
Preferujem skôr hory a Slovensko pred
zahraničím a morom. Čo sa týka zmien,
tak zo začiatku som si zvykal ťažko, najmä na e nočné, ale teraz to už beriem
v pohode.
Eva DEKRÉTOVÁ, manipulačný robotník
- V železiarňach brigádujem už tre
rok, čo značí, že sa mi tu páči. Robím
iba na jednu zmenu, som v zásobovaní.
Väčšinou robíme pomocné práce –
maľujeme sklady, upratujeme..., ale
vyskúšali sme si aj prácu v kancelárii.
Napríklad nahadzujeme karty skladových materiálových zásob. Študujem
na Univerzite Mateja Bela a hoci je
moje budúce zameranie, učiteľstvo,
nie až tak príbuzné s tým, čo robím
tu, naučím sa minimálne pracovnej
disciplíne. Každá skúsenosť s prácou je
dobrá a človeka niekam posunie. Som
tu dva mesiace a už aj viem, čo urobím
so zárobkom – pôjdem na dovolenku
a samozrejme, si aj niečo odložím.
Zuzana SZCZEPANIAKOVÁ, galvanizér
- Toto je moja prvá brigáda vôbec.
Keď som si hľadala niečo na leto, tak
veľkú úlohu zohralo, že to mám blízko
a pracuje mi tu aj mamina. Páči sa mi
tu, aj keď som si zo začiatku ťažko zvykala, najmä na e nočné. No už som tu
druhý mesiac, takže som si viac-menej
zvykla. Obsluhujem konzervačnú linku.
Okrem iného, tak laicky povedané,
utieram rúrky od oleja a pomáham,
s čím treba. Peniaze sa mi určite zídu,
uvažujem o dovolenke pri mori, ale ešte neviem kde. Ten čas mám ohraničený, pretože som študentkou gymnázia.

Boris Náther

Rozhodol som sa pre Technickú univerzitu v Košiciach, konkrétne odbor
počítačové siete, takže do budúcna by
sa mi hodila prax alebo brigáda v ŽP
Informatika. S priateľkou chceme ísť
na dovolenku a niečo musím vrá ť aj
rodičom, čo mi požičali. Moje plány
s výplatou sú jasné.
Tomáš PODHOREC, riadič optimalizácie
- Toto je už moje štvrté pracovné
leto vo fabrike. Mám to blízko domu
a páči sa mi tu, pretože tu poznám aj

Zľava Veronika Ološ aková a Eva Dekrétová

pracuje drvivá väčšina z nich.
Niektorí sa sem vracajú pravidelne
každé leto, ale nájdu sa aj takí, ktorí sú
tu prvýkrát. Majú možnosť pracovať
mesiac či dva, no , ktorí „doskúškovali“ skôr, nastúpili už v júni. Záujem čo-

Tomáš Podhorec

začnem inžinierske štúdium. Keď som
tu nastúpil, prvý rok som bol na „kon “
v oceliarni a druhý rok som absolvoval
brigádu v pretlačovni. Teraz som opäť
v starom závode, v keramike. Ak by
som to mal zhodno ť, tak najviac sa mi
páčilo na „kon “, bola tam dobrá para, všetci sme si sadli. Tým samozrejme nehovorím, že ostatné roky boli zlé.
Ľudia sú tu veľmi milí, ochotní pomôcť
aj vysvetliť. Na keramike pomáham
pri výmene platničiek, výlevky, keď sa
čis kotol a upratujem. Samozrejme, že
veľa vecí robiť nemôžem, pretože ešte
nie som spôsobilý, ale aspoň sa pozerám a priučím sa. Dáva mi to hlavne
prax do štúdia. Myslím si, že mám aj
výhodu opro ostatným spolužiakom,
pretože vidím tú teóriu v praxi a viem
si lepšie predstaviť výrobný proces,
keď vidím, čo zahŕňa. Po škole si viem
svoju budúcnosť predstaviť aj tu, v železiarňach, keďže budem strojársky
inžinier. Láka ma však aj automobilový
priemysel. Za aľ čo som mal výplatu,

Ale určite si chcem splniť taký môj sen,
a to je tandemový zoskok, na to pôjde
určitá časť mojej výplaty.
Veronika OLOŠTIAKOVÁ, manipulačný robotník
- V železiarňach mi pracujú rodičia,
takže to bol jeden z dôvodov, prečo
som sa rozhodla tu brigádovať. Som tu
druhý rok a tentokrát len na mesiac od
augusta. Júl som ešte oddychovala po
semestri a skúškovom a už som s hla
aj dovolenku. Študujem na Technickej
univerzite vo Zvolene, odbor ekonomika manažment, takže čo sa týka
skladového hospodárstva, určite sa
niečo priučím. Ešte som nerozmýšľala,
čo so zarobenými peniazmi, no určite
si niečo pekné kúpim.
Boris NÁTHER, manipulačný robotník
- Som tu prvýkrát a veľmi sa mi tu
páči. Stále niečo robíme, takže aj čas
v robote mi ide rýchlo. Jedlo v kan ne
mi chutí, takže je všetko v poriadku.
Tento rok som zmaturoval a od septembra mi začína vysokoškolský život.

Zuzana Szczepaniaková

ľudí a už aj prácu. Začal som tu brigádovať už počas strednej školy a teraz
študujem na Leteckej fakulte v Košiciach, konkrétne riadenie letovej
dopravy. Okrem zarobenia peňazí si
tu rozšírim aj svoje poznatky a získam
nové skúsenos , ktoré do budúcnos
niekde využijem, či už v letectve, alebo
mimo neho. Štúdium je dosť nákladné,
takže môj zárobok bude smerovať určite tam. Po škole by som chcel pracovať
v letectve a získať nejaké skúsenos aj
v zahraničí.

www.podbrezovan.sk
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Bystrá bola kedysi komorskou osadou erárnych železiarní

Na prahu jej 455. výročia

Mgr. O. Kleinová

Bystrá si onedlho pripomenie 455
rokov od prvej zmienky. Viete, že
táto obec kedysi tvorila súčasť
Hroneckého komplexu a bola komorskou osadou erárnych železiarní? Jej história tak tvorí neodmysliteľnú súčasť dejín hutníctva
na Horehroní.
Načreli sme do súkromného archívu rodiny, ktorej niekoľko pokolení žilo v Bystrej a dozvedeli sme
sa, že práve ich menovci, dvaja
bra a pochádzajúci z Poľska, boli
jej prvými obyvateľmi. “Bystrá, to

bola pôvodne hora, ktorou pretekala priezračná bystrina“, uvádza
sa v spomienkach. Dvaja bratia,
ktorí sem pricestovali za železnou rudou, si postavili z veľkých
brvien dom, v strede s ohniskom
a komínom. Bol to údajne prvý
dom v rodiacej sa osade. Keďže už
aké-také vedomos o výrobe dreveného uhlia mali, vedeli niečo aj
o ťažbe nerastných surovín, začali
s klčovaním, najprv okolo domu.
Železná ruda sa nachádzala na
Slovensku vo veľkom množstve.
Nie najväčšie, ale významné boli
aj náleziská v Slovenskom rudohorí. Vznikali železiarne, zväčša ich
vlastnili súkromné osoby a e dodávali železo erárnym podnikom.
V 16. storočí v každom údolí ťažili
a spracovávali železnú rudu.
Postupne v Bystrej pribúdali prisťahovalci, najmä z Nemecka. Prichádzali sem za ťažbou železnej
rudy, ale aj zlata. Osadníci začali
ťažiť železnú rudu. Z ihličnatých

a listnatých drevín, ktorých tu bolo
dostatok, pálili drevené uhlie, ktoré kládli do ohniska so železnou rudou. „Fukármi“ zhotovenými z koží
zvierat vháňali do pahreby vzduch.
Železo získavali z rudy priamou
redukciou dreveným uhlím v tzv.
„dymačkách“. Potom ho pomocou
vodného kladiva tvarovali.
Kráľovská komisia sa v roku 1563,
pri hodnotení stavu lesov na Horehroní, ocitla v Bystrej a našla tu
fungujúcu hutu na výrobu železa.
V roku 1568 sa v údolí Hrona nachádzalo už jedenásť hút a osem
hámrov.
Prisťahovalcov čoraz viac opantávala vášeň po ťažbe, postupovali
do vzdialených hôr. Jedni pílili stromy, pripravovali siahovicu, stavali
miliere a pálili drevené uhlie, druhí
ťažili železnú rudu. Objavili aj náleziská rýdzeho zlata v Páleniciach.
Postupne chlapi odchádzali do hôr
na celý týždeň a domov sa vracali
len vo sviatočný deň, v nedeľu.

K tomu sa viaže aj povesť, ktorá sa prenášala ústnym podaním
z pokolenia na pokolenie. Jeden
z „ťažiarov“ či uhliarov, odišiel do
hôr a doma nechal manželku Zunu
s piatimi deťmi. Na konci týždňa
ho vždy netrpezlivo čakávala, ale
raz domov neprišiel. Prešiel deň,
prešla noc, ďalší deň a ďalšia noc
a muža nikde. Chlapi sa už znova
pobrali za prácou, nemal jej kto
pomôcť, preto nechala de starej
matke a pobrala sa sama do hôr.
Pochodila údolia aj lesy. Už sama
tušila, že sa muselo niečo zlé stať.
Hory boli nielen plné nerastného
bohatstva, ale aj nástrah a divej
zvery. Medvede sa často potulovali okolo banských príbytkov
a ak boli hladné, brali všetko, čo
im stálo v ceste. Zuna aj napriek
tomu hľadala a neúnavne volala
mužovo meno. Keď prišli chlapi
v nedeľu z hôr, dozvedeli sa, že
niet ani Zuny, ani jej muža. Keďže
obyvatelia Bystrej vždy prežívali

č i t at e ľ s k á s ú ť a ž * č i t at e ľ s k á s ú ť a ž * č i t at e ľ s k á s ú ť a ž * č i t at e ľ s k á s ú ť a ž

Stoosemdesiate výročie našej dychovky
Z archívnych podkladov spracoval T. Kubej
noviny@zelpo.sk

V rámci stretnu a hudieb členských
krajín Vyšehradskej štvorky sa na
počesť vstupu do Európskej únie,
11. – 12. septembra 2004, uskutočnil
v Ostrave fes val dychových hudieb
členských krajín – z Poľska, Maďarska, Česka a Slovenska, kde našu
krajinu zastupovala Dychová hudba
Železiarní Podbrezová.
Prvé účinkovanie nášho orchestra
v malebnej oblas Československej
vrchoviny sa viaže k oslavám 60.
výročia oslobodenia miest Jihlava
a Žďáru, kde náš orchester vystupoval
na pozvanie vtedajšej dcérskej spoločnosti Žďas, a.s. Ďalšou aktivitou
roka bola tre a Európska prehliadka orchestrov Detych Plonsk 2005,

spojená s prehliadkou dychoviek
s mažoretkami, ktorá sa uskutočnila
26. – 29. augusta v Poľsku.
Na celoštátnej súťaži veľkých dychových orchestrov „Pádivého Trenčín
2005“ v medzinárodnej konkurencii
šiestich orchestrov zo Slovenska,
Čiech a Maďarska, bola podbrezovská
dychová hudba, vedená Jozefom Kráľom, ocenená „Zlatým pásmom“ (po
štvrtý raz, predtým v rokoch 1998,
2000 a 2003), ako aj „Cenou za najlepšiu interpretáciu skladby Karola
Pádivého“.
K významným akciám roku 2006
patrí účasť na piatom ročníku fes valu „Hradská muzika“, ktorého sa zúčastnili aj dychové hudby Novohradu
a Gemera – Hradčianka z Modrého
Kameňa, Sitňanka z Banskej Š avnice, Detva a Gemerčanka z Revúcej.

V rámci tradičných Pribinových a Cyrilo – Metodských slávnos v Nitre,
priamo na Svätoplukovom námes ,
sa predstavil orchester pod taktovkou dirigenta Jozefa Kráľa v poldruha
hodinovom programe. V rámci osláv
55. výročia založenia Žďas-u, hrali
v posledných augustových dňoch
v Žďári nad Sázavou a Telči. V septembri bol orchester účastníkom
festivalu dychových a folklórnych
súborov v Zlíne.
Všetky aktivity boli zamerané na
170. výročie založenia Dychovej hudby Železiarní Podbrezová. Zodpovedal
tomu aj repertoár, ktorý sa niesol
v slávnostnom duchu – sólové vystúpenia mladých hudobníkov, skladby
nestora hudby – Karola Pádivého,
Šabľový tanec od A. I. Chačaturiana,
či výber z tvorby Z. Fibicha. V roku

nešťas a iných, neváhali a zobrali
sa ich hľadať. Darmo však kričali:“Zuna, Zuna, de
plačú. Vráť
sa domov!“ Volanie sa ozývalo po
horách niekoľko dní, ale bezvýsledne. Zuna sa neozvala a nikdy viac
nevideli ani ju, ani jej muža.
Možno niektorého z nich privalila
v podzemí skala, možno ich skántrila divá zver. Pamätníci však pripúšťali, že si ich zobrali permonici.
Ich existencii to ž verili odvtedy,
ako jeden cestár spomínal, že
keď upravoval cestu pri Čiernom
potoku, zbadal okrajom lesa kráčať malého človiečika v širokom
červenom klobúčiku s lampášikom
v ruke a za ním druhého s malým
čakanom na pleci. Svätosväte sa
dušoval, že ich naozaj videl a nikto
nemal dôvod spochybňovať jeho
slová.
So životom bystrianskych predkov
sa spájajú aj ďalšie zážitky. Dnes sa
zdajú neskutočné, ale domáci si
ich ústne odovzdávali z pokolenia
na pokolenie s pocitom hrdosti
na svojich predkov. Mnohé z nich
sa zachovali dodnes, ale o tom už
nabudúce.

Právny odbor
– referát
organizácie
a vnútornej
legislatívy

INFORMUJE,
2007 absolvovali vystúpenie na oslavách 400. výročia povýšenia Žďaru
na mesto. S mažoretkami z Českej
republiky vystúpili na fes vale v poľskom mestečku Zambrov.
Otázka č. 15:
Koľkokrát bola Dychová hudba ŽP
a.s. zaradená na „Pádivého Trenčíne“ do zlatého pásma?
Správne odpovede posielajte do
redakcie Podbrezovan do desiatich
dní od vydania. Nezabudnite uviesť
kontakt. Žrebujeme v každom čísle.

Ing. Soňa Roštárová

že s platnosťou
od 1. augusta 2018
je v elektronickej
forme
aktualizovaný
a zverejnený zoznam
platnej riadiacej
dokumentácie
D-05/2018
Vestník – Individuálne riadiace akty,
informačné akty
a organizačné normy
– zmena
I/august 2018,

V roku 2005 vystupovala Dychová hudba ŽP aj na medzinárodnej súťaži veľkých dychových orchestrov v Ostrave

v ktorom je zahrnutá aj riadiaca dokumentácia vydaná
a zverejnená v mesiaci júl
2018.
Všetky organizačné normy,
individuálne riadiace akty
a informačné akty sú v elektronickej forme v platnom
úplnom znení zverejňované
a všetkým zamestnancom
dostupné na Intranete, v časti Dokumenty – úsek generálneho riaditeľa – prehľad
vnútropodnikových noriem
na adrese:
http://dbmis/informatika/
VPN/Index.htm
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Jasenianska kaskáda
stojí za prehliadku
Z podkladov Ing. Václava Kortána
spracovala redakcia

Jedálny lístok
13. – 19. 8. 2018
Pondelok
Polievky: terchovská, bryndzová so
strúhaným cestom, pečivo.
● Kuracie stehno s kuriatkovou
omáčkou, cestovina ● Bravčový rezeň s pečeňou, zemiaky, cvikla ●
Klužská kapusta ● Šalát zo surovej
zeleniny s jogurtom, pečivo ● Tofu
s kuracími prsiami na čínsky spôsob
● Zemiakové knedličky tvarohovo-jahodové, maková posýpka ● Bageta
Ape to ● Ovocný balíček.
Utorok
Polievky: šošovicová kyslá, francúzska, pečivo.
● Bravčová pečienka sedliacka, červená kapusta, knedľa ● Hovädzí guláš mexický, ryža, šalát ● Lečo s klobásou, zemiaky ● Študentský šalát,
pečivo ● Kuracie rezančeky, zelená
fazuľka s baby mrkvou ● Palacinky
s džemom a čokoládou ● Bageta
syrová ● Mliečny balíček.

na drvenie rudy, ale aj na zachytávanie čiastočiek zlata a striebra. Vo
všeobecnosti je však história obcí
Jasenie a Predajná spojená s ryžovaním a neskôr s podpovrchovou
ťažbou zlata. Najväčšie ryžovisko sa
nachádzalo v Ravni, o čom vypovedá
aj názov tejto čas chotára Raveň – z
la nského „di raviné“ strš na ryžovanie zlata. Prichádzajúci prospektori,
ako prvé, „preryžovali“ údolie Hrona
v miestach, kde sa dnes nachádza

V letnej edícií typov na zaujímavé
miesta v našom blízkom či širšom
okolí vám tentokrát priblížime významnú technickú pamiatku Slovenska. Dozviete sa aj, že nielen
Kremnica môže mať prívlastok „zlatá“. Viac informácií o Jasenianskej
kaskáde, jej využi a o ťažbe zlata
v našom okolí nám poskytol Ing.
Václav Kortán.
Na Jasenianskom potoku sa nachádza osem
historických vodných diel
– Hydrocentrála Jasenie,
Obecný mlyn Jasenie,
Kordíková šmykňa, Píla
Jasenie, Mlyn u Kňazovických, Mlyn u Čipkov,
Dolný mlyn a Píla u Karamanov. Spoločne vytvárajú takzvanú Jaseniansku kaskádu, ktorá patrí
medzi najrozsiahlejšie a
najvýznamnejšie technické pamiatky podobného Hydrocentrála Jasenie – stav okolo roku 1930
typu na Slovensku. Nanešťas e, sa jej význam pomaly vytráca. Raveň. Po vyčerpaní týchto ložísk
Hydrocentrála Jasenie
postupne otvorili podpovrchové
Prvé plány na výstavbu hydroelek- zlatonosne náplavy, tromi hlavnými
trárne Jasenie vznikli už v rokoch 1907 šachtami na severnú a jednou na
–1911. Výstavba sa začala pred prvou južnú stranu.
svetovou vojnou, ale počas vojny bola
Dopravné šachty majú kamennú

Streda
Polievky: stupavská zabíjačková,
roľnícka, pečivo.
● Hovädzí rezeň obaľovaný, zemiaky, šalát ● Kuracie prsia na paprike,
cestovina ● Bravčové rebierka s brusnicami a hruškou, ryža ● Pikantný syrový šalát, pečivo ● Losos na masle,
dusená zelenina ● Dukátové buchčky s vanilkovým krémom ● Bageta
Gurmán ● Ovocný balíček.
Štvrtok
Polievky: hovädzia s pečeňovými haluškami, paradajková, pečivo.
● Bravčové mäso na hubách, ryža,
šalát ● Hovädzie dusené, chrenová
omáčka, knedľa ● Pizza zeleninová
so salámou ● Syrové tajomstvo, pečivo ● Ohnivé kuracie stehno orientálne, zeleninová obloha ● Šišky
s nutelou, kakao ● Bageta moravská
● Mliečny balíček.
Piatok
Polievky: oravská fazuľová, kelová,
pečivo.
● Bravčové stehno záhradnícke, tarhoňa, uhorka ● Vyprážaný morčací
rezeň ovčiarsky, zemiaková kaša,
šalát ● Furmanské halušky ● Parížsky šalát, pečivo ● Cestoviny s brokolicou a smotanovou omáčkou ●
Hanácke koláče, kakao ● Bageta
s kuracím mäsom ● Ovocný balíček.
Sobota
Polievka: brokolicová dánska, pečivo.
● Kuracie prsia s horčicou, ryža, šalát
● Plnená paprika, knedľa ● Bageta
moravská.
Nedeľa
Polievka: boršč s mäsom, pečivo.
● Detvianska nátura, opekané zemiaky, uhorka ● Hovädzia pečienka
milánska, cestovina ● Bageta syrová.

Súčasný stav hydrocentrály Jasenie

zastavená. Po jej skončení a množstve klenbu a ich veľkosť umožňovala vyproblémov sa projekty prepracovali a vážať vyťažené kamene a štrk na volpovolenie na výstavbu hydrocentrály ských povozoch. Štrk následne premýv lokalite Spálená huta pred Suchou vali vo vodných kanáloch, ktoré boli
dolinou vydal župný úrad vo Zvolene odrazené z Hrona. Intenzita tejto činv roku 1918. Napriek tomu, že elek- nos bola tak veľká, že zatlačila Hron
tráreň bola dobudovaná už v roku až k severnému úpä u Slovenského
1925, jej prevádzka bola spustená až rudohoria. Vznikla štrková plocha s
v roku 1928 pre problémy s distribuč- rozlohou viac ako tridsať hektárov. Po
nou sieťou. Toto unikátne
technické dielo využíva
vody Jasenianskeho potoka, Prostredného potoka
a potoka Lomnistá. Vody
sú privádzané tunelovými
náhonmi do rozsiahlych
podzemných nádrží vodojemu vybudovaného
nad elektrárňou, na návrší Rígeľ. Dielo je funkčné
dodnes a slúži energe ckým potrebám ŽP, a. s.
Nielen Kremnica
je „zlatá“
Starý obecný mlyn, ktorého existenciu potvrdil
aj súpis príjmov Ľupčianskeho panstva v roku
1505 (súčasná stavba je
však datovaná do prvej
polovice 18. storočia), bol
kedysi využívaný nielen Ťažobná šachta

ukončení ťažby zlata ešte nejaký čas
fungoval ako obecný mlyn.
Pre svoju neschopnosť konkurovať
modreným zariadeniam, najmä mlynu u Kňazovických, v prvej polovici
19. storočia technologicky zanikol.
Technické vybavenie mlyna sa nezachovalo, budova je pôvodná, len je
prerobená na rodinný dom. Dodnes
môžete nájsť v obci miesta, kde sa
eto šachty prepadávajú.
Mlyn u Kňazovických

Jedálny lístok
20. – 26. 8. 2018
Pondelok
Polievky: hŕstková, prešporská, pečivo.
● Hovädzí guláš maďarský, knedľa ●
Kuracie prsia prírodné, ryža, uhorka ● Fašírka, paradajková kapusta,
zemiaky ● Pestrý cestovinový šalát
● Zapekaná ryba so šampiňónmi,
šalát z červenej kapusty s kukuricou
● Kysnutý koláč slivkový, kakao ●
Bageta syrová ● Mliečny balíček.

V roku 1800 ho banská komora postavila ako druhý hámor pre jemne
kované železo. Zvyšovaním technickej
úrovne výroby železa a ocele sa stala
skujňovacia vyhňa nerentabilná a
komora ju odpredala súkromníkovi, ktorý ho prestaval na
mlyn. Mlyn prešiel v tridsiatych rokoch devätnásteho storočia rozsiahlou
rekonštrukciou. Na mle e
sa začali používať valcové
mlecie stolice s hranolovými sitami. Jednotlivé zariadenia boli poprepájané
mechanickými lopatkovými dopravníkmi, ktoré z
mle a vytvorili automa zovaný proces. V päťdesiatych rokoch devätnásteho
storočia boli pristavené zásobovacie sila a doplnené
automatické dávkovacie
váhy. V mlyne je zachovaný aj pôvodný klasický
kamenný mlyn v slovenskom usporiadaní. Mlyn
zároveň vyrábal elektrický
prúd s napätím 220 V a
frekvenciou 50 Hz, ktorú
dodával po vlastnej elektrickej sie
domácnos am na Kramliš a v hornej čas Predajnej. Mlyn sa zachoval síce nefunkčný, ale s pôvodným
technickým vybavením. Po vyčistení
a drobných úpravách môže slúžiť ako
stála technická expozícia.
Pokračovanie v ďalšom čísle.

Utorok
Polievky: morčacia, kapustová letná,
pečivo.
● Bravčový perkelt, cestovina ● Hovädzia roštenka na slanine, zemiaky,
šalát ● Lasagne mäsové ● Windsorský šalát, pečivo ● Hubové rizoto,
uhorkový šalát ● Šúľance s makom
● Bageta s kuracím mäsom ● Ovocný
balíček.
Streda
Polievky: gulášová, mrkvová s pórom, pečivo.
● Pečené kuracie stehno, zeleninová
ryža, kompót ● Bravčová pečená
krkovička, kapusta, knedľa ● Horehronské špagety ● Lahôdkový šalát,
pečivo ● Plnené hovädzie mäso,
zeleninová obloha ● Zapekané palacinky s tvarohom ● Bageta Gurmán
● Mliečny balíček.
Štvrtok
Polievky: fazuľová kyslá, krupicová so
zeleninou, pečivo.
● Vyprážaný syr, zemiaky, tatárska
omáčka ● Bravčový rezeň na rasci,
tarhoňa, šalát ● Kurča dusené so
slivkami, ryža ● Racio šalát, pečivo ● Zapekané zemiaky s pórom ●
Buchty na pare s lekvárom, kakaová
posýpka, kakao ● Bageta s pikantným
mäsom ● Ovocný balíček.
Piatok
Polievky: údeninová, slovenská
šajtľava, pečivo.
● Hovädzia pečienka sviečková,
knedľa ● Morčacie prsia na hrášku
so šampiňónmi, ryža, šalát ● Ryba
na vidiecky spôsob, zemiaky, šalát
● Grécky šalát, pečivo ● Kuracie
prsia s plnkou, zeleninová obloha ●
Muﬃny s čokoládou, kakao ● Bageta
moravská ● Mliečny balíček.
Sobota
Polievka: pohronská, pečivo.
● Bravčové stehno bra slavské, cestovina ● Hydinové ražniči, zemiaky,
šalát ● Bageta Gurmán.
Nedeľa
Polievka: furmanská, pečivo.
● Kuracie prsia orientálne, ryža,
cvikla ● Goralská pochúťka, knedľa
● Bageta Ape to.

www.podbrezovan.sk
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V júli odišli

Gabriel Kunhalmi,

Poďakovania
Ďakujeme všetkým príbuzným, priateľom, susedom a
známym, ktorí sa dňa 21. júla prišli rozlúčiť s našou mamou, starou mamou a prastarou mamou
Valériou UHRÍKOVOU z Hornej Lehoty.
Zároveň ďakujeme všetkým zúčastneným za prejavy sústras a kve nové dary. Za dôstojnú rozlúčku ďakujeme
aj Dychovej hudbe Železiarní Podbrezová.
...
Dňa 26. júla nás vo veku 78 rokov opus l náš drahý manžel, otec, starý otec, brat a príbuzný
Dominik RIES z Lopeja.
Ďakujeme príbuzným, susedom a známym za účasť na
poslednej rozlúčke a za kve nové dary a prejavy sústras ,
ktorými ste sa snažili zmierniť náš hlboký žiaľ. Za dôstojnú
rozlúčku ďakujeme Dychovej hudbe Železiarní Podbrezová
Smú aca rodina
...
S hlbokým zármutkom a bolesťou v srdci oznamujeme,
že nás 20. júla vo veku 85 rokov navždy opus l náš drahý
manžel, otec, starý otec a prastarý otec
Fran šek ŠTULAJTER z Čierneho Balogu.
V železiarňach pracoval ako strojný zámočník. Kto ste ho
poznali, venujte mu chú spomienku.
Smú aca rodina
...
So zármutkom a bolesťou v srdci oznamujeme všetkým
príbuzným, priateľom a známym, že nás 24. júla vo veku
94 rokov navždy opus l náš drahý manžel, otec, starý
a prastarý otec
Vladimír GEMZICKÝ z Brezna,
ktorý bol dlhoročným zamestnancom Železiarní Podbrezová a naposledy pracoval v bývalej zvarovni rúr.
Smú aca rodina

do starobného dôchodku
Juraj BARBIERIK
Milan KAMENSKÝ

veľký priateľ Železiarní Podbrezová
Dňa 21. júla nás navždy opustil,
vo veku 82 rokov, doc. Ing. Gabriel
Kunhalmi, CSc.
Rodák z Košíc študoval na Hutníckej
fakulte Vysokej školy technickej v
Košiciach, teraz Fakulte materiálov,
metalurgie a recyklácie Technickej
univerzity v Košiciach, ktorú ukončil v roku 1959 štátnou skúškou v
špecializácii Hutníctvo farebných a
vzácnych kovov. Od toho istého roku
začal pracovať ako vysokoškolský
pedagóg na Katedre kovohutníctva a zlievarenstva, neskôr Katedre
kovohutníctva, ktorá sa postupne
premenovala až na Katedru neželezných kovov a spracovania odpadov. Na
tejto katedre docent Kunhalmi aj ukončil svoju ak vnu kariéru odchodom
do starobného dôchodku v roku 2002.
Odchodom do dôchodku však jeho ak vna práca neskončila. Pôsobil v
rôznych združeniach a spolkoch, udržiaval a podporoval montánne tradície.
Venoval sa histórii baníctva a hutníctva – organizoval v tejto oblas množstvo seminárov. Bol členom a vicecechmajstrom Košického baníckeho a
hutníckeho cechu. Ak vne sa angažoval v občianskom združení Slovenská
železná cesta – kultúrna cesta, ktorá spája miesta bývalej ťažby železných
rúd, výroby a spracovania železa a ďalších kovov. Do poslednej chvíle pôsobil
ako jej dlhoročný predseda.
Vo výučbe a výskume sa zameral na hutníctvo ľahkých kovov, zaoberal sa
problema kou kon nuálnych pochodov výroby neželezných kovov, problema kou výroby hliníka, výroby oxidu hlinitého, predovšetkým v oblas
netradičných výrobných postupov a ich operácií. Neskôr to bola prášková
metalurgia, spracovanie druhotných surovín a využite červeného kalu po
výrobe hliníka.
Jeho spomienky, rady, názory, zachovávanie a odovzdávanie tradícií mladšej generácii budú navždy chýbať všetkým, ktorí ho poznali.

Spomienky

„Kto ju poznal, spomenie si. Kto ju mal rád, nikdy nezabudne.“
Dňa 12. augusta uplynie sedem rokov, čo nás navždy opus la
JOLANA FOGELOVÁ z Hronca.
S láskou a úctou spomína manžel, syn, dcéra a celá rodina
...
„Odišiel ško, už nie je medzi nami, no v srdciach našich
stále žije spomienkami.“
Dňa 21. augusta uplynú štyri roky, odkedy nás po tragickej
autonehode vo veku 68 rokov navždy opus l náš milovaný
manžel, otec a starý otec
Jozef ROCHOCKÝ z Dubovej.
S láskou spomínajú manželka, dcéra Erika a syn Mirko s rodinami
...
„Sú chvíle, na ktoré stále spomíname.“
Dňa 21. augusta uplynie dvadsaťjeden rokov, ako nás navždy opus l milovaný manžel, otec, starý a prastarý otec
Jozef FLOSNÍK z Brezna.
S láskou a úctou spomína celá rodina

do predčasného
starobného dôchodku
Peter HAVAŠ
Ján LATINÁK
Margita POTKÁNYOVÁ
V mene vedenia akciovej spoločnos
Železiarne Podbrezová im ďakujeme
za odvedenú prácu a do ďalších rokov
života želáme veľa slnečných dní.

V auguste
blahoželáme
pracovné jubileá
20 rokov
Peter GIERTL
Miroslav MAKOVIČ
Ľuba MEDVEĎOVÁ
25 rokov
Miloš BÁLINT
Ján TAGAJ
30 rokov
Viera BÚDOVÁ
Alena DAUČÍKOVÁ
Renáta FENCLOVÁ
Ing. Branislav GIERTL
Ján GREKČO
Ing. Ivan JAKUBEC
Michaela KRAJČIOVÁ
Jaroslav KUREK
Peter LONGAUER
Ing. Marian MATUŠEK
Walter MITTERPACH

Doc. Ing. Gabriel Kunhalmi, CSc. bol každoročným návštevníkom nášho
hutníckeho múzea pri príležitos zasadaní OZ Slovenská železná cesta.

Ing. Fran šek SCHOBER
Ing. Libor TRNIK
Ing. Miroslav VOJTAS

Česť jeho večnej pamiatke!
35 rokov
Ing. Ta ana BÚLIKOVÁ

Autor:
PK

podupal,
postúpal

T4

Európska
Liga

skutok

zutekaj

darovali

Univerzita
Komenského



prípravok
na čistenie
okien

strčilo

v, vo
(nem.)

konanie
(angl.)



Klub dôchodcov

počet rokov

Radek HUŇA
Eva KOVÁČOVÁ
Ing. Gabriela PEŤKOVÁ
Alena RIDZOŇOVÁ

T5

prípravok na
zaváranie

Miroslav BELO

4 v Ríme

potomok

Lýdia CENCEROVÁ

ihličnatý
strom
mizne,
stráca sa

rapina

40 rokov

kostra lode

životné jubileá

dvojica

Miroslav CABAN
Andrea CENCINGEROVÁ

vniknu e

prekypuj

konzumuje

Pavel CHROMEK

lesná šelma

ženské
meno

odovzdaj

Vojtech KOKAVEC

mužské
meno

abakus

značka áut
veľtok
v Južnej
Amerike

vlk po
la nsky
Pomôcky: Dana (dom.)
ZARA, ARAZ,
škodlivý
ACT
chrobák

Mariana PEŤKOVÁ

viera,
dúfanie
gruzínska
mena

zohni

Ta ana TÓTHOVÁ
Miroslav BALLA
Ing. Miroslav BELLA

rádium
(chem.)
zmrznuté
dezerty

T2

značka lyží

žiara

indiáni

pridaj do
združenia

Miroslav MAJERÍK

utorok (skr.)

EČV Žiliny

európania

iden ﬁkačné
číslo

Ján PEPICH
Marián WEIS
Anna ĎURČÍKOVÁ
Peter CHRAMEC

dávaj
parametre
tanková
divízia

pascal (skr.)

Marta MITUNÍKOVÁ

Janka BELKOVÁ

modré
umelé
farbivo
čln na Rýne
cudzie ženské meno

Miroslav FAŠKO
Soňa HAVRANOVÁ

Ta ana MARKUSOVÁ

sídlo
v Azerbajdžane

bocianie
(čes.)
slov. stav.
podnik

gymnas cký
cvik

Ing. Ján HROŠ

vojenská
predajňa

užasnu e

dodaj vodu,
popolievaj

citoslovve
kvapkania

nieto

jedenkrát

T1

opatril
pole
osivom

burina

citoslovce
výsmechu

neodborník

Anna JANOŠTIAKOVÁ
Anton KUZMA
Peter MACUĽA
Milan SVINČIAK

Sociálna
demokracia

T3

ukazovacie
zámeno

madam,
žena

TAJNIČKA: V augustovej tajničke sa ukrýva slovenská pranos ka.

EČV Svidníka

keď,
ak po česky

na to miesto

Anna TRNIKOVÁ

Inzerát
Dám do prenájmu garáž v Mazorníkove. 0908 492 184
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Proti majstrovi z Trnavy sme bodovali naplno
Z podkladov zpfutbal.sk spracoval T. Kubej

ŠK Slovan Bratislava
– FK Železiarne Podbrezová 3:0 (1:0)
Góly: 5. Božikov, 65. a 77. Šporar.
Náročný žreb úvodných zápasov nás
v druhom kole poslal na bra slavské
Pasienky, ktoré sú dočasným domovom ŠK Slovan Bra slava. Domáci začali zápas ak vne a už v prvej minúte
si vybojovali rohový kop, po ktorom
Moha zakončoval tesne vedľa. V 5.
minúte zahrával z ľavej strany priamy
kop Holman a nedôsledne bránený kapitán domácich Božikov vsie l
hlavou úvodný gól zápasu. Hos a sa
dostali do ohrozenia brány domácich v 17. minúte, keď po faule na
Mikuša strieľal Leško, no jeho pokus
tečovali hráči v múre na roh. Výborný
zákrok predviedol v 35. minúte brankár Kuciak, keď vytesnil strelu z 25
metrov od domáceho Savičeviča. V
poslednej minúte úvodného dejstva
vo vyloženej šanci ešte hlavičkoval
Holman nad bránu Podbrezovej. V
60. minúte Wiezik vyhral hlavičkový
súboj, do lopty sa oprel Breznanik

a vystrašil Šullu, keď lopta preletela
tesne ponad brvno. O päť minút neskôr dostal ideálnu prihrávku do behu
od Mohu Šporar a strelou k vzdialenejšej žrdi zvýšil na 2:0. Ten istý hráč
stanovil skóre na 3:0 v 77. minúte, z
iden ckého miesta opäť traﬁl k žrdi
Kuciakovej brány.
Marek Fabuľa, tréner Podbrezovej:
„Zámer je jedna vec, skutočnosť druhá. Absentovala u nás prechodová
fáza, víťazstvo Slovana je zaslúžené.
Slovan má kvalitu, ktorá je vyššia ako
u našich hráčov.“
ŠK Slovan Bra slava: Šulla – Apau,
Saláta, Bajrić, Božikov – Nono – Savičevič, Holman – Čavrić (75. Dražić),
Šporar (81. Cmiljanić), Moha (87.
Hološko).
FK Železiarne Podbrezová: Kuciak
– Magda, Krivák, Bartoš, Turňa –
Obročník, Baran – Leško, Mikuš (73.
Tereščenko), Breznanik (73. Bernadina) – Więzik.

Víťazstvo pro Trnave zariadil gólom Dávid Leško.

Foto: A. Nociarová

FK Železiarne Podbrezová
– FC Spartak Trnava 1:0 (0:0)

Radosť hráčov Podbrezovej po strelenom góle.

Foto: A. Nociarová

Gól: 56. Leško.
V treťom kole sme nastúpili v domácej Zelpo aréne proti úradujúcemu
majstrovi z Trnavy. Už v 6. minúte
Turňa naviezol loptu k hranici šestnástky a z jej rohu skúsil technickú
strelu k vzdialenejšej žrdi, Wiezik
ale na center nedosiahol. V 14. minúte Mikuš prvým dotykom uvoľnil
pred šestnástkou Trnavy voľného
Obročníka, jeho strela z prvej išla
pod brvno, Rusov ju vytlačil nad
bránu. V prvom polčase ešte Leško
poslal š pľavú strelu z krídla. Rusov
loptu neudržal, vypadla mu v malom
vápne, no nakoniec na ňu zareagoval
skôr než číhajúci Bernadina. Hos a

pohrozili, keď sa k priamemu kopu
postavil Bakoš, prestrelil múr a Kuciak efektne zabránil gólu. V druhom
polčase v 56. minúte domáci založili
rýchly pro útok, keď Baran vysunul
Leška a ten zoči-voči Rusovovi našiel medzeru medzi jeho nohami. V
závere ešte Wiezik sklepol dlhý pas
na Breznanika, ktorý sa cez dvoch
obrancov dostal k akrobatickému
zakončeniu, ktoré skončilo nad bránou Trnavy.
Marek Fabuľa, tréner Podbrezovej:
„S výsledkom sme spokojní. Potrebovali sme bodovo potvrdiť stúpajúcu
výkonnosť, najmä v domácom prostredí. Podriadili sme tomu všetko.

Prvý polčas bol z našej strany dobrý.
Hos sme nepus li do vážnejšej príležitosti, viac streleckých pokusov
sme mali my, no chýbal nám pokoj
v zakončení. Paradoxne na začiatku
druhého polčasu sme sa nevedeli
dostať do ak vity, no práve v takejto
situácii sme dokázali streliť gól po
rýchlom protiútoku. Od tohto momentu ma hráči milo prekvapili, že
dobrou defenzívnou a tak ckou hrou
uhrali priaznivý výsledok.“
FK Železiarne Podbrezová: Kuciak
– Magda, Krivák, Bartoš, Turňa – Baran, Obročník – Leško (90. Viazanko),
Mikuš (86. Tereščenko), Bernadina
(63. Breznanik) – Więzik.
FC Spartak Trnava: Rusov – Lupták,
Hladík, Tóth, Čonka – Greššák, Grendel (84. Pekár) – Jirka, Dangubič (63.
Jarovič), Miesenböck (65. Sloboda)
– Bakoš.

Popoludnie v kaviarňach dopadlo na výbornú
Ing. Patrik Müller

Pred zápasom pro majstrovi z Trnavy sa šes ca
hráčov zúčastnila premiérového poduja a pod
názvom „Káva s hráčmi FK Železiarne Podbrezová“. Počas jeden a pol hodinovej pracovnej
zmeny v breznianskych kaviarňach si zverenci
trénera Mareka Fabuľu vyskúšali prípravu nápojov či kávy, prijímanie objednávok a obsluhu
zákazníkov.

Zákazníkov obsluhovali dvojice Mar n Kuciak a
Jakub Wiezik, Matúš Mikuš a Michal Breznanik a
zahraničná obsluha v podobe ukrajinského útočníka Illiu Tereshchenka a holandského strelca Endy Opoku Bernadinu. Práve posledne menovaná
dvojica bola najak vnejšou a aj napriek miernej
jazykovej bariére zaujala veľké množstvo fanúšikov. Zahanbiť sa nedali ani ostatní „čašníci“ a ich
potenciál bol využitý naplno, keď v niektorých
momentoch nachodili pomedzi stoly a zákazní-

Endy Opoku Bernadina a Illia Tereschenko patrili medzi najak vnejšiu dvojicu

Michal Breznanik v úlohe čašníka

kov s táckou v ruke viac metrov, ako v ostrých
majstrovských zápasoch.
Okrem príjemnej obsluhy mali zákazníci menovaných kaviarní možnosť zapojiť sa do súťaže
a tipnúť si presný výsledok zápasu s Trnavou,
čo ich zaradilo do hry o vecné ceny s logom FK
Železiarne Podbrezová. Vybraní zákazníci dostali
aj vstupenky na ligový duel pro úradujúcemu
majstrovi, čo len zvýšilo pridanú hodnotu tejto

akcie pre zvedavých fanúšikov. Spokojnosť s
pomocnou silou vyjadrili aj majitelia kaviarní a
spolupracujúce čašníčky, ktoré si užívali spoločnosť ligových hráčov.
Pevne veríme, že hráči svojou ústretovosťou
a otvorenosťou voči zákazníkom získali ďalších fanúšikov, ktorých veľmi radi privítame
na tribúnach Zelpo arény. Tešíme sa na ďalšie
stretnu a!
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