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vyberáme:

Odbor zásobovanie
Tento rok je trochu špeciﬁcký v dodávkach materiálov a náhradných dielov.
Od začiatku roka sa stretávame s dlhými dodacími lehotami. Vo väčšine
výrobných podnikov výroba takmer
prekračuje výrobné kapacity a vysoký
dopyt po výrobkoch nielenže predlžuje
dodacie termíny, ale aj dvíha ceny. Dodávky sa predlžujú z niekoľkých týždňov
na takmer pol roka.

T. Kubej
noviny@zelpo.sk

V piatok, 19. októbra, sa v Dome
kultúry ŽP v Podbrezovej uskutočnil
slávnostný koncert pri príležitosti
180. výročia vzniku Dychovej hudby Železiarne Podbrezová (DH ŽP),
najstaršieho dychového telesa na
Slovensku. Okrem našej dychovky
vystúpil v úvode slávnostného večera
aj pozvaný hosť, ktorým bol mládežnícky dychový orchester z Maďarska,
konkrétne zo Slovenského Komlóša.
Divákov v sále kultúrneho domu
v Podbrezovej v začiatku výborne naštartoval rezkými skladbami mládežnícky dychový orchester zo Slovenského Komlóša. V súčasnos 60-členný

Železiarne Podbrezová

Ruskí maliari opäť
na Horehroní

Dychová hudba Železiarne Podbrezová a mužský spevokol Lipka z Valaskej.

Foto: I. Kardhordová

Dychová hudba Železiarne Podbrezová
oslávila významné jubileum
orchester vedie už od roku 1983
skúsený dirigent Ján Krcsméri, ktorý
je zároveň riaditeľom Základnej umeleckej školy v Slovenskom Komlóši.
Mládežnícky dychový orchester hráva

pravidelne nielen doma v Maďarsku,
ale aj v zahraničí.
Po hosťovi z Maďarska vystúpila
už samotná oslávenkyňa – Dychová
hudba Železiarne Podbrezová. Úvod-

nú skladbu Adama Hudeca s názvom
Podbrezovská polka odohrala naša
dychovka pod vedením bývalého kapelníka DH ŽP Jozefa Kráľa a zožala za
ňu obrovský potlesk. Ten ostal až do

konca vystúpenia rovnaký, postupne
počas ďalších skladieb sa dokonca aj
mierne stupňoval. Predstavil sa samozrejme aj súčasný dirigent Ján Jenča
Pokračovanie na str. 5

Aktív bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci

Zdravie zamestnancov nadovšetko
P. Motyčková
noviny@zelpo.sk

Dňa 18. októbra sa v Dome kultúry
Železiarne Podbrezová konal Aktív
BOZP, na ktorom sa okrem vedenia
železiarní, zamestnancov, zástupcov
zamestnancov a zástupcov odborov,
zúčastnili aj zástupcovia inšpektorátu práce Banská Bystrica. Pravidelné oboznamovanie zamestnancov
s príslušnými predpismi na zaistenie
bezpečnosti a ochrany zdravia pri
práci a bezpečného správania sa na
pracovisku patrí k základným povinnostiam zamestnávateľa. Neoddeliteľnou súčasťou je aj prevencia
a kontrola.
Primárne sa ak v venoval otázkam

čítajte na 3. strane

bezpečnosti a ochrany zdravia pri
práci, ale okrem iného aj oboznámil
zamestnancov s aktuálnou hospodárskou situáciou v spoločnos .
V úvode všetkých prítomných privítal generálny riaditeľ Ing. Vladimír
Soták. Ďalej pokračoval Ing. Marian
Kurčík, ekonomický riaditeľ, ktorý
bližšie priblížil hospodárenie železiarní. Doterajšie výsledky zhodno l
ako veľmi dobré: „V tomto roku sú
výsledky skutočne veľmi dobré. Ak
to mám porovnať s rovnakým obdobím minulého roku, tak vo všetkých
komoditách sme predali omnoho
viac a takisto sme aj viac investovali.
Nárast neobišiel ani mzdy, ktoré budú
tento rok vyššie o 11,74 percenta. Tento priemer vylepší aj vianočná mzda,

ktorá bude zamestnancom vyplatená
k decembrovej výplate. Keď sa darí
výrobe, darí sa samozrejme aj dcérskym spoločnos am, ktoré tento rok
dosahujú takisto veľmi dobré výsledky.“ Na záver poďakoval všetkým, ktorí
sa na spomenutých hospodárskych
výsledkoch podieľali.
Po krátkej bilancii sa slova ujal Ing.
Pavel Faško, vedúci odboru bezpečnosti a životného prostredia, ktorý
hovoril o systéme, ktorý je v ŽP a.s.
Pripomenul schému bezpečnos v ŽP
a.s., dôležité body Smernice S – 301 –
Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
a taktiež, že Železiarne Podbrezová
sú držiteľom viacerých certifikátov.
Tieto cer ﬁkáty sú preverované nielen
internými, ale aj externými auditormi.

Okrem iného priblížil, ako je nastavený systém kontroly bezpečnosti
v ŽP a.s.: „Prioritou je trojstupňová
kontrola, ktorá sa týka všetkých riadiacich zamestnancov. Na prvom stupni
sú majstri a vedúci zmien, ktorí sú
každodenne na pracovisku a kontrolujú ho. Zameriavajú sa na pracovné
prostriedky a pracoviská a všetko,
čo s nimi súvisí a vyhotovia z toho
zápis, ktorý zapíšu do knihy kontrol.
Ten obsahuje aj prípadné nájdené
nedostatky. Následne vedúci stredísk
raz týždenne skontrolujú, či sú na
dané reakcie aj spätné väzby. Slúži
to na to, aby sa zmapovalo, čo treba urobiť a následne sa to zaradí do
investícií, samozrejme sa niektoré
veci, ktoré je potrebné urobiť hneď,
riešia opera vne. Druhý stupeň tvoria
Pokračovanie na str.3

Od 21. októbra do 2. novembra sa na
Táľoch v hoteli Stupka uskutočnil už
v poradí tre ročník sympózia Medzinárodnej akadémie kultúry a umenia.
Ruskí umelci v priebehu dní namaľovali
auten cké realis cké umelecké diela,
ktorých objektom bol Chopok, dedinky
na Horehroní, Kráľová Hoľa a Čierny
Balog. Z predchádzajúcich plenérov sú
obrazy vystavené na hrade Ľupča a galéria nesie názov „Horehronie očami
ruských maliarov“.
Železiarne Podbrezová

čítajte na 2. strane

Európsky týždeň
na Cypre
V dňoch 7. – 11. októbra sa v škole
„Žiaci Pytagora“ v Limassole na Cypre
uskutočnil „Európsky týždeň“ v rámci projektu „Efektívne učenie, lepšia
budúcnosť“, ktorý bol financovaný z
programu Európskej únie Erasmus+.
Tejto mobility sa zúčastnili žiaci a koordinátori z pia ch partnerských krajín – Cyprus, Litva, Lotyšsko, Poľsko a
Slovensko.
Súkromné školy

čítajte na 4. strane

Mládežnícki
reprezentanti
Posledné reprezentačné zrazy mládežníckych družstiev ukázali správnosť
smerovania FK Železiarne Podbrezová.
Vo výberoch mládežníckych reprezentačných trénerov sa objavili aj hráči
nášho klubu, načo sme právom hrdí.
Dúfajme, že tento trend bude pokračovať naďalej a v drese s dvojkrížom
na prsiach nastúpia aj ďalší talentovaní
hráči z našej futbalovej akadémie.
FK ŽP

čítajte na 8. strane

Čitateľská súťaž
má absolútneho víťaza
Čitateľskú súťaž sme odštartovali už v druhom tohtoročnom vydaní Podbrezovana. Informovali sme v nej o našej dychovke, ktorá v októbri oslávila krásne
jubileum – 180 rokov. V každom čísle našich novín ste sa mohli dočítať niečo
viac o tomto hudobnom telese, ktoré je známe nielen na Slovensku ale aj vo
svete. Každé žrebovanie prinieslo víťaza, ktorý získal vecnú cenu. Ceny do súťaže venovali riaditelia dcérskych spoločnos a Predstavenstvo ŽP.
Ako sme v predchádzajúcom čísle informovali, absolútny víťaz bol vyžrebovaný zo všetkých zúčastnených, ktorí sa od začiatku roka do súťaže prihlásili.
Hlavnou cenou bol 500 eurový šek od generálneho riaditeľa, Ing. Vladimíra
Sotáka, ktorý zároveň výhercu aj žreboval. Šťastena dopriala Erike Eremiášovej
z prevádzkarne valcovňa rúr: „Som veľmi prekvapená a potešená zároveň. Možno to znie ako klišé, ale naozaj som nikdy nič nevyhrala. Aj do tejto súťaže som
sa zapojila iba zo zvedavos . Mala som dvoch kolegov, ktorí kedysi v dychovke
hrávali, takže záujem o históriu dychovky bol o to väčší. Je to až neuveriteľné,
že aj po 180 rokoch stále funguje. Výhre sa veľmi teším a určite s ňou hodnotne
naložím. Časť si odložím na Vianoce a časť poputuje na nutné veci. Za výhru sa
chcem ešte raz poďakovať.“

Generálny riaditeľ, Vladimír Soták, blahoželá výherkyni Erike Eremiášovej.

Foto: A. Nociarová

Pevne veríme, že čitateľská súťaž sa vám páčila, že ste sa dozvedeli množstvo
nových informácií a že nám aj do budúcna zachováte priazeň.
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Právny odbor – referát organizácie
a vnútornej legislatívy

INFORMUJE
Vnútorná legisla va sa dotýka všetkých oblas činnos Železiarní Podbrezová a.s. a je záväzná pre zamestnancov, ktorí v zmysle jej ustanovení
vykonávajú jednotlivé činnos . Preto je nevyhnutné, aby bola vždy platná
a aktuálna.
Zoznam platnej riadiacej dokumentácie je vydaný ako dokument D-05/2018
Vestník – Individuálne riadiace akty, informačné akty a organizačné normy
a zároveň je zverejnený v elektronickej forme na nižšie uvedenej adrese.
V tejto rubrike právny odbor – referát organizácie a vnútornej legisla vy
informuje o riadiacej dokumentácii vydanej v predchádzajúcom mesiaci.
V októbri boli zverejnené:
Organizačné normy
Smernica S-274/2018
revízia 4, zmena 0
Smernica S-381/2018
revízia 2, zmena 0
Smernica S-444/2015
revízia 2, zmena I
Smernica S-503/2018
revízia 5, zmena 0
Smernica S-515/2018
revízia 1, zmena 0
Pokyn PO-212/2018
revízia 1, zmena 0

Zľava Ing. M. Srnka, PhD., Ing. I. Trajteľ, Ing. J. Kriváň, Ing. M. Dekrét a Ing. M. Sladký, MBA.

Metrologický poriadok ŽP a.s.
Montáž, prevádzka, obsluha, údržba a opravy plynových zariadení
Systém vybavovania obchodného prípadu na
výstupe - kusovina
Príručka kvality pre montáž a opravu určených meradiel
Vzdialený prístup do IS
Základné tlačivá pre prevádzkových technikov zdvíhacích zariadení

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 čas Dokumenty – úsek generálneho
riaditeľa – prehľad vnútropodnikových noriem na adrese:
h p://dbmis/informa ka/VPN/Index.htm

Foto: A. Nociarová

Ihrisko na Skalici je už oficiálne odovzdané
do užívania FK Železiarne Podbrezová
P. Motyčková
noviny@zelpo.sk

O rekonštrukcii budovy šatní, ktorá
bola poslednou zastaralou časťou
na futbalovom štadióne v Podbrezovej v čas Skalica, sme informovali začiatkom októbra. Dňa 22.
októbra sa priestory slávnostným
prestrihnutím pásky odovzdali do
užívania FK Železiarne Podbrezová.
Ihrisko prevzal riaditeľ FK Železiarne
Podbrezová, Ing. Ivan Trajteľ.
Nové moderné tréningové centrum
má bohatú históriu. Ihrisko na Skalici

bolo vystavané v medzivojnovom
období a svojho času bolo jediným
štadiónom v Podbrezovej. „Do 60. rokov slúžilo pre hranie majstrovských
zápasov a hrávala sa tu aj najvyššia
stredoslovenská súťaž – Stredoslovenská divízia“, ozrejmil Ing. Július
Kriváň, prezident FK Železiarne Podbrezová a ďalej priblížil akú funkciu
plní dnes: „Ihrisko sme pôvodne budovali hlavne pre výchovu mládeže.
Môžeme povedať, že to je tréningové
centrum, ktoré využívajú všetci – od
tých najmladších, cez žiakov, dorastencov, juniorku až po A-družstvo“.

Prvá inves cia, ktorá štadión zmodernizovala bola zrealizovaná v rokoch 2011 – 2012: „V tomto období
bola vymenená trávnatá plocha za
umelý trávnik a zároveň bolo vybudované aj umelé osvetlenie tribúny
s kapacitou 250 divákov. Postupne bolo vo vedení ŽP rozhodnuté
o ďalšej inves cií – kompletné prerobenie murovanej budovy šatní.
Hlavným investorom tohto projektu
sú Železiarne Podbrezová a prispel
aj Slovenský futbalový zväz“, ozrejmil technický riaditeľ ŽP, Ing. Milan
Srnka, PhD.

Tr e t í r o č n í k s y m p ó z i a M e d z i n á r o d n e j a k a d é m i e k u l t ú r y a u m e n i a

Horehronie uchvátilo ruských maliarov

Peter STRONSKY
P. Motyčková + foto: A. Nociarová
noviny@zelpo.sk

Od 21. októbra do 2. novembra sa na
Táľoch v hoteli Stupka uskutočnil už v poradí tre ročník sympózia Medzinárodnej
akadémie kultúry a umenia. Sponzorom
poduja a boli Železiarne Podbrezová a.s.
V priebehu dní ruskí maliari v zložení:
Peter Stronskij – prezident Medzinárodnej akadémie kultúry a umenia, národný
umelec Ruskej federácie, akademik ruskej
akadémie umenia, ktorá sídli okrem Ruska
aj vo Francúzsku, USA, Malte a Slovensku;
Alexander Beglov – predseda zväzu vý-

Júlia JURIEVIČ

tvarných umelcov podmoskovskej oblas ,
viceprezident tvorivého zväzu umelcov
Ruska, akademik Medzinárodnej akadémie kultúry a umenia, zaslužilý umelec
Ruskej federácie, zaslužilý pracovník kultúry podmoskovskej oblas ; Anton Štekoľščikov – zaslúžilý umelec Ruskej federácie,
člen ruskej akadémie umenia, akademik
medzinárodnej kultúry a umenia Stronského; Júlia Jurievič – členka – korešpodentka
medzinárodnej kultúry a umenia, členka
tvorivého zväzu ruských umelcov a Ljubov
Dolgich – členka – korešpondentka Medzinárodnej akadémie kultúry a umenia, namaľovali auten cké realis cké umelecké

diela, ktorých objektom bol Chopok, dedinky na Horehroní, Kráľová Hoľa a Čierny
Balog. Z predchádzajúcich plenérov sú
obrazy vystavené na hrade Ľupča a galéria
nesie názov „Horehronie očami ruských
maliarov“. Čo je podstatou tvorby ruských
umelcov nám priblížil Andrej Smolák, akademik Medzinárodnej akadémie kultúry
a umenia a riaditeľ ﬁliálky tejto akadémie
na Slovensku, ktorá plenér zorganizovala:
„Všetci maľujú v štýle realizmu, ktorý prišiel do Ruska z Talianska, približne v 17.
storočí. Ich klasické ruské školy ich naučili
maľovať priamo z prírody a nie z obrázka,
pretože si tak môžu inak všímať farby a samozrejme aj detaily. Dovolím si tvrdiť, že
na Slovensku je podobných umelcov, žiaľ,
veľmi málo. Fenoménom je, že Železiarne
Podbrezová, ako sponzor tohto poduja a,
vytvorili vlastnú galériu ruského výtvarného umenia na hrade Ľupča, ktorá je
sprístupnená verejnos “.
Celkovým cieľom medzinárodného
sympózia bolo okrem iného aj budovanie porozumenia a priateľstva medzi národmi, práve prostredníctvom
kultúry a umenia.
Ako sa ruským umelcom na Slovensku
páči a čo je ich najväčšou inšpiráciou sme
sa opýtali priamo ich:
Peter STRONSKY
- Je to už tre ročník, čo sme sem prišli
na pozvanie pána Sotáka, za čo mu ďakujeme. Obdivujem váš kraj – je úžasný,
máte krásne hory a vaši ľudia sú veľmi
pohostinní a dobre sa nám tu pracuje.
Tentokrát sa nám podarilo zachy ť krásnu
farebnú jeseň – voláme to „Zlatá jeseň“
pretože nám príroda ukáže všetky farby,
ktoré má. Hory sú pofarbené zlatom a my
sme sa túto krásu snažili zachy ť v našich
obrazoch, čo sa nám myslím aj podarilo.
Koniec koncov, bude to môcť zhodno ť aj
verejnosť, pretože obrazy budú prístupné
na výstave. Počas maľovania nám počasie
trošku nepraje, ale my sme z Ruska na
chladné počasie zvyknu .
Anton ŠTEKOĽŠČIKOV
- Každý maliar má svoju vlastnú techniku
a spôsob maľovania. Ja osobne rád maľujem olejovými farbami, pretože si myslím,

Anton ŠTEKOĽŠČIKOV

že touto technikou sa najlepšie dajú zachytiť krásy prírody. Na Slovensku som
už po druhýkrát, za čo chcem poďakovať
Medzinárodnej akadémií kultúry a umenia a pánovi Sotákovi. Mojou osobnou
inšpiráciou je práve príroda. Pochádzam
z Moskvy a keď som prišiel z tak veľkého
mesta sem a videl krásne hory, bol som
unesený.
Júlia JURIEVIČ
- Máte tu krásnu prírodu, čo je pre mňa
veľkou inšpiráciou. Ale musím povedať, že
hoci je naša krajina podstatne väčšia, nachádzam veľa podobnos s ruskou prírodou. Napríklad oblas ako Kamčatka, Ural,

Alexander BEGLOV

Sibír – to sú veľmi podobné kraje práve tomuto, ktorý maľujeme. Odkiaľ pochádzam
ja, tak tam je len rovina, čiže tento pohľad
na hory je pre mňa jedinečný.
Alexander BEGLOV
- Všetkým sa nám tu veľmi páči. Máte
hory, máte sneh, je to tu jednoducho
úžasné. Na Slovensku som druhýkrát
a veľmi rád sa sem vrá m aj nabudúce.
Som rád, že sme boli na Slovensko pozvaní a pevne verím, že sa sem vrá me
aj v budúcnos . Technika akú používam
pri maľovaní je akademická, realis cká,
klasická európska technika v tradícii ruskej školy ako súčasť európskej kultúry.

www.podbrezovan.sk
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S Ing. Františkom Schoberom, vedúcim odboru zásobovania

Tento rok bol pre nás náročný, ale aj úspešný
a stanoviť ďalšiu víziu fungovania
zásobovania tak, aby nám opravený,
prípadne nový sklad slúžil ďalšie dePlynulý chod Železiarní Podbrezová
saťročia.
a.s. si vyžaduje bezchybný systém v
Znovu máme personálne problémy,
zásobovaní výrobných prevádzkarní
hlavne v referáte, ktorý zabezpečuje
či obslužných útvarov. Ako sa vám
náhradné diely zo zahraničia a je asi
darilo od začiatku roka?
najdôležitejší pri objednávaní mate- Tento rok je trochu špeciﬁcký v doriálov na opravy. Zmeny nás zas hli
dávkach materiálov a náhradných
v období blížiaceho sa konca roka
dielov. Od začiatku roka sa stretávame
a s ním aj opráv v oceliarni a vo vals dlhými dodacími lehotami.
covni rúr. Nová pracovníčka
Vo väčšine výrobných podnisa musí v krátkom čase zoznákov výroba takmer prekračuVďaka neustálej
miť s fabrikou, ľuďmi a našim
je výrobné kapacity a vysoký
systémom objednávania makomunikácii zamestnancov
dopyt po výrobkoch nielenže
teriálov. Čiže tento čas nás
predlžuje dodacie termíny,
zásobovania
v zásobovaní znova preverí,
ale aj dvíha ceny. Dodávky
či sa dokážeme zomknúť, či
s našimi dodávateľmi
sa predlžujú z niekoľkých
vieme spolupracovať a natýždňov na takmer pol roka.
a ich dobrým pracovným
vzájom si pomáhať. Pevne
Vďaka neustálej komunikácii
verím, že keď sme to dokázali
vzťahom sa nám darí
zamestnancov zásobovania
pred rokom a pol, tak to dos našimi dodávateľmi a ich
kážeme aj teraz. V najbližšom
zabezpečovať všetky
dobrým pracovným vzťahom
období budem aj ja tri týždne
požiadavky včas.“
sa nám darí zabezpečovať
neprítomný, takže už vopred
všetky požiadavky včas. Preto
ďakujem kolegom za zvýšené
našim kolegom patrí poďakovanie, že stav a strategický sklad, aktuálne rie- úsilie a dobre odvedenú prácu.
aj v tomto stresovom období vykoná- šime túto situáciu s T r. Musíme sa Čo je vašou prioritou do konca roka?
vajú svoju prácu svedomito a na 100 správne rozhodnúť, čo je z dlhodobé- Do konca roka nám neostáva veľa
percent. Veríme, že sa táto situácia ho hľadiska efek vnejšie pre ŽP a.s. času. Ako som už spomenul, blížia
T. Kubej
noviny@zelpo.sk

na trhu ustáli a všetci si budeme môcť
oddýchnuť počas vianočných sviatkov
v kruhu našich rodín a zhodno ť, že
tento rok bol pre nás náročný, ale aj
úspešný.
Čím žijete v zásobovaní v týchto
dňoch?
- Koncom septembra sa nám v sklade náhradných dielov na novom závode zodvihla podlaha od zeme niekoľko
centimetrov. Keďže ide o havarijný

Budova odboru zásobovania objek vom I. Kardhordovej.

sa opravy a s tým aj zvýšená potreba náhradných dielov a materiálov.
Pre nás je najdôležitejšie zabezpečiť
ich v požadovanom termíne. To je
pri terajších dodacích dobách veľmi
náročné, a preto konzultujeme s prevádzkarňami rôzne možnos – či už
musíme posúvať termíny, alebo sa
snažíme vybrať náhradu, alebo mu-

Aktív bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci
Zdravie zamestnancov nadovšetko
Dokončenie zo str. 1

vedúci odboru alebo prevádzkarne,
kde je výstupom mesačný výkaz. Tre
stupeň tvoria odborní riaditelia, ktorí
v sprievode zamestnanca odboru
bezpečnosti a životného prostredia
a vedúceho prevádzkarne skontrolujú celý proces, ktorého výstupom je
protokol. Tento rok bolo k stavu BOZP
vykonaných 446 kontrol.“ Ďalej pokračoval s novinkami, ktoré sú vzhľadom
na bezpečnosť v ŽP zavedené. Ide
napríklad o nových zamestnancov,
ktorí sú v zácviku špeciálne označení
reﬂexnými vestami a prilbami. Okrem
toho vyzdvihol aj spoluprácu s komisiou BOZP, ktorá v podniku zasadá
nad rámec zákona a to štyrikrát ročne.
„V prípade úrazu na pracovisku boli
zavedené aj „stretnutia po úraze“,
ktoré sú spravidla dva dni po udalos ,
ak to zdravotný stav poškodeného
dovoľuje. Na stretnutí sú prítomní
okrem poškodeného aj jeho priamy
nadriadený, zamestnanec odboru
bezpečnosti a životného prostredia
a zástupca zamestnancov. Cieľom je

vypoču e oboch strán, čo predchádzalo úrazu a zo stretnutia je opäť
vyhotovený zápis, ktorý obsahuje aj
navrhnuté opatrenia do budúcnosti“, pokračoval a tiež pripomenul,
že ochrana zdravia pri práci je pre
zamestnancov ŽP a.s. zabezpečovaná
pracovnou zdravotnou službou (ďalej
len PZS) prostredníctvom vlastných
zamestnancov, ktorá vykonáva dohľad
nad pracovným prostredím, hodnotením rizika z expozície faktorom práce
a pracovného prostredia, a ež dohľad nad zdravím zamestnancov výkonom cielených lekárskych preven vnych prehliadok v spojitos s prácou.
V roku 2017 bolo vykonaných 4 762
lekárskych preven vnych prehliadok.
PZS každoročne aktualizuje hodnotenie zdravotných rizík a kategorizáciu
prác. Za účelom hodnotenia zdravotných rizík bolo v roku 2017 vykonaných 66 meraní hluku a 1 meranie
umelého osvetlenia. V roku 2018
bolo doposiaľ vykonaných 60 meraní
hluku, 3 merania umelého osvetlenia
a 1 meranie mikroklima ckých pod-

Ak vu sa zúčastnil aj hlavný inšpektor práce Ing. Dušan Gonda.

mienok (tepla), ktoré vykonala PZS
a externá akreditovaná spoločnosť.
Ďalej poznamenal, že ŽP a.s. poskytujú prostredníctvom ŽP Rehabilitácia
s.r.o. pre zamestnancov zaradených
do 2. 3. a 4. kategórie prác riadenú
rehabilitáciu, ktorú majú možnosť
využiť počas návštevy ambulancie
v súvislos s lekárskou prehliadkou.
Zamestnancom, ktorých práce sú
zaradené do 3. a 4. kategórie rizikových prác zamestnávateľ zabezpečuje
rekondičné pobyty v hoteli Stupka na
Táľoch. V roku 2017 boli zabezpečené pobyty pre 278 zamestnancov a
v roku 2018 to bude pre 410 zamestnancov.
Otázka bezpečnosti v podniku je
zabezpečovaná aj prostredníctvom
oboznamovaní a školení z BOZP, či
už vlastných zamestnancov alebo aj
externých ﬁriem, samozrejmosťou
sú úvodné inštruktáže na pracovisku.
S otázkou bezpečnos v podniku je
spojená aj preventívna kontrola na
alkohol a psychotropné látky. Novým
prvkom je aj testovanie uchádzačov

Foto: A. Nociarová

o zamestnanie a tak ež zamestnancov priamo na pracovisku, nielen pri
vstupoch do areálu podniku.
Ing. Faško v závere svojho vystúpenia priblížil, koľko ŽP ročne investujú
do bezpečnos a ochrany zdravia pri
práci: „Z výsledkov, ktoré vyplývajú
z kontroly, je pravidelne informované Predstavenstvo ŽP. Následne sú
všetky nápravné opatrenia, podnety
a odporúčania realizované cez plány
opráv a inves cií. Náklady na zlepšovanie úrovne BOZP predstavujú ročný
objem približne 2,5 milióna eur“.
Spoluprácu so zástupcami zamestnancov priblížila Soňa Lopušná,
predsedníčka komisie BOZP, ktorá
skonštatovala, že spolupráca s nimi je
veľmi dobrá a priblížila, že zástupcovia zamestnancov sú za svoju prácu
odmeňovaní nad rámec zákonnej
povinnos .
Prítomným sa prihovoril aj hlavný inšpektor práce Ing. Dušan Gonda, ktorý
vyzdvihol, ako Železiarne Podbrezová
pristupujú k BOZP a tak ež požiadal
zamestnancov, aby aj oni boli v otázkach bezpečnos pri práci dôslední,
všímali si pracovné okolie a prinášali
nové návrhy svojim nadriadeným.
Povedal, že inšpektorát práce bude
v tom nápomocný a bude komunikovať tak, aby bola dosiahnutá čo najlepšia spolupráca so zamestnávateľom aj
zamestnancami.
V závere sa slova opäť ujal Ing.
Vladimír Soták, ktorý okrem iného
povedal: „Železiarne Podbrezová sú
veľký podnik a máme všetky zložky,
ktoré sú schopné zabezpečiť ochranu
zdravia pri práci, čo pri 3 200 zamestnancoch vo viaczmennej prevádzke,
ktorá beží sedem dní v týždni, nie
je jednoduché. Pri ochrane zdravia
pri práci sme všetci „na jednej lodi“
a máme spoločný cieľ – aby zamestnanci prišli do práce zdraví a takisto
z nej zdraví aj odchádzali. Otázkam
bezpečnosti sme sa vždy venovali
a budeme tak robiť aj naďalej. Ale
majte prosím na pamäti, že stále
prichádzajú noví ľudia, ktorí nie sú na
fabriku naučení, s výnimkou našich
absolventov. Novým zamestnancom
sa treba venovať, aby sa zapracovali.
Za hospodárske výsledky, ktoré boli
spomenuté, vám všetkým ďakujem
a prajem hlavne veľa zdravia pre pracovné kolek vy a ich rodiny.“

síme požadovať od dodávateľa, aby
nám materiál vyrobil a dodal v poslednom možnom termíne tak, že ho
priamo v deň montáže dovezieme
do prevádzky. Keď sa nám podarí do
konca roka splniť dve úlohy o ktorých
som sa zmienil – zabezpečiť opravy
materiálne a zvládnuť personálne
zmeny, budeme spokojní.

Zo sveta
ocele
Únia o ďalších päť rokov
predĺžila clá na oceľové
rúry z Ruska a Ukrajiny
Zdroj: ekonomika.sme.sk

Európska komisia (EK) začiatkom
októbra oznámila, že v dôsledku
vyšetrovania situácie na európskom trhu sa rozhodla, že existujúce antidumpingové opatrenia
týkajúce sa ruských a ukrajinských
dovozov bezšvíkových rúr a rúrok
z ocele, by mali zostať v platnos
na ďalších päť rokov. Exekutíva
EÚ spresnila, že týmto opatrením
by sa mali zabezpečiť spravodlivé
podmienky pre výrobcov ocele z
členských krajín EÚ.
Súčasné clá sa pohybujú na úrovni od 24,1 do 35,8 percenta pre
dovozy z Ruska a pre dovozy z
Ukrajiny pla a clá v rozsahu 12,3
až 25,7 percenta. Komisia zdôraznila, že toto rozhodnu e je ďalším
príkladom záväzkov vytvoriť rovnaké podmienky pre oceliarsky
priemysel EÚ, čomu napomáha
súbor 52 opatrení na ochranu
obchodu, ktoré sú v súčasnosti
uplatňované na výrobky z ocele
a železa.
Vyšetrovanie eurokomisie na
preskúmanie antidumpingových
opatrení sa uskutočnilo na žiadosť
Európskej asociácie oceľových rúr
(ESTA). Vyšetrovanie ukázalo, že v
predchádzajúcom období obe krajiny, Rusko aj Ukrajina, pokračovali
v dumpingu – viac ako 30 percent
v prípade Ruska a vyše 20 percent
v prípade Ukrajiny.
Komisia zdôraznila, že ak by produmpingové opatrenia zrušila, je
vysoko pravdepodobné, že značné
množstvá dumpingových ruských
a ukrajinských produktov by boli
opäť zamerané na trh EÚ, čo by
ohrozilo výrobcov rúr a rúrok v EÚ.
Najviac by boli zasiahnu výrobcovia z Českej republiky, Francúzska,
Nemecka a Talianska. Rozhodnu e
EK vedie k udržaniu pracovných
miest v priemyselnom odvetví,
ktoré dnes zamestnáva viac ako
13 000 Európanov.
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Európsky týždeň na Cypre
Mgr. Katarína Tajbošová

V dňoch 7. – 11. októbra sa v škole „Žiaci Pytagora“ v Limassole na
Cypre uskutočnil „Európsky týždeň“
v rámci projektu „Efek vne učenie,
lepšia budúcnosť“, ktorý bol ﬁnancovaný z programu Európskej únie
Erasmus+. Tejto mobility sa zúčastnili žiaci a koordinátori z piatich
partnerských krajín – Cyprus, Litva,
Lotyšsko, Poľsko a Slovensko.
Počas týždňa účastníci absolvovali
rôzne aktivity a podujatia, ako napríklad zoznámenie sa a zjednotenie
internacionálnych tímov formou
tanca, kurz odbornej angličtiny a
zostavenie slovníka ekonomických
termínov, odborný seminár ako
správne zostaviť podnikateľský plán,
ekonomickú modelovú hru v medzinárodných skupinách, interak vnu
hodinu gréckeho a ruského jazyka a

prak cké semináre s názvom „Možnos internetu pri otvorení nového
podnikania“ a „Použi e nástrojov vo
vyučovacom procese“.
Okrem toho všetci účastníci prezentovali svoje národné vlajky, hymny a
štátny znak, kroje, zaujímavé tradície, niektorí aj tance a tak ež naučili
svojich nových priateľov populárnu
pesničku vlastnej krajiny v ich rodnom jazyku.
V rámci kultúrneho aspektu mobility
navš vili účastníci starodávne horské
pravoslávne kláštory Ioanna Lampadista a Kikkos, ktoré patria do zoznamu
svetového dedičstva UNESCO a navš vili aj an cké mesto Kurion. Boli aj v
tvorivom centre pre mladých „YourXstreet“, kde sa oboznámili s podnikateľským plánom otvorenia podobného
klubu a tak ež sa zúčastnili prak ckých
hodín súčasného boja s mečom a vyskúšali si maľovanie graﬁtov.

Touto mobilitou účastníci získali nové
vedomosti a zručnosti v obchodnej
angličtine a ruštine, praktické zručnosti v podnikateľskom plánovaní a
vypracovaní podnikateľských plánov,
osvojili si nové technológie, ktoré je
možné využiť na odštartovanie nového
podnikania a vo vzdelávacom procese.
Taktiež vytvorili spoločný produkt –
mini-slovník ekonomických termínov
v anglickom, ruskom, poľskom, lotyšskom, litovskom a slovenskom jazyku.
Dôležitým výsledkom je aj neformálny výsledok mobility. Účastníci
partnerských krajín nadviazali veľmi
dobré priateľské vzťahy, trávili spolu
veľa času a spoznali veľa nového o
živote svojich rovesníkov z rôznych
krajín.

Účastníci Európskeho týždňa v Limassole na Cypre

Víťazstvo na krajskom kole v cezpoľnom behu

Z majstrovstiev Slovenska máme bronz

PaedDr. Roman Snopko, PhD.

Žiačky Súkromného gymnázia Železiarne Podbrezová (SG ŽP) zvíťazili
v súťaži stredných škôl na krajskom
kole v cezpoľnom behu, ktoré sa konalo 18. októbra v Žiari nad Hronom.
Víťazné družstvo bežalo v zložení
Mária a Zuzana Remeňové a Ema
Kapustová. Týmto víťazstvom sme
si vybojovali postup do celoslovenského ﬁnále.
Dievčatám sa podarilo zvíťaziť suverénnym spôsobom, keď Mária získala
zlato a Zuzka striebro. Bol to krásny

súboj, až po cieľovú čiaru nebolo
jasné, ktorá bude prvá. Ema dobehla
na slušnom 6. mieste. Zaujímavosťou
je, že všetky tri členky nášho družstva
sa prioritne venujú biatlonu. Veľmi
pekný, bojovný výkon v silnej konkurencii študentov stredných škôl podal
aj ďalší náš žiak, ež biatlonista – Tomáš Sklenárik a len pár metrov mu
chýbalo k celkovému víťazstvu. Nakoniec dobehol na krásnej striebornej
pozícii. Spolu s Adamom Koš alom
a Petrom Golianom obsadili v súťaži
družs ev 3. miesto.
O necelý týždeň, 24. októbra, ces-

Naše bronzové dievčatá na stupňoch víťazov, vedľa tréner Mgr. Peter Kazár

tovali dievčatá ako víťazky krajského
kola do Západných Tatier, kde sa v
Žiarskej Doline konali školské majstrovstvá Slovenska v cezpoľnom
behu. Poriadna smola na poslednom
tréningu najlepšej vytrvalkyne v teréne z minuloročného slovenského
šampionátu v cezpoľnom behu rozhodla o tom, že Mária Remeňová
tul na tohoročných majstrovstvách
obhajovať nebude. „Drobná“ zlomenina nosa rozhodla o jej neúčas na
tejto obhajobe.
Dievčatá z nášho SG napriek tomu
bojovali ako levice, no bez Majky im
súčet umiestnení vystačil „len“ na
bronzovú medailu. Druhú bronzovú
medailu získala najlepšia z našich
Zuzka Remeňová v súťaži jednotlivcov. Ema Kapustová dobehla na
veľmi peknom 8. mieste a 20. priečku
obsadila Eliška Smarkoňová. Dievčatám blahoželáme a ďakujeme za
príkladnú bojovnosť a reprezentáciu
nášho SG ŽP.
Všetkým budeme držať palce v zime, v ich hlavnej športovej disciplíne
– v biatlone, nech svojmu výbornému
trénerovi Petrovi Kazárovi robia radosť a prinášajú pódiové umiestnenia
z vrcholných medzinárodných biatlonových pretekov. Osobitné poďakovanie si určite zaslúži aj spomínaný
tréner našich biatlonových nádejí
– Mgr. Peter Kazár, ktorý ako vždy,
aj teraz odviedol fantas ckú robotu
a dokázal výborne pripraviť svoje
zverenkyne na obidva školské preteky
v cezpoľnom behu.

Študen SSOŠH ŽP s doc. Ing. Ivetou Vaskovou, PhD., dekankou FMMR TU v Košiciach

Po DOD v tom majú
študenti jasno
Mgr. Juraj Čief

Budúci maturanti každoročne stoja
pred rozhodnu m, ktoré im nasmeruje cestu po ukončení strednej školy.
Kontinuálne pokračovať vo svojom
odbore môžu aj štúdiom na Fakulte
materiálov, metalurgie a recyklácie
Technickej univerzity v Košiciach. O
jej študijných odboroch a materiálno-technickom vybavení boli študen
SSOŠH ŽP oboznámení 16. októbra
na Dni otvorených dverí Technickej
univerzity v Košiciach.
Pracovníci fakulty nám pripravili zaujímavý program zameraný na predstavenie pracovísk fakulty, jej študijných
odboroch a možnos ach uplatnenia
v praxi. Absolvovali sme prehliadku
priestorov fakulty, laboratórií a navš -

vili sme aj Laboratórium simulácie
procesov prúdenia, ktoré je spoločným
pracoviskom fakulty a ŽP VVC s.r.o., v
ktorom sme mali možnosť vidieť fyzikálny model medzipanvy ŽP a.s.
Ak vnou diskusiou so sprevádzajúcimi pracovníkmi boli naši študenti
informovaní o podmienkach prija a,
náročnos štúdia, možnos ach ubytovania, ako aj o študentskom živote,
ktorý je na fakulte veľmi pestrý a rodinne založený. Z rozhovorov vyplynulo, že študen našej školy vidia svoju
blízku budúcnosť práve na jednom z
odborov tejto fakulty.
Ďakujeme zamestnancom fakulty
za prípravu programu a čas, ktorý s
nami strávili a spoločnos Železiarne
Podbrezová a.s. za poskytnu e autobusovej dopravy.

Naše zastúpenie
na Olympijských
hrách mládeže
Mgr. Miroslava Svinčiaková

Cyklista Lukáš Kubiš, žiak Súkromného gymnázia Železiarne Podbrezová, sa zúčastnil Olympijských hier
mládeže v argentínskom Buenos
Aires. V disciplíne Cross-country
Short Circuit sa mu podarilo postúpiť až do ﬁnále, kde obsadil pekné
14. miesto.
V kombinovanej súťaži družs ev reprezentovala v cyklis ke našu krajinu
dvojica Lukáš Kubiš a Tomáš Meriač.
Súťaž tvorili viaceré disciplíny (cestné preteky, časovka, kritérium a
cross country), kde sa zbierali body.
Slovenskí reprezentanti nakoniec
obsadili 19. miesto.
Lukáš po pretekoch zhodno l svoje
vystúpenie: „V disciplíne Cross-Country Circuit som chytil tú ťažšiu a
vyrovnanejšiu skupinu v kvaliﬁkácii,
ale nestra l som mo váciu. Už ráno

som uvažoval nad postupom do ﬁnále a nakoniec to vyšlo. Bol som spokojný so svojím výkonom, pretože
som zajazdil siedmy najrýchlejší čas
z oboch kvaliﬁkácii. Dosť ma mrzeli
Tomášove technické problémy, ktoré mu znemožnili postup do ﬁnále,
pretože sme tam chceli byť obaja.
Vo ﬁnále som mal o niečo horší štart,
ako v kvalifikácii, ale stále som sa
pohyboval v polovici štartového
poľa. Asi dve kolá pred cieľom, dvaja
pretekári predo mnou nechali dieru
a rozdelili skupinu. Napokon sa mi
podarilo vyhrať druhú skupinu a bolo
z toho celkové 14. miesto. So svojím
výsledkom nie som celkom spokojný,
pretože viem, že som mal aj na viac.
Zároveň som rád, že som to obišiel
bez akýchkoľvek problémov.“
My Lukášovi samozrejme gratulujeme, sme na neho hrdí a prajeme veľa
ďalších úspechov, nielen v športe.

Lukáš Kubiš obsadil 14. miesto v diciplíne Cross-country Short Circuit. Foto: Andrej Galica
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Dychová hudba Železiarne Podbrezová oslávila významné jubileum

Mládežnícky dychový orchester zo Slovenského Komlóša objek vom I. Kardhordovej
Dokončenie zo str. 1

a pri dvoch skladbách držal taktovku
kapelník Jakub Laco. V niektorých
skladbách vystúpil spolu s našou dychovkou aj spevokol Lipka z Valaskej.
Vystúpenie vyústilo do „standing
ovation“ po poslednej odohranej
skladbe, keď sa 180. ročnej dychovej
hudbe ŽP dostal zaslúžený potlesk
postojačky. Po koncerte na pódiu
blahoželali našej dychovke viacerí
gratulan , medzi nimi aj podpredseda
Predstavenstva a ekonomický riaditeľ
ŽP Ing. Marian Kurčík či starosta obce
Podbrezová Mgr. Ladislav Kardhordó.
V súčasnosti má DH ŽP 44 členov,
prevažnú mieru tvoria zamestnanci
ŽP a.s., ktorá je zároveň ich hlavným
sponzorom. Okrem pravidelných príspevkov im tento rok dodali aj nové
uniformy. S potešením môžeme konštatovať, že kolek v stále omladzujú

žiaci základných a študen stredných
škôl. Rôznorodosť profesií prináša
so sebou problémy, ktoré dôverne
poznajú všetky amatérske kapely –
ťažkos s účasťou na skúškach a vystúpeniach. Napriek tomu dychovka
stále funguje.
Opýtali sme sa štatutára DH ŽP a
obidvoch dirigentov vystupujúcich
orchestrov, ako sa pripravovali na
slávnostný koncert k 180. výročiu
založenia našej dychovky:
Vojtech Kotrán,
štatutár DH ŽP
- Tento rok bol
pre nás náročný, pretože sme
vystupovali na
viacerých podujatiach. Napríklad v Banskej Bystrici, kde sme hrali
v amfiteátri, vystupovali sme aj na

Radvanskom jarmoku na námes , boli
sme v Kolíne, čiže program bol toho
roku veľmi bohatý. Pripravovali sme sa
po celý rok a dnešný koncert je takým
vyvrcholením našej činnosti k 180.
výročiu. Tak ako každý rok, aj tento sa
ešte chystáme vo vianočnom čase hrať
koledy pre obyvateľov Podbrezovej,
Š avničky a Lopeja. Sme radi, že na
náš slávnostný koncert prijal pozvanie
hosť z Maďarska, mládežnícky orchester zo Slovenského Komlóšu. My sme
u nich boli dvakrát a teraz sme ich
pozvali sem do Podbrezovej.
Ján Krcsméri,
dirigent mládežníckeho
dychového
o r c h e s t ra z o
S l o v e n s ké h o
Komlóša
- V prvom rade

ďakujeme, že sme dostali pozvanie
od DH ŽP a že sme tu v Podbrezovej
dnes mohli vystupovať. Máme viac
ako dvadsaťročnú spoluprácu. Do
programu sme povyberali skladby
z nášho repertoára a verím, že sa
všetkým páčili. V lete sme boli veľmi
zaneprázdnení, boli sme v zahraničí v
niekoľkých krajinách. Napriek tomu
sme sa s veľkým entuziazmom a veľmi
vážne pripravovali na tento koncert.
Na záver by som chcel zaželať vašej
dychovke aspoň ďalších 180 rokov,
keď to môžem takto v pne povedať.
A samozrejme, ak už hovoríme vážne, tak prajem, aby DH ŽP aj naďalej
existovala tu v Podbrezovej a aby
túto peknú tradíciu dychovej hudby
odovzdávali muzikan z generácie na
generáciu.
Ján Jenča, dirigent DH ŽP
- Roz h o d n e
sme stavali
repertoár a
pripravovali
sa tak, ako na
koncert, ktorý

je vyvrcholením a snažením všetkých tých pred nami. Čiže aj stavba
repertoáru bola robená s tým, aby
tam bolo aj niečo „archaickejšieho“
so spomienkou na tých, ktorí už nie
sú medzi nami. Samozrejme sme
to vyvážili aj modernejšími vecami. Dbali sme na pestrosť aj v tom
zmysle, že vystúpili sólisti alebo
inštrumentalisti – speváci. Mohli
ste vidieť a počuť takisto mužskú
spevácku skupinu – spevokol Lipka z Valaskej. Pekným spestrením
programu bol mládežnícky dychový
orchester z Maďarska a sme radi,
že prijali naše pozvanie. Pobudnú
tu dva dni, aby sme si ich uc li tak,
ako oni nás, keď sme boli u nich.
Chceli by sme im to určite vrá ť, tú
ich veľkú pohos nnosť, ktorou sú
prísloveční. Po dnešnom koncerte
budeme mať určite pauzu, aspoň
krátku, čo si po tomto roku zaslúžia všetci. Samozrejme, chystáme
vianočný koncert a koledovanie pri
závode a okolitých obciach, ako každý rok, kde chceme ľudí pozdvihnúť
v predvianočnej atmosfére.

Podpredseda Predstavenstva ŽP a.s. Ing. Marian Kurčík blahoželá Dychovej hudbe ŽP k významnému jubileu.
Foto: I. Kardhordová
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Vynašli ich začiatkom 20. storočia
a zamorili celú planétu

Jedálny lístok

Jedálny lístok

5. – 11. 11. 2018

12. – 18. 11. 2018

Pondelok
Polievky: krúpková, bryndzová so
strúhaným cestom, pečivo.
● Vyprážaný bravčový rezeň, zemiaky, uhorka ● Kuracie stehno s kuriatkovou omáčkou, cestovina ● Šošovicový prívarok, volské oko, chlieb ●
Lahôdkový šalát, pečivo ● Hovädzí
guláš so zelenou fazuľkou ● Ryžový
nákyp s ovocím ● Bageta s pikantným mäsom ● Ovocný balíček.

Pondelok
Polievky: prešporská, tekvicová, pečivo.
● Hovädzie dusené, chrenová omáčka, knedľa ● Bravčové mäso Chilli
con Carne, ryža, uhorka ● Zemiakové
knedličky s údeným mäsom, kapusta
● Racio šalát, pečivo ● Kuracie rezančeky, zelená fazuľka s baby mrkvou ●
Muﬃny s čokoládou, kakao ● Bageta
syrová ● Mliečny balíček.

Utorok
Polievky: slepačia, brokolicová dánska, pečivo.
● Kuracie prsia na čínsky spôsob,
ryža, šalát ● Hovädzie dusené, paradajková omáčka, knedľa ● Važecká
pochúťka, zemiakové placky ● Šalát
fazuľový so salámou a chrenom, pečivo ● Losos na masle, dusená zelenina ● Zapekané palacinky s tvarohom
● Bageta Ape to ● Mliečny balíček.
Streda
Polievky: šošovicová s kyslou kapustou, pohronská, pečivo.
● Bravčový rezeň prírodný, slovenská ryža, uhorka ● Hydinové ražniči,
zemiaky, šalát ● Furmanské halušky
● Horehronský syrový šalát, pečivo
● Plnené hovädzie mäso, zeleninová
obloha ● Šúľance s makom ● Bageta
Gurmán ● Ovocný balíček.
Štvrtok
Polievky: držková, krupicová so zeleninou, pečivo.
● Pečené kačacie stehno, červená
kapusta, knedľa ● Hovädzí guláš mexický, ryža, šalát ● Vyprážaná treska
plnená brokolicou a syrom, zemiaky,
šalát ● Tlačenkový šalát, pečivo ●
Rezance s tvarohom, zakysanka ●
Dukátové buchtičky s vanilkovým
krémom ● Bageta s kuracím mäsom
● Mliečny balíček.
Piatok
Polievky: fazuľová kyslá, rascová s
vajcom, pečivo.
● Domáca zabíjačka, zemiaková kaša,
cvikla ● Hovädzia roštenka cigánska,
tarhoňa, šalát ● Restovaná kačacia
pečeň, hrášková ryža, cvikla ● Parížsky šalát, pečivo ● Ohnivé kuracie
stehno orientálne, zeleninová obloha
● Škoricové osie hniezda, kakao ●
Bageta moravská ● Ovocný balíček.
Sobota
Polievka: cesnaková so zemiakmi,
pečivo.
● Bravčové stehno hamburské,
knedľa ● Morčacie prsia na zelenine,
ryža, šalát ● Bageta syrová.
Nedeľa
Polievka: kelová s ryžou, pečivo.
● Husárska roláda, zemiaky, čalamáda ● Goralská pochúťka, cestovina ●
Bageta Ape to.

Z podkladov z internetu
spracovala P. Motyčková

Plasty boli pôvodne vynájdené ako
lacnejšia náhrada iných surovín.
Neprešlo však ani sto rokov a pre
ľudstvo predstavujú veľký problém. Príroda si s nimi nevie dať rady
a našej planéte tak hrozí ekologická
katastrofa. Túto situáciu sa snaží
zvrátiť aj Európska únia, ktorá od
roku 2021 zakáže niektoré druhy
plastov.
Čo je vlastne plast? Ide o synte cký alebo semisynte cký polymérny
organický materiál. Polymér je látka,
ktorá pozostáva z monomérov, ktoré
vytvárajú dlhé reťazce. Ich nespornou
výhodou je, že sú pevné, odolné a pôsobením tepla sú ohybné a práve z
polymérov sú vyrobené plasty. Všetko
to začalo v roku 1930, kedy zavládol
nedostatok dámskych pančucho-

mikróby, ktoré produkujú enzým, ktorý údajne dokáže rozložiť plasty, ale
pri predstave, aké sú mikróby malé
a aké množstvo plastu sa v prírode
a moriach nachádza je ich ekologické
rozloženie nemožné.

Ostrov odpadkov
V Tichom oceáne bol objavený
nový ostrov, ktorý sa v najväčšou
pravdepodobnosťou dovolenkovým
rajom nestane. Je to žto vytvorený
z odpadkov. Odpadky, ktoré do oceánu priplávajú z menších riek a morí
k sebe priťahujú spodné prúdy, ktoré
následne vytvoria plávajúcu masu.
Tie majú za následky ročný úhyn viac
než sto síc veľrýb, del nov, tuleňov,
vtákov či ostatných morských živočíchov.
Situáciu by mohol vyriešiť takzvaný
morský čis č odpadov, ktorý pozo-

vatové tyčinky, príbory, taniere, slamky, paličky na balóny, igelitové tašky
a balenie rýchleho občerstvenia. Toto
sú ale predmety, s ktorými prichádzame do kontaktu denne. Majú sa
nahradiť ekologickejšími variantami.
Európska únia si do roku 2025 sľubuje
až 25 percentný úbytok plastového
odpadu a do ďalších rokov plánuje
toto číslo zväčšovať.
Sprísniť sa má aj separovanie odpadu a za nerešpektovanie hrozia
pokuty. Do akej výšky, za aľ nie je
špeciﬁkované. Jednou z možnos je
aj to, že aše od napríklad minerálky
budú vo vratných ašiach. Celková
kampaň za čistejšiu planétu bude
sprevádzaná rôznymi reklamami
a prednáškami o tom, aký nega vny
dopad majú plasty na našu planétu.
Niektoré svetové značky, ktoré
prevádzkujú kaviarne alebo stánky
s rýchlym občerstvením dokonca
vyhlásili súťaž, kto vymyslí krea vnu
a ekologickú náhradu ich jednorazových produktov. Ponúkajú za to
nemalé peniaze, ktoré sa miestami šplhajú až na stovky síc eur. Ku
kroku Európskej komisie sa kladne
stavajú aj niektoré reťazce, ktoré už
teraz majú vypracované plány, ako
odstrániť jednorazové plasty zo svojho por ólia.

Zaujímavosti a fakty
o plastoch
Čis č odpadkov bol v októbri vypustený do oceánu

vých nohavíc, ktoré sa v tom období
vyrábali výlučne z hodvábu. Wallace
Carothers sa zaslúžil o to, že ich začali
vyrábať z nylonu.
Neskôr, počas druhej svetovej vojny,
došlo k vážnemu nedostatku rôznych vecí, ktoré boli potrebné nielen
pre potreby vojny, ale aj pre bežné
fungovanie. Napríklad išlo o pneuma ky, ktoré boli predtým vyrábané
z prírodnej gumy a neskôr boli nahradené práve polymérmi. Táto výrazne
lacnejšia verzia sa časom stala pre
vedcov „vášňou“ a skúšali, čo všetko
z nej môžu vyrobiť.
Nakoniec sme dospeli do doby, kedy
je z plastu takmer všetko. To nie je
až taký problém, ale veľkou záťažou,
najmä pre ekológiu, sú jednorazové
plasty, ako napríklad slamky, plastové
taniere, plastové poháre, plastový príbor, igelitky či tyčinky do uší.
Niektoré druhy plastu sa v prírode
rozkladajú až stovky rokov. Sú to
prvky, ktoré vo voľnej prírode nemajú
miesto a príroda ich nevie rozložiť
za krátky čas. Veľkou problema kou
sú aj zamorené oceány. Existujú isté

stáva z dvoch častí – 600-metrová
plávacia časť a lem, ktorý siaha tri
metre do hĺbky. Oba spoločne zabraňujú odpadu uniknúť. Po približne
šiestich týždňoch tím odborníkov
trubice vyčis a všetok odpad vyseparuje. S týmto nápadom ako prvý
prišiel iba osemnásťročný holandský
študent Boyan Slat.
Čis ť oceánov vplával do vôd v októbri a za aľ je v skúšobnom režime,
ktorý preverí odolnosť voči nepriaznivému počasiu. Ak sa systém osvedčí,
do roku 2020 je naplánované zaviesť
podobné stroje aj do ďalších oceánov. Financovanie bude dotované
z výťažkov z recyklácie nahromadeného odpadu.

Koniec plastovej éry
Jednorazovým plastom by malo
„odzvoniť“ už od roku 2021. Európsky
parlament koncom októbra podporil
európsku stratégiu boja pro plastovému odpadu. Schválená smernica sa
týka vybraných skupín jednorazových
výrobkov a takisto aj rybárskeho
vybavenia. Konkrétne ide o plastové


Vo Fínsku je 9 z 10 plastových ﬂiaš
vrátených na recykláciu a u skla je
skoro 100 percent ﬂiaš recyklovaných.

Tisícky morských živočíchov zomrie
v dôsledku prehltnu a plastových
tašiek, ktoré sa podobajú na medúzy.

Ľudia priemerne vyhodia 2,5 milióna plastových ﬂiaš každú hodinu.
Každá potrebuje 500 rokov, aby sa
rozložila.

Recyklácia jednej plastovej fľaše môže ušetriť dosť energie na
šesťhodinový chod 60-wattovej
žiarovky.

Recyklovanie jednej tony plastu
môže ušetriť až 7 500 litrov benzínu.

Najviac igelitových tašiek v Európe
spotrebuje práve Slovák. Až 466
ročne.

Za rok sa vo svete vyprodukuje
približne 100 miliónov ton plastov, z toho v Európe približne 24
miliónov. Do odpadu sa v Európe
dostáva zhruba 16 mil. ton, z toho
až 10 mil. ton je vytvorených domácnosťami.

Utorok
Polievky: kapustová s klobásou, francúzska, pečivo.
● Bravčové stehno bra slavské, cestovina ● Vyprážaný syr, zemiaky, tatárska omáčka ● Držky na diabolský
spôsob, knedľa ● Študentský šalát,
pečivo ● Hubové rizot, uhorkový
šalát ● Kysnutý koláč slivkový, kakao
● Bageta s kuracím mäsom ● Ovocný
balíček.
Streda
Polievky: zeleninová, údeninová,
pečivo.
● Morčacie prsia na hrášku so šampiňónmi, ryža, šalát ● Bravčová pečená krkovička, kapusta, knedľa ●
Pizza diabolská ● Syrové tajomstvo,
pečivo ● Zapekané zemiaky s pórom
● Hanácke koláče, kakao ● Bageta
moravská ● Mliečny balíček.
Štvrtok
Polievky: morčacia, karfiolová, pečivo.
● Hovädzí rezeň obaľovaný, zemiaková kaša, šalát ● Pečené kuracie
stehno, tarhoňa, kompót ● Klužská
kapusta ● Grécky šalát, pečivo ●
Špenátové halušky s tvarohom, zakysanka ● Buchty na pare s lekvárom,
kakaová posýpka, kakao ● Bageta
Gurmán ● Ovocný balíček.
Piatok
Polievky: mexická, roľnícka, pečivo.
● Hovädzí guláš debrecínsky, knedľa
● Kuracie prsia prírodné, ryža, šalát
● Ryba na vidiecky spôsob, zemiaky,
šalát ● Bulharský šalát s bravčovým
mäsom, pečivo ● Cestoviny s brokolicou a smotanovou omáčkou ● Zemiakové knedličky s nutelou, maková
posýpka, kakao ● Bageta Ape to ●
Mliečny balíček.
Sobota
Polievka: fazuľková kyslá s kôprom,
pečivo.
● Bravčový rezeň belehradský, opekané zemiaky, uhorka ● Jelenie ragú
s brusnicami, cestovina.
Nedeľa
Polievka: hŕstková, pečivo.
● Kuracie prsia Kung-Pao, ryža, šalát ● Hovädzia pečienka sviečková,
knedľa.

www.podbrezovan.sk
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Spomienky

Spoločnosť I.TRAN., s . r. o. Turzovka

Dňa 27. októbra sme si pripomenuli piate výročie odvtedy, ako nás opus l milovaný manžel
Zoltán AMTMAN z Podbrezovej.
S láskou a úctou spomína manželka
...
Dňa 4. novembra sme si pripomenuli druhé,
smutné výročie, ako nás navždy opustil náš
drahý manžel, otec, starý otec, brat, švagor a
blízky príbuzný
Dušan KOVÁČIK z Valaskej
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu spolu s nami
chú spomienku.
S láskou a úctou spomína manželka Helena, syn Milan s rodinou,
dcéry Alena a Jarmila s rodinami, vnúčatá a ostatná blízka rodina
...
Dňa 10. novembra uplynú tri roky odvtedy, ako
nás navždy opus la naša milovaná mama, stará
a prastará mama
Elena ŠPILÁKOVÁ z Podbrezovej.
Spomíname s láskou
...
„Utíchlo srdce, utíchol hlas, mal si rád život
a všetkých nás. Odišiel si navždy, hoci si veľmi
tužil žiť, osud nedoprial tu s nami ďalej byť.
Aj keď si odišiel, a niet ťa medzi nami, v našich
srdciach ostávaš stále s nami.“
Tento rok si pripomenieme smutné štyridsiate
štvrté výročie, ako nás navždy opustil drahý
brat a ujo
Jozef FIGLUŠ z Brezna.
S láskou a úctou spomína sestra Mária s manželom a rodinou

si Vás dovoľuje pozvať
na predaj oblečenia,

mesto v
Brazílii

T4

Aralské more
liter (skr.)
(hov.)

Miloš DAXNER
do starobného dôchodku
Eva LOVÁSOVÁ

Sortiment:

funkčné termooblečenie detské i pre
dospelých,
zimné – termospodky, termonátelníky,
tričká, tielka,
oddychové súpravy, kamaše, svetre,
vesty,
čiapky, šály, čelenky a rukavice pre deti
i dospelých.

Poďakovanie

Autor:
PK

do predčasného starobného
dôchodku

ktorý sa uskutoční 15. novembra
v priestoroch športovej haly
na Štiavničke,
v čase od 10. do 15. hod.

Ďakujeme príbuzným, priateľom, susedom,
známym a ostatným, ktorí boli účastní 16. októbra na poslednej rozlúčke s našou milovanou
mamkou, starkou, prastarkou, krstnou mamou,
švagrinou a tetou
Valériou KRIŠTEKOVOU z Valaskej.
Ďakujeme za kve nové dary a prejavy sústras , ktorými ste sa
snažili zmierniť náš hlboký žiaľ. Za dôstojnú rozlúčku ďakujeme
Dychovej hudbe Železiarní Podbrezová.
Dcéra Eva a syn Ľubo s rodinami

V októbri
odišli

V mene akciovej spoločnos
Železiarne Podbrezová im
ďakujeme za odvedenú prácu
a do ďalších rokov života želáme
veľa slnečných dní.

V novembri
blahoželáme
Pracovné jubileá

20 rokov
Ing. Pavol ŽILKA

Možnosť nákupu i pre Vašich rodinných príslušníkov a známych.

Ján MUCO

Tešíme sa na Vašu návštevu!

30 rokov

25 rokov

Emil PEŤKO

Obchodná
akadémia

sníval

EČV Par zánskeho

Okresná
zdravotná
poisťovňa

merač
hustoty

neodborník

predložka

kyselina ribonukleová

zvýšený
tón A

35 rokov
Dagmar BÍLLA

les

spoločnosť
(skr.)

snívalo

hlavná tepna
srdca

Rudolf PREDAJŇA

veľkostatkár

Peter STRAKA

vanul, vial

T2

nalej pod
neho vodu

American
Expres

akciová
spoločnosť

pivo
plzeňského
typu (hov.)

predložka

požíval
teku nu

Mária PAVKOVÁ

T1
jodid draselný (chem.)

frajer Fa my

Pavol KOŠTIAĽ

notes,
zápisník

40 rokov

2051 v Ríme

Ing. Július KRIVÁŇ

Kings Own
The Managents

T5

40,5 ára
pôdy

koniec (angl.)

polovica

EČV Košíc

prevoz cez
rieku

Životné jubileá

tesný, tesne
(hov.)

otázka na
smer

blúdim v
tme

Michal MARCINKO
Ing. Pavol MAŤAŠ

malé ucho

rod
bodliakov

druh obojživelníka

hocijaká

náhlenie
(nem.)

americký
štát

plošná miera

Ivan ŠEBEŠ
Pavol BERČÍK

krajina
(nem.)

1500 v Ríme
osekalo
(hov.)

Pomôcky:
ALDI, UVE,
EILE, KNAP

podmienková spojka

obchodný
reťazec v
Nemecku

otec (hyp.)

Peter KAJČÍK
Janka KOSTELNÁ

dvojica

irídium
(chem.)

prapotomok

prasa

pigmentová
škvrna
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V zápasoch s favoritmi sme body nezískali
Z podkladov zpfutbal.sk spracoval T. Kubej

FC DAC 1904 Dunajská Streda –
FK Železiarne Podbrezová 3:2 (1:2)
Góly: 4. a 49. Bayo, 85. Kalmár – 13.
Obročník, 21. Breznanik.
V 12. kole Fortuna ligy sme zavítali
na štadión Dunajskej Stredy. Domáci
otvorili skóre zápasu už v 4. minúte,
kedy po presnom centri zľava od
Davisa preskočil brániaceho Bartoša
Bayo a zakončil presne do protipohybu Kuciaka. V 12. minúte mohli ísť
žlto-modrí do dvojgólového vedenia,
ale strela Kalmára skončila po zákroku
Kuciaka len na žrdi. O minútu už bolo
vyrovnané, po výbornej práci Mikuša
v šestnástke prihral Breznanik Obročníkovi a ten krásnou strelou vymietol
ľavú šibenicu brány Dunajskej Stredy.
V 21. minúte železiari otočili skóre,
tento krát po osy Turňa – Mikuš –
Leško prišiel presný prízemný center
pred bránu, kde číhal Breznanik a zvýšil zblízka na 1:2. V závere polčasu sa
do sľubnej šance dostával po brejku
Sedláček, ale obrana domácich situáciu vyriešila. Na druhej strane ukázal
pekný slalom cez troch brániacich
Kalmár, no jeho krížna strela mierila
tesne vedľa. Ofenzívne nastúpili do
druhého polčasu obe mužstvá, dve
identické príležitosti Breznanika z
jeho „parkety“ krížnymi strelami zľava
gólmi neskončili, naopak – na strane domácich vyrovnal Bayo, keď po
priamom kope a prihrávke hlavou od
Šatku prestrelil Kuciaka. Hos a pohro-

zili v 70. minúte, po Leškovom centri
mieril nad bránu Mikuš. O tri minúty
neskôr Leško vsietil po peknej akcii
gól, no asistent rozhodcu signalizoval
postavenie strelca mimo hru. Rozhodujúci a víťazný gól strelil v 85. minúte
domáci Kalmár, keď po kľučke na
hranici šestnástky presnou prízemnou
strelou k ľavej žrdi rozhodol o tom, že
tri body ostanú v Dunajskej Strede.
Marek Fabuľa, tréner Podbrezovej:
„Je to kruté, že odchádzame s dlhým
nosom, sme smutní. Aj keď sme hrali
vonku, mali sme dostatok príležitos
na skórovanie. Úvod zápasu bol pre
niektorých nový, lebo toľko divákov
ešte nevideli. Dostali sme sa do hry,
aj sme viedli. V druhom polčase sme
mali laxný vstup, urobili sme hrubé
individuálne chyby, ktoré nás stáli
body. Vidieť obrovský progres, nepoľavíme, je to dobrá cesta. Verím, že sa
dostaneme aj do fázy, keď dokážeme
v Dunajskej Strede vyhrať.“
FC DAC Dunajská Streda: Jedlička –
Špiriak (46. Tretiakov), Šatka, Huk,
Davis – Herc, Vida, Kalmár – Divković
(90. Kone), Bayo (89. Záhumenský),
K. Vida.
FK Železiarne Podbrezová: Kuciak
– Turňa (89. Galčík), Edge, Bartoš,
Mojžiš – Obročník, Baran – Leško,
Sedláček, Breznanik (60. Viazanko) –
Mikuš (80. Bernadina).

Mladý a nádejný Roland Galčík zbiera prvé skúsenos s najvyššou slovenskou súťažou.
Foto: I. Kardhordová

Ani náš kapitán Miroslav Viazanko nedokázal zabrániť prehre s lídrom Fortuna ligy.

FK Železiarne Podbrezová –
ŠK Slovan Bratislava 0:2 (0:1)
Góly: 2. Bajrić, 73. Ljubicić.
Trináste kolo sme odohrali na domácom trávniku, kde sme privítali
vedúce mužstvo Fortuna ligy ŠK Slovan Bra slava. Hos a hneď v úvodnej minúte po akcii Šporara získali
rohový kop. Holmanov center predĺžil Ljubicić až na zadnú žrď, kde stál
nepokrytý Bajrić a nekompromisne
otvoril skóre zápasu. Postupne sme
sa dostali do zápasu, no útoky končili zväčša pred šestnástkou hos . V
22. minúte Holman zahrával priamy
kop, jeho prudkú tečovanú loptu
efektne Kuciak vyrazil na roh. Na
druhej strane skúšal ohroziť bránu
Greifa Sedláček, ale jeho pokus z
dvadsiatich metrov smeroval nad.
V 40. minúte zahrával priamy kop
z pravej strany Leško, Mikuš hlavou
mieril tesne vedľa. O štyri minúty
neskôr nepremenil najväčšiu šancu

domácich v prvom polčase Lepieš,
keď po rohovom kope jeho hlavička „koníčkom“ išla tesne nad. Do
druhého polčasu vstúpili ak vne, no
snaha nebola odmenená žiadnou
vyloženou šancou. Belasí svoje strelecké pokusy mierili iba na brankára
Kuciaka a tak sa výsledok nemenil. V
62. minúte po peknej krídelnej akcii
Leško prudko odcentroval z ľavej
strany, domáci útočníci však neboli
v pozíciách k zakončeniu. V 73. minúte sa na vlastnej polovici dostal k
lopte Ljubicić, prešiel s ňou až pred
šestnástku domácich, narazil si loptu
so Šporarom a zvýšil na 0:2. Domáci
sa k šanci na skorigovanie dostali v
závere, po rohu Leška sa k odrazenej
lopte dostal Bernadina, ale jeho hlavičku vytlačil Greif na roh.
Marek Fabuľa, tréner Podbrezovej:
„Inkasovali sme rýchly gól, s tým má-

Foto: I. Kardhordová

me obrovský problém, u niektorých
hráčov je to recidíva, štafetový kolík si
podávajú dookola. Musíme pracovať
na tom, aby sa mentálna príprava na
zápas zvýšila a vyhýbali sa takýmto
veciam. Dali sme výhodu Slovanu a
potom je veľmi ťažké zápas otáčať,
hráčska kvalita bola jednoznačne na
strane Slovana a my máme aj dlhodobo zranených hráčov, s nimi by bola
kvalita vyššia. Slovanu sme víťazstvo
sťažili, len škoda, že sme aspoň jeden
gól nestrelili. Musíme stále pracovať
a posúvať mužstvo vpred, sme pri
zemi a dávame si na to v konkurencii
pozor. Hlavy nevešiame a opäť sa
pokúsime bojovať o víťazstvo.“
FK Železiarne Podbrezová: Kuciak –
Viazanko, Bartoš, Podstavek, Mojžiš –
Baran, Obročník (33. Kopičár) – Mikuš
(74. Galčík), Sedláček, Leško – Lepieš
(61. Bernadina).
ŠK Slovan Bra slava: Greif – Apau,
Bajrić, Božikov, Suchockij – Ljubicić,
de Kamps (79. Savičević) – Dražić (65.
Čavrić), Holman, Moha (90. Cmiljanić) – Šporar.

Mládežnícki reprezentanti Slovenska z nášho klubu
Ing. Patrik Müller

Posledné reprezentačné zrazy mládežníckych družs ev ukázali správnosť smerovania FK Železiarne Podbrezová. Vo výberoch mládežníckych
reprezentačných trénerov sa objavili
aj hráči nášho klubu, načo sme právom hrdí. Dúfajme, že tento trend
bude pokračovať naďalej a v drese
s dvojkrížom na prsiach nastúpia aj
ďalší talentovaní hráči z našej futbalovej akadémie.
Do reprezentačného výberu trénera
Alberta Rusnáka na kvaliﬁkáciu Majstrovs ev Európy hráčov do 19 rokov
sa dostal brankár Richard Ludha,
ktorý počas celého kvalifikačného
turnaja v Turecku vytvoril dvojičku
s Foj čkom z Manchestru United. V
troch kvaliﬁkačných zápasoch Richard
príležitosť medzi žrďami nedostal,
ale skúsenos z účas na medzinárodných stretnutiach sú dôležitou
súčasťou jeho ďalšieho futbalového
rastu. Náš brankár je kapitánom družstva trénera Poljovku v dorasteneckej

lige, správnym lídrom mu a svojimi
výbornými výkonmi dopomohol staršiemu dorastu U-19 ku krásnemu
piatemu miestu v tabuľke so stratou
len dvoch bodov na prvý m tabuľky.
Odmenou za jeho prácu je fakt, že je
stabilným členom A-družstva v tréningovom procese a trpezlivo čaká
na svoju šancu dostať sa do ligového
zápasu. Najbližšie k nemu sa dostal v
zápase 9. kola Fortuna ligy, kde kryl
chrbát na lavičke náhradníkov skúsenému Mar novi Kuciakovi.
Vo výbere Slovenska do 18 rokov
má FK Železiarne Podbrezová až dvojnásobné zastúpenie. Na prípravný
dvojzápas pro Turecku nominoval
tréner Rusnák dvojicu Matúš Katunský a Roland Galčík, oboch hráčov
nášho úspešného staršieho dorastu
U-19. Prvý menovaný je stabilným
členom reprezentačných výberov a
na poste obrancu sa zúčastnil aj bojov
o Majstrovstvá Európy vo vlaňajšej
sezóne v kategórii U-17. Matúš nastúpil v druhom zápase pro Turecku
na poste obrancu a odohral 69 minút,

ale našej prehre 2:3 nezabránil. Roland Galčík si miestenku v reprezentačných výberoch vypýtal výbornými
výkonmi v dorasteneckom družstve,
ale aj svojimi pôsobeniami v drese
A-družstva v zápasoch Slovna Cupu
na ihriskách Kechnecu a Malženíc. V
prvom stretnu priniesol na ihrisko
oživenie a pripísal si gólovú asistenciu, v štvrtom kole sa v Malženiciach
aj gólovo presadil, keď vyrovnával ne-

Richard LUDHA

priaznivý stav. Svoj prvý ligový štart si
Roland pripísal v 12. kole Fortuna ligy
na horúcej pôde v Dunajskej Strede,
keď v závere vystriedal Matúša Turňu.
Následne hral aj v ďalšom zápase proSlovanu, keď v domácom prostredí
striedal v 74. minúte Mikuša. Roland
v reprezentačnom drese odohral
proti Turecku oba zápasy, v prvom
nastúpil v 61. minúte a druhý štart
si vychutnal v základnej zostave, keď

Matúš KATUNSKÝ

odohral necelých 60 minút, ale takisto našej prehre nezabránil.
Všetkým trom chlapcom držíme
palce v ich ďalších futbalových krokoch a prajeme veľa úspechov na
ďalších reprezentačných akciách.
Veríme, že ich účasť bude motiváciou aj pre ostatných hráčov v našej
akadémii pracovať na sebe, s cieľom
nazrieť do reprezentačných výberov
Slovenska.

Roland GALČÍK
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