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Z dvoch zápasov
si odnášame
tri body

Pán riaditeľ, beží posledný me-
siac tretieho štvrťroku, aký bol 
z pohľadu predaja našich výrob-
kov?

   - Na základe údajov z celého 
štvrťroka 2018 môžeme povedať, 
že máme naplnený aj september. 
Predali sme 26 000 ton kontinuál-
ne odlievaných oceľových blokov 
a plán sme tak splnili na sto per-
cent. Plán objemu predaja valcov-
ne rúr bol 34 400 ton, taktiež sme 
ho naplnili na sto percent. Pôvod-
ný plán ťahárne rúr, 11 980 ton, 
sme mierne prekročili, máme po-
tvrdených 12 270 ton. Výroba gal-
vanizovaných rúr je mierne pod 
upraveným plánom – viac, ako bol 
pôvodný finančný plán, ale menej 
ako predstavuje operatívny plán, 
ktorý bol navýšený z pôvodných 
380 na 510 ton. Momentálne 
máme potvrdených 444 ton.  
   Aj v komodite delené rúry sme 
plán mierne prekročili, z pôvod-
ných 560 ton máme zatiaľ potvr-
dených 605 ton. Podobne je to aj 
vo výrobe navarovacích oblúkov. Z 
pôvodného plánu 605 ton máme 
potvrdených 625 ton. Stručne po-
vedané, každý mesiac 
tretieho štvrťroku sme 
objemovo plnili v súla-
de s plánom a to i nap-
riek letným mesiacom.  
   Čo sa týka cenového 
vývoja, prakticky skoro 
rok sa darilo každý me-
siac alebo každý štvrť-
rok, podľa toho, ako si 
to smery určili, navy-
šovať ceny. Napríklad 
Pipex Italia navýšil ceny na celý 
kvartál. V priebehu júla sa nárast 
svojím spôsobom pozastavil a ce-
nová úroveň, ktorá dosiahla svoj 
strop, je zachovaná aj pre august 

S Ing. Júliusom Kriváňom, členom Predstavenstva a obchodným riaditeľom ŽP a.s.

Tretí štvrťrok sa darilo napĺňať podľa plánu,
a to i napriek letným mesiacom

a september. 
   V cenovom vývoji, sme sa do-
stali do stabilizovanej situácie. 
Zákazníci nepožadujú znižovanie 
cien, a naopak, z našej strany po-
žiadavka na zvýšenie cien nie je 
akceptovaná. 
Ako sa javia posledné mesiace 

roka?
   - V poslednom štvrť-
roku sú stanovené ob-
jemy pre jednotlivé 
mesiace vo všetkých 
predajných smeroch. 
N e p r e d p o k l a d á m e 
žiadny prepad, ani zní-
ženie požiadaviek od 
zákazníkov. Pipex to má 
vyšpecifikované tak, že 
už dnes má rozdele-

né objemy pre zákazníkov, ktorí 
ich potvrdili a následne ich bude 
operatívne riešiť v jednotlivých 
mesiacoch. 
   Už dnes môžeme konštatovať, 

že objemy, plánované konca roka, 
budú zo strany obchodného úse-
ku naplnené. 
   Čo sa týka cien, nepredpokla-
dáme ich ďalší nárast. Ak by bola 
požiadavka zo strany zákazníkov 

na zníženie cien, budeme s nimi 
jednať, aby sme cenovú úroveň 
udržali do konca roka.
   V priebehu septembra a začiat-
kom októbra sú naplánované, ako 

Zápas na štadióne v Nitre začali obe muž-
stvá opatrne. Prvú strelu na bránu do-
mácich vyslal v 7. minúte Breznanik, keď 
si sám vybojoval loptu v strede ihriska a 
jeho pokus skončil vedľa brány. Domáci 
odpovedali o sedem minút neskôr, Ven-
túra spoza šestnástky pálil nad bránu. V 
19. minúte poslal z pravej strany prudký 
prízemný center Magda a pred nabieha-
júcim Mikušom zabránil domáci obranca 
čistej šanci.

Vyžrebovali sme víťaza šestnásteho kola čitateľskej súťaže venovanej 180. výročiu na-
šej dychovej hudby. Žrebovali sme z úspešných riešiteľov, ktorí odpovedali, že hosť, 
ktorý otvoril slávnostný koncert na počesť 170. výročia vzniku Dychovej hudby bol 
Spevácky zbor mesta Brezna. Správne odpovedala aj Oľga Žilková z odboru financova-
nia. Získava publikáciu o hrade Ľupča – Hrad Ľupča, Klenot Pohronia vo svetle vekov, 
ktorú do súťaže venovalo Predstavenstvo Železiarní Podbrezová a.s. Výherkyni blaho-
želáme a cenu si môže prísť prevziať do redakcie (t.č. 645/2711 resp. 2714).

Stredné opravy technologického za-
riadenia vo vodných elektrárňach sú 
spravidla naplánované na koniec leta až 
začiatok jesenných mesiacov. V tomto 
období klesá množstvo vody v Hrone a 
na ostatných vodných tokoch. Násled-
ne sa to prejaví aj na poklese vo výrobe 
elektrickej energie vo vodných elektrár-
ňach. V hydrocentrále Piesok bola stred-
ná oprava vykonaná v dňoch 20. – 24. 
augusta.

V prevádzkarni oceliareň bola v júli do-
siahnutá historicky najvyššia výroba ocele 
v novej elektrooceliarni od roku 1993. Vý-
robné plány sme prekročili o 824,523 ton 
a vyrobili 34 624,523 ton ocele. Vysoký 
výkon bol dosiahnutý pri jedenástich pre-
stavbách v zariadení plynulého odlievania 
ocele (ZPO), sekvenčnosti 8,771 tavby 
a prestojoch 10,54 percent hrubého pra-
covného času.

Dňa 29. augusta uplynulo sedemdesiat-
štyri rokov od vypuknutia Slovenského 
národného povstania. Predchádzala 
mu všeobecná nespokojnosť proti ne-
meckému agresorovi, ktorá trvala od 
rozpadu prvej Československej repub-
liky. Mnohí emigrovali do zahraničia, 
odkiaľ sa pokúšali obnoviť českosloven-
ský štát. Ale usilovali sa o to aj tí, ktorí 
ostali. Usilovali sa o to aj podbrezovskí 
železiari.
Železiarne Podbrezová čítajte na 5. strane

Vstup do nového
školského roka

s rôznymi inováciami
T. Kubej
noviny@zelpo.sk

Dva mesiace prázdnin ubehli ako 
voda a žiaci základných i stredných 
škôl sa opäť vrátili do školských 
lavíc. Výnimkou neboli ani žiaci 
našich dvoch súkromných škôl – 
Súkromnej strednej odbornej školy 
hutníckej a Súkromného gymnázia 
Železiarní Podbrezová. Nový škol-
ský rok 2018/2019 začal v ponde-

lok, 3. septembra. 
   Žiaci obidvoch škôl sa v tento 
slávnostný deň zišli tradične na 
školskom dvore. V úvode zaznel prí-
hovor, v ktorom všetkých zúčastne-
ných privítal Ing. Ján Banas, predse-
da Dozornej rady ŽP a.s. Pripomenul 
dôležitosť prepojenia teoretických 
vedomostí s využitím v praxi, ktorú 
Železiarne Podbrezová ponúkajú. V 
závere zaželal všetkým žiakom veľa 

(Dokonč. na str. 4)

Prvý školský deň navštívil školu aj predseda predstavenstva a generálny riaditeľ Vladimír Soták. Zaujímalo ho, ako sú študenti 
spokojní s novými priestormi.                                                                                                                                    Foto: I. Kardhordová

Ilustračné foto: I. Kardhordová



začal miestnym detským folklór-
nym súborom Dratvárik. Takmer 
sedemdesiat detí počas polhodiny 
predstavilo bohaté slovenské kul-
túrne tradície. Po krátkej ukážke 

sa opäť predstavili kapela Reivers 
Quartet a Pawa, aj keď už len v 
skrátenom programe. Posledným 
účinkujúcim festivalu bola sloven-
ská originálna kapela Vrbovské 
vŕby, ktorá interpretuje sloven-
skú sellácku gotiku a prihovára 
sa ľuďom originálnym vrbovským 
nárečím. Predstavovala ideálne 
zakončenie dlhoročne úspešného 
podujatia.
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T. Kubej, foto P. Motyčková
noviny@zelpo.sk

Leto sa blíži ku svojmu koncu, 
hubárska sezóna však pokračuje 
ďalej a stále je v plnom prúde. 
Vedeli ste, že hríby vo všeobec-
nosti rastú počas celého roka, 
niektoré druhy dokonca aj počas 
zimného obdobia? Z hľadiska 
praktického hubárčenia je zaují-
mavé predovšetkým obdobie od 
apríla do novembra.

   Väčšina hubárov je presved-
čených, že na hríby je potrebné 
chodiť zavčas ráno. Faktom je, že 
huby nevyrastú zo dňa na deň a 
ich vývoj trvá niekoľko dní. Z toh-
to pohľadu nezáleží na tom, či 
pôjdete na huby ráno alebo po-
obede. Ak rastú, tak ich nájdete v 
ktorúkoľvek časť dňa. Ranné hu-
bárčenie má však určitý význam, 
predovšetkým počas sezóny, 
najmä v lokalitách s vysokou hu-
bárskou návštevnosťou a počas 
víkendov. Prísť do takejto loka-

Už po deviatykrát na nádvorie 
hradu Ľupča zavítali gajdoši z 
rôznych kútov Európy, ktorí pre-
zentujú túto podmanivú hudbu v 
rámci festivalu Hradné Huky 2018. 
Počas dvojdňového podujatia, v 
posledný prázdninový víkend, sa 
gajdy a gajdoši predstavili v tra-
dičnom, ale aj v modernom preve-
dení – v podobe etnokapiel, stre-
dovekej, ale aj štylizovanej hudby. 
   Gajdy sa nepredstavujú len indi-
viduálne, ale sú začlenené do rôz-
nych hudobných zoskupení. Vďaka 
hlavnej organizátorke Jane Orlickej 

Hradné Huky 2018
zavítali na naše územie jedineční 
hudobníci, uznávaní aj v zahraničí, 
ktorých nie je možné vidieť nikde 
inde na Slovensku.
   V prvý deň festivalu sa v úvode 
predstavila kapela Reivers Quar-
tet, prezentujúca pôvodnú škót-
sku hudbu, ktorá vo svojej tvorbe 
používa škótske motívy. Vedúci or-
chestra, Lindsay Davidson, je sku-
točným majstrom v hre na škótske 
gajdy a prvým absolventom Aka-
démie umení v hre na gajdy v Mel-
bourne. Jeho vystúpenie je vždy 

obrovským zážitkom, podčiarknu-
tým originálnym škótskym obleče-
ním a masívnym zvukom škótskych 
gájd. Okrem zvuku gájd zaznel v 
kapele Reivers Quartet aj ďalší ne-
všedný hudobný nástroj – harfa.
   Ako ďalší účinkujúci vystúpil 
osemčlenný orchester z Bieloruska 
s názvom Pawa, čo v preklade zna-
mená páv. Orchester tvoria mladí 
ľudia, nadšení pre tradície, ktoré 
vo svojej hudbe s hrdosťou pre-
zentujú. Gajdy sa v tomto telese 
predstavili v modernom šate, hoci 

hrajú autentickú bieloruskú hudbu 
z epochy Litovského kniežatstva. 
Okrem gájd bolo možné v skupine 
zachytiť aj moderné hudobné ná-
stroje, ako sú bicie alebo basgitara. 
Kompozície boli spracované v etno 
až populárnej podobe a spievané 
v bieloruskom, staronemeckom, 
poľskom, akvitánskom a anglickom 
jazyku. 
   Na záver sobotňajšieho večera 
rozprúdila tanečnú náladu výni-
močná slovenská kapela Balkan-

sambel, s originálnym spracovaním 
slovenských a balkánskych meló-
dií, ktoré nenechali nikoho stáť na 
mieste, napriek tomu, že z tmavo-
modrej oblohy spadlo už pár kva-
piek dažďa. Toto hudobné zosku-
penie sa vo svojej tvorbe pohráva 
s rôznym hudobným materiálom a 
štylistikou rôznych žánrov, tradícií 
a dôb. 
   Program nedeľného poobedia Festival na nádvorí hradu Ľupča objektívom A. Nociarovej

Hubárska sezóna pokračuje aj v septembri
lity napríklad cez víkend poobe-
de, znamená predovšetkým iba 
dozbierať hríby, ktoré si množstvo 
hubárov pred vami nevšimlo.
Zbieranie hríbov je pre mnohých 
veľká záľuba. Skúsení hubári poz-
najú viacero druhov húb a zbie-
rajú aj také, po ktorých by bežný 
človek určite nesiahol. Mnohí 
majú aj tradičné miesta, kam sa 
vracajú a vedia, že práve na tých-
to miestach vždy niečo objavia.

Opýtali sme sa našich spolu-
pracovníkov, či chodia na hríby 
a rozprávali sme sa aj o tom, aké 
druhy zbierajú, ako nazbierané 
hríby využívajú a či majú vytypo-
vané miesta, kde rastú: 
Katarína PETríKOVá, Vvr
- Nie, momentálne nechodím,lebo 
nemám na to čas. Teraz bolo aj tak 
sucho a počula som, že nerastú. V 
minulosti som chodila a zbierala 
som hlavne dubáky. Potom som 
ich sušila a využívala ako prísadu 
do jedál – do kapustnice, do po-

lievok či pod mäso. Som z Brusna, 
takže na hríby som chodila v jeho 
okolí.
radoslav MIKLOš, Vvr
- Tento rok som zatiaľ ešte nebol, 
ale po minulé roky som chodie-
val. Najviac zbieram dubáky, kto-
ré potom suším a dávam do ka-
pustnice na Vianoce. Chodievam 
do lesov  v Brusne, nemám však 
vytypované miesta.
Andrej DrOPPAN, brigádnik Vvr
- Chodievam, ale iba občas. 
V tomto roku som zatiaľ nebol, 
ale chystám sa. Zbieram kuriatka 
alebo dubáky. Kuriatka zaváram 
a dubáky suším. Využívam ich 
napríklad ako prísadu do poliev-
ky. Nemám overené lokality, keď 
idem na huby, je to pre mňa v pr-
vom rade dobrá prechádzka.
Milan TALIAN, Tcú
- Chodievam, ale teraz momen-
tálne nie, lebo vraj veľmi nerastú. 
Ale mám hríby od sestry, ktoré 
nazbieral jej syn. Pracuje v lese, 
tak vždy niečo nájde. Ja som bol 

tento rok zatiaľ len raz, ale ne-
našiel som nič. Zbieram len také 
hríby, ktoré poznám, napríklad 
brezáky alebo dubáky.
František MEDVEď, Vvr

- Áno, chodievam na hríby rád. 
Zbieram viacero druhov. Mám aj 
vytypované miesta, napríklad na 
kuriatka chodím na Balog, alebo 
na červenáky do Vagnára. Kuriat-

ka zaváram, no spra-
vím si aj praženicu či 
rizoto. Ostatné hríby 
samozrejme suším. Aj 
dnes sa zhodou okol-
ností chystám na čer-
venáky. 
Jozef AUxT, Vt
- Nechodím, lebo na 
to teraz nemám veľmi 
čas. Keď som predtým 
chodieval, tak som 
zbieral dubáky, červe-
náky alebo kuriatka. 
Huby sme väčšinou 
sušili a potom pridá-
vali do jedál. Mal som 
aj miesta, kde som 
chodil na huby. Ja som 
z Čierneho Balogu, tak 
napríklad do Vydrova.

Ilustračné foto: Marek Hrablay

Mgr. Ivana Uhlík
referentka správy pamiatkových objektov hradu Ľupča

Vystúpenie škótskej kapely Reivers Quartet. Foto: A. Nociarová

Katarína PETRÍKOVÁ Radoslav MIKLOŠ Andrej DROPPAN Milan TALIAN František MEDVEĎ Jozef AUXT
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Právny odbor – referát  organizácie
a vnútornej  legislatívy

INFORMUJE
Ing. Soňa roštárová

M. Medveď
vedúci strediska energetika starý závod

Ing. Juraj Havran
vedúci výroby v oceliarni

(Dokonč. zo str. 1)

Stredné opravy technologického 
zariadenia vo vodných elektrár-
ňach sú spravidla naplánované na 
koniec leta až začiatok jesenných 
mesiacov. V tomto období klesá 
množstvo vody v Hrone a na os-
tatných vodných tokoch. Násled-
ne sa to prejaví aj na poklese vo 
výrobe elektrickej energie vo vod-
ných elektrárňach.
   V hydrocentrále Piesok bola 
stredná oprava vykonaná v dňoch 
20. – 24. augusta. 
   Na strojnom zariadení boli práce 

Stredná oprava technologického zariadenia v hydrocentrále Piesok

V prevádzkarni oceliareň bola v júli 
dosiahnutá historicky najvyššia vý-
roba ocele v novej elektrooceliarni 
od roku 1993.
   Výrobné plány sme prekročili 
o 824,523 ton a vyrobili 34 624,523 
ton ocele.
   Vysoký výkon bol dosiahnutý pri 
jedenástich prestavbách v zariadení 
plynulého odlievania ocele (ZPO), 
sekvenčnosti 8,771 tavby a presto-
joch 10,54 percenta hrubého pra-
covného času. Podarilo sa nám vy-
robiť šesťstotridsať tavieb. Tento rok 
by sme mohli označiť za rekordný, 
pretože je to už druhý rekord v pora-
dí. Prvý je z marca, kedy sme vyrobili 
34 622,387 ton ocele, a prekročili 
tak októbrový rekord z roku 2014. 
Vtedy to bolo 34 372,274 ton ocele. 

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

Individuálne riadiace  akty generálneho riaditeľa ŽP a.s. 
Rozhodnutie č. 
09/2018

Menovanie energetickej komisie
v Železiarňach Podbrezová a.s.

Príkaz č. 07/2018 Inventarizácia majetku a záväzkov a rozdielu 
majetku a záväzkov v ŽP a.s. v roku 2018

Opatrenie  č. 06/2018 Opatrenia na zvýšenie bezpečnosti pri čin-
nostiach súvisiacich so závažným pracovným 
úrazom Ing. Miroslava Rosiara

Organizačné normy
Poriadok P-06/2015

revízia 3, zmena II

Prevádzkový poriadok Hradu Ľupča 

Smernica S-005/2016

revízia 1, zmena I

Štatút stravovacej komisie

Smernica S-011/2018

revízia 1, zmena 0

Vnútorný systém vybavovania podnetov pri 
oznamovaní protispoločenskej činnosti

Smernica S-014/2018

revízia 2, zmena 0

Manažérstvo rizík

Smernica S-016/2016

revízia 0, zmena I

Cezhraničná spolupráca pri vysielaní zamest-
nancov na výkon prác pri poskytovaní služieb

Smernica S-195/2012

revízia 2, zmena II

Exkurzie v Železiarňach Podbrezová a.s.

Smernica S-390/2018

revízia 1, zmena 0

Vyplácanie miezd zamestnancom ŽP a.s.

Smernica S-409/2018

revízia 6, zmena 0

Poskytovanie a organizovanie rekondičných 
pobytov zamestnancov

Smernica S-443/2018

revízia 1, zmena 0

Zásady výberového konania na obsadzovanie 
pracovných miest v ŽP a.s.

Smernica S-489/2018

revízia 2, zmena 0

Procesná  FMEA – analýza možných chýb 
a ich dôsledkov v procese výroby

Pokyn  PO-001/2012

revízia 1, zmena II

Hutnícke múzeum Železiarní Podbrezová

Pokyn  PO-140/2018

revízia 3, zmena 0

Poskytovanie odmien pri významných pracov-
ných a životných výročiach

Pokyn  PO-171/2018

revízia 2, zmena 0

Hodnotenie spokojnosti externých a interných 
zákazníkov, marketingový prieskum, bench-
marking

Pokyn  PO-178/2018

revízia 3, zmena 0

Program osobného rozvoja zamestnanca

Pokyn  PO-187/2018

revízia 3, zmena 0

Zvláštna dokumentačná a archivačná povinnosť

Pokyn  PO-205/2018

revízia 3, zmena 0

Validácia procesov výroby

Pokyn  PO-217/2018

revízia 2, zmena 0

Oznamovacia povinnosť pri úmrtí zamestnanca 
ŽP a.s.

   Vnútorná legislatíva sa dotýka všet-
kých oblastí činnosti Železiarní Podbre-
zová a.s. a je záväzná pre zamestnancov, 
ktorí v zmysle jej ustanovení vykonávajú 
jednotlivé činnosti. Preto je nevyhnut-
né, aby bola vždy platná a aktuálna. 
   Zoznam platnej riadiacej dokumentá-
cie je vydaný ako dokument  D-05/2018 
Vestník – Individuálne riadiace akty, 

Čistenie vtokového zariadenia hať Štiavnička od nánosu piesku.
Foto: archív energetiky 

informačné akty a organizačné normy 
a zároveň je zverejnený v elektronickej 
forme na nižšie uvedenej adrese.
   V tejto rubrike právny odbor – referát 
organizácie a vnútornej legislatívy infor-
muje o riadiacej dokumentácii vydanej 
v predchádzajúcom mesiaci. V auguste 
boli zverejnené, resp. zverejnené a vy-
dané:

J ú l  b o l  p r e  o c e l i a r e ň  r e k o r d n ý
   Dosiahnuť takýto výsledok si vyža-
duje využitie dlhších sekvencií, dob-
rú organizáciu práce, starostlivosť o 
technologické zariadenie, dôsledné 
dodržiavanie technologických po-

stupov, za čo všetkým oceliarom a 
všetkým zamestnancom centrálnej 
údržby v oceliarni, podieľajúcim sa 
na tomto úspechu, vyslovujem úp-
rimné poďakovanie.

Oprava budiča generátora číslo 2.                                         Foto: archív energetiky

zamerané na kontrolu rozvádza-
cích lopatiek, obežných kolies tur-
bíny, púzdier pod upchávkami a na 
kontrolu ložísk. 
   Na prírube a kolene turbíny boli 
zváraním opravené vykavitované 
časti telesa. Rozobraté a skontrolo-
vané boli aj čerpadlá regulačného 
oleja, kde boli vymenené nové lo-
žiská aj guferá. 
   Ďalej boli na potrubných rozvo-
doch chladiacej vody vymenené 
nefunkčné uzatváracie a regulačné 
armatúry.
   Na elektrickom zariadení bola 
oprava zameraná na kontrolu, vy-

čistenie a opravu izolácie vinutia 
generátorov, revíziu  6 a 0,4 kilo-
voltovej rozvodne. Konkrétne išlo 
o vyčistenie zbernicového systému 
a izolátorov od prachu, kontrolu 
a dotiahnutie prúdových spojov, 
revíziu výkonových vypínačov, vý-
menu olejovej náplne, o vonkajšiu 
revíziu transformátorov vlastnej 
spotreby, kontrolu vinutia budičov, 
komutátorov a odstránenie porúch 
zistených termovíziou.
   Vtokové zariadenie – hať Štiav-
nička bola vyčistená, vybagrovaná, 
od nánosu piesku. 
   Vo vodojeme Diel bol opravený 
čistiaci stroj, v ktorom boli vyme-
nené mosadzné púzdra vo vodia-
cich kolesách, nové hriadele a po-
škodené články reťaze.
   Boli skontrolované a opravené aj 
sacie koše na výtokovom potrubí 
úžitkovej vody pre starý a nový zá-
vod Železiarní Podbrezová a.s.
   Počas strednej opravy elektrárne 
bolo zrealizované vyčistenie vodo-
jemu Diel od nánosu piesku a bah-
na, ktoré prebiehalo v druhých 
a tretích zmenách. Práca spojená s 
opravou je fyzicky namáhavá. Všet-
kým zúčastneným zamestnancom 
ďakujem. 
   Po hydrocentrále Piesok nasledu-
je oprava hydrocentrály Dubová.

S Ing. Júliusom Kriváňom, členom Predstavenstva a obchodným riaditeľom ŽP a.s.

Tretí štvrťrok sa darilo napĺňať podľa plánu,
a to i napriek letným mesiacom

každý rok, zasadnutia Európskej 
asociácie výrobcov oceľových rúr 
(ESTA – European Steel Tube As-
sociation). Zúčastníme sa ESTY vý-
robcov valcovaných rúr a aj ESTY 
výrobcov presných rúr, kde budú 
známe aj ďalšie štatistiky ohľadne 
výroby a dovozu z tretích krajín. 

Čo očakávate od Medzinárodné-
ho strojárskeho veľtrhu v Brne, 
ktorý sa bude konať začiatkom 
októbra? 
   - Brno je pre nás tradičným veľ-
trhom, ktorého sa zúčastňujeme 
od roku 1986. Aj keď má v názve 
prívlastok „strojársky“, je to pre 
nás príležitosť stretnutia nielen 
s našimi zákazníkmi, ale aj na-

šou konkurenciou. Hoci stánok 
bude menší ako za čias spoločnej 
prezentácie so Žďasom a Plzňou 
v rámci ŽP Group, naši obchodníci 
pripravia množ-
stvo rokovaní s 
tradičnými odbe-
rateľmi a verím, 
že prídu aj noví 
zákazníci.

Je niečo nové vo 
svete ocele ok-
rem „colnej voj-
ny“? 
   - Po letnej sezóne sa nedá pove-
dať nič nové. Vidieť to napokon v 
číslach, ktoré som uviedol – pre-
daj prebieha bez väčších výkyvov 
v množstvách a cenová úroveň je 

stabilizovaná. 
   Čo sa týka vývozu do Spojených 
štátov amerických, výrazne nás 
to neovplyvnilo, ani neovplyvní. 

Zákazníci, ktorí od 
nás nakupujú hlav-
ne presné rúry, 
nemajú zdroj od 
domácich výrob-
cov a na základe 
vzájomnej dohody 
sú ochotní zaplatiť 
aj 25 percentné 
clo. Ešte stále však 

pokračujú dumpingové šetrenia, 
momentálne voči Ukrajine a Rus-
ku a sú v platnosti aj dumpingové 
opatrenia voči dovozom valcova-
ných, presných a nerezových rúr 
z Číny.

    Už dnes môže-
me konštatovať, že 
objemy, plánované 
konca roka, budú zo 
strany obchodného 
úseku naplnené.
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T. Kubej + foto I. Kardhordová
noviny@zelpo.sk

V s t u p  d o  n o v é h o  š k o l s k é h o  r o k a
s  r ô z n y m i  i n o v á c i a m i

Vážený pán generálny riaditeľ!
   Dovoľte nám, aby sme sa v mene žiakov a zamestnancov oboch škôl 
poďakovali za krásne zrekonštruované, moderne a esteticky zariadené 
priestory školskej jedálne, kuchyne a vybudovanie oddychovej zóny.
Veľkým prínosom je aj novovybudované parkovisko pre žiakov. 
   Ďalšou pozitívnou zmenou, s ktorou sme začali tento školský rok, sú aj 
nové školské rovnošaty, ktoré žiaci prijali s nadšením.
   Ďakujeme nielen za vynaložené finančné prostriedky, ale aj ochotu a 
obetavú prácu, súvisiacu s realizáciou týchto projektov. Len vďaka ma-
ximálnemu úsiliu Ing. Márie Niklovej, Ing. Milana Srnku, PhD., p. Jozefa 
Krellu , Ing. Martina Sladkého, MBA, Ing. Jána Lendáckeho, firmy Staso 
a ďalších nemenovaných zamestnancov ŽP a. s. sa všetko zrealizovalo v 
stanovenom termíne.
   Veríme, že vykonané zmeny prispejú ku skvalitneniu výchovno-vzdeláva-
cieho procesu a spokojnosti žiakov.

Ešte raz ďakujeme.
Vedenie SSOŠH ŽP a SG ŽP

V závere roka 2008 sa uskutoč-
nil slávnostný koncert Dychovej 
hudby Železiarní Podbrezová k 
170. výročiu založenia tohto hu-
dobného telesa. Po koncerte sa 
generálny riaditeľ ŽP Ing. Vladimír 
Soták spolu s kapelníkom Jozefom 
Kráľom a hudobným skladateľom 
a režisérom Adamom Hudecom 
dohodli, že dychová hudba nahrá 
k blížiacemu sa 170. výročiu firmy 
hudobné CD, ktoré bude ľahšieho, 
zábavného charakteru, určené pre 
bežné počúvanie a pre širšiu hu-
dobnú verejnosť.
   Nahrávanie sa uskutočnilo v 
dňoch 23. – 24. mája 2009, v na-
hrávacom štúdiu Slovenského 
rozhlasu v Banskej Bystrici. Zabez-

* čitateľská súťaž * čitateľská súťaž * čitateľská súťaž *

Stoosemdesiate výročie našej dychovky
Z archívnych podkladov spracoval
T. Kubej pečoval ho vedúci technik Sloven-

ského rozhlasu v Banskej Bystrici 
Boris Dobiš a hudobnú réžiu CD 
mal na starosti Adam Hudec. 
   Necelý mesiac po nahrávaní sa 
Dychová hudba ŽP zúčastnila 38. 
ročníka Festivalu dychových hu-
dieb vo Valaskej, ktorý sa konal 13. 
júna. Účasť na tomto podujatí je 
pre našu dychovku dodnes tradíci-
ou. Prekvapením Dychovej hudby 
ŽP bola Štebotavá polka, prvýkrát 
v podaní mladých klarinetistiek, 
študentiek Súkromného gymnázia 
Železiarní Podbrezová, Nikoly Lup-
tákovej a Emy Ivanovej.
   Vystúpenie mala naša dychov-
ka aj 15. augusta 2009, tentokrát 
na mieste bývalej obce Kalište, 
ktorá bola vypálená fašistami po-
čas povstania. Konal sa tam štvr-

tý ročník Stretnutia generácií. Po 
oficiálnej časti sa na pripravenom 
pódiu začal pre účastníkov osláv 
bohatý kultúrny program. Začal 
hodinovým koncertom Dychovej 
hudby ŽP, zostaveným prevažne 
zo skladieb, ktoré sa nachádzali na 
jej novom CD. Bol doplnený osved-
čenými populárnymi, ale aj novými 
skladbami.
   Naša dychovka svoje vystúpenie 
zakončila efektnou Hudecovou 
Kaffe sambou, po ktorej nasledo-
val dlhotrvajúci potlesk vďačného 
publika.

Otázka č. 17: K akej príležitosti 
nahrala Dychová hudba Žele-
ziarní Podbrezová hudobné CD 
v máji 2009?

Nahrávanie hudobného CD v štúdiu Slovenského rozhlasu v Banskej Bystrici. 
Foto: archív redakcie

Správne odpovede posielajte do 
redakcie Podbrezovan do desia-
tich dní od vydania. Nezabudnite 
uviesť kontakt. Žrebujeme v kaž-
dom čísle.

Poďakovanie

Príhovor Ing. M. Pindiakovej, riaditeľky SSOŠH ŽP, v pozadí Ing. V. Soták ml., pod-
predsada rady školy, Ing. Ján Banas, predseda dozornej rady a PaeDr. K. Zingoro-
vá, riaditeľka SG ŽP

Modernizáciu neobišla ani kuchyňu

Rozšírené priestory jedálne

Novovybudovaná oddychová zóna

úspechov v novom školskom roku. 
   Ďalej pokračovala príhovorom 
Ing. Miriam Pindiaková, riaditeľka 
Súkromnej strednej odbornej školy 
hutníckej ŽP, ktorá sa prihovárala 
predovšetkým prvákom. Zaželala 
im veľa úspechov v štúdiu a rýchlu 
adaptáciu na nové podmienky. Pri-
pomenula, že štúdium je v porovna-
ní so základnou školou náročnejšie 

a je potrebná systematická a zodpo-
vedná príprava na každú vyučovaciu 
hodinu.
   Nakoniec sa všetkým zúčastne-
ným žiakom i učiteľom prihovorila 
riaditeľka Súkromného gymnázia 
PaedDr. Katarína Zingorová. Rovna-
ko nezabudla na prvákov, pre kto-
rých je prechod na strednú školu 
náročný, ale môžu sa tešiť na nové 
štúdium a nové priateľstvá. Privíta-
la aj nových učiteľov, ktorí posilnili 
pedagogický zbor. Na záver pop-
riala žiakom veľa šťastia, úspechov 
a pohodu v škole a rovnako pevné 
zdravie. 
   Aj napriek tomu, že školy boli cez 
letné prázdniny zatvorené, za ich 
bránami sa pracovalo nepretržite. 
Žiaci sa od septembra môžu tešiť z 
viacerých noviniek a inovácií. Cez 
prestávky môžu voľné chvíle tráviť 
v oddychovej zóne, ktorá sa nachá-
dza hneď vedľa jedálne. Priestor 
vznikol vybúraním priečok z dvoch 
miestností a je voľne prepojený s 

chodbou. Slúži na konzumáciu do-
plnkového tovaru z jedálne alebo z 
automatu na doplnkový tovar, ktorý 
je spolu s kávomatom ďalšou novin-
kou.   
   Modernizáciu si žiadalo aj zariade-
nie školského stravovania, ktoré pre 
žiakov súkromných škôl zabezpeču-
je celodenné stravovanie. Vzhľadom 
na dĺžku prestávok a kapacitu strav-
níkov počas obedov, bolo potrebné 
zvýšiť aj počet miest na sedenie v 
jedálni. Presunutím priečky o päť 

metrov sa priestor jedálne zväč-
šil o tridsať percent a pribudlo tak 
takmer štyridsať miest na sedenie. 
Jedáleň je plne vybavená jedálen-
skými stolmi a stoličkami. V najbliž-
šom období budú na štyri (bezmála 
deväť metrov dlhé) stropné svetlí-

ky v jedálni namontované tieniace 
elektricky ovládané rolety,čo najmä 
v lete, kedy je v jedálni najteplejšie, 
prispeje k pohode počas stravova-
nia. 
   Jedáleň bola zväčšená na úkor 
kuchyne, čo však jej prevádzku ne-
obmedzilo. Naopak, modernizácia 
neobišla ani ju. Kuchyňa dostala 
nové zariadenie pre regeneráciu, 
ohrev jedál, novú vzduchotechniku 
s rekuperačnou jednotkou, ktorá 
prispeje k ekonomickej prevádzke 
tohto priestoru. Strieška nad vstup-
nými dverami zadného vchodu 
bude chrániť, v prípade zlého po-
časia, pracovníkov pri manipulácií s 
tovarom. Pribudlo aj ďalšie okienko 
na vydávanie stravy, čo urýchli prá-
cu počas obedov.
   Rekonštrukciou prešli aj sociálne 
zariadenia pri šatniach vedľa jedál-
ne.
   Chlapci a dievčatá budú mať k dis-
pozícii štyri nové WC a rovnako boli 
vybudované aj nové sprchy (z pod-
kladov Ing. M. Sladkého, MBA).
   Na novinky v súkromných školách 
ŽP sa prišiel v prvý deň nového škol-
ského roku pozrieť aj Ing. Vladimír 
Soták, generálny riaditeľ a predse-
da Predstavenstva ŽP a.s. Ocenil 
vynaložené úsilie a prácu všetkých, 
ktorí sa na modernizácii podieľali. 
Zaujímal ho názor samotných žia-
kov, s ktorými sa rozprával v no-
vovybudovanej oddychovej zóne. 
Žiakom sa inovácie páčili a boli prí-
jemne prekvapení hneď v úvodný 
školský deň.

(Dokonč. zo str. 1)
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Z archívnych podkladov spracovala P. Motyčková
noviny@zelpo.sk

Dňa 29. augusta uplynulo sedemde-
siatštyri rokov od vypuknutia Sloven-
ského národného povstania. Pred-
chádzala mu všeobecná nespokojnosť 
proti nemeckému agresorovi, ktorá 
trvala od rozpadu prvej Českosloven-
skej republiky. Mnohí emigrovali do 
zahraničia, odkiaľ sa pokúšali obnoviť 
československý štát. Ale usilovali sa 
o to aj tí, ktorí ostali. Usilovali sa o to 
aj podbrezovskí železiari.  

   Odboj na Slovensku vznikal ako reak-
cia na upevnenie protidemokratických 
praktík vtedy vládnucej HSĽS, ktorá 
v rámci autonómneho samostatného 
Slovenska kolaborovala s nacistickým 
Nemeckom. Vzniklo viacero väčších 
a menších odbojových skupín, ktoré 
mali síce rôzne politické smerovanie, 
ale cieľ, opätovné znovuzrodenie Čes-
koslovenska, spoločný. V decembri 
roku 1943 bola v Bratislave podpísaná 
takzvaná Vianočná dohoda, ktorá za-
väzovala signatárov k jednote a k od-
stráneniu nacistického režimu. Bola 
vytvorená Slovenská národná rada, 
ktorá ako bola jediným orgánom re-
prezentujúci politickú vôľu slovenské-
ho národa.

Zlomový rok 1944
Rok 1944 začal na Slovensku v zname-
ní príprav na celonárodné povstanie. 
Povzbudením bol víťazný postup so-
vietskej armády na všetkých frontoch. 
V polovici roka ľudia na strednom Slo-
vensku masovo utekali do hôr. V ho-
rách Nízkych Tatier si vybudovali bun-
kre, ktoré slúžili ako skladište potravín, 
zbraní či šatstva. 
   Od júla odchádzali nielen obyvatelia, 
ale aj robotníci z podbrezovských žele-
ziarní, ktorí už nezniesli plniť rozkazy 
Nemcov. Výroba pre nemecký front 

síce zachránila chlapov od zákopov, no 
podporovať vojnu nechcel ani jeden. 
Začalo sa šepkať, že sa pripravuje veľ-
ké povstanie.
   Dňa 26. augusta nastúpili robotníci 
do rannej zmeny a netrpezlivo čakali, 
čo sa stane. 
   Napätie sa vystupňovalo, keď pred 
závodom zastali autá s partizánmi, 
ktorí rozdávali letáky povzbudzujúce 
do boja proti Nemcom a niektorým sa 
ušli aj zbrane. Krátko na to sa rozhuča-
li sirény a robotníci okamžite zastavili 
výrobu a vedenie prevzal dvadsaťdva 
členný revolučný výbor. Nemci, ktorí 
sa ocitli v menšine sa dali na útek. Ro-
botníci sa rozišli domov, kde čakali na 
ďalšie pokyny.
   O dva dni neskôr bola výroba opäť 

Sedemdesiatštyri rokov od vypuknutia Slovenského národného povstania

Po stopách podbrezovských partizánov
spustená a začalo sa vyrábať pre po-
treby povstalcov. Dodávali im hlavne 
plechy pre pancierové vlaky, míny 
a zapaľovače, guľomety... Okrem toho 
sedemstoosemdesiatštyri zamestnan-
cov železiarní pôsobilo v povstaleckej 
armáde a približne päťsto v partizán-
skych jednotkách.
   Ráno, 29. augusta, oznámil bansko-
bystrický Slobodný vysielač rozhodnu-
tie Slovenskej národnej rady o vyhláse-
ní Slovenského národného povstania. 

Podbrezovskí hrdinovia
   Takmer sto hrdinov SNP z radov 
podbrezovských železiarov sa už do 
fabriky nikdy nevrátilo. Tí, ktorí prežili, 
o svojich spomienkach otvorene hovo-
rili. Aké osudy mali ľudia, ktorí sa pred 
sedemdesiat štyrmi rokmi rozhodli bo-
jovať nielen za svoju, ale aj našu slobo-
du? Z archívnych čísel Podbrezovanov 
sme pre vás vybrali spomienky, ktoré 
rozprávajú samotní účastníci SNP, hrdi-
novia z podbrezovských železiarní.   

Zo spomienok Petra števčeka: Ako 
sme Nemcov prekabátili
   „Do Slovenského národného povs-
tania som sa zapojil hneď na jeho za-
čiatku.  Prihlásil som sa v Brezne a bol 
som pridelený na hospodársku správu, 
na likvidáciu. Tu som ostal až do čias-
točného potlačenia SNP. Z Brezna sme 
sa evakuovali do Brusna, odtiaľ do 
Moštenice a chceli sme prejsť cez hory 
až do Lopeja. V horách nad Dolnou 
Lehotou sme boli prepadnutí a zajatí 
Nemcami. To už bol november 1944. 
Po zajatí nás vypočúvali. Chceli vedieť, 
kde sa ukrývajú ostatní partizáni. Sko-
molenou nemčinou som povedal, že 
nič nerozumiem. Po dlhom vypočúvaní 
nás mali previesť do Nemecka. 
   Deň pred transportom mali „ober-
fűhreri“ dobrú náladu a opýtal som sa, 
či sa môžeme, my čo sme z Lopeja, ísť 

aspoň rozlúčiť so ženami a deťmi. Do-
volil mi. O hodinu sme musel byť späť. 
Bolo jasné, že sa už nikdy nevrátime. 
Po hodine a pol bolo po nás v dedine 
vyhlásené pátranie a prehľadali mi aj 
dom. Mali sme jedno veľké šťastie, že 
nemecký oddiel dostal rýchly rozkaz 
opustiť Lopej a ísť ďalej. Mysleli sme 
si, že máme od Nemcov pokoj. Nebolo 
to však nadlho. Od majiteľa miestneho 
hostinca som sa dozvedel, že gestapá-
ci sa vracajú a na zozname svieti moje 
meno. To už začínala pomaly jar. Rých-
lo sme museli utiecť. Útočiskom sa pre 
nás stala jaskyňa Bystrá, kde nám po-
mohli utiecť maďarskí oficieri, pretože 
v tom čase ste sa od Podbrezovej do 
Brezna bez povolenia nedostali. 
   Spomienky na jaskyňu sú hrozné. 

Potraviny sme mali len na päť dní a 
trápila nás nielen zima, ale aj strach. 
Neviem, či nás niekto prezradil, ale 
prepadli nás Nemci a vtedy zahynul 
Gabriel Krupa z Valaskej. Nám ostat-
ným, čo sme tam ostali, zamínovali ot-
vor a tak sme čakali až do oslobodenia. 
Ako sa hovorí, každé utrpenie raz musí 
skončiť a skončilo aj naše. Spomíname 
s bolesťou, ale o to viac chutí sloboda 
a radosť z každého všedného dňa.“ 
(Podbrezovan, 1974) 

Bojovali aj ženy,
medzi nimi Mária Marková

   „V roku 1944 som pracovala v staveb-
nej údržbe, pretože sa nám z jedného 
platu žilo veľmi ťažko. V polovici júla 
som sa dozvedela o pripravovanom 
povstaní. V auguste som však už ne-
pracovala vo fabrike, ale pomáhala s 
partizánskymi stanovišťami. Ani ne-
viem ako a zrazu som bola na výcvi-
ku so zbraňou. To mi robilo najväčšie 
ťažkosti. Nechápala som, ako si každý 
vyberá staré zbrane, ja som chcela mať 
peknú novú pušku. Nevedela som ani, 
ako si mám ľahnúť ku guľometom, no 
na návrat domov už bolo neskoro. Raz 
som dokonca bola aj priamo v boji, 
konkrétne pri Žiari nad Hronom. Tam 
som aj prvýkrát videla ženy v boji, boli 
to ruské partizánky, ale častokrát tam 
nechali aj svoje životy. Potom som sa 
vrátila na stanovište a už som len ošet-
rovala zranených a pomáhala tam. Na 
bojisko som viac nešla. Keď sa situácia 
mierne upokojila, zišla som z hôr do-
mov, kde som zistila, že je na mňa vy-
daný zatykač. S rodinou sme utiekli na 
Mláky, kde bol ale veľký chaos a ja som 
sa vrátila k svojej jednotke. Dostala 
som úlohu, v preoblečení a s falošnými 
dokladmi zájsť do Podbrezovej a zistiť, 
koľko Nemcov sa tam nachádza. Bola 
som niečo ako špiónka a mala som 
štyri druhy dokladov, ktoré som me-
nila podľa situácie. Na ceste z Hornej 
Lehoty do Podbrezovej som bola až 
štyrikrát nútená sa legitimovať. Prešla 
som každou jednou zastávkou až som  
sa dostala do Podbrezovej a v nemoc-
nici zistila potrebné informácie. Vrátila 
som sa späť a plnila úlohu sestričky 
v horách, až kým ma nezasiahla strela 
do pľúc a pre zranenia som sa svojho 
poslania vzdala. Aj roky po tom, ako 
sme zvíťazili, ma na srdci hreje pocit, 
že to bolo aj mojou, hoci len malou, 
zásluhou.“ (Podbrezovan, 1964) 

Albert Podolinský,
väzeň č. 18 898 

   „Môj prvý bojový krst bol na Diviakoch, 
kde bojovalo 550 mužov s ľahkými zbra-
ňami proti nemeckej technike. Ostalo 
nás len 50. Nemecký útok prišiel rýchlo 
a nečakane a my sme nestačili zaujať 
bojové postavenie. Začali nás ostreľovať 
a my sme sa nemali ani kde skryť, veď 
sme boli na lúkach. Niektorým sa nám 
podarilo, ani neviem ako, ísť vyššie do 
hôr a tam sme neskôr stretli nemecký 
oddiel. Oni nás ale nevideli a my sme 
situáciu využili a vyhádzali sme do nich 
posledné granáty. Tu máte, vy beštie! To 
je odplata! Toto sa odohralo na Starých 
horách, tie sa nám ale aj stali osudný-
mi. Na ústupe vo veľkej hmle sme stra-
tili orientáciu a nepomáhali ani buzoly. 
Noc bola daždivá a chladná a my sme 
sa chceli ohriať, tak sme založili oheň. 
Nemci nás chytili a odvliekli do kon-
centračného tábora Falingsbostell na 
severe Nemecka. Bol som väzeň s čís-
lom 18 898. Tu som ostal, až dokiaľ sa 
Československo opäť neoslobodilo. Dva 
mesiace mi trvala cesta domov. Bol som 
vychudnutý a vysilený, ale dočkal som 
sa nielen svojho vyslobodenia, ale aj vy-

slobodenia mojej vlasti. Spolu so mnou 
išli tisícky ďalších väzňov. Konečne som 
prišiel na územie stredného Slovenska. 
Za vojny som toho prežil veľa. Nemci za-
pálili aj kopu sena, v ktorej som bol skry-
tý a zázrakom som prežil. Ako sa hovorí, 
kto má odvisnúť na šibenici, ten sa ne-
utopí. A mojím osudom bol koncentrák. 
Ale už som doma, vo svojej slobodnej 
vlasti.“ (Podbrezovan, 1974) 

   Vojna trvala takmer rok po vypuknu-
tí Slovenského národného povstania. 
Ukončenie bojov prinieslo vytúženú 
slobodu a zahnalo strach. Zničené bolo 
všetko navôkol, no radosť a nádej ľudí 
z ukončenia vojny rýchlo zahladil stopy. 
Rekonštruované boli domy, výrobné 
haly a okolité objekty. Rozžiarili sa mar-
tinské pece, rozkúrili valcovacie tra-
te, investovalo sa do sociálnej oblasti 
a život v Podbrezovej sa opäť vrátil do 
normálu. Rany na duši však ostali stále. 

   Česť všetkým hrdinom SNP, zamest-
nancom, ktorí vojnové peklo prežili 
a česť deväťdesiatim siedmim padlým 
hrdinom z radov podbrezovských že-
leziarní.

Robotníci z Podbrezovej v horách. Foto: archív Hutníckeho múzea ŽP.

Foto: archív HM ŽP 
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Jedálny lístok
10. – 16. 9. 2018

Jedálny lístok
17. – 23. 9. 2018

Mgr. Dominika Barabášová
odbor personalistiky a miezd

V prvom augustovom čísle bol v 
Podbrezovane uverejnený pries-
kum zamestnancov, v ktorom ste 
sa mohli vyjadriť, ako ste spokojní 
s vytvorenými pracovnými pod-
mienkami a ponúkanými zamest-
naneckými benefitmi. Z odpovedí 
štyridsiatich deviatich zamestnan-
cov, ktorí sa do nášho pries-
kumu zapojili vyplýva, že:
   najpozitívnejšie ste hodno-
tili istotu stáleho zamestna-
nia, kde až 78 percent z vás je 
spokojných. Väčšina respon-
dentov sa tiež vyjadrila, že je 
spokojných s náplňou práce 
(72 percent), medziľudskými 
vzťahmi, bezpečnosťou na 
pracovisku a materiálnym i 
technickým vybavením pracoviska 
(67 percent). S možnosťou zvyšo-
vania si kvalifikácie je 44 percent 
opýtaných spokojných. Zistili sme, 
že ohľadom ponúkaných benefi-
tov zo sociálneho fondu podniku 
prevláda väčší počet odpovedí, 
ktoré vyjadrujú nerozhodnosť, 
resp. priemernú spokojnosť (44 
percent) a spokojných je s nimi len 
33 percent. Podobne je to aj s mož-
nosťou pracovného postupu, kde 
priemerne spokojných je 50 per-
cent, spokojných je 27 percent a 
nespokojných 22 percent. Najviac 
zamestnancov, a to 50 percent, 
vyjadrilo nespokojnosť so mzdo-
vým ohodnotením práce. Len 22 
percent respondentov je so svojím 
finančným ohodnotením spokoj-
ných a 28 percent zaujalo k tejto 
problematike nerozhodný postoj. 
Z uvedených výsledkov vidíme, že 

Pondelok
Polievky: hŕstková, brokolicová 
dánska, pečivo.
● Bravčový rezeň s nivou a šampi-
ňónmi, zemiaky, uhorka ● Perkelt 
z morčacieho mäsa, cestovina ● 
Furmanské halušky ● Syrové ta-
jomstvo ● Šéfovský šalát, pečivo ● 
Kysnutý koláč marhuľový, kakao ● 
Bageta Apetito ● Ovocný balíček.

Utorok
Polievky: držková, pohronská, peči-
vo.
● Hovädzia pečienka sviečková, 
knedľa ● Kuracie prsia na čínsky 
spôsob, ryža, šalát ● Zemiakové 
knedličky s údeným mäsom, ka-
pusta ● Pestrý cestovinový šalát● 
Kelový karbonátok, zemiaky, šalát 
● Makový závin s jablkami ● Bageta 
syrová ● Mliečny balíček.

Streda
Polievky: boršč s mäsom, francúz-
ska, pečivo.
● Kuracie stehno s kuriatkovou 
omáčkou, cestovina ● Vyprážané 
čevapčiči, zemiaky, šalát. ●Džuveč 
z bravčového mäsa, uhorka ● Štu-
dentský šalát, pečivo ● Zapekané 
zemiaky s pórom ● Plnené rožky 
lekvárové, kakao ● Bageta Gurmán 
● Ovocný balíček.

štvrtok
Polievky: slepačia, rascová s vaj-
com, pečivo.
● Hovädzie mäso na korení, ryža, 
šalát ● Pečený bôčik s plnkou, ka-
pusta, knedľa ● Ryba na vidiecky 
spôsob, zemiaky, šalát ● Tlačenko-
vý šalát, pečivo ● Cestoviny s bro-
kolicou a smotanovou omáčkou 
● Žemľovka s tvarohom ● Bageta 
s kuracím mäsom ● Mliečny balí-
ček.

Piatok
Polievky: šošovicová kyslá, bulhar-
ská, pečivo.
● Hydinové ražniči, zemiaky, šalát ● 
Bravčový rezeň prírodný, tarhoňa, 
cvikla ● Lasagne mäsové ● Gréc-
ky šalát, pečivo ● Hubové rizoto, 
uhorkový šalát ● Buchty na pare s 
nutelou, maková posýpka, kakao ● 
Bageta moravská ● Ovocný balíček.

Sobota
Polievka: karfiolová, pečivo.
● Goralská pochúťka, knedľa ● 
Bravčové stehno záhradnícke, ryža, 
šalát.

Nedeľa
Polievka: oravská fazuľová, pečivo.
● Detvianska nátura, opekané ze-
miaky, uhorka ● Morčacie prsia na 
zelenine, slovenská ryža, šalát.

Pondelok
Polievky: kapustová s klobásou, roľ-
nícka, pečivo.
● Hovädzí guláš debrecínsky, kned-
ľa ● Kuracie prsia na hubách, ryža, 
uhorka ● Francúzske zemiaky, cvik-
la ● Pikantný syrový šalát, pečivo ● 
Bravčové mäso dusené s kelom ● 
Škoricové osie hniezda, kakao ● Ba-
geta Apetito ● Mliečny balíček.

Utorok
Polievky: hovädzia s pečeňovými 
haluškami, paradajková, pečivo.
● Morčacie prsia plnené nivou, tar-
hoňa, šalát ● Hovädzí rezeň oba-
ľovaný, zemiaková kaša, uhorka ● 
Klužská kapusta ● Parížsky šalát, 
pečivo ● Zapekaná ryba so šam-
piňónmi, šalát z červenej kapusty 
s kukuricou ● Dukátové buchtičky 
s vanilkovým krémom ● Bageta 
s pikantným mäsom ● Ovocný ba-
líček.

Streda
Polievky: fazuľová kyslá, mrkvová s 
pórom, pečivo.
● Pečené kuracie stehno, zeleni-
nová ryža, kompót ● Hovädzie du-
sené, chrenová omáčka, knedľa ● 
Špenátové listy s hlivami, opekané 
zemiaky ● Bulharský šalát s brav-
čovým mäsom, pečivo ● Morčacie 
prsia na hrášku, mrkvový šalát ● 
Zapekané palacinky s tvarohom ● 
Bageta moravská ● Mliečny balíček.

štvrtok
Polievky: prešporská, kapustová let-
ná, pečivo.
● Vyprážaný syr so šunkou, zemia-
ky, tatárska omáčka ● Bravčové 
stehno bratislavské, cestovina ● 
Držky na diabolský spôsob, knedľa 
● Racio šalát, pečivo ● Zapekaný 
baklažán s hydinovým mäsom a ze-
leninou ● Šúľance so strúhankou ● 
Bageta Gurmán ● Ovocný balíček.

Piatok
Polievky: furmanská, krupicová so 
zeleninou, pečivo.
● Pečené kačacie stehno, červená 
kapusta, knedľa ● Bravčový rezeň 
na rasci, ryža, šalát ● Zemiakovo-
bryndzové pirohy so slaninou ● 
Lahôdkový šalát, pečivo ● Plnené 
hovädzie mäso, zeleninová oblo-
ha ● Muffiny s čokoládou, kakao ● 
Bageta s kuracím mäsom ● Mliečny 
balíček.

Sobota
Polievka: sedliacka, pečivo.
● Husárska roláda, zemiaky, šalát ● 
Kuracie prsia na paprike, cestovina 
● Bageta s pikantným mäsom.

Nedeľa
Polievka: gulášová, pečivo.
● Plnená paprika, knedľa ● Hovä-
dzia roštenka na slanine, ryža, šalát 
● Bageta moravská.

Vyhodnotenie prieskumu spokojnosti
Zamestnanci vyjadrili svoj

názor na mzdu aj iné benefity

Kozmetika je súčasťou nášho živo-
ta už od nepamäti. Hoci si mnohí 
myslia, že je to výdobytok moder-
nej doby, opak je pravdou. Celý 
rad kozmetických výrobkov mali 
ľudia už v stredoveku. Od tej dneš-
nej sa líšila v tom, že ingredencie 
v nej boli čisto prírodné. Aj napriek 
tomu, že čoraz viac ide do 
popredia prírodná kozmeti-
ka, uškodiť nám môže rov-
nako, ako chemické zložky v 
bežnej kozmetike. 

   Rozmýšľali ste niekedy nad 
tým, koľko kozmetiky ročne 
spotrebujete? Podľa štatisti-
ky, bežný človek minie v prie-
mere dva kilogramy kozmetic-
kých produktov. Prekvapením 
nebude, že v rebríčku vedú 
ženy, no ani muži nezaostávajú. 
Sprchový gél, šampón, zubná pas-
ta, krém, mydlo na umývanie rúk, 
deodorant či parfém. Kozmetiku 
používame deň čo deň a pravdou 
je, že je v našom živote nevyhnut-
ná. Čistá voda nie je schopná zbaviť 
pokožku či vlasy všetkého, čo sa na 
nich denne usadí. 

Čo nám škodí
   Najčastejšie sú to hliník, ktorý sa 
napríklad nachádza v očných tie-
ňoch, sulfáty a parabény v šampó-
noch a sprchových géloch, olovo 

najmenej sú zamestnanci spokojní 
s platovými podmienkami, pričom 
tento fakt sa nám ukazuje v pries-
kumoch spokojnosti opakovane za 
niekoľko posledných rokov.
   Program Predstavenstva Žele-
ziarní Podbrezová a.s. – v oblasti 
starostlivosti o zamestnancov, je 
každý rok prehodnocovaný a hľa-
dajú sa nové benefity, ktoré by 

bolo možné poskytovať. Z tohto 
dôvodu nás zaujímalo, ktoré z po-
núkaných benefitov zo sociálneho 
fondu, a v akej miere, sú pre vás 
atraktívne. Ukázalo sa, že medzi 
najdôležitejšie ste zaradili finančné 
formy odmeňovania, medzi ktoré 
patria: vyplatenie ďalších miezd za-
mestnancom – dovolenková a via-
nočná mzda (94 percent z vás ich 
označilo ako dôležité), doplnkové 
dôchodkové sporenie (92 percent), 
vyššie odstupné a vyššie odchodné 
do dôchodku (88 percent), odme-
ny pri významných pracovných a 
životných jubileách (78 percent).  
Zostávajúce benefity ste zoradili 
nasledovne:  kvalita stravovania a 
poskytovanie výživových doplnkov 
(72 percent), zdravotná starostli-
vosť o zamestnancov – rehabilitač-
né pobyty, sauna, telocvičňa a pod. 
(67 percent), ponuka prázdnino-

vých rekreácií pre deti zamestnan-
cov firmy (64 percent), odmeny 
darcom krvi (58 percent), posky-
tovanie zliav na rôznom poistení 
– cestovnom, privátneho majetku, 
motorových vozidiel, zodpoved-
nosti za škodu spôsobenú pri výko-
ne povolania (50 percent). Za naj-
menej významné benefity ste určili 
možnosť čerpať pohonné hmoty na 

zamestnaneckú palivový pla-
tobnú kartu (len 44 percent) 
a možnosť návštevy kultúr-
nych či športových podujatí 
(38 percent). 
   Mnohí z vás, ktorí ste sa do 
prieskumu zapojili, ste navrhli 
ďalšie možné benefity. Uvied-
li ste, že by ste uvítali preplá-
canie pohonných hmôt alebo 
cestovných nákladov do za-

mestnania, zľavy pri návšteve špor-
tovísk, akými sú plaváreň, klzisko či 
fitnes centrum, masáže pre TH za-
mestnancov, prídavok aj k potravi-
novým balíčkom a tombola v Zelpo 
Aréne. Viackrát ste znova spome-
nuli zvyšovanie miezd, vyplácanie 
vyšších odmien za vykonanú prácu 
či vyšší diferenciačný príplatok pre 
stabilných zamestnancov.
   Za všetky zaslané odpovede vám 
ďakujeme. ďakujeme, že ste otvo-
rene vyjadrili svoj názor, pretože 
informovanie o vašich potrebách 
je dôležité hlavne v súčasnosti, 
keď na trhu práce nastáva zložitá 
situácia s vyhľadávaním pracov-
ných síl. Ako sme sľúbili, jedného 
z vás odmeníme. Vyžrebovali sme 
Ivana Melicha z prevádzkarne oce-
liareň, ktorý si môže vecnú cenu 
osobne vyzdvihnúť na prvom po-
schodí personálnej budovy.

Kedy nám starostlivosť môže uškodiť
P. Motyčková
noviny@zelpo.sk

v rúžoch, konzervanty v krémoch, 
umelé sladidlá v zubných pastách 
a takto by sme mohli pokračovať 
ďalej. Na prvý pohľad to môže znieť 
hrozivo, no tieto látky sami o sebe 
nie sú až tak škodlivé. Ide o kom-
bináciu ingrediencií v produktoch. 
Kozmetika vyrobená v Európskej 
únií je prísne regulovaná a tak máte 
vysokú záruku, že sa v nej nenachá-
dzajú vyslovene chemicky škodné 

látky. Môžu ale vyvolať alergickú re-
akciu. Veľký pozor si treba dávať na 
lacnú kozmetiku a hlavne kozmetiku 
dovezenú zo zahraničia. Hoci je Eu-
rópska únia v tomto dôsledná a na 
trh prenikne niečo veľmi ťažko, stá-
le sú problémom darčeky z tretích 
krajín. Výrobok EÚ musí mať jasne 
označené aké ingrediencie obsahu-
je. Darčeky z dovoleniek síce krásne 
voňajú, no na obale nie je uvedené 
zloženie alebo je uvedené v jazy-
ku, ktorému nerozumiete. A práve 
krásne voňavá dekoračná kozmeti-

ka spôsobuje najväčšie problémy. 
Konkrétne ide o fixátory vôní, ktoré 
majú zaručiť dlhotrvajúcu vôňu. O 
vôňu sa stará pižmo. Prírodné piž-
mo je získavané z karaba pižmové-
ho, lacnejšia verzia je nahrádzaná 
xylénovým pižmom. Vôňa taká istá, 
len pokožka môže dostať alergickú 
reakciu. Najčastejšie to je svrbenie 
a začervenanie pokožky. Neprejaví 
sa to však hneď, ale až sedemdesiat 

osem hodín po použití. Odpo-
rúča sa zmeniť kozmetiku za 
niektorú napríklad z lekárne 
a potrieť si postihnuté miesto 
hydrokortizónovou masťou. 
Ak by problémy pretrvávali, 
navštívte lekára.  

Keď príroda škodí
   V dnešnej dobe čoraz viac 
ľudí preferuje biokozmetiku. 
Ak má daná značka certifikát, 
je všetko v poriadku. Problém 
môže nastať, ak kozmetiku vy-

rábajú iba zanietení nadšenci, síce 
s dobrou myšlienkou, ale častokrát 
s veľkou neznalosťou surovín. Môže 
ísť napríklad o kyselinu mliečnu, 
výťažky z bylín soľ alebo lieh, kto-
ré poslúžia ako konzervačné látky 
na krátku dobu. Dlhodobo môžu 
zoxidovať a stať sa rovnako nebez-
pečnými ako chemikálie. Preto, 
ak sa rozhodnete vyrábať domácu 
kozmetiku, naštudujte si zloženie 
a účinky surovín a spotrebujte ju v 
čo najkratšom čase.



STRANA 7 ČÍSLO 18/2018www.podbrezovan.sk

V auguste odišli

Spomienky

V septembri
blahoželáme

Pracovné jubileá

20 rokov 

Robert DRBÚL
Pavel ĎURICA

Mgr. Milan KöSEGI
Ľuba KUČEROVÁ
Alena LEVÍKOVÁ
Vladimír ŠIKEŤ

Pavol ŠIMA

25 rokov 

Ing. Ľubomír JUROŠ
Ivan POKOŠ

30 rokov

Ján AUXT
Marek AUXT

Jaroslav BABOĽ
Andrej BÁLINT

Igor BELKO
Miroslav BURSA

Juraj ČELLÁR
Ing. Mariana FILIPKOVÁ

Ján FRITZMAN
Milan GIERTL

Alena GIERTLOVÁ
Roman HAĽAMA
Rastislav KUBICA
Jaroslav KŰRTY
Peter MAREK
Roman OROŠ

„Utíchlo srdce, utíchol hlas, mal si rád život 
a všetkých nás. Odišiel si navždy,  túžil si žiť, 
ale osud to tak zariadil, že musel si nás tak 
nečakane a navždy opustiť. Hoci si odišiel a 
niet ťa medzi nami, v našich srdciach zosta-
neš stále s nami.“ 
Dňa 1. septembra sme si pripomenu-
li šesť rokov od úmrtia nášho drahého 
otca,syna,priateľa, brata, krstného otca, ko-
legu a dobrého kamaráta

Igora MUCHU z Valaskej.
Dňa 13. septembra by mal nedožitých päť-
desiatpäť rokov.

S láskou a úctou spomína celá rodina
...

Dňa 11. septembra 2003 prekročila hranicu 
života 

Želmíra MArTONIKOVá z Podbrezovej.
Drahá maminka, aj po pätnástich rokoch 
tvojej neprítomnosti spomienka na teba ne-
bledne, rovnako napĺňa radosťou, ako aj žia-
ľom. Odišla si, no stále zostávaš, tvoje ruky 
sa budú navždy dotýkať môjho srdca.

S láskou a vďakou dcéra Ester
...

„Dotĺklo srdce, ktoré sme radi mali, klesli 
ruky, čo pre nás pracovali. Zhasli oči, stíchol 
hlas, vďaka ti, otec, za všetkých nás.“
Dňa 15. septembra uplynie desať rokov, čo 
nás opustil otec, starý a prastarý otec 

Bartolomej KŇAZíK z Osrblia.
Dňa 30. septembra by sa dožil 95 rokov. Kto 
ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku. 

S úctou a láskou spomína smútiaca rodina

   V letný augustový deň sme si 
spestrili dopoludnie návštevou ne-
ďalekého hradu. Klientov zo Špe-
cializovaného zariadenia Kotva v 
Brezne už dávno zaujal krásny vý-
hľad po ceste do Banskej Bystrice 
na vysvietený, nad Slovenskou Ľup-
čou sa týčiaci, hrad Ľupča. Návšte-
vou hradu si splnili svoj sen. Nie-
kedy aj krátke výlety naplnia naše 
očakávania. 
   Príjemnú prehliadku sme mali 
spojenú s krásnym slnečným poča-

   Podľa údajov Štatistického úradu SR k 31. 
decembru 2017 žilo v Banskobystrickom kraji 
649 788 obyvateľov, z toho 315 340 mužov 
a 334 448 žien. Priemerný vek obyvateľa 
Banskobystrického kraja bol 41,42 roka, pri-
čom priemerný vek muža v kraji predstavo-
val 39,68 roka a priemerný vek ženy 43,06 
roka. V porovnaní s rokom 2017 bol priemer-
ný vek obyvateľa kraja zvýšený o 0,27 roka. 
Priemerný vek obyvateľa Slovenskej repub-
liky (40,59 roka) v roku 2017 bol o 0,83 roka 
nižší ako v Banskobystrickom kraji. Z hľadiska 
jednotlivých rokov veku bol najpočetnejšou 
skupinou v kraji vek 41 rokov, v päťročných 
kategóriách dominoval vekový interval 40 
až 44 rokov. V kraji žilo 
v tejto intervalovej ka-
tegórii 52 983 obyva-
teľov (27 141 mužov 
a 25 842 žien). 
   Počet obyvateľov s 
vekom 100 a viac rokov 
bol 129, z toho 43 mu-
žov a 86 žien.
   Index starnutia, kto-
rý predstavuje pomer 
poproduktívnej a pred-
produktívnej zložky obyvateľstva, dosiahol v 
roku 2017 v kraji hodnotu 110,89. Znamená 
to, že na 100 obyvateľov v predproduktív-
nom veku pripadá v kraji viac ako 110 oby-
vateľov v poproduktívnom veku (65+ rokov). 
Oproti roku 2016 sa index starnutia zvýšil 
o 3,41 bodov. 

Okres Brezno
   K 31. decembru 2017 žilo v okrese Brezno 
61 959 obyvateľov (30 111 mužov a 31 848 
žien). Priemerný vek obyvateľa okresu bol 

Návšteva hradu v Slovenskej Ľupči
Mgr. Janka Hrušková,
zdravotná sestra ŠZ Kotva

sím, ktoré znásobilo dojmy z pre-
hliadky. Klienti boli milo prekvape-
ní z pekne renovovaného hradu. 
Zaujal ich krásny výhľad z Gizelinej 
izby, kde bolo vidno skoro až do 
Banskej Bystrice. Zaujala ich hl-
boká hradná studňa, ale aj krásny 
zachovalý strop v hradnej kaplnke, 
ktorý bol údajne natieraný býčou 
krvou a tak sa zachoval v čo naj-
väčšej kráse. 
   Páčila sa im aj miestnosť, ktorá 
slúži na svadobné účely, ale aj ná-
dvorie, chodby a aj najstaršia, 750 
ročná a stále kvitnúca, „Korvínov-

ská lipa“. 
   Expozícia nás milo očarila a zau-
jala. Touto cestou chceme poďako-
vať, že sme hrad mohli navštíviť, za 
pútavý výklad o histórii hradu obo-
hatený o povesti, ktoré o hrade 
kolujú. 
   Klienti zo Špecializovaného zaria-
denia Kotva v Brezne mali z výle-
tu dobrý pocit a boli plní dojmov, 
o ktoré sa podelili s ostatnými 
kamarátmi, ktorí sa, žiaľ, nemohli  
pre svoj ťažký zdravotný stav výle-
tu zúčastniť.

Poďakovanie
Ďakujeme všetkým príbuzným, priateľom, 
susedom, známym a ostatným, ktorí sa prišli 
na poslednej ceste rozlúčiť s našim drahým 
manželom, otcom, starým otcom, bratom a 
švagrom
Ladislavom LONGAUErOM z Podbrezovej.

Ďakujeme aj za prejavy sústrasti a kvetinové 
dary, ktorými ste sa pokúšali zmierniť náš 
hlboký žiaľ. Zvlášť ďakujeme vedeniu Žele-
ziarní Podbrezová a za dôstojnú rozlúčku aj 
Dychovej hudbe ŽP.

Manželka a syn s rodinou

Vekové zloženie obyvateľstva 
nášho kraja

Zdroj: štatistický úrad Sr - Odbor informatiky, regis-
trov, informačných služieb v Banskej Bystrici

41,88 roka, z toho priemerný vek muža pred-
stavoval 40,11 roka a priemerný vek ženy 
43,55 roka.  
   Z hľadiska jednotlivých rokov veku, bol 
najpočetnejšou skupinou vek 43 rokov, 
v päťročných kategóriách dominoval vekový 
interval 40 až 44 rokov. V okrese žilo v tejto 
kategórii 4 837 obyvateľov. 
   Počet obyvateľov s vekom 100 a viac rokov 
bol 13, z toho 8 mužov a 5 žien. Počet obyva-
teľov okresu v predproduktívnom veku (0 až 
14 roční) predstavoval podiel 14,23 percen-
ta (8 819). V produktívnom veku, 15 až 64 
rokov, žilo v okrese spolu 42 599 obyvateľov 
(podiel 68,75 percenta), z toho 21 637 mu-
žov a 20 962 žien.
   V poproduktívnom veku  (65+ rokov) žilo v 

okrese 10 541 obyvateľov (podiel 17,01 per-
centa). 
   Index starnutia v okrese dosiahol hodnotu 
119,53, čo znamená, že na 100 obyvateľov v 
predproduktívnom veku pripadalo viac ako 
119 obyvateľov v poproduktívnom veku. In-
dex ekonomického zaťaženia predstavoval 
hodnotu 45,45. Obidva tieto indexy sa opro-
ti roku 2016 v okrese zvýšili. V porovnaní s 
predchádzajúcim rokom bolo evidované tiež 
zvýšenie priemerného veku obyvateľov ok-
resu.

Do predčasného starobného
dôchodku

Michal KUBALIAK 
Martin PAČESA 

V mene vedenia akciovej spoloč-
nosti Železiarne Podbrezová im 
ďakujeme za odvedenú prácu a do 
ďalších rokov života želáme veľa sl-
nečných dní.

Karol SOJAK 
Daša SOLIAROVÁ
Marek STRMEŇ

Miroslav STRMEŇ
Ľubomír ŠAGÁT
Zdeno ŠTAJER
Juraj TIŠLIAR
Viliam TRNIK
Marek UHLÍK

Milan VAIS
Mgr. Erika VANGOVÁ

Jaroslav ZELENČÍK

35 rokov 

Marián BOŠEĽA
Bronislav CSORDÁŠ

Miloš DONOVAL
Dušan GUTTA

Ján KLEIN
Anna KOKAVCOVÁ

Dušan KOVÁČIK
František KOVÁČIK

Ing. Zuzana KOVÁČOVÁ
Peter KRÁLIK

Iveta KUPCOVÁ
Jozef KUREK

Róbert LIPTÁK
Martin LUPTÁK
Milan MAJERÍK
Marián MÁLIK

Michal MARCINKO
Daniela MôCIKOVÁ
Alena PANČÍKOVÁ

Márius POPPER
Ing. Soňa ROŠTÁROVÁ

Ing. Karol SLABÁK
Mária ŠLUCHOVÁ
Jana ŠTÁBELOVÁ
Vendelín ŠTRBA
Michal TKÁČIK

40 rokov 

Slavomír BÉREŠ
Zdeno CIBUĽA
Miroslav ČIEF

Alica DUDÁŠOVÁ
Milan ĎURIANČÍK
Jaroslav DVORSKÝ

Pavol FAŠKO
Peter GONDA
Ján HĽADAJ
Jozef IPOLI

Ján KOŠTIAL
Stanislav KUBICA
Marián KUČERA

Ján LAURINC
Pavol MAJER

Pavol MARČOK
Ivan MLYNARČÍK

Anna NOCIAROVÁ
Jaroslav NÚTER

Miroslav ORAVEC
Peter OSTRIHOŇ

Ján PEPICH
Vladimír PEPICH

Jozef SPIŠIAK
Pavol STACHURA

Ján SVINČIAK
Ľubomír SVITEK
Miroslav ŠNÍRER
Jaroslav ŤAŽKÝ
Peter TIŠŤAN
Milan TUROŇ

Ľubomír VAŇO
Bc. Vladimír VENGER

Peter VONDERČÍK

45 rokov

Štefan AUXT
Ján GIERTL

Miroslav HRÍŇ
Anna JANOŠTIAKOVÁ

Ivan KRAJČI
Ján MAKKI

Jozef MEDVEĎ
Jozef PINDIAK

Vladimír STANČÍK
Milan SVINČIAK
Vojtech ZACHAR

Životné jubileá

Ing. Marcel ADAMČÁK, PhD.
Ing. Roman BULLA

Dušan GUTTA
Róbert LIPTÁK

Ing. Milena MONCOĽOVÁ
Jaroslav DVORSKÝ
Ľubomír GIERTLI

Ján LIGAS
Elena MILEROVÁ

Anna NOCIAROVÁ
Pavol POLIAK

Agnesa ROMANČÍKOVÁ
Ivan SIVČÁK
Jozef SPIŠIAK

Ľubomír SVITEK
Ivan BAJS

Alžbeta KOVÁČIKOVÁ
Viera KRUŠINSKÁ
Miroslav KUPECVýletníci na hrade Ľupča.                                                                                                                            Foto: ŠZ Kotva
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Z podkladov zpfutbal.sk
spracoval T. Kubej

šKF iClinic Sereď – FK Železiarne
Podbrezová 1:2 (1:0)

Koncom augusta sa podarilo vede-
niu FK Železiarne Podbrezová do-
tiahnuť do kádra novú, exotickú 
posilu. Vystužiť stred poľa prišiel 
23-ročný novozélandsky stredo-
poliar Jesse Marshall Thompson 
Edge. 
   Mladý stredopoliar naposledy 
pôsobil v holandskom tíme Achilles 
29 v nižších holandských súťažiach. 
Defenzívny stredopoliar futbalovo 
vyrastal vo svojej rodnej krajine 
v tíme Melville United, z ktorého 
jeho ďalšie futbalové kroky viedli 
do talianskej akadémie Vicenza. V 
mládežníckych kategóriách odo-
hral desať stretnutí za reprezentá-
ciu Nového Zélandu do 20 rokov a 

Z dvoch zápasov na pôde súperov si odnášame tri body

Góly: 4. Kolesár, 74. Regáli.
   Podbrezová nastúpila do zápasu 
aj s dvomi novými hráčmi, v obra-
ne sa predstavil Podstavek a v stre-
dovej formácii Edge. Domáci udreli 
hneď z prvej šance v 4. minúte, keď 
z tandemu vysunul Žofčák Kolesára 
a ten z ľavej strany krížnou strelou 
prekonal Kuciaka. Hostia odpo-
vedali v 9. minúte, keď si na roh 
Leška nabehol Bartoš, no hlavou 
mieril nad. V 31. minúte sa dostal 
k strele domáci Žofčák, trafil však 
priamo do Kuciakových rúk. V zá-
vere polčasu ešte hostia pohrozili 
po rohovom kope, pred Wiezikom 
tesne zabránil zakončeniu Vaščák. 
V druhom polčase zaujal volej Mi-

V dňoch 24. – 26. augusta sa v 
českom Novom Měste na Moravě 
stretli biatlonisti z dvadsiatich 
dvoch krajín. Dôvodom boli Maj-
strovstvá sveta v letnom biatlone 
na kolieskových lyžiach, ktoré sa 
konali vo Vysočina Aréne s fantas-
tickou diváckou kulisou, o ktorú 
sa podľa odhadov postaralo viac 
ako 20 000 divákov. 
   Do osemčlennej slovenskej juni-
orskej reprezentácie sa kvalifikovali 
až štyria zástupcovia ŠK Železiarne 
Podbrezová a.s. Naši športovci, ve-
kom ešte len dorastenci, si zmerali 
sily s najlepšími juniormi/junior-
kami v troch biatlonových disciplí-
nach. Prvou boli juniorské miešané 
štafety, v ktorých slovenské kvar-
teto v zložení: Zuzana Remeňová, 
Mária Remeňová, Tomáš Sklenárik 
a Matej Baloga (Fox team Prešov), 
obsadilo 9. miesto. Na rýchlostné 
preteky nastúpilo 47 junioriek a 62 
juniorov. Naši športovci nazbierali 
cenné pretekové skúsenosti a M. 
Remeňová obsadila 29. miesto, Z. 
Remeňová 34. miesto, T. Sklenárik 
24. miesto a L. Ottinger 46. miesto. 

Góly: 28. Gatarić – 69. a 70. Brezna-
nik.
   Zápas na štadióne v Nitre začali 
obe mužstvá opatrne. Prvú strelu 
na bránu domácich vyslal v 7. mi-
núte Breznanik, keď si sám vybo-
joval loptu v strede ihriska a jeho 
pokus skončil vedľa brány. Domáci 
odpovedali o sedem minút neskôr, 
Ventúra spoza šestnástky pálil nad 
bránu. V 19. minúte poslal z pra-
vej strany prudký prízemný center 
Magda a pred nabiehajúcim Miku-
šom zabránil domáci obranca čistej 
šanci. Skóre otvoril domáci Gatarić 
v 28. minúte, keď Ulrich zľava na-
viazal troch hráčov hostí, prihral na 
hranicu šestnástky a ľavačkou trafil 
do horného kúta Kuciakovej brány. 
V závere polčasu sa k zakončeniu 
dostal Turňa, jeho strela letela tes-
ne vedľa brány domácich a po ďal-
šej výbornej práci Ulricha zakončo-
val zblízka Morong, no Kuciak ho 
vychytal. V úvode druhého polčasu 
sprava prudko odcentroval Magda 
a Mikuš trafil brvno domácej brány. 
V 64. minúte mohli ísť domáci do 
dvojgólového vedenia, keď Magda 
zle vyriešil „malú domov“, ale Ul-
rich obrovskú šancu na gól nepre-

menil. Zvrat do zápasu prinieslo 
dvojité striedanie hostí. Noví hráči 
na ihrisku Njire a Berandina najprv 
pripravili gól v 69. minúte Brezna-
nikovi a rovnaký hráč už o minútu 
z podobnej prihrávky Njireho spoza 
vápna ľavačkou rozhodol o víťaz-
stve železiarov. V 72. minúte mal 
možnosť zvrátiť nepriaznivý stav 
pre domácich aktívny Ulrich, no 
jeho presnú strelu bod hornú žrď 
bravúrne vyrazil Kuciak. V šiestom 
kole Fortuna ligy sme tak na pôde 
súpera zvíťazili a pripísali si dôležité 
tri body.
Marek Fabuľa, tréner Podbrezo-
vej: „Vychádzali sme z faktu, že Se-
reď má výborný prechod do útoku 
a má na to vhodné typy hráčov. V 
prvom polčase sme nezachytili dve 
situácie, pri jednej sme inkasovali, 
pri druhej nás podržal brankár. Som 
rád, že sme to napokon otočili.“
šKF iClinic Sereď: Penksa – Me-
nich, Ba, Michalík, Hučko – Adeku-
oroye, Ventúra – Gatarić (74. Sus), 
Pankarićan (80. Bilas), Ulrich (74.
Loduha) – Morong.
FK Železiarne Podbrezová: Kuciak 
– Magda, Baran, Bartoš, Turňa – 
Sedláček, Obročník – Viazanko (60.
Bernadina), Leško, Breznanik (88.
Wiezik) – Mikuš (60. Njire).

MFK Zemplín Michalovce – FK Železiarne 
Podbrezová 2:0 (1:0)

kuša, ktorého strela v 68. minúte 
skončila nad bránou domácich. O 
pár minút neskôr mohol po strele 
Wiezika zakončiť presnejšie Leš-
ko, no mieril vedľa. V 74. minúte 
Kurminowski vyrazil do šestnástky 
hostí a jeho strelu vyrazil Kuciak. 
Dorážku však s prehľadom zakončil 
Regáli a stanovil skóre na 2:0 pre 
domácich.
Marek Fabuľa, tréner FK Železiar-
ne Podbrezová: „Videli sme veľmi 
dobrý futbal. Oba tímy ukázali, že 
futbal vedia hrať a že liga je vy-
rovnaná. Rozhodujú v nej detaily a 
dnes v nich boli lepší domáci hráči. 
Využili náš lajdácky vstup do zápa-
su a to rozhodlo. Až po štvrťhodine 

hry sme sa zbavili akéhosi herného 
kŕču. Paradoxne sme dnes odohra-
li asi najlepší zápas vonku, ale bez 
bodového zisku. Domáci dnes boli 
efektívni, ďalšie šance nevyužili. 
Myslím si, že vyhrali zaslúžene a 
blahoželám im k víťazstvu. Za naše 
mužstvo som rád, že išlo na dno 
svojich síl a potvrdilo, že má svoju 
silu.“
MFK Zemplín Michalovce: Kira – 
Rota, Kavka, Carrillo, Vojtko – Turik 
– Vaščák (61. Diarra), Žofčák, Haru-
tyunyan (46. Regáli), Kolesár – Kur-
minowski (83. Sulley).
FK Železiarne Podbrezová: Kuciak 
– Magda, Podstavek, Bartoš, Tur-
ňa – Leško, Baran (64. Njire), Edge, 
Breznanik– Mikuš (68. Viazanko)– 
Więzik.

Autor dvoch gólov proti Seredi Michal Breznanik v objatí s trénerom Marekom Fabuľom. 
Foto: M. Slávik

Radosť našich hráčov po strelenom góle.                                                                                                                      Foto: M. Slávik

Biatlonisti zbierali cenné skúsenosti
Peter Kazár Poslednou treťou disciplínou boli 

stíhacie preteky, v ktorých si mladí 
reprezentanti počínali nasledovne: 
Z. Remeňová obsadila 38.miesto, 
M. Remeňová 39.miesto, T. Skle-
nárik 31. miesto a L. Ottinger 45. 
miesto. 
   Domáci český tím sa radoval z via-
cerých popredných umiestnení a 
organizačne výborne zvládnutého 
šampionátu. Úspešnej premiéry sa 

dočkala aj nová technicky náročná 
štyri kilometre dlhá asfaltová ly-
žiarska dráha. Titul majsterky a aj 
vicemajsterky sveta si v kategórii 
žien z Vysočina Arény odnáša re-
prezentantka SR Paulína Fialková. 
Všetci naši športovci tak mohli na-
živo fandiť a sledovať jej výborné 
výkony, o ktoré sa budú sami usilo-
vať v najbližších súťažiach.

Juniori Slovenska na MS v letnom biatlone na kolieskových lyžiach. Zľava: Tomáš 
Sklenárik, Matej Baloga (Fox team Prešov), Samuel Hubač (KB Vyhne) a Lukáš 
Ottinger

Do kádra Podbrezovej pribudla 
posila z Nového Zélandu

Ing. Patrik Muller jeho ďalšie futbalové kroky viedli 
do najslávnejšieho domáceho klu-
bu Auckland City. 
   V posledných dvoch sezónach 
odohral Jesse stretnutia v dre-
soch českého FC Písek a spomí-
naného Achilles 29 v Holandsku. 
Po skončení zmluvy v Holandsku 
sa upísal Podbrezovej na polroka 
a je na jeho futbalovom umení, 
aby presvedčil trénerov a vedenie 
klubu o svojich kvalitách. Veríme, 
že Jesse Edge zvýši konkurenciu v 
strede poľa a dokáže sa stať svo-
jim dôrazom a kreativitou rozdie-
lovým hráčom vo Fortuna lige, v 
ktorej je prvým hráčom z Nového 
Zélandu pôsobiacim na Sloven-
sku.


