
Víťazstvo 
nad Nitrou
V ôsmom kole Fortuna ligy sme privítali 
na domácej pôde Nitru. Hos  a pohrozili 
už v 3. minúte, kedy Chobotove zakon-
čenie Kuciak vyrážal na roh. Domáci 
odpovedali v 13. minúte, Bernadina 
spoza šestnástky namieril iba do žrde.

Augustová 
stredná oprava 
v oceliarni
Ako každý rok, aj tento, sme v termíne 
13. – 17. augusta realizovali pravidelnú 
odstávku formou strednej opravy v 
prevádzkarni oceliareň. Letná odstávka 
je pre nás z dôvodu najvhodnejších kli-
ma  ckých podmienok na výkon opráv 
ťažisková, pokiaľ ide o rozsah a charak-
ter prác.  

Stupka na Táľoch uskutočnila Odborná 
konferencia ŽP VVC 2018 za účasti 
vedúcich predstaviteľov univerzitné-
ho školstva a výskumných ústavov zo 
Slovenska a Českej republiky, členov 
predstavenstva ako aj predstaviteľov 
manažmentu a výrobných prevádzkar-
ní Železiarní Podbrezová. Konferencia 
bola určená pre všetkých partnerov, 
s ktorými ŽP VVC s. r. o. spolupracuje 
v oblas   výskumno-vývojovej činnos  , Pokračovanie na str. 5
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Prof. Ing. Stanislav Kmeť, CSc., rektor Technickej univerzity v Košiciach.  Foto: A. Nociarová
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Stredné opravy 
technologických 
zariadení pokračujú
Stredné opravy technologického za-
riadenia vo vodných elektrárňach sú 
spravidla naplánované na koniec le-
ta a začiatok jesenných mesiacov. V 
tomto období klesá množstvo vody v 
Hrone a v ostatných vodných tokoch. 
Následne sa to prejaví na poklese vo 
výrobe elektrickej energie vo vodných 
elektrárňach. V hydrocentrále Dubová 
a malej vodnej elektrárni Predajná bola 
stredná oprava vykonaná v dňoch 3. – 
7. septembra.

Železiarne Podbrezová čítajte na 3. strane

Železiarne Podbrezová čítajte na 3. strane

SG ŽP čítajte na 4. strane

FK ŽP čítajte na 8. strane
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Pri príležitos   desiateho výročia za-
loženia spoločnos   ŽP Výskumno-vý-
vojové centrum s.r.o. sa pod záš  tou 
generálneho riaditeľa Železiarní Pod-
brezová a.s., Ing. Vladimíra Sotáka, 
konala Odborná konferencia ŽP VVC 
2018.

V dňoch 4. – 6. septembra sa v hoteli 

so zameraním na výrobnú a tech-
nologickú inováciu v podmienkach 
ŽP Group, s osobitným zreteľom na 
fyzikálnu metalurgiu ocele, výrobu 
oceľových rúr, materiálové inžinier-
stvo, modelovanie a simuláciu techno-
logických procesov i environmentálne 
aspekty hutníckej výroby. 

Na konferenciu prijali pozvanie naj-
vyšší akademickí funkcionári univerzít 
na Slovensku: prof. Ing. Stanislav Kmeť, 

CSc., rektor Technickej univerzity v Ko-
šiciach, Prof. h. c. prof. Ing. Robert 
Redhammer, PhD., rektor Slovenskej 
technickej univerzity v Bratislave, 
Dr. h. c. prof. RNDr. Karol Mičieta, 
PhD., rektor Univerzity Komenské-
ho v Bratislave, doc. Ing. Vladimír 
Hiadlovský, PhD., rektor Univerzity 
Mateja Bela v Banskej Bystrici a doc. 
Dr. Ing. Jaroslav Šálka, prorektor pre 

Víťaz sedemnásteho kola čitateľskej súťaže
Vyžrebovali sme víťaza sedemnásteho kola čitateľskej súťaže venovanej 180. 

výročiu našej dychovej hudby. Žrebovali sme z úspešných riešiteľov, ktorí odpo-
vedali, že Dychová hudba Železiarní Podbrezová nahrala v máji 2009 hudobné 
CD k príležitos   blížiaceho sa 170. výročia fi rmy ŽP a.s. Správne odpovedala aj 
dôchodkyňa Iva Šalingová z Brezna. Získava publikáciu o hrade Ľupča – Hrad 
Ľupča, Klenot Pohronia vo svetle vekov, ktorú do súťaže venovalo Predstaven-
stvo Železiarní Podbrezová a.s. Výherkyni blahoželáme a cenu si môže prísť 
prevziať do redakcie (t.č. 645/2711 resp. 2714).

Pán profesor, boli ste pri vzniku ŽP 
VVC s.r.o. pred desia  mi rokmi a od 
začiatku ste jeho riaditeľom. Ako hod-
notíte desať rokov tejto 
dcérskej spoločnosti ŽP 
a.s.?

- V tomto období si pri-
pomíname desať rokov 
činnosti ŽP VVC s.r.o. Z 
pohľadu organizácie je to 
rela  vne krátka doba, ale 
na druhej strane je to roz-
hodujúce obdobie, ktoré má potvrdiť, 
že boli naplnené všetky zámery, ciele 

S prof. Ing. Ľudovítom Parilákom, CSc. o desaťročnej pôsobnosti ŽP VVC

ŽP VVC oslávilo desiate výročie svojho vzniku

a predstavy formulované pri vzniku 
spoločnosti a zároveň má potvrdiť 
životaschopnosť defi novaním hlavných 
cieľov činnos   do budúcna.

Úvodom si dovolím krátku remi-
niscenciu k založeniu ŽP VVC s.r.o. 

Hlavným nositeľom myš-
lienky zabezpečiť vlastný 
výskum a vývoj v pod-
mienkach ŽP a.s. je Ing. 
Vladimír Soták, generál-
ny riaditeľ ŽP a.s. S touto 
myšlienkou ma oslovil v 
apríli 2007. Túto ponuku 
som prijal ako výzvu a 

1. decembra 2007 som nastúpil do 
zamestnania v ŽP a.s. Po diskusiách 

v predstavenstve ŽP a.s., osobitne 
s generálnym riaditeľom a vtedaj-
ším výrobným riaditeľom ŽP a.s. Ing. 
Vladimírom Zvaríkom, som v apríli 
2008 predložil predstavenstvu ŽP a.s. 
koncepciu budovania výskumno-vý-
vojového centra. Táto koncepcia bola 
prijatá a 1. augusta 2008 a vznikla nová 
dcérska spoločnosť pod názvom ŽP 
Výskumno-vývojové centrum s.r.o. Pri 
spätnom hodnotení tohto rozhodnu  a 
môžeme povedať, že išlo o značne ex-
perimentálny krok, ktorý vychádzal z 
veľmi nízkej reakcie univerzitných pra-
covísk, ale aj pracovísk SAV pri riešení 
naliehavých výskumno-vývojových 
činnos   pre potreby ŽP a.s. 

Notebooky 
pre prvákov
V stredu, 12. septembra, boli žiakom 
prvého ročníka Súkromného gymnázia 
Železiarní Podbrezová, ktorí študujú 
profi lácie informa  ka a STEAM, odo-
vzdané nové notebooky.„Pred desiatimi rokmi to bol 

experimentálny krok, ktorý sa podaril“

Pre naplnenie výskumných a vývo-
jových zámerov bolo potrebné vybu-
dovať príslušnú personálnu štruktúru, 
prístrojové zabezpečenie a v nepo-
slednom rade budovať kooperačné 
vzťahy. Konštatujem, že vo všetkých 
týchto oblas  ach Predstavenstvo ŽP 
a.s. vytváralo maximálne podmienky 
pre naplnenie týchto úloh. Činnosť ŽP 
VVC s.r.o. musí zabezpečiť komplexný 
výskum a vývoj pre realizáciu výrob-
ného programu ŽP a.s. a nadväzne aj 
v rámci ŽP Group.

Z hľadiska vedeckého prístupu je 
naša činnosť orientovaná na mik-
roštruktúrnu a chemickú koncepciu 
pevnostných, plas  ckých a lomových 
vlastnos   materiálov, so zameraním 

Medzinárodný strojársky veľtrh (1.-5.ok-
tóbra 2018) každoročne priláka viac ako 1 
600 vystavovateľov a 80 000 návštevníkov. 
Zastúpené sú tu všetky kľúčové oblasti stro-
járenského a elektrotechnického priemyslu.

60. ročník veľtrhu bude v znamení 100. výro-
čia vzniku Československa a bude akcentovať 
históriu a súčasnosť úspešnej česko-slovenskej 
spolupráce. Poduja  e s názvom 100RIES, má byť 
retrospek  vou tých najslávnejších a najúspeš-
nejších podnikateľských príbehov a výrobkov.

Železiarne Podbrezová a.s. spolu s ŽP Trade 
Bohémia a.s. budú vystavovať už tradične v pa-
vilóne V. stánok č.126.

Medzinárodný 
strojárenský veľtrh 

bol a stále je fenomén
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P. Motyčková
noviny@zelpo.sk Po rokoch opäť v železiarňach 

V dňoch 12. – 13. septembra navš  vila 
priestory starého i nového závodu 
zdravotná poisťovňa Dôvera. Vďaka 
spolupráci s vedením Železiarní Pod-

Deň zdravia s Dôverou poskytol komplexné informácie o stave organizmu 
desiat zamestnancov. Prístroj vyhod-
notí tridsaťosem správ o zdraví a až 
dvestošesťdesiatjeden podrobných 
analýz o zdravom stave. Presnosť určo-
vania výsledkov je viac než deväťdesiat 
percent. 
O tom, ako prístroj funguje, čo všetko 

- Biokvantový analyzátor je prístroj, 
ktorý zaznamenáva sedemdesiattri 
ľudských funkcií v organizme, čiže na 
základe frekvencie každého orgánu 
vieme zis  ť odchýlky v tele, ktoré sa 
vymykajú od základných noriem. Ná-
sledne to vyhodno   stav človeka, ktorý 
môže byť normálny, mierne až závažne 
patologický. Vidím to vo farebnom zo-
brazení a následne upozorním klienta, 
na čo si má dávať pozor, čo mu v tele 
chýba, aké stopové prvky, vitamíny, 
animokyseliny, koenzýmy treba doplniť 
a v akom stave má imunitný systém. 

Vieme na základe toho vyhodnotiť 
aj stav orgánov, čo sa týka pečene, 
obličiek, pľúc, kardiovaskulárny systém, 
celkovo jeho cievy, takže je to momen-
tálny stav klienta. 

Na základe toho ľuďom odporučíme 
zmenu stravovania, poprípade dopl-
nenie vitamínov. Potom neskôr môžu 
opäť prísť na kontrolu. 
Čo najviac ľuďom chýba z vitamínov 
a stopových prvkov? 

- Najviac je to vápnik. U žien je to naj-
častejšie v období po menopauze, ta-
kže to súvisí s hormonálnou činnosťou 
a u mužov to býva tak  ež v neskoršom 
veku, aj oni majú nedostatok hormó-
nov, ale môže to byť aj nadmerným 
príjmom sacharidov a alkoholu. 

Alarmujúci je aj vitamín C. Je to stre-

sový vitamín, takže ho pri stresových 
situáciách okamžite z nášho organizmu 
vyplavujeme. Kým ho prijmeme v stra-
ve, nastáva pre organizmus „rizikové 
obdobie“ a vtedy sme najviac náchylní 
k ochoreniu.
Prístroj poskytne komplexné informá-
cie o stave orgánov. Ktorý orgán majú 
ľudia najviac „zanedbaný“ a prečo? 

- Najväčší problém, s ktorým sa stre-
távame je stukovateľnosť pečene (ob-
rovské kvantum tuku okolo pečene 
a to aj u š  hlych ľudí). Je to dôsledok 
momentálneho nadmerného príjmu 
živín, hlavne sacharidov. Samozrej-
me za to môže, vo veľa prípadoch, 
aj alkohol. V podstate to všetko sú-
visí s nadmerným príjmom fruktózy. 
Napríklad veľa ľudí v dnešnej dobe 
raňajkuje smoothie a myslí si, že je to 
tá najzdravšia varianta raňajok. Opak je 
však pravdou. V smoothie sa nachádza 
obrovský príjem fruktózy. 
Aký je teda ideálny zdravý  p na ra-
ňajky? 

- Je to veľmi diskutabilné. Nezhodujú 
sa v tom ani doktori, niektorí dokonca 
uprednostňujú výlučne vegetariánsku 
stravu. Ja osobne nie som zástancom 
takej stravy, hoci každá jedna diete  cká 
strava má svoje opodstatnenie, v prí-
pade nejakej choroby alebo zmeny, 
ktorú telo potrebuje. Potom je ale vždy 

Dňa 5. septembra sa v Dome kultúry 
Železiarne Podbrezová konal 18. ročník 
Okresného turis  ckého zrazu seniorov. 
Priateľské stretnu  a sa rok čo rok te-
šia veľkému počtu zúčastnených, pre 
ktorých sú pripravené rôzne ak  vity. 

 V úvode prítomných privítal starosta 
obce Podbrezová, Mgr. Ladislav Kard-
hordó, a oboznámil ich s priebehom 
zrazu. Po kultúrnom programe mali 
seniori možnosť vybrať si spomedzi 
ak  vít, ktoré boli pre nich prichystané. 

Športových nadšencov potešila náv-
števa areálu futbalového štadióna 
Zelpo aréna, kde mohli nazrieť aj do 
priestorov, ktoré sú bežnému divákovi 
neprístupné. Nechýbala ani prehliadka 
kolkárskych dráh, kde sa návštevníkom 
predviedli naši majstri a dokonca si túto 
hru mohli aj sami vyskúšať. 

Ďalšou možnosťou bola ukážka doku-
mentu „V prúde storočí“, ktorý zachytá-
va výrobu elektrickej energie z vodných 
elektrární v železiarňach. Nezabudlo sa 
ani na milovníkov turis  ky, ktorí vyrazili 
do doliny Smreková. 

Pre tých, ktorí v železiarňach praco-
vali bola najlukratívnejšou ponukou 
návšteva Hutníckeho múzea ŽP, kde 
si v priestoroch starého závodu opäť 

Anna Lukáčová pri meraní kvantovým rezonančným analyzátorom.  Foto: A. Nociarová  

dobré vrá  ť sa k vyváženej strave. Ur-
čite by som ráno nezačínala smoothie. 
Ovocie ale nezavrhujem, v doobedných 
hodinách to je skvelý nápad. Niektorí 
ľudia si ale myslia, že ho majú jesť na 
kilá, to nie, pretože je to záťaž v príjme 
koncentrovaných sacharidov. 

Osobne by som odporúčala vločky, 
ktoré sú pripravené už od večera. Za-
pariť ich vodou, nechať do rána odstáť 
a potom pridať kvalitný dobrý jogurt 
a následne pridať ovocie, ktoré nám 
chu   a zamiešať. Vhodné sú aj ľanové 
semiačka či orechy. Na vrch pokvapkať 
trochou medu pre lepšiu chuť. 

Takéto raňajky sú však nie každému 
pochuti a navyše z nich človek rých-
lo vyhladne. Ak človek chce vydržať, 
pretože má napríklad v robote veľký 
výkon, čo sú najmä muži, tak kľud-
ne si môže dopriať aj anglické raňaj-
ky - hemendex, ale nakombinovať 
to s množstvom zeleniny. Celkovo sú 
vajcia zdrojom všetkých, aj esenciál-
nych aminokyselín, ktoré si človek sám 
vytvoriť nevie. Vajíčka veľmi odporú-
čam a samozrejme k nim môže byť 
celozrnný chlieb. 

Osemnásty ročník Okresného turistického zrazu seniorov v Podbrezovej

dlhé roky. Nastúpil som tu už v roku 
1953 a začiatky boli veľmi ťažké. Nebo-
lo to ako teraz, pracovná doba a výuč-
ba. Kedysi sa bralo aj bez výučného listu 
a potom sa kurzy dorábali. Ja som pra-
coval ako elektrikár v údržbe a vyrobil 

šalandách a až potom sa spravila škola 
v Podbrezovej. 
Anna GRÍSNIKOVÁ, Horná Lehota

- V železiarňach som prvýkrát a mu-
sím povedať, že som veľmi prekvapená. 
Mám z návštevy veľmi dobré dojmy, 

Seniori v Hutníckom múzeu ŽP objek  vom I. Karhodrovej

G. TIŠLIAR A. GRÍSNIKOVÁ M. BABČAN M. SCHWARZBACHER M. ROŠKOVÁ Š. VANČO

zaspomínali na pracovné časy. Túto 
ponuku však využili aj  , ktorí v žele-
ziarňach nepracovali, no nazrieť do 
areálu a oboznámiť sa s výrobným 
procesom ich vždy lákalo. 
V ankete sme sa pýtali, ako si seniori 
spomínajú na svoje pracovné časy, aké 
je to byť opäť v železiarňach a čo ich na 
dnešnom dni zaujalo najviac:
Gustáv TIŠLIAR, Horná Lehota

- Ja som bol zamestnancom železiarní 

som tam štyridsať rokov. Je to príjemný 
pocit byť tu opäť, spoznávam tu aj 
veľa ľudí. Dokonca som kedysi daroval 
múzeu aj fotku, konkrétne starej školy, 
čo som mal. Niekedy bola škola pod 
kostolom, kde sú teraz garáže. Na fotke 
boli žiaci učilišťa a mám ich aj všetkých 
menovite zapísaných, pretože to boli 
moji spolužiaci. Cez vojnu bola ale škola 
spálená Nemcami, takže potom sme 
chodili do školy na štyri miesta, aj po 

páči sa mi tu, najmä história železiarní. 
Je až neuveriteľné, čím všetkým si prešli 
a stále fungujú. Hoci som ja svoje pra-
covné roky strávila inde, je pekné byť 
tu, pretože mi tu pracoval starý otec, 
konkrétne na peci. Aspoň vidím vý-
robný proces, ako to fungovalo kedysi, 
a aké je to dnes, keď mi tu pracuje môj 
syn. Poznám aj podbrezovské školy, na 
gymnázium mi chodia vnučky, jedna 
už dokonca študuje na vysokej škole 

v zahraničí, v Dánsku. 
Marián BABČAN, Banská Bystrica

- Pochádzam z Banskej Bystrice a 
tam som strávil aj svoj produktívny 
vek. Samozrejme, že som Železiarne 
Podbrezová poznal a aj viem, čo sa tu 

vyrába, ale nikdy som nemal príležitosť 
ich osobne navštíviť a oboznámiť sa 
s históriou a výrobným procesom. Som 
milovníkom histórie, takže som rád, že 
som dnes tu a napríklad viem, že budova 
múzea bola kedysi robotnícky hotel. Rád 
by som videl aj výrobný proces naživo, 
ako to celé prebieha. Dúfam, že raz bu-
dem mať takú možnosť. 
Miroslav SCHWARZBACHER, Osrblie 

- Do železiarní som nastúpil v roku 

1965. Na tú dobu si spomínam veľmi 
dobre. Podľa mňa to boli lepšie časy ako 
sú dnes. Dnešná doba je celá uponáhľa-
ná. Pracoval som v doprave ako rušňo-
vodič až do dôchodku. O železiarne sa 
zaujímam aj teraz, na dôchodku, vždy 
podrobne čítam Podbrezovan. V múzeu 
sa mi veľmi páči, je tu celý prierez his-
tóriou, takže sa vie orientovať aj ten, čo 
je tu prvýkrát. 
Marta ROŠKOVÁ, Brezno

- Ja som pracovala na umeleckej vy-
sokej škole v Banskej Bystrici. Na to 
obdobie spomínam veľmi dobre. Najza-
ujímavejšie bolo študovať život našich 
slovenských umelcov. V podbrezovských 
železiarňach som prvýkrát. Nikdy som tu 
nebola, aj keď okolo som chodila deň 
čo deň. Poznám tu veľa ľudí, ktorí tu 
pracovali alebo ešte stále pracujú. Teší 
ma, že som navš  vila múzeum, pretože 
železiarne majú veľmi bohatú históriu 
a ja ako milovníčka histórie sa v tom vy-
žívam a oboha  m si svoje poznatky opäť 
o nové veci. Napríklad som nič nevedela 
o výrobnom procese. Viem, že sa tu taví 
oceľ, ale nič bližšie o tom neviem. 
Štefan VANČO, Podbrezová

- Pracoval som v železiarňach od šesť-
desiateho roku. Najprv som bol v do-
prave, potom v rúrovni a nakoniec som 
pracoval v ťahárni. Najlepšie bolo v 
ťahárni, pretože v tej dobe to už bolo 

zmodernizované a nové. Hoci viem, že 
odkedy som odišiel do dôchodku, sa 
toho ešte veľa pomenilo a modernizácia 
veľmi pokročila. Môj najlepší zážitok, 
ktorý mám stále v pamä  , je otvorenie 
ťahárne I. Najprv sme boli na školení 
a potom sme ťaháreň dostavali a keď 
sa to otvorilo, pracovali sme tam. Je 
to dobrý pocit, byť tu opäť a vidieť, že 
fabrika stále funguje. Verím, že fungo-
vať bude ešte dlhé roky. 

brezová mali zamestnanci možnosť 
zmerať si tlak, hladinu oxidu uhoľnaté-
ho v pľúcach a vyšetriť sa kvantovým 
rezonančným analyzátorom. 

Túto možnosť využilo takmer sedem-

môže človek na základe výsledkov zis-
 ť sme sa opýtali Ing. Anny Lukáčovej 

zo zdravotnej poisťovne Dôvera. 
Poviete nám niečo viac o tomto prí-
stroji?
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M. Medveď, 
vedúci strediska energe  ka starý závod + foto

Ing. M. Mastelák, 
Tcú Vo

Hať Lopej, usadzovací bazén – odstraňovanie nánosu piesku Revízia elektrického zariadenia transformátora vlastnej spotreby 

HC Dubová – TG1

HC Dubová – výmena upchávky TG2

Augustová stredná oprava v oceliarni

Ako každý rok, aj tento, sme v ter-
míne 13. – 17. augusta realizovali 
pravidelnú odstávku formou stred-
nej opravy v prevádzkarni ocelia-
reň. Letná odstávka je pre nás z 
dôvodu najvhodnejších klimatic-
kých podmienok na výkon opráv 
ťažisková, pokiaľ ide o rozsah a 
charakter prác.  

Oprava bola realizovaná súbežne 
vo všetkých strediskách oceliar-
ne. Pracovali na nej zamestnanci 
prevádzkovej údržby oceliarne, v 
počte 61 strojných údržbárov, 40 
elektro údržbárov a 8 zamestnancov 
oceliarne. Stav zamestnancov bol 
posilnený o 30 externých strojných 
zámočníkov. Na oprave sa ďalej po-
dieľalo 16 externých firiem, ktoré 
zabezpečovali rôzne špecifi cké práce 
a revízne práce na zariadeniach. V 
neposlednom rade značný rozsah 
prác počas odstávky zabezpečoval 
útvar energe  ka a doprava, či už na 
celkoch samotnej oceliarne, alebo 
na obslužných zariadeniach nevy-
hnutne potrebných pre chod výroby. 
Spolu na realizácii opráv pracovalo 
viac ako 190 pracovníkov.  

Medzi ťažiskové práce patrila vý-
mena čas   pece EAF, hlavne vodou 
chladené veko, závesné kladky na 
kolíske, vodiaci čap a oko pre na-
vádzanie portálu. Rozsiahle opravy 
boli realizované na zavážaní prísad 
do EOP, kde bola realizovaná gene-
rálna oprava distribučného vozíka č. 
2. Pokračovali sme v modernizácii 
striasacích dopravníkov, kde sme na-
hradili pôvodný dopravník do pánvy, 
ktorý bol zastaraný a nebolo možné 
na neho zabezpečiť náhradné dielce.

Na realizácii pracovalo takmer dvesto pracovníkov
Generálnou opravou prešla aj časť 

tepelného š  tu EOP, konkrétne tra-
sa od plošiny odpichu po LF. V hy-
draulických staniciach EAF a LF sme 
zabezpečovali fi ltráciu hydraulickej 
emulzie, pričom sme po prvýkrát 
hydrauliku EAF filtrovali pomocou 
by-pass systému, z dôvodu nutnos   
súbežných prác na peci EAF a požia-
davke na funkčnosť hydraulických 
systémov. 

V troskovej komore bola realizo-
vaná čiastočná sanácia podlahy, kde 
bola pôvodná nahradená novým be-
tónom. Na odprašovacej stanici EOP 
bola realizovaná čiastočná výmena 
filtračných hadíc a bol opravený 
elevačný dopravník pre transport 
odpraškov. Ďalšie veľké práce boli 
realizované na žeriave č. 269, sádza-
cí žeriav, kde sme ešte pred opra-
vou vymenili lano hlavného zdvihu 
a počas odstávky sme realizovali 
spevnenie plošiny pod prevodovkou 
pojazdu mosta. 

Na liacom žeriave č. 234 fi rma KPS 
Brno realizovala kontrolu spojníkov 
mosta, čo si vyžadovalo výstavbu 
zložitého závesného lešenia. Súbež-
ne bola urobená generálna oprava 
havarijných bŕzd vrátane ich reví-
zie. Na žeriave č. 235 boli počas 
strednej opravy namontované nové 
preťažovacie zariadenia. Rozsiahlou 
opravou prešla aj časť trolejového 
vedenia na prekládkovom šrotovom 
poli, kde boli menené izolátory pod 
trolejovým vedením. 

Na zariadení plynulého odlievania 
sme zabezpečovali opravu v štan-
dardnom režime. Z väčších prác bola 
realizovaná výmena čas   potrubia 
zo sekundárnej komory. Cyklickú 
výmenu ťažno-rovnacích stolíc sme 
robili na liacom prúde č. 3. Túto 

výmenu zabezpečujeme pri každej 
oprave ako prevenciu. Následne 
demontované stolice generálkujeme 
a pripravujeme na ďalšiu strednú 
opravu. 

Odstávku výroby sme tak  ež využi-
li na výmenu posúvačových ven  lov 
na hydrantový rozvod, ktoré sme v 
spolupráci s energetikou vymenili 
za nové. Pokračovali sme aj v ob-
nove pro  požiarnych prepážkach, s 
cieľom zvýšiť požiarnu bezpečnosť 
oceliarne.

Augustová oprava v oceliarni bola 
pre rok 2018 ťažisková. Samotnú 
výrobu sme odštartovali 17. augusta 

v I. zmene teplými skúškami. 
Napriek veľkému počtu prác, na 

ktorých sa podieľali aj externé fi rmy, 
sa nám ich podarilo zrealizovať v 
požadovanom termíne a zabezpečiť 
štart výroby oceliarne. Ďalšia stred-
ná oprava je naplánovaná v termíne 
13. – 16. decembra tohto roku. Aj 
keď tento termín je ešte pomerne 
ďaleko, už zabezpečujeme náhrad-
né dielce a kontrahujeme externé 
firmy, aby sme vedeli zabezpečiť 
naplánované práce v tejto odstávke. 

Ešte pred realizáciou zimnej stred-
nej opravy nás čaká náročná gene-
rálna oprava čas   trolejového vede-

nia na homogenizačnom šrotovom 
poli. Táto oprava okrem náročného 
technického zabezpečenia, kladie 
veľké nároky na prácu s nákupom 
a skladovaním šrotu. Do termínu 
realizácie je nutné v spolupráci s Enš 
vyprázdniť časť homogenizačného 
šrotového poľa v dĺžke 100 metrov v 
miestach samotnej realizácie. 

Verím, že ciele stanovené pre rok 
2018 splníme v celom rozsahu, udr-
žíme technický stav zariadení v dob-
rej kondícii a v spolupráci s výrobou 
a obslužnými prevádzkarňami zabez-
pečíme plynulý chod produkcie oce-
ľových blokov pre ďalšie obdobie.  

Stredné opravy technologického 
zariadenia vo vodných elektrárňach 
sú spravidla naplánované na koniec 
leta a začiatok jesenných mesiacov. 
V tomto období klesá množstvo 
vody v Hrone a v ostatných vod-
ných tokoch. Následne sa to prejaví 
na poklese vo výrobe elektrickej 
energie vo vodných elektrárňach. 
V hydrocentrále Dubová a malej 
vodnej elektrárni Predajná bola 
stredná oprava vykonaná v dňoch 
3. – 7. septembra. 

Ilustačné foto: A. Nociarová

S t re d n é  o p r av y  t e c h n olo g i c k ýc h  z a r i a d e n í  p ok r aču j ú

Hydrocentrála Dubová a malá vodná elektráreň Predajná
Na strojnom zariadení boli práce 

zamerané na kontrolu rozvádzacích 
lopatiek, chladiča oleja, výmenu 
uhlíkovej upchávky a kontrolu vo-
diaceho ložiska turbíny.

Na elektrickom zariadení bola 
oprava zameraná na kontrolu, vy-
čistenie a opravu izolácie vinutia 
generátorov, revíziu 22,6 a 0,4 kilo-
voltovej rozvodne, kde bol vyčistený 
zbernicový systém a izolátory od 
prachu. 

Skontrolované a do  ahnuté boli aj 
prúdové spoje a tak  ež bola vykona-
ná revízia výkonových vypínačov a 
vonkajších transformátorov.

Vtokové zariadenie hať Lopej, prí-
tokový kanál od hornej hate, usa-
dzovacia nádrž v Lopeji a MVE Pre-
dajná boli vyčistené a vybagrované 
od nánosu piesku.

Na privádzači Lopej – hydrocen-
trála Dubová boli od nánosu piesku 
vyčistené tri kusy odpieskovákov.

Opravené a následne zabetónova-
né boli aj poškodené betónové čas   
brehu umelého privádzača v Lopeji, 
ktorý slúži ako prítok vody z hornej 
do dolnej hate.

Počas strednej opravy boli skon-
trolované a opravené čis  ace stroje 
v Lopeji, Dubovej a malej vodnej 
elektrárni Predajná.
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M. HUBERT

Prváci SG ŽP profi lácie informa  ka a STEAM s novými notebookmi.  Foto: A. Nociarová

Vedecký veľtrh v Bra  slave sa žiakom veľmi páčil.  Foto: archív SG ŽP

M. BIZUB M. MACKO K. OCEĽOVÁ N. MIKOVÍNYOVÁ

T. Kubej 
noviny@zelpo.sk

V stredu, 12. septembra, boli žia-
kom prvého ročníka Súkromného 
gymnázia Železiarní Podbrezová 
(SG ŽP), ktorí študujú profilácie 
informa  ka a STEAM, odovzdané 
nové notebooky.

Slávnostné odovzdávanie note-
bookov, ktoré žiakom každoročne 
poskytuje Nadácia Železiarní Pod-
brezová, sa uskutočnilo už po jede-
nástykrát. Nové prenosné počítače 
prvákom odovzdávali personálna 
riaditeľka a členka Predstavenstva 
ŽP a.s. Ing. Mária Niklová, predseda 
Dozornej rady ŽP a.s. Ing. Ján Banas 
a generálny riaditeľ dcérskej spoloč-
nos   ŽP Informa  ka Ing. Ján Gaboň. 
Notebooky by mali zjednodušiť žia-
kom štúdium, uľahčiť komunikáciu 
s pedagógmi a pomôcť pri spozná-
vaní sveta výpočtovej techniky.
Prvákov sme sa opýtali, prečo sa 
rozhodli pre štúdium svojho od-

Prváci odborov informatika a STEAM dostali nové notebooky 

V novom školskom roku otvorilo Sú-
kromné gymnázium ŽP prvý ročník s 
novou profi láciou s názvom STEAM. 
O viac informácií sme požiadali ria-
diteľku gymnázia PaedDr. Katarínu 
Zingorovú: 
Poviete nám, z čoho názov vznikol a 
čo je jeho cieľom? 

- Názov profi lácie vznikol zo začia-
točných písmen slov Science (veda), 
Technology (technika), Engineering 
(technológia), Arts (schopnosť tvoriť, 
formulovať, prezentovať) a Mate-
ma  cs.

Vedecký pokrok pokračuje dnes 
závratným tempom. Nepotrvá dlho 

P. Motyčková
noviny@zelpo.sk

Nová profi lácia STEAM: „Vidieť, vyskúšať, pochopiť.“
a dnešný najrýchlejší počítač bude 
vyzerať ako detské počítadlo. Tech-
nológie, ktoré dnes pokladáme za 
fantas  cké, sa ďalším generáciám už 
možno budú zdať smiešne. Nastupu-
je nová éra spojená s pojmami ako 
nanontechnológie, robotika, umelá 
inteligencia a podobne. Nároky spo-
ločnosti na kvalitu prírodovedného 
a technického vzdelania neustále 
stúpajú. A tomuto trendu sa musí 
prispôsobiť aj vzdelávanie mladej ge-
nerácie. Naše gymnázium už vyše 
desať rokov pripravuje žiakov na vy-
sokoškolské štúdium v profilácii in-
forma  ka. Otvorením novej profi lácie 
chceme ukázať, že aj fyzika, chémia, 
biológia a matematika sa dajú učiť 
zaujímavo a pútavo. Našim cieľom je 

zatrak  vniť vedu a techniku žiakom 
a pripraviť ich na vysokoškolské štú-
dium technického, prírodovedného, 
environmentálneho zamerania, ale aj 
iných odborov, napríklad na štúdium 
medicíny či farmácie. 
Prírodovedné predmety a matema-
tika nie sú veľmi obľúbené medzi 
žiakmi. V čom vidíte problém?

- Hlavný problém je v tom, že žiaci 
často nevedia, prečo sa to musia učiť 
a načo im to v živote bude. Pritom 
všetci každý deň využívame výdobyt-
ky vedy a techniky. De   zas majú rady 
počítače a počítačové hry, rady robia 
pokusy, experimentujú. Našou prio-
ritou je, aby žiaci získavali vedomos   
poznávaním, aby sa učili cez zážitky a 
experimenty a informácie dostávali v 
súvislos  ach. Takto získané vedomos-
  si skôr zapamätajú, ako keď ich krát-

kodobo nadobudnú memorovaním. 
Bude vyučovanie prepojené aj s pra-
xou alebo sa bude niesť v teore  ckej 
rovine? 

- Dôraz kladieme na ak  vny spôsob 
nadobúdania poznatkov vedúci k 
objavovaniu zákonitos   javov z kaž-
dodenného života samotnými žiakmi. 
Našim mo  om je: „Vidieť, vyskúšať, 
pochopiť.“ Tomu sme prispôsobili aj 
učebné plány, zavedením predmetov 
Experimentálna prírodoveda, Tech-
nika, Tvorba projektu a Aplikovaná 
matema  ka, ktoré sa vyučujú v dvoj-
hodinových, respektíve trojhodino-
vých blokoch. Žiaci budú pracovať v 
moderných učebniach vybavených 
najnovšími technológiami, ale  ež v 
teréne. Dôkazom, že vyučovanie bude 
prepojené s praxou, je aj dohoda o 
spolupráci s dcérskymi spoločnos-
ťami Železiarní Podbrezová a.s., ŽP 
Výskumno-vývojovým centrom a ŽP 
Informa  kou.

Aby sme žiakom ukázali, že veda 
tvorí súčasť ich bežného života, začali 
sme exkurziou na 3. Vedecký veľtrh, 
ktorý sa konal 14. septembra v Bra-
tislave. Podľa detí to bol výlet plný 
objavov, kvízov a zábavy. Vedeniu ŽP 
a.s. ďakujeme za bezplatné poskytnu-
 e autobusu.

V roku 2010 sa konal 39. ročník Fes-
 valu dychových hudieb vo Valaskej. 

Začal 5. júna zvolávacím pocho-
dom ulicami obce a pokračoval na 
námes  , kde sa divákom ako prvé 
predstavili malé dychové orchestre 
– Mostárenka z Brezna, Cementón 
z Banskej Bystrice a Detský orches-
ter pri Základnej umeleckej škole 
Brezno. Po nich nastúpili s razanciou 
tie väčšie – Dychová hudba z Va-
laskej,  Dychová hudba mesta Brezna 
a nechýbal ani tradičný účastník 
tohto poduja  a –  Dychová hudba 
Železiarní Podbrezová.

Hosťom fes  valu bol český Mládež-
nícky dychový orchester ZUŠ Chlumec 
nad Cidlinou, doprevádzaný mažo-
retkami. Hudobný program ukončili 
zúčastnené orchestre spoločným 
koncertom. Jednou z troch spoločne 
odohraných skladieb bola upravená 
pieseň „Slovenské mamičky“. K spe-
vákom sa pridali aj diváci a v závere 
fes  valu sa Valaskou niesli prekrásne 
tóny tejto slovenskej ľudovej piesne.

V nasledujúcom mesiaci sa 11. júla 
Dychová hudba Železiarní Podbre-
zová zúčastnila 20. ročníka fes  valu 
dychových hudieb Trstenská krídlov-
ka, spojeného s 30. výročím vzniku 
Dychovej hudby Oravanka. V roku 
2010 vystupovala naša dychovka aj v 
Banskej Bystrici, kde sa 25. septembra 
v priestoroch Pamätníka SNP konala 
„Celonárodná výstava včelárstva“. Kul-
túrnou vložkou prezentácie bola na 
pozvanie Slovenského zväzu včelárov 
práve Dychová hudba Železiarní Pod-
brezová. Dirigent hudby, Jozef Kráľ, 
pri tejto príležitos   zostavil hodinový 
program zo skladieb všestranného 

boru na SG ŽP a ako využijú nové 
notebooky:
Matej Hubert, STEAM

- Vybral som si tento odbor, lebo 
v budúcnos   by som chcel študovať 
medicínu a myslím, že je to dobrá 

voľba. Určite som dostal lepší note-
book, ako mám doma. Pravdepodob-
ne ho budem využívať na domáce 

úlohy alebo prezentácie do školy.
Mar  n Bizub, informa  ka 

- Informatika bude v budúcnosti 
stále viac potrebná a aj to je jeden 
z dôvodov, prečo som sa rozhodol 
pre jej štúdium. Chcel by som potom 
v štúdiu tohto odboru pokračovať aj 
na vysokej škole, ale to je ešte ďa-
leko. Notebook budem využívať na 
školské účely.
Matej Macko, informa  ka 

- Zdalo sa mi to zaujímavé a je to 
teraz moderné v tejto dobe. A v sú-
časnos   chýbajú informa  ci na Slo-
vensku, tak vidím aj dobrú šancu 
na uplatnenie sa v odbore po škole. 
Predtým som sa informa  ke až tak 
nevenoval, ale prišiel som sem preto, 
aby som sa to naučil. Notebook bu-
dem využívať skôr na školské účely.
Kris  na Oceľová, STEAM 

- Pre tento odbor som sa rozhodla 
kvôli tomu, že ma zaujímajú predme-
ty ako fyzika, biológia alebo geogra-
fi a. Notebook pri štúdiu určite vyu-
žijem, budem si na ňom vyhľadávať 
zaujímavé veci. Teším sa na predmet 
experimentálna prírodoveda, ktorý 
budeme mať trikrát do týždňa. 
Nikola Mikovínyová, informa  ka

- Zaujímala som sa o informa  ku 
už aj predtým, ale skôr som bola za-
meraná na mobily ako na počítače. 
Chcela by som potom pokračovať 
v štúdiu aj na vysokej škole. Note-
book využijem na školské účely, 
budem si predovšetkým vyhľadávať 
veci do školy, ktoré budem potre-
bovať.

žánru, domácich aj zahraničných au-
torov. 

V závere roka sa v Dome kultúry 
ŽP v Podbrezovej konal tradičný Via-
nočný koncert. Ako spoluúčinkujúci 
sa po prvýkrát predstavil Spevácky 
zbor Hron z Banskej Bystrice. Známi 
a priaznivci dychovej hudby vytvorili 
v hľadisku rodinnú, priateľskú atmo-
sféru. V prvej čas   koncertu vystúpila 
dychová hudba vedená kapelníkom 
Jozefom Kráľom. Dobre nacvičený 
repertoár skrášlila skladba „Ružičky“ v 
úprave M.S. Trnavského, ktorú bravúr-
ne zaspievala bývalá členka orchestra 
A. Bundová.

V druhej časti koncertu vystúpil 
tridsaťčlenný zmiešaný zbor Hron z 
Banskej Bystrice. Vynikajúca drama-
turgia, ktorá niesla rukopis dirigenta 
Jozefa Kráľa, zaradila na záver vy-
stúpenia spoločný prednes populár-
nych skladieb zboru so sprievodom 
dychového orchestra. Takmer všetci 
v hľadisku počuli takto upravené a in-
terpretované skladby prvýkrát. Záver 
koncertu tvorili vianočné koledy, kto-
ré umocnili pekný pocit z vydareného 
kultúrneho poduja  a.
Otázka č. 18: 
Kto viedol orchester Dychovej hudby 
Železiarní Podbrezová v roku 2010?
Správne odpovede posielajte do 
redakcie Podbrezovan do desia  ch 
dní od vydania. Nezabudnite uviesť 
kontakt. Žrebujeme v každom čísle.

Z archívnych podkladov spracoval T. Kubej
noviny@zelpo.sk

č i t at e ľs k á  s ú ťa ž  *  č i t at e ľs k á  s ú ťa ž 

Stoosemdesiate výročie
našej dychovky
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implementované na všetkých prevádz-
karňach ŽP a.s.
Čo pokladáte za dosiaľ najväčší 
úspech ŽP VVC?

- Môžeme si položiť otázku, akým spô-
sobom výsledky výskumu ŽP VVC s.r.o. 
ovplyvnili kvalitu, produk  vitu a konku-
renčnú schopnosť výroby ŽP a.s. v oblas   
valcovaných aj presných rúr. Konečné 
hodnotenie, ktoré je samozrejme odra-
zom stability a konkurencie schopnos   
ŽP a.s. v medzinárodnom merítku a hod-
notenie výsledných ekonomických uka-
zovateľov, prislúcha skôr predstavenstvu 

ŽP a.s. Uvediem len niektoré príklady.
Ak na začiatku nášho pôsobenia sme 

približne sedemdesiat percent pracovnej 
doby riešili priame zadania a problémy 
vo výrobnom cykle ŽP a.s., tak v minu-
lom roku to bolo len v troch prípadoch 
a preto v posledných rokoch riešime 
hlavne úlohy, ktoré smerujú k výrobnej 
a technologickej inovácii v ŽP a.s.

Môžeme konštatovať, že vieme vy-

na valcované a presné rúry. Tento 
prístup sa prednostne neorientuje 
na dosahovanie mechanických vlast-
nos  , ale na „výrobu“ presného stavu 
mikroštruktúry pri danom chemickom 
zložení, ktorá nám garantuje  eto me-
chanické vlastnos  . Môžeme povedať, 
že všetky úlohy v tejto oblasti boli 
splnené a máme defi nované a mate-
maticky spracované požiadavky na 
stav a parametre feri  cko-perli  ckých, 
baini  ckých, feri  cko-baini  ckých, ale 
aj martenzitických typov ocelí, vždy 
pre predom požadované 
mechanické vlastnos  .

Druhá významná oblasť 
je problematika tvárne-
nia, a to za tepla a za stu-
dena. Osobitne v oblas   
tvárnenia za tepla, s pria-
mou interpretáciou na 
výrobu valcovaných rúr v 
podmienkach ŽP a.s., boli 
prakticky všetky úlohy 
splnené. Môžeme povedať, že s vyu-
ži  m teórie plas  ckej deformácie aus-
tenitu, zo znalos   rozpadových diag-
ramov pre jednotlivé ocele, s využi  m 
modelovania termicko-deformačných 
procesov v každom technologickom 
uzle a to od karuselovej pece cez die-
rovací lis až po výbehový úsek na ťa-
hovej redukovni, v spolupráci s valcov-
ňou, vieme riadiť valcovanie širokého 
spektra vyrábaných rúr. Teore  cké aj 
technologické analýzy viedli k priamym 
úpravám pri riadení valcovania, ktoré 
smerovali nielen k dodržaniu kvality 
vyrábaných valcovaných rúr, ale aj k 
zvýšeniu produk  vity a k zavádzaniu 
nových typov ocelí. Tu spomeniem 
napríklad reguláciu ochladzovania 
valcov ťahovej redukovne, priebežnú 
kontrolu termicko-deformačného re-
žimu na redukovni od krokovej pece 
cez jednotlivé úbery v stojanoch až po 
kontrolu dovalcovacích teplôt. Ďalej 
je to implementácia špičkových ná-
strojových ocelí, respek  ve spekaných 
karbidov, ktoré umožňujú až desaťná-
sobné zvýšenie životnos   príslušných 
nástrojov.

Osobitné postavenie má problema-
tika modelovania simulácie proce-
sov v oblas   kryštalizácie tekutej fáze 
a spomínanej problema  ky tvárnenia 
za tepla a studena. Dosiahnuté vý-
sledky majú svetové parametre a boli 

Prednášky pracovníkov 
ŽP VVC odzneli aj na konferenciách 

v Anglicku, Nemecku, Rakúsku, 
Poľsku, Maďarsku, Rusku, 

Mexiku a v tomto roku to bude 
v Číne a Japonsku.

robiť valcované rúry s feri  ckou mat-
ricou, s rôznym typom mikroštruktúry 
podľa želaní zákazníka. V prípade kot-
lových rúr vyrábame celý sor  ment, 
pričom sme ako prví na svete vyvinuli 
technológiu valcovania novej ocele 
9CrNB a bimetalickej feri  cko-austeni-
 ckej rúry. Obdobne to pla   pri výrobe 

presných rúr, pričom sme prispeli k 
osvojeniu technológie výroby rebro-
vaných rúr. Z pohľadu kvality výroby 
uvediem len jeden údaj. Od roku 2010 
materiálové nepodarky, napríklad na 
valcovni rúr, klesli prakticky päťná-

sobne. Obdobne výmety 
rúr, ktoré sú kontrolova-
né ultrazvukom, klesli v 
priemere trojnásobne.

Vysoko hodnotíme aj 
poznatky v oblas   kryšta-
lizácie tekutej fázy, ktoré 
viedli k zvýšeniu kvality 
kontizliatku a následne 
aj k zmene jeho rozmerov 
a geometrie.

Prínosom je aj riešenie enviromentál-
ných otázok v oblas   rafi načnej trosky 
a  odpraškov z EOP.

V riadiacej činnos   je to vytvorenie 
štyroch spoločných pracovísk: Kon  lab 
so SjF STUBA, LSPO a SimConT s FMMR 
TUKE a OPTECHFORM s MTF STUBA.

Tieto výsledky dosiahol pracovný ko-
lek  v, ktorý postupne vzrástol zo šty-
roch, na dvadsať zamestnancov, ktorí 

pracujú v štyroch výskumných oddele-
niach: Fyzikálnej metalurgie, Tvárnenia 
kovov, Materiálového inžinierstva a 
Modelovania a simulácie procesov. 
Prak  cky všetci zamestnanci sú, alebo 
boli, zaradení do doktorandského 
štúdia. Produkciu výskumno-vývojovej 
činnosti môžeme zhodnotiť prezen-
táciou 207 publikácií a vypracovaním 
291 výskumných správ. Výskum a vývoj 
bol realizovaný prostredníctvom fi rem-
ných projektov pre priamu potrebu 
ŽP a.s., ale riešime aj päť projektov 
APVV a boli sme zapojení do riešenia 
projektu v rámci štrukturálnych fon-
dov EÚ a projektu RFCS. Vzhľadom na 
mladý vedecko-výskumný kolek  v je 
to veľmi dobrá produkcia, pričom naše 
prednášky odzneli aj na konferenciách 
v Anglicku, Nemecku, Rakúsku, Poľsku, 
Maďarsku, Rusku, Mexiku a v tomto 
roku to bude v Číne a Japonsku.
Aké sú vaše plány a vízie do budúc-
nos  ?

 - V oblas   budovania ŽP VVC s.r.o. 
predpokladáme personálne posilne-
nie a zabezpečenie výskumu v oblas   
riadiacich a regulačných systémov pre 
zabezpečenie logis  ky výroby, algorit-
mizáciu, až po online riadenie celého 
výrobného cyklu v zmysle stratégia 
Industry 4.0. Naším cieľom je výrobko-
vá a technologická inovácia s vysokou 
pridanou hodnotou a produktivitou 
práce. Výskum bude orientovaný kon-

cepčne a strategicky na projekty, ktoré 
zabezpečia dlhodobú ekonomickú pro-
speritu a konkurenčnú schopnosť ŽP 
a.s. a jej dcérskych spoločnos  . Chce-
me sa stať medzinárodne uznávaným 
pracoviskom priemyselného výskumu. 

Naďalej budeme prehlbovať koope-
ráciu s našimi partnermi, a to hlavne 
formou budovania spoločných vý-
skumných pracovísk, ktoré budú pria-
mo riešiť naše výskumné úlohy formou 
spoločných riešiteľských kolektívov 
a projektov, pričom zámerom je ich 
prechod na externé pracoviská ŽP VVC 
s.r.o. Tým sa vytvorí synergický efekt s 
účinkom na orientáciu výskumu, ale aj 
vzdelávania na príslušných fakultách 
s priamou implementáciou v ŽP a.s., 
respektíve ŽP Group. Záleží len na 
prístupe našich partnerov, ale som 
presvedčený, že tento unikátny model 
zabezpečí úspešnú kooperáciu uni-
verzitného a priemyselného výskumu.

V závere sa chcem osobne poďakovať 
všetkým, ktorí prispeli k úspešným de-
sia  m rokom činnos   ŽP VVC s.r.o. Po-
ďakovanie patrí osobne generálnemu 
riaditeľovi Ing. Vladimírovi Sotákovi, 
všetkým členom predstavenstva a do-
zorných rád ŽP a.s., vedúcim jednotli-
vých prevádzkarní ŽP a.s., ale osobitne 
inžinierskym a technickým pracovní-
kom v jednotlivých prevádzkarňach, 
bez ktorých by dosiahnuté výsledky 
nemohli byť realizované. Zvlášť chcem 
poďakovať všetkým partnerským orga-
nizáciám s ktorými sme spolupracovali: 
VÚZ–– PI Bra  slava, FMMR TU Košice, 
SjF STU Bra  slava, FVT TU Košice so 
sídlom v Prešove, MTF STU Bra  slava 
so sídlom v Trnave. Moje poďakovanie 
patrí aj za spoluprácu FSI VUT v Brne 
a FMMI VŠB–TU v Ostrave. Ďalej sú 
to partneri, s ktorými sme riešili kon-
krétne domáce aj zahraničné projekty: 
ÚMV SAV Košice, COMTES FHT a.s. 
Dobřany a dobré pracovné kontakty 
máme aj s Materiálovým a metalur-
gickým výzkumom s.r.o. v Ostrave. Za 
významný podiel na spolupráci ďakuje-
me aj priemyselným partnerom ŽĎAS 
a.s., Žiaromat Kalinovo, Transmesa 
Španielsko, ŽP EKO QELET, a.s. Samo-
zrejme najväčšie poďakovanie patrí 
všetkým zamestnancom ŽP VVC s.r.o., 
ktorí vlastnou prácou a ak  vnym prí-
stupom k riešeniu všetkých náročných 
úloh prispeli k budovaniu ŽP VVC s.r.o. 
a jeho dosiahnutým výsledkom.

Dokončenie zo str. 1

Dokončenie zo str. 1

S prof. Ing. Ľudovítom Parilákom, CSc. o desaťročnej pôsobnosti ŽP VVC

„Pred desiatimi rokmi to bol experimentálny krok, ktorý sa podaril“

vedecko-výskumnú činnosť Technickej 
univerzity vo Zvolene. Poduja  a sa  ež 
zúčastnili vedúci pracovníci spolupra-
cujúcich technických fakúlt: doc. Ing. 
Iveta Vasková, PhD., dekanka Fakulty 
materiálov, metalurgie a recyklácie 
TU v Košiciach, Dr. h. c. prof. Ing. Jozef 
Zajac, CSc., dekan Fakulty výrobných 
technológií TU v Košiciach so sídlom 
v Prešove, prof. Dr. Ing. Jozef Peterka, 

dekan Materiálovotechnologickej fa-
kulty STU so sídlom v Trnave. 

Vysokú odbornú a spoločenskú úro-
veň poduja  a podčiarkla  ež prítom-
nosť vedúcich a riaditeľov fakultných 
aj mimofakultných výskumných ústa-
vov: RNDr. Pavla Hvizdoša, riadite-
ľa Ústavu materiálového výskumu 
SAV, Ing. Viery Kohútekovej, gene-
rálnej manažérky pre výskum a vývoj 
U. S. Steel Košice, Ing. Ľuboša Lopatku, 
PhD., predsedu predstavenstva a ge-
nerálneho riaditeľa VÚZ-PI Bra  slava 
a Ing. Jaroslava Pindora, Ph.D., kona-
teľa spoločnos   Materiálový a meta-
lurgický výzkum s. r. o.

Celkovo sa na konferencii registro-
valo deväťdesiatdva účastníkov. Z pri-
hlásených príspevkov vybral progra-
mový výbor konferencie tridsaťštyri 
príspevkov, ktoré tema  cky spadali do 
jednotlivých odborných sekcií:

Sekcia A – Plynulé odlievanie ocele; 
Sekcia B – Hutnícka keramika; Sekcia 
C – Technologické aspekty výroby 
valcovaných a presných rúr; Sekcia 
D – Oceľové rúry pre konštrukčné 
aplikácie a energe  ku; Sekcia E – Spra-
covanie odpadov.

Poduja  e slávnostným príhovorom 
otvoril Ing. Vladimír Soták, ktorý vy-

zdvihol prácu a dosiahnuté výsledky 
ŽP VVC s konštatovaním, že to bol 
správny krok, keď pred desia  mi rok-
mi bola táto dcérska spoločnosť zalo-
žená. Následne sa ujal slova prof. Ing. 
Ľudovít Parilák, CSc., riaditeľ ŽP VVC 
s.r.o., ktorý zhodno  l desať rokov čin-
nos   a koncepciu rozvoja pracoviska. 
Po úvodných príhovoroch a vystúpe-
niach hostí bola vybraným účastní-
kom konferencie udelená pamätná 
medaila ŽP VVC za podporu výskumu 
a vývoja a rozvoj spolupráce s našou 
spoločnosťou. Po slávnostnom akte 
nasledoval odborný program, ktorý 
komplexne obsiahol všetky kľúčové 
aspekty výroby rúr v ŽP a. s. od plynu-
le odlievaného polotovaru, až po fi nál-
ny výrobok. Každá z odborných sekcií 
bola naplnená kvalitnými príspevkami; 
obzvlášť musíme vyzdvihnúť pred-
nášky pracovníkov ŽP a. s., ŽP VVC 
s. r. o. ako aj prezentácie činnos   a vý-
sledkov spoločných pracovísk ŽP VVC a 
technických fakúlt na Slovensku:

- Laboratórium spracovania prie-
myselných odpadov (hydrometalur-
gické spracovanie odpraškov z EOP, 
spolupráca s Ústavom recyklačných 
technológií FMMR TU v Košiciach);

- Laboratórium fyzikálneho modelu 

ŽP VVC oslávilo desiate výročie svojho vzniku

Slávnostný príhovor Ing. Vladimíra Sotáka Prof. Ing. Ľudovít Parilák, CSc., riaditeľ ŽP VVC počas úvodného príhovoru. Foto: A. Nociarová

Pracovný kolek  v ŽP VVC s.r.o. Foto: A. Nociarová

medzipanvy ŽP a. s. (vizualizácia prú-
denia ocele v medzipanve, spolupráca 
s Ústavom metalurgie FMMR TU v 
Košiciach);

- Laboratórium modelovania a ria-
denia technologických procesov (mo-
delovanie plynulého odlievania ocele; 
spolupráca s Ústavom automa  zácie, 
merania a aplikovanej informa  ky SjF 
STU v Bra  slave).

Kvalitu podujatia ilustruje aj fakt, 
že mnohí účastníci vyjadrili počas 
akcie, i pri záverečnom lúčení, slová 
uznania a vďaky za výborne pripra-

vené poduja  e „nabité“ zaujímavými 
prednáškami a dobrou spoločenskou 
atmosférou. Môžeme konštatovať, že 
svojím širokým záberom, unikátnou 
skladbou hos   a účastníkov a  ež dob-
rou, pohodovou atmosférou splnila 
Odborná konferencia ŽP VVC 2018 
očakávania organizátorov, dokonca 
mnohé z nich aj prekonala. Nie vždy je 
jednoduché spojiť svet vedy, výskumu 
a priemyselnej praxe tak, aby to obo-
ha  lo obe strany. Na tomto poduja   
sa nám to, myslím, podarilo. A o to 
predsa ide.
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Pondelok
Polievky: oravská fazuľová, rascová s 
vajcom, pečivo.
● Kuracie prsia na smotane s hlivami, 
cestovina ● Bravčový rezeň beleh-
radský, opekané zemiaky, uhorka ● 
Restovaná kačacia pečeň, hrášková 
ryža, cvikla ● Windsorský šalát, pe-
čivo ● Halušky s kyslou kapustou 
● Rezancový nákyp s tvarohom a 
jahodami ● Bageta syrová ● Ovocný 
balíček.

Utorok
Polievky: terchovská, bryndzová so 
strúhaným cestom, pečivo.
● Hovädzí guláš mexický, ryža, šalát 
● Bravčová pečienka sedliacka, čer-
vená kapusta, knedľa ● Vyprážaná 
treska plnená brokolicou a syrom, 
zemiaky, šalát ● Šalát mrkvový s 
marhuľami ● Ohnivé kuracie stehno 
orientálne, zeleninová obloha ● Pa-
lacinky s nutelou ● Bageta Ape  to ● 
Mliečny balíček.

Streda
Polievky: držková, francúzska, pečivo.
● Vyprážaný morčací rezeň ovčiarsky, 
zemiaková kaša, šalát ● Jelenie ragú 
s brusnicami, cestovina ● Údené mä-
so, hrachová kaša, uhorka, chlieb ● 
Študentský šalát, pečivo ● Zapekaná 
brokolica s tofu ● Hanácke koláče, 
kakao ● Bageta Gurmán ● Ovocný 
balíček.

Štvrtok
Polievky: slovenská hubová, pohron-
ská, pečivo.
● Hovädzie dusené, paradajková 
omáčka, knedľa ● Bravčový rezeň 
na zelenine, ryža, šalát ● Važecká 
pochúťka, zemiakové placky ● Šalát 
zo surovej zeleniny s jogurtom, peči-
vo ● Rezance s tvarohom, zakysanka 
● Pečené rožky lekvárové, kakao ● 
Bageta s kuracím mäsom ● Mliečny 
balíček.

Piatok
Polievky: morčacia, karfiolová, pe-
čivo.
● Hovädzie mäso námornícke, tar-
hoňa, šalát ● Pečené kuracie stehno 
s kapustou, zemiaky ● Baraní guláš, 
halušky ● Horehronský syrový šalát, 
pečivo ● Dusená zelenina, volské oko 
● Zemiakové knedličky čučoriedkové 
so strúhankou ● Bageta moravská ● 
Ovocný balíček.

Sobota
Polievka: hŕstková, pečivo.
● Bravčové stehno nitrianske, knedľa 
● Kuracie prsia Kung-Pao, ryža, šalát 
● Bageta Gurmán.

Nedeľa
Polievka: kapustová letná, pečivo.
● Husárska roláda, zemiaky, uhorka 
● Perkelt z morčacieho mäsa, cesto-
vina ● Bageta syrová.

Jedálny lístok
24. – 30. 9. 2018

Jedálny lístok
1. – 7. 10. 2018

Pondelok
Polievky: mexická, krupicová so zele-
ninou, pečivo.
● Hovädzie dusené, kôprová omáčka, 
knedľa ● Kuracie prsia na lesných hrí-
boch, ryža, cvikla ● Roľnícke zemiaky, 
uhorka ● Bretónský šalát, pečivo ● 
Plnené kelové listy zeleninou, mrk-
vový šalát ● Šišky s nutelou, kakao ● 
Bageta s pikantným mäsom ● Mlieč-
ny balíček.

Utorok
Polievky: prešporská, tekvicová, pe-
čivo.
● Sekaný rezeň z bôčika, zemiakový 
šalát s majonézou ● Pečené kuracie 
stehno, tarhoňa, kompót ● Torteliny 
so šunkou, syrová omáčka ● Grécky 
šalát, pečivo ● Hubové rizoto, uhor-
kový šalát ● Ryžový nákyp s ovocím 
● Bageta moravská ● Ovocný balíček.

Streda
Polievky: stupavská zabíjačková, 
mrkvová s pórom, pečivo.
● Bravčový rezeň prírodný, zeleni-
nová ryža, šalát ● Hovädzí guláš ma-
ďarský, knedľa ● Špenátový prívarok, 
volské oko, zemiaky ● Parížsky šalát, 
pečivo ● Kuracie prsia s plnkou, ze-
leninová obloha ● Žemľovka s tva-
rohom ● Bageta syrová ● Mliečny 
balíček.

Štvrtok
Polievky: šošovicová kyslá, roľnícka, 
pečivo.
● Bravčový perkelt, cestovina ● Hy-
dinové ražniči, zemiaky, šalát ● Pizza 
diabolská ● Syrové tajomstvo, pečivo 
● Losos na masle, dusená zelenina ● 
Buchty na pare s lekvárom, kakaová 
posýpka, kakao ● Bageta s kuracím 
mäsom ● Ovocný balíček.

Piatok
Polievky: slepačia, brokolicová dán-
ska, pečivo.
● Bravčová pečená krkovička, ka-
pusta, knedľa ● Morčacie prsia na 
hrášku so šampiňónmi, ryža, šalát ● 
Vyprážaný karfi ol, zemiaky, tatárska 
omáčka ● Pestrý cestovinový šalát, 
pečivo ● Kuracie rezančeky, zelená 
fazuľka s baby mrkvou ● Šúľance s 
makom ● Bageta Gurmán ● Mliečny 
balíček.

Sobota
Polievka: údeninová, pečivo.
● Hovädzí závitok hrádocký, zemia-
ky, šalát ● Bravčové mäso na rasci, 
slovenská ryža, čalamáda ● Bageta 
s pikantným mäsom.

Nedeľa
Polievka: fazuľková kyslá s kôprom, 
pečivo.
● Goralská pochúťka, knedľa ● Kura-
cie prsia na čínsky spôsob, ryža, šalát 
● Bageta moravská.

Nepríjemný „pozdrav“ zo zahraničia 

Dovolenkové obdobie prešlo ako voda 
a mnohí už aj zabudli, že na dovolenke 
boli. Okrem fo  ek a suvenírov vám ju 
môže pripomenúť aj nepríjemný „po-
zdrav“ zo zahraničia. 

Dovolenka autom má veľa výhod. 
Nemusíte rozmýšľať, ako sa zbaliť do 
jedného kufra a či náhodou na le  sku 
nebudete nad váhový limit a v dovolen-
kovej des  nácií ušetríte minimálne na 
výpožičnom za auto. Ako sa ale hovorí, 
každá strana má dve mince a hoci sa 
zdá, že dovolenka autom vyjde lacnejšie, 
opak môže byť pravdou. 

Hranice sú síce „otvorené“, čakáme 
na nich podstatne menej ako kedysi, 
no každý členský štát má svoje pra-
vidlá. Pokuty za dopravné priestupky 
sú taktiež rozdielne, častokrát oveľa 
prísnejšie a vyššie, na aké sme zvyknu   
na Slovensku. 

Papier, ktorému nerozumiete
Pokutu môžete dostať z ktoréhokoľ-

vek členského štátu Európskej únie, no 
najčastejšie je to Maďarsko, Rakúsko 
a Taliansko. Možno sa pýtate, odkiaľ má 
členský štát Európskej únie vašu adresu 
a meno? Smernica Európskeho parla-
mentu a Rady 2011/82/EÚ z októbra 
2011 hovorí o zjednodušení cezhranič-
nej výmeny informácií o deliktoch na 
úsek bezpečnosti cestnej premávky. 
Členské štáty si tak môžu vymieňať in-
formácie a údaje o registráciách vozidiel 
v súvislos   s dopravnými priestupkami, 
medzi ktoré patria: prekročenie rýchlos-
 , vedenie vozidla pod vplyvom alkoholu 

a návykovej látky, nepoužitie bezpeč-
nostného pásu, nezastavenie na červenú 
signalizáciu na semafore, v prípade 
motorky nepouži  e prilby, telefonova-
nie za volantom alebo vykonávanie inej 
činnos   pri vedení vozidla a nedovolené 
vedenie vozidla v jazdnom pruhu. 

Takáto pokuta vám môže prísť v jazyku 
členského štátu, poprípade aj v anglic-
kom jazyku. Prečo je to tak? Spomínaná 
smernica upravuje len odporúčanie 
členským štátom, aby pokutu poslali 
v jazyku v ktorom sú vyhotovené doklady 
o evidencii, aby daná osoba jednoznačne 
porozumela informáciám. Keďže je ale 
Európskou komisiou potvrdené, že an-
glič  na je úradným jazykom EÚ, pokutu 
v rodnej reči budete čakať márne. 

Aj po roku
Hoci má mať pokuta „výchovný cha-

rakter“ a vodič si má uvedomiť, že urobil 
priestupok, „pozdrav“ vám môže prísť aj 
takmer rok od priestupku. Pozor si treba 
dávať aj na požičanie auta. Ak chodíte 
častejšie povedzme do Rakúska, ale 
auto ste požičali aj známemu, radšej si 
zapíšte tento dátum. Po roku nebudete 
vedieť, kedy presne ste auto požičali 
a pokuta príde na vaše meno, pretože 
ste majiteľom auta.

Pokutu si dobre prezrite, mala by ob-
sahovať aj fotodokumentáciu. Ak nie 
je prílohou v liste, mali byť v ňom byť 
prístupové heslá a fotky si pozriete na 
uvedenej stránke na internete. Ak ne-

P. Motyčková
noviny@zelpo.sk

majú fotku, nemajú pro   vám žiadny dô-
kaz a pokutu zapla  ť nemusíte. Ak však 
dokumentácia existuje, pokutu by ste 
mali zapla  ť. V niektorých prípadoch, 
keď nezapla  te, pokuta sa znásobí alebo 
vám pri najbližšej ceste do danej krajiny 
polícia zais   auto. Niektoré členské štáty 
na svojich dlžníkov myslia veľmi dlho. 
„Dobrou správou“ je, že ak zapla  te po-
kutu do pia  ch dní od doručenia, máte 
zľavu do výšky až 30 – 35 percent. Ak sa 
priestupku dopus  te viackrát, hrozí vám 
zákaz vstupu do danej krajiny. Ak tento 
zákaz porušíte, dopúšťate sa marenia 
úradného rozhodnu  a a hrozí vám vä-
zobné s  hanie. 
Viac o tejto problema  ke sme zisťovali 
u mjr. Ing. Denisy Baloghovej, hovorky-
ne Prezídia PZ: 
Čo má robiť vodič, ktorý dostal pokutu 
od zahraničnej polície?

- Vo vzťahu k inému štátu je každý po-
vinný dodržiavať také právne predpisy a 
povinnos  , ktorých plnenie a dodržiava-
nie daný štát vyžaduje na svojom území. 
Každý štát si pravidlá cestnej premávky 
legisla  vne upravuje individuálne a ná-
sledne požaduje ich plnenie na svojom 
území od každého, kto sa nachádza na 
jeho území a je účastníkom cestnej pre-
mávky bez ohľadu na to, či  eto pravidlá 
pozná alebo nie. Obdobné je to aj pri 
riešení priestupkov v zahraničí. Je vecou 
každého štátu, aké sankcie ukladá za 
porušenie príslušných zákonov a akým 
spôsobom si ich vymáha.

Slovenská republika ani Policajný zbor 
nemá právomoc zasahovať do vnútor-
ných záležitos   iného štátu a spôsobu 
sankcionovania porušení zákonov. Spo-

lupráca policajných zložiek je upravená 
aproximáciou rozhodnutí a smerníc 
Európskej únie do vnútroštátneho prá-
va jednotlivých štátov. Policajný zbor 
nezhromažďuje a ani neeviduje v súčas-
nos   informácie o zasielaní pokút orgán-
mi iných štátov, nakoľko je to vnútorná 
záležitosť jednotlivých štátov. Policajný 
zbor nie je oprávnený dávať odporú-
čania, či majú alebo nemajú občania 
pla  ť sankcie uložené iným štátom za 
spáchané priestupky. 

Ak však zahraničná korešpondencia 
obsahuje poučenie alebo inštrukcie, 
odporúčame konať podľa uvedeného a 
v tomto zmysle komunikovať so zahra-
ničnými orgánmi, prípadne vyhľadať 
právnu pomoc. V prípade, ak má niekto 
podozrenie z protiprávneho konania, 
môže sa samozrejme obrá  ť na políciu. 
Akých priestupkov sa najviac dopúšťajú 
vodiči? Je rozdiel medzi slovenskými 
a zahraničnými? 

- Vodiči na slovenských cestách najčas-
tejšie prekračujú stanovené rýchlosti, 
porušujú zákaz používania mobilného 
telefónu počas jazdy a tiež porušujú 
svoje povinnosti vyplývajúce zo záko-
na, teda povinnos   vodičov. Šta  s  ku 
zahraničných vodičov samostatne ne-
evidujeme.
Čo by ste vodičom odporučili?

- Vodičom motorových, ale aj nemo-
torových vozidiel, cestujúcim do iného 
štátu, možno odporúčať, aby sa vo vlast-
nom záujme oboznámili s pravidlami 
cestnej premávky platnými v danom 
štáte a spôsobom sankcionovania v 
danom štáte  aspoň v takom rozsahu, 
ktorý sa ich týka.

Na opačnej strane pokuty nájdete prístupové údaje, kde na internete nájdete vaše vozidlo s jasne viditeľnou ŠPZ a nameranou rýchlosťou. 
Obsahuje poučenie, že v prípade zaplatenia do pia  ch dní obdržíte zľavu vo výške 30 percent, a naopak, ak nezapla  te do šesťdesia  ch 
dní, k pokute sa vám prirátajú aj „úroky“

Ukážka pokuty z Talianska, kde vodiča informujú o konkrétne prekročenej rýchlos  
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V tajničke sa ukrýva citát od Mahátmá Gándhího.

Poďakovanie
Ďakujeme všetkým príbuzným, priateľom, 
susedom, známym a ostatným, ktorí sa 
prišli na poslednej ceste rozlúčiť s na-
šim drahým manželom, otcom, starým 
a prastarým otcom, bratom a švagrom, 
krstným otcom a príbuzným

Gregorom NÚTEROM z Jasenia.

Ďakujeme aj za prejavy sústras   a kve  nové dary, ktorý-
mi ste sa pokúšali zmierniť náš hlboký žiaľ. Za dôstojnú 
rozlúčku ďakujeme aj Dychovej hudbe ŽP.

Smú  aca rodina 

Spomienky
„Klesli ruky, ktoré pre nás pracovali, dotĺklo 
srdce, ktoré sme milovali, zhasli oči, u  chol 
hlas, mal si rád život a všetkých nás.“

Dňa 30. augusta uplynulo desať rokov 
odvtedy, ako nás navždy opus  l milovaný 
syn, otec, brat a strýko

Vladimír ŠVANTNER z Valaskej.

S láskou a úctou spomína celá rodina

...
„Bolesťou unavený  ško si zaspal, zanechal 
si všetkých, ktorých si mal rád. Spi sladko, 
snívaj svoj večný sen, v spomienkach sme 
pri tebe každý deň. Smútok a žiaľ v srdci 
máme, na teba s láskou spomíname.“

Dňa 6. septembra uplynulo deväť rokov odvtedy, čo nás 
navždy opus  l manžel, otec, zať, švagor a kolega 

Stanislav SRNKA z Brezna. 

S láskou a vďakou spomínajú manželka, de   Stanka a 
Tomáš, a ostatná rodina, kolegovia

...

Dňa 23. septembra uplynú tri roky od úmr-
 a nášho drahého manžela, otca a dedka

Milana ŠTEFÁNIKA z Michalovej.

Kto ste ho poznali, venujte mu  chú spo-
mienku.

Smú  aca rodina

...

Dňa 24. septembra uplynie päť rokov, čo 
ma navždy opus  la milovaná manželka 

Mária VEŠTÚROVÁ rod. Mojžišová 
z Brezna. 

Kto ste ju poznali, venujte jej  chú spo-
mienku.

S láskou a úctou spomínajú manžel a krstné de  

...

„Roky ubiehajú, ale v našich srdciach zo-
stávaš. Tvoj odchod veľmi všetkých bolí, 
ktorí ťa mali radi a na teba nezabúdajú.“ 

Dňa 24. septembra uplynie sedem rokov 
odvtedy, ako nás navždy opustila milo-
vaná manželka, matka, dcéra, vnučka, sestra, nevesta 
a švagriná

Ing. Ingrid DUNAJSKÁ z Podbrezovej – Š  avničky. 

Kto ste ju poznali, venujte jej  chú spomienku.

S úctou a láskou spomíname

...
„Ťažko je bez teba, smutno je nám všet-
kým, už nič nie je také, ako bolo predtým. 
Už niet návratu ani nádeje, len cesta k hro-
bu nás k tebe zavedie. Bez teba už žiť musí-
me, no v srdciach našich ťa stále nosíme.“

Dňa 24. septembra uplynie deväť rokov odvtedy, ako nás 
navždy opus  l milovaný manžel, otec a starý otec

Július HELEBRANDT z Bystrej.

So smútkom v srdci spomínajú  manželka Blanka, synovia 
Roman, Peter a Michal s rodinami a vnúčatá

...
Dňa 28. septembra uplynie jeden rok 
odvtedy, ako nás navždy opus  l milovaný 
manžel a otec

Mgr. Miroslav BÁNIK z Valaskej.

Kto ste ho poznali, venujte mu  chú spo-
mienku.

S láskou a úctou spomína manželka s deťmi

 

Prieskum spokojnosti
návštevníkov kúpaliska

Leto je za nami, hoci niektoré dni nám ho teplotami ešte stále pripomínajú. Na konci 
augusta svoje brány zatvorilo aj kúpalisko v Podbrezovej. Spätná väzba je veľmi dôležitá, 
a preto sme si pre vás pripravili anketové otázky, v ktorých môžete vyjadriť svoj názor na 
podbrezovské kúpalisko, prípadne nápady na zlepšenie jeho chodu. 
Na konci dotazníka uveďte prosím svoje meno a kontakt, pretože na troch šťastlivcov 

čakajú ceny, ktoré venuje riaditeľ FK Železiarne Podbrezová Ing. Štefan Pintér. 
Odpovede na anketové otázky zašlite do redakcie najneskôr do desia  ch dní od vydania 

novín, prostredníctvom podateľne alebo pošty. 

Anketové otázky 
Ako často navštevujete kúpalisko v Podbrezovej? 
často zriedka nenavštevujem

V prípade, že ste označili možnosť „nenavštevujem“ uveďte prosím dôvod
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................

Ako hodno  te kvalitu vody?
Výborná priemerná  zlá 

Ako hodno  te služby kúpaliska? 
Výborné priemerné  nedostačujúce

V prípade, že ste označili možnosť „nedostačujúce“ uveďte prosím dôvod
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................

Čo by ste zlepšili?
Napíšte .......................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
Aké novinky by ste uvítali?
Napíšte:  .....................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................

Meno: ........................................................................................................................

Tel. číslo: ....................................................................................................................

moslimstvo T2 krížnik 
z VOSR

vôl po 
nemecky

EČV 
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Sládkovičovo 
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bičov
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vykonaj voľbu
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Petronela 
(dom.)

mesto na 
Morave

veľmi dobre, 
vynikajúco

ženské meno drozd (čes.)
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jednota slovesný zápor

T1 etnografi cký 
(skr.)

citoslovce 
bedákania

písomná 
skúška

holandský 
zápor




K u p ó n

Vedeli ste, že...
opätky neboli vždy ženská zá-

ležitosť? Opätky používali vý-
lučne mäsiari, aby nekráčali 
v kalužiach krvi. V Perzii to boli 
lukostrelci, ktorí tak boli vyšší. V starom Egypte 
a rovnako aj v stredovekej Európe boli privilégium 
šľachty. No až v 20. storočí sa stali populárnymi 
medzi všetkými ženami,

mikrovlnná rúra vznikla úplne náhodou? Inžinier 
Percy Spencer testoval radary a zis  l, že vždy keď 
použil mikrovlny, roztopila sa mu vo vrecku čokolá-
da. Jeho prvým pokusom bolo testovanie mikrovĺn 
na kukurici. A zvyšok už pozná asi každý,

Pluto ešte stále neobehlo Slnko? Svoju obežnú 
dráhu okolo Slnka dokončí až v roku 2178,

nielen odtlačok prsta je jedinečný? Je ním aj odtla-
čok jazyka. Na svete neexistuje človek, ktorý by mal 
rovnaký jazyk ako vy,

energia, ktorá je potrebná na fungovanie mozgu je 
približne rovnaká ako spotreba 10 wa  ovej žiarov-
ky?

srdce ženy bije rýchlejšie,  ako srdce muža? Srdce 
človeka udrie priemerne šesťdesiat až osemdesiat-
krát za minútu. Ženy majú približne o osem úderov 
viac,

pri kýchaní sa dá zmerať rýchlosť? Áno presne 
tak. Človek kýchne až stošesťdesiat kilometrovou 
rýchlosťou,

králiky majú 360-stupňové videnie? Umožňuje im 
to zachy  ť predátorov zo všetkých smerov, 

ovce majú samo-liečiteľské schopnos  ? Ak sú cho-
ré, vedia, ktoré rastliny musia zjesť, aby sa vyliečili 

komáre môžu vysať všetku ľudskú krv z tela? Mu-
selo by ich byť až milión dvesto  síc

šta  s  cky má najviac ľudí narodeniny v auguste, 
a naopak, najmenej vo februári? 

samomluva nie je prejavom zbláznenia sa? Ľudia, 
ktorí sa rozprávajú sami so sebou pracujú efek  v-
nejšie, lepšie organizujú myšlienky a ľahšie dosa-
hujú ciele, 

najstarším receptom, ktorý sa kedy zachoval, bol 
recept na pivo? 

káva je druhou najobchodovanejšou komoditou na 
svete? Tou prvou je ropa, 

až deväťdesia  ri percent ľudí pred spaním počíta, 
koľko hodín bude spať? 

mozog sa môže zväčšovať a zmenšovať? Vedci od-
halili, že mozog sa počas spánku zmenší približne 
o dvadsať percent, 

dúha je vlastne kruh? Človek na zemi vidí dúhu ako 
polkruh, pretože dažďové kvapky sa nachádzajú iba 
nad ním, nie pod ním. Keby sme sa pozreli na dúhu 
zo vzduchu, vidíme ju ako kruh.
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P. Kazár

Z podkladov zpfutbal.sk spracoval T. Kubej

Z podkladov zpfutbal.sk spracoval T. Kubej

Ing. Patrik Müller

Po   dramatickom závere sme zdolali  Nitru

Pro   Nitre sa naši futbalis   z gólu radovali až trikrát.  Foto: A. Nociarová

Biatlonový oddiel ŠK Železiarne Podbrezová 

Góly: 23. Leško, 28. Obročník, 86. 
Wiezik  – 18. Vestenický (11 m), 64. 
Kóňa.

V ôsmom kole Fortuna ligy sme pri-
vítali na domácej pôde Nitru. Hos  a 
pohrozili už v 3. minúte, kedy Cho-
botove zakončenie Kuciak vyrážal 
na roh. Domáci odpovedali v 13. 
minúte, Bernadina spoza šestnástky 
namieril iba do žrde. V 17. minúte 
náš obranca Bartoš nedovolene za-
siahol vo vlastnom pokutovom území 
útočníka Chobota a rozhodca nariadil 
pokutový kop. Ten premenil na úvod-
ný gól zápasu Vestenický. Domáci 
vyrovnali v 23. minúte, keď výbor-
nú prihrávku Breznanika zúžitkoval 
presnou strelou Leško. O dve minúty 
neskôr sa do obrovskej šance dostal 
Bernadina, no namiesto strely volil 
kľučku, ktorú mu Hroššo vys  hol. V 
27. minúte vypálil Fábry a jeho strela 
opečiatkovala brvno domácej brány. 
O minútu neskôr sa skóre menilo, 
keď sa po priamom kope lopta od-
razila k Obročníkovi a ten prekvapil 
Hrošša strelou spoza šestnástky. V 
úvode druhého polčasu sa hra viac 
pritvrdila a rozhodca udelil niekoľ-

ko žltých kariet na oboch stranách. 
Hráči Nitry vyrovnali v 64. minúte, 
keď Kóňa zahrával priamy kop z ľavej 
strany, na jeho center nabiehalo 
niekoľko hráčov, no lopty sa nedotkol 
nik a tá skončila v sie   Kuciaka. V 71. 
minúte vnikol do pokutového územia 
domáci Turňa, kde ho obranca hos   
odzbrojil podľa rozhodcu dovoleným 
spôsobom. V 80. minúte vypálil Leš-
ko, jeho strelu vyrazil Hroššo pred 
Breznanika, ktorý trafi l len brvno. O 
štyri minúty sa pískal ďalší pokutový 
kop, keď po rohovom kope stiahol 
Farkaš Wiezika. Penaltu Mikuš ne-
premenil, keď jeho pokus Hroššo 
bravúrne vyrazil. Následne sme ale 
zahrávali ďalší rohový kop a hrdina 
zápasu Wiezik nekompromisne hla-
vou rozhodol o našom víťazstve.
Marek Fabuľa, tréner Podbrezovej: 
„Obe mužstvá ponúkli vynikajúci fut-
bal, ja som šťastný preto, že nás prvý 
i druhý gól súpera nakopol k veľmi 
dobrému výkonu. Padlo aj viac gólov 
ako bolo zvykom pri našich vzájom-
ných zápasoch. Bolo to na vážkach 
a ja dávam klobúk dole pred našimi 
hráčmi, ktorí vložili do hry svoje srdce, 

FK Železiarne Podbrezová 
– FC Nitra 3:2 (2:1)

vnútornú silu. Lepšiu reklamu futbalu 
už pre divákov urobiť nemôžeme.“
FK Železiarne Podbrezová: Kuciak 
– Viazanko, Baran, Bartoš, Turňa – 

Obročník, Edge (46. Sedláček) – Ber-
nadina (68. Wiezik), Leško, Breznanik 
(90. Lepieš) – Mikuš.
FC Nitra: Hroššo – Charizopulos, 

Križan, Farkaš, Chovanec – Kóňa 
(90. Kotrík),  Fábry, Šimončič – 
Čeredničenko (53. Taiwo), Vestenický, 
Chobot (79. Machovec).

Postup v Slovnaft Cup-e 

FK Kechnec 
– FK Železiarne Podbrezová 0:2 (0:0)
Góly: 66. Bartoš, 73. Wiezik.

Po jednoznačnom víťazstve 0:5 
na ihrisku FK Čaňa v druhom kole 
Slovna   Cup-u sme v ďalšom kole 
pohára cestovali na východ 
republiky a súperom nám 
bol štvrtoligista FK Kech-
nec. Od začiatku mali loptu 
viac na kopačkách zverenci 
trénera Mareka Fabuľu, ale 
domáci zdatne odolávali. V 
ich  me nastúpili aj viacerí hráči 
s ligovými skúsenosťami ako brankár 
Talian, obranca Žebík či útočník Jurčo. 
Prvý polčas skončil bezgólovou remí-
zou a na úvodný gól čakalo dvesto 

divákov až do 66. minúty. Po štan-
dardnej situácii sa presadil stredný 
obranca Bartoš a zaznamenal svoj 

prvý súťažný gól v drese Podbre-
zovej. O sedem minút neskôr 

zvýšil náskok „železiarov“ 
striedajúci útočník Wiezik 
a potvrdil postup do ďal-
šej fázy Slovna   Cup-u. Vo 
štvrtom kole nás čaká treťo-

ligový súper OFK Malženice.
FK Železiarne Podbrezová: 

Drobnjak – Turňa, Viazanko, Bartoš, 
Podstavek, Edge, Sedláček (26. Ba-
ran), Breznanik, Leško, Bernadina (55. 
Galčík), Voško (55. Wiezik).

K 1. septembru 2018 skončil svoje 
pôsobenie v FK Železiarne Podbre-
zová dlhoročný mládežnícky tré-
ner  Mgr.  Júl ius 
Szőke. Uznávaný 
odborník pôsobil 
v našom klube dl-
hých desať rokov 
na rôznych funk-
ciách a odovzdal 
mladým hráčom 
množstvo zo svo-
jich trénerských 
skúsenos  . 

Vo svojich začiat-
koch bol trénerom 
žiackych družs  ev 
a postupne sa vy-
pracoval do pozície 
trénera mladších i starších doras-
tencov, kde vo viacerých sezónach 
dokázal uspieť aj v kategórii staršieho 

Július Szőke ukončil
pôsobenie pri mládeži

dorastu U-19, s ktorým sa úspešne 
konfrontoval s najlepšími družstvami 
v ligovej súťaži dorastu. Mgr. Július 
Szőke bol aj pri znovuobnovení  mu 
juniorov a postupe zo IV. do III. ligy, 

ktorý naštartoval 
vzostup juniorov až 
do druhej najvyššej 
futbalovej súťaže 
na Slovensku. V 
posledných sezó-
nach pôsobil na 
pozícii koordináto-
ra prípraviek, kde 
odovzdával bohaté 
skúsenosti tréne-
rom a najmenším 
futbalovým náde-
jam nášho klubu. 

Za odvedenú prá-
cu v klube mu patrí 

obrovské poďakovanie a prajeme mu 
veľa úspechov v pracovnom i osob-
nom živote.

Počas uplynulých dvoch víkendov vy-
vrcholila letná biatlonová sezóna po-
slednými štyrmi súťažami. Na štarty 
prvých dvoch disciplín sme v termíne 
8. a 9. septembra cestovali do obce 
Vyhne v Š  avnických vrchoch. 

Tamojší biatlonový areál je typický 
 ahlymi traťami a strelnicou umiest-

nenou takmer na najvyššom bode 
trate. Rýchlostné preteky v podbre-
zovských farbách ovládli E. Kapustová, 
Z. Remeňová a L. Ottinger. Preteky 
boli súčasťou tretieho kola Sloven-
ského Viessmann pohára. V nedeľu 9. 
septembra sa rozdeľovali prvé z troch 
majstrovských  tulov. Vo vytrvalost-
ných pretekoch, ktoré sú vďaka ča-
sovej penalizácii za nepresné výstrely 
najviac závislé na úspešnos   streľby si 
po výborných výkonoch  tuly vybojo-
vali T. Sklenárik a Z. Remeňová. 

Majstrovstvá Slovenska v letnom biatlone
Druhá časť M-SR prebiehala v termí-

ne 15. a 16. septembra v domácom 
prostredí Horehronského rudohoria 
v obci Predajná. V sobotňajších rých-
lostných pretekoch si  tul premiérovo 
vybojoval F. Bury a ďalšie  tuly si do 
osobných zbierok pridali aj Z. Reme-
ňová a T. Sklenárik. Poslednou štvrtou 
disciplínou boli „kráľovské“ preteky 
s hromadným štartom. Preteky sú 
špecifi cké neustálym kontaktom so sú-
permi a zvýšeným tlakom na úspešne 
zvládnuté výstrely, od ktorých sa pria-
mo počas pretekov odvíja poradie. Do 
cieľa ako prví pribehli E. Kapustová, Z. 
Remeňová a L. O   nger. 

Vďaka nárastu výkonnos   mladších 
dorastencov a stabilnej výkonnos   do-
rastu v ďalších troch dorasteneckých 
kategóriách sa nám po prvý krát v his-
tórii klubu podarilo vybojovať zastú-
penie na stupňoch víťazov vo všetkých 
štyroch dorasteneckých kategóriách v 

obidvoch súťažných dňoch. Z Predaj-
nej sme tak po úspešne zvládnutých 
pretekoch, na ktorých príprave sme 
sa aj organizačne podieľali, odchádzali 
vyčerpaní, ale s pocitom výborne od-
vedenej práce. 

Výsledkový servis:
Dorastenky 16-17 r.: E. Kapustová 1., 
2., 2. a 1. miesto, A. Smarkoňová 4., 
8., 6. a 7. miesto.
Dorastenci 16-17 r.: F. Bury 4., 11., 
1. a 7. miesto, R. Floch 5., 5., 7. a 8. 
miesto, A. Koš  al 6., 7., 8. a 3. miesto, 
E. Tomkuliak 9., 10., 11. a 9. miesto.
Dorastenky 18-19 r.: Z. Remeňová 1., 
1., 1. a 1. miesto, M. Remeňová 2., 
nešt., 3. a 2. miesto,  M. Wágnerová 
7., 6., 8. a 8. miesto.
Dorastenci 18-19 r.: L. O   nger 1., 2., 
2. a 1. miesto, T. Sklenárik 2., 1., 1. a 
2. miesto.
Žiačky 14-15 r.: Smarkoňová E. 10., 7., 
6. a 6. miesto.
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