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165 rokov od prvej tavby v pudlovacích peciach

Po vypadnutí 
v pohári sa nám 
nedarilo ani v lige
V osemfi nále Slovna   Cup-u sme pri-
vítali v Zelpo aréne futbalistov Trnavy. 
Už v piatej minúte sa hostia dostali 
do vedenia, keď po zlej rozohrávke 
na hranici vlastnej šestnástky vys  hol 
prihrávku jeden z hráčov hos  , prihral 
voľnému Grendelovi a ten popod bran-
kára Drobnjaka otvoril skóre.

Neoddeliteľné miesto 
žíhacích pecí
V technologickom toku výroby pres-
ných rúr tvoria žíhacie pece jeden 
z podstatných a neodmysliteľných 
uzlov. Hlavne v období posledných 
mesiacov sa tepelné spracovanie uka-
zuje, vzhľadom k objemom výroby, ako  
operácia, na ktorú je potrebné pozerať 
citlivo. Okrem presne ťahaných rúr nám 
náročnosť výroby zvyšujú aj valcova-
né rúry vyrábané z nízko legovaných 
ocelí, ale  ež zákazky bežných akos  , 
u ktorých zákazník požaduje tepelné 
spracovanie.

Pokračovanie na str.5

Súkromné školy čítajte na 4. strane

Kvalita je dôležitá 
Každá spoločnosť pôsobiaca v kom-
plexe trhového prostredia sa v súčas-
nos  , viac či menej, stretáva s intenzív-
nym rastom domácej alebo zahraničnej 
konkurencie. Pri presadzovaní spoloč-
nosti na trhu a presviedčaní mienky 
zákazníkov, budovaní imidžu medzi ve-
rejnosťou, hrá dôležitý význam využi  e 
systémov manažérstva kvality.

Železiarne Podbrezová čítajte na 3. strane

Železiarne Podbrezová čítajte na 3. strane

FK ŽP čítajte na 8. strane

Z obsahu čísla 
vyberáme:

Naši žiaci 
na mobilite 
vo Vítkoviciach
Od polovice novembra prebiehala dru-
há mobilita realizovaného projektu 
„Spoločné kroky pre našu budúcnosť v 
Európe“ cez program ERASMUS+, ktorá 
trvala do 30. novembra.

Vážení zamestnanci, 
vážení spolupracovníci,

Predstavenstvo a Dozorná rada Železiarní 
Podbrezová a.s. na svojom zasadnu   dňa 
28. novembra rozhodli, na 
základe dosiahnutých výsled-
kov pri plnení obchodného 
a finančného plánu pre rok 
2018, o vyplatení vianočnej 
mzdy. 

Základom pre jej výpočet 
bude 14 percent z objemu 
vyplatených tarifných miezd 
za obdobie január až október 
2018 konkrétneho zamestnanca.

Pre výpočet sú dôležité nasledovné 
fakty:

Zamestnanec musí byť k 30. novembru 
2018 (vrátane) v evidenčnom stave v ŽP 
a.s. Pokiaľ je zamestnanec na materskej 
alebo rodičovskej dovolenke, čiastka bude 

prepočítaná pomernou časťou za mesiace, 
ktoré v období od 1. januára do 31. októbra 
2018 odpracoval.

Zamestnancom, ktorí boli v sledovanom 
období práceneschopní z dô-
vodu pracovného úrazu, cho-
roby z povolania, prípadne 
boli poberateľom úrazových 
dávok zo Sociálnej poisťovne, 
prepočíta tarifnú mzdu za da-
né mesiace mzdová učtáreň.

Vianočná mzda bude za-
mestnancom krátená v nad-
väznos   na čerpanie náhrad 

mzdy na návštevu lekára podľa pravi-
diel prijatých v mzdovom predpise č.2/
Ppam/2018 (o tomto predpise sme infor-
movali v Podbrezovane 2, v článku „Absen-
cie versus racionálne využívanie pracov-
ného času“). Táto skutočnosť bude riadne 
vyznačená v zoznamoch, ktoré dostanú na 

odsúhlasenie jednotliví nadriadení (vráta-
ne presnej evidencie hodín, ktoré krátenie 
ovplyvnili). Krátenú čiastku môže priamy 
nadriadený, prípadne odborný riaditeľ, 
prerozdeliť pre ostatných zamestnancov 
útvaru – okrem tých, ktorým bola krátená. 

Vypočítaná vianočná mzda, po prí-
padnom krátení podľa predpisu č. 2/
Ppam/2018, bude rozdelená, ako každý 
rok, na dve čas   – 50 percent bude fi xná 
časť a 50 percent pohyblivá, ktorú môže 
v nadväznosti na hodnotenie práce za-
mestnanca priamy nadriadený, prípadne 
odborný riaditeľ, upraviť. 

Vianočná mzda nebude vyplatená za-
mestnancom, ktorí v sledovanom období 
(od 1. januára do 30. novembra) zameškali 
neospravedlnene jednu a viac hodín a  ež 
tým, ktorí v tomto období porušili pra-
covnú disciplínu s následným ukončením 
pracovného pomeru výpoveďou, resp. 

okamžitým skončením.
Vianočná mzda bude vyplatená vo výpla-

te za mesiac november 2018 pod mzdovým 
druhom 1414 a podlieha daňovému a od-
vodovému zaťaženiu spolu s ostatnými 
zložkami mzdy.

Vážení spolupracovníci, dovoľte mi 
úprimne poďakovať všetkým za aktívny 
prístup pri plnení úloh. Predstavenstvo 
a Dozorná rada ŽP a.s. veria, že aj nasledu-
júce roky budú pre našu spoločnosť rokmi 
úspešnými. Je potrebné konštatovať, že 
v roku 2017 sme zaznamenali celkový 
nárast v mzdovej oblasti 7,8 percenta 
a v robotníckej kategórii to bolo až 11,1 
percenta. Tento rok očakávame nárast 
13 percent, z toho v robotníckej kategórii 
12,4 percenta. Za posledné dva roky bude 
celkový nárast  takmer 21 percent a v sa-
motných robotníckych profesiách až 23,5 
percenta.

Ilustračné foto: A. Nociarová

Dňa 27. novembra 1853, o jednej 
hodine ráno, začala prvá tavba 
v pudlovacích peciach. Cesta k nej 
bola zdĺhavá a náročná, no v ko-
nečnom dôsledku stála za to. Pece, 
ktoré sa rozžiarili na bielo, navždy 
zmenili život pod vŕškom Brezová. 

Rozmach priemyselnej revolúcie 
v 19. storočí so sebou priniesol aj 
veľkú technologickú konkurenciu. 
Do praxe boli zavádzané stále nové 
a progresívnejšie postupy a držať 
krok s konkurenciou bolo životne 
dôležité. Preto Dvorská komora pre 
mincovníctvo a baníctvo vo Viedni 
vyslala v roku 1832 Žigmunda von 
Ámona, ktorý pôsobil ako manipulač-
ný správca hroneckých železiarní, do 
Neubergu v Štajersku, aby v tamoj-
ších železiarňach získal informácie 
o výrobe tyčového železa. K moder-
nizácií hroneckých železiarní bola 
potrebná výstavba novej pudlovne 
a valcovne. 

Písal sa rok 1837 a nebol hotový ani 
rozpočet pre nové zariadenia. Navyše 
nastala v hroneckých železiarňach 
odbytová kríza – hromadilo sa nepre-
dajné železo a mnohí robotníci sa tak 

Z archívnych podkladov 
spracovala P. Motyčková

stávali nadbytočnými. Vznikali rôzne 
otázky, či sú nová valcovňa a pud-
lovňa skutočne potrebné. No práve 
výstavba modernejších zariadení, 
ktoré by vyrábali s nižšími nákladmi 
a kvalitnejšie železo bolo riešením 
danej situácie. Hlavný komorskogróf-
sky úrad v Banskej Š  avnici určil ako 
posledný možný termín koniec janu-
ára 1838, inak hrozil suspendovaním 
všetkých, ktorí budú mať podiel na 
meškaní výstavby. 

Výstraha zabrala, pretože už za-
čiatkom januára predložil von Ámon 
a manipulačný správca železiarní 
Mühlbauer banskobystrickej komore 
situačný plán, kde mala byť vystava-
ná valcovňa na tyčové železo a plech. 

Prvý situačný plán počítal s tým, 
že povodie Hrona využívajú aj iní – 
konkrétne mesto Brezno a panstvo 
rodiny Coburg – Koháry. Musel byť 
teda vybudovaný osobitný priepust 
pre plte a splavovanie dreva. Okrem 
toho bolo nutné vystavať aj nový 
most, aby sa kratšou cestou dosta-
li z jedného brehu rieky na druhý. 
K situačnému plánu bola priradená 
aj predstava o tom, ako mal budúci 
podnik vyzerať. Malo ísť o model 
úspešného železiarskeho podniku, 

Nákresy pudlovacej pece postavenej v Neubergu.  Foto: Archív ŽP

S  Ing. Máriou Niklovou, členkou Predstavenstva a  personálnou riaditeľkou ŽP a.s.

Vianočná mzda bude vyššia  ako v predchádzajúcom roku 
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Osobnosti na Fakulte materiálov, metalurgie
a recyklácie Technickej univerzity v Košiciach

Prepois  ť sa je možné raz ročne, 
vždy do 30. septembra. Zdravotná 
poisťovňa je povinná vám túto 
zmenu potvrdiť do 15. decembra 
a preukázateľne doručiť preukaz 
poistenca do pia  ch dní odo dňa 
potvrdenia prihlášky. Ten bude 
platný od 1. januára 2019. Ak ste 
vlastníkom občianskeho preukazu 
s elektronickým čipom, kartičku 
poistenca vám už nevydajú. 

Preukazy poistenca postupne 
nahradia občianske preukazy s 
elektronickým čipom (eID). Pokiaľ 
vlastníte eID a stra  te preukaz pois-
tenca, novú kar  čku vám poisťovne 
už nevydajú. Od júla 2018 sloven-
ské zdravotné poisťovne, v zmysle 
platnej legisla  vy, prestali vydávať 
klasické preukazy poistenca tým 
poistencom, ktorí vlastnia eID.

V prípade straty, odcudzenia, po-
škodenia, zmeny identifikačných 
údajov a pod. vám po novom osta-
ne na preukazovanie sa u lekára už 
iba eID, prípadne európsky preukaz 
zdravotného poistenia. Pre poisten-

Zmenili ste zdravotnú poisťovňu? 

Túto skutočnosť ste povinní 
nahlásiť zamestnávateľovi

cov s klasickou verziou občianskeho 
preukazu poisťovne aj naďalej pre-
ukazy vydávať budú. O európsky 
preukaz zdravotného poistenia si 
môže bezplatne požiadať každý, bez 
ohľadu na to, či má eID alebo nie.

Novinka sa týka aj tých poistencov 
s eID, ktorí zdravotnú poisťovňu po-
žiadajú o vydanie nového preukazu 
poistenca z dôvodu potreby jeho 
výmeny, ak došlo k zmene zdravot-
nej poisťovne alebo iden  fi kačných 
údajov poistenca. 

Uvedené zmeny sa týkajú iba no-
vých žiadostí, vydané preukazy 
poistencov možno používať až do 
skončenia doby platnosti (zdroj: 
národný portál zdravia.sk).

Zamestnanci ŽP a.s., ktorí k 1. 
januáru 2019 menia zdravotnú 
poisťovňu, sú povinní (v súlade 
s článkom 5 ods. 5 Pracovného 
poriadku ŽP a.s.) túto skutočnosť 
oznámiť odboru personalistiky a 
miezd, resp. príslušnej mzdovej 
učtárni, najneskôr do pia  ch kalen-
dárnych dní. 

ŠK Železiarne Podbrezová pripravuje pre de   zamestnancov Železiarní Pod-
brezová a jej dcérskych spoločnos   výuku lyžovania formou „Lyžiarskej školy“ 
v mesiacoch január, február a marec 2019.  

Výuka lyžovania bude v lyžiarskom stredisku na Táľoch, pod vedením inštruk-
torov cez víkendy, celkovo 10 dní.

Cena za Lyžiarsku školu na dieťa je 210 eur. Pre  de   zamestnancov ŽP a.s. je 
cena 150 eur a 60 eur je príspevok zo sociálneho fondu. 

V cene nie je zahrnutá doprava.
Záujemcovia môžu svoje de   prihlásiť na tel. čísle 645/1220 alebo 645/1221.

Ako tradične, aj tento rok pripravili 
Železiarne Podbrezová pre deti vo 
veku od 4 do 12 rokov predvianoč-
né predstavenie. Tentokrát sa môžu 
tešiť na divadielko s názvom O troch 
krásach sveta, ktoré sa uskutoční
16. decembra o 13. hod. v Dome kul-
túry ŽP a.s. v Podbrezovej. 

Vstupenky na predstavenie budú 
bezplatné a ich hodnota bude zdaňo-
vaná podľa platných daňových pred-
pisov. 

Záujemcovia o predstavenie si môžu 
prísť po vstupenky do 7. decembra do 
10. hod. na sekretariáty prevádzkarní 
a odborných útvarov (vstupenky sú 
k dispozícií na uvedených sekretariá-
toch od konca novembra na základe 
ich predpokladu a požiadaviek, prí-
padne po dohode danej prevádzkarne, 
odboru). 

Žiadame nahlasovať len de  , ktoré 
spĺňajú horeuvedené kritéria (vek 
4 – 12 rokov), nakoľko pri ich nespl-
není nebudú do zoznamov zaradené. 
Vstupenky budú pridelené len pre de   
a nie pre doprovod. 

Zoznamy za vašu prevádzkareň, resp. 
odborný útvar treba doručiť  do 7. de-
cembra do 15. hod na emailovú adre-
su: skultetyova@zelpo.sk. Požadujeme 
uviesť meno zamestnanca, prevádz-
kareň,  resp.  odborný útvar, osobné 
číslo, meno dieťaťa a rok narodenia. 

Aj tento rok sa deti môžu tešiť na 
malé prekvapenie. 

Železiarne Podbrezová a.s. pripravili pre deti

Predvianočné predstavenie 
Ing. Andrea Škultétyová 

Zdroj: FMMR TUKE

Lyžiarska škola 
pre deti zamestnancov

Študen  , absolven   i zamestnanci 
Fakulty materiálov, metalurgie a re-
cyklácie Technickej univerzity v Ko-
šiciach (FMMR) a  ež predstavitelia 
univerzít a vedecko-výskumných spo-
ločnos   zo Slovenska a zo zahraničia  

sme Fakulta materiálov, metalurgie 
a recyklácie. Prečo sme sa rozhodli 
pristúpiť k zmene názvu fakulty? 
Prečo sme zmenili názov fakulty, 
ktorá vychovala veľké množstvo kva-
litných absolventov a ktorá dala svetu 
veľa vedeckých výsledkov, patentov, 
publikácií? Nie je ten najsilnejší, kto 

víťaz kategórie Životné prostredie, 
zelené technológie v rámci súťa-
že SLOVAK UNIVERSITY STARTUP CUP 
2018. „V našom projekte ide o vý-
robu koncentrátu na báze organic-
kých disperzných polymérov. Takisto 
chceme  ponúknuť výskum a návrh 
technologického postupu pre našich 

sa zišli 9. novembra v Košiciach na 
slávnostnej udalos   – Plese Fakulty 
materiálov, metalurgie a recyklá-
cie Technickej univerzity, spojenom 
s tradičnou hutníckou slávnosťou 
Šachťák, teda prijímaním nových 
členov do hutníckeho cechu. Okrem 
akademikov sa na tomto poduja   zišli 
aj zástupcovia významných priemy-
selných partnerov a fi riem, pre ktoré 
fakulta za 66 rokov svojej existencie 
vychovala viac ako 5900 absolventov 
a približne 560 doktorandov. 

Celú slávnosť otvorila svojím prí-
hovorom dekanka FMMR doc. Iveta 
Vasková slovami: „Už celý jeden rok 

prežije, ani ten najinteligentnejší, ale 
ten, kto sa dokáže najlepšie prispô-
sobiť. Máme svoju históriu, máme 
svoju budúcnosť, a to, čo teraz potre-
bujeme, je vidieť príležitos   a využiť 
ich. Rada by som pri tejto príležitos   
vyslovila nádej, že naša fakulta bude 
aj naďalej hrdo niesť vlajku šíriteľa 
vzdelanos  , bude vychovávať ďalšie a 
ďalšie generácie bakalárov, inžinierov 
a doktorandov a bude svedkom for-
movania budúcich generácií našich 
potomkov.“

Novinkou tohtoročného plesu bolo 
odovzdávanie cien „Osobnosť FM-
MR“, ktoré získali: Ing. Mar  na Du-
dová, PhD.: ,,Veda, výskum a klinické 
štúdie posúvajú ľudstvo stále dopre-
du. Mojím snom je pomôcť tomuto 
trendu v oblas   prírodnej kozme  ky“, 
hovorí zakladateľka značky prírodnej 
kozme  ky NAVIA, pri ktorej výrobe 
použila vedomos   v oblas   environ-
mentálnej chémie získané na FMMR, 
ocenená aj ako Podnikateľka Sloven-
ska 2017.

Ďalšou osobnosťou FMMR sa tento 
rok stal študent Dávid Kuzmiak ako 

budúcich zákazníkov, ako aj výrobu 
a distribúciu špeciálne upravených 
kaliacich nádob,“ popisuje Dávid 
Kuzmiak svoj podnikateľský zámer.

Cenu „Osobnosť FMMR“ si odniesla 
aj Ing. Mar  na Hrubovčáková, PhD, 
ktorá je Študentskou osobnosťou 
Slovenska v kategórii hutníctvo, stro-
járstvo a energe  ka pre akademický 
rok 2016/2017. „Je to pre mňa o to 
cennejšie, že som v tejto kategórii 
uspela ako vôbec prvá žena a navyše 
som bola medzi ocenenými jedinou 
zástupkyňou z východného Sloven-
ska,“ povedala Martina. Navyše v 
tomto ročníku bolo nominovaných v 
12 kategóriách takmer 90 mladých ľu-
dí, čo znamená, že sa jej podarilo ob-
stáť v mimoriadne silnej konkurencii. 

Ďalšou osobnosťou roka FMMR sa 
stala doc. Dana Baricová, PhD., ktorá 
si odniesla toto ocenenie za svoje 
pracovné výsledky a  ež reprezentá-
ciu fakulty na Slovensku i v zahraničí.

Tieto ocenenia sú dôkazom toho, že 
FMMR vychovala a stále vychováva 
absolventov, ktorí dokážu riešiť prob-
lémy zajtrajška.

Ilustračné foto z minulej sezóny
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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 zamest-

nancov, 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 orga-
nizačné 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 mesiaci november boli zverejnené:

Organizačné normy
Smernica S-012/2015
revízia 0, zmena I Štatút odškodňovacej komisie

Smernica S-218/2018
revízia 2, zmena 0

Postup pri požiadavke na zmeny výkonových 
noriem

Smernica S-233/2018
revízia 6, zmena 0

Využívanie pracovného času a evidencia 
dochádzky do zamestnania

Smernica S-249/2018
revízia 6, zmena 0 Pracovná zdravotná služba v ŽP a.s.

Smernica S-365/2015
revízia 2, zmena I Skladový poriadok odboru zásobovania

Smernica S-465/2018
revízia 3, zmena 0 Výťahy – prevádzka, opravy a údržba

Pokyn PO-175/2017
revízia 5, zmena II Strategické materiály 

Individuálne riadiace  akty generálneho riaditeľa ŽP a.s. 
Rozhodnu  e č. 
11/2018 Časový harmonogram kyvadlovej dopravy

Rozhodnu  e č. 
12/2018 

Menovanie komisie na posudzovanie technického 
stavu a ekonomickej použiteľnos   dlhodobého 
hmotného majetku

Všetky organizačné normy, individuálne riadiace akty a informačné akty sú 
v elektronickej forme, v platnom úplnom znení zverejnené a všetkým za-
mestnancom dostupné na Intranete, v čas   Dokumenty – úsek generálneho 
riaditeľa – prehľad vnútropodnikových noriem na adrese:  
h  p://dbmis/informa  ka/VPN/Index.htm 

Zo sveta ocele

Každá spoločnosť pôsobiaca 
v komplexe trhového prostredia sa 
v súčasnos  , viac či menej, stretá-
va s intenzívnym rastom 
domácej alebo zahranič-
nej konkure ncie. Pri pre-
sadzovaní spoločnosti 
na trhu a presviedčaní 
mienky zákazníkov, bu-
dovaní imidžu medzi 
verejnosťou, hrá dô-
ležitý význam využitie 
systémov manažérstva 
kvality.

V dnešnej dobe je systém mana-
žérstva kvality nevyhnutnou sú časťou 
riadenia spoločnosti. Fungovanie 
je závislé od prístupu vrcholového 
vedenia spoločnosti, od efektívnej 
organizačnej štruktúry, s jasne vy-
medzenými zodpovednosťami a prá-
vomocami. Manažérstvo kvality je 
v súčasnos   nevyhnutnosťou, ktorá 
môže zabezpečiť dlhodobú konku-

Ing. Jozef Turis
vedúci odboru riadenia a zabezpečenia 
kvality – manažér kvality ŽP a.s.

Ing. Soňa Roštárová

Ing. Ľubomír Dolinský
vedúci žíhacích pecí a úpravne 
– ťaháreň rúr

renčnú schopnosť spoločnos  . Sys-
tém manažérstva kvality sa stáva 
základným nástrojom na zjednoco-
vanie a prekonávanie geografi ckých 
a kultúrnych bariér.

V dňoch 20. – 22. novembra sa 
v našej spoločnosti uskutočnil re-

certifikačný audit podľa 
noriem API Q1, 9. edícia, 
API 5CT, 9. edícia a API 
5L, 45. edícia. Spoloč-
nosťou API boli určení 
pre vykonávanie auditu 
v ŽP a.s. dvaja audíto-
ri, a to Violeta Ciurescu 
z Rumunska a Francois Le 
Cozannet z Francúzska. 

Auditom bol overovaný súlad s API 
Q1, 9. edícia, API 5CT, 9. edícia a API 
5L, 45. edícia. Táto norma je určená 
pre organizácie vyrábajúce pre pet-
rochemický a plynárenský priemy-
sel. Počas auditu boli preverované 
nasledovné organizačné útvary ŽP 
a.s.: odbor riadenia a zabezpečenia 
kvality, prevádzkareň valcovňa rúr, 
odbor zásobovania, odbor predaja 
a marke  ngu, odbor personalis  ky 

a miezd a prevádzkareň centrálna 
údržba. Harmonogram auditu bol 
niekoľkokrát menený a časovo ná-
ročný. Audítori boli veľmi dôslední 
a je potrebné vyzdvihnúť odbornosť 
a ústretovosť našich zamestnancov, 
ich prístup k požiadavkám, ktoré boli 
kladené zo strany audítorov, nakoľko 
ich otázky častokrát zachádzali do 
extrémov. Počas auditovania boli 
zistené menšie nezhody, ktoré sme 
povinní odstrániť, zaujať odborné 
stanovisko s tým, že bude vydané 
opatrenie generálneho riaditeľa ŽP 
a.s. na odstránenie zistení. 

V závere auditu bolo vedúcim au-
dítorom Francoisom Le Cozannetom 
konštatované, že systém riadenia 
kvality je v súlade s požiadavkami 
noriem API Q1, 9. edícia, API 5CT, 9. 
edícia a API 5L, 45. edícia. Audíto-
ri odporúčajú predĺženie licenčnej 
zmluvy pre používanie API mono-
gramu.

Chcem ešte raz poďakovať všetkým 
zamestnancom preverovaných oblas-
  za profesionálny prístup, trpezlivosť 

a ochotu počas auditu. 

Ilustračné foto: I. Kardhordová

V technologickom toku výroby pres-
ných rúr tvoria žíhacie pece jeden 
z podstatných a neodmysliteľných 
uzlov. Hlavne v období posledných 
mesiacov sa tepelné 
spracovanie ukazuje, 
vzhľadom k objemom 
výroby, ako  operácia, na 
ktorú je potrebné poze-
rať citlivo. Okrem presne 
ťahaných rúr nám nároč-
nosť výroby zvyšujú aj 
valcované rúry vyrábané 
z nízko legovaných ocelí, 
ale tiež zákazky bežných akostí, u 
ktorých zákazník požaduje tepelné 
spracovanie. Pre ilustráciu, v prie-
mere sa mesačne v roku 2018 na 
týchto peciach tepelne spracovalo 
11028,5 tony rúr (priemer prvých 
deväť mesiacov).  

Prevádzkareň ťaháreň rúr má 
k dispozícii sedem priebežných val-
čekových žíhacích pecí, v dielni 1 sú 
umiestnené dve a v dielni 2 je pre-
vádzkovaných päť pecí. Zvyšujúce sa 
nároky opera  vneho riadenia výroby, 
z hľadiska sor  mentnej skladby a vy-
ťaženia pracovníkov centrálnej údržby, 
nás neustále viac tlačia do správneho 

Systém manažérstva kvality je nevyhnutnou 
sú časťou riadenia spoločnosti

Neoddeliteľné miesto žíhacích pecí

rozvrhu – ročného harmonogramu 
opráv. V priebehu každého roka takto 
prebehne sedem stredných opráv. 

Posledná stredná oprava bola rea-
lizovaná na žíhacej peci č. 4, v dielni 
2. Pec bola odstavená z výroby 1. 
novembra o 18.50 hod. Ráno 2. no-
vembra začala po ochladení teplej 

časti stredná oprava za 
účasti siedmich pracov-
níkov centrálnej údržby 
a ôsmich pomocných pra-
covníkov výroby.

Oprava začala demon-
tážou výmenníkov tepla 
rýchlochladiča – Jetkühle-
ra, ktoré boli následne 
chemicky vyčistené pra-

covníkmi Chem-Aqua. V ďalších kro-
koch boli skontrolované a vyčistené 
ven  látory odsávania spalín, odsáva-
nia ochrannej atmosféry a spaľovacie-
ho vzduchu, zložené a prepláchnuté 
veká chladiaceho kanála. V nasledu-
júcich dňoch sme pokračovali opra-
vou zavážacieho voza, výstupného 
priečneho zhrňovača, zberných múld, 
kde sa narovnali ochranné kryty a vy-
menili poškodené obloženia. 

Veká teplej časti sme zložili v so-
botu, 3. novembra. Kontrola viek 
odhalila poškodenia po stranách veka 
č. 1, ktoré je izolované žiaruvzdor-
nou výmurovkou. K oprave veka sme 

prizvali kolegov z oceliarne – „bie-
lych murárov“, ktorí v priebehu troch 
zmien vykonali opravu.

Po otvorení teplej časti pece sme 
preverili stav vykurovacích horákov. 
Z celkového počtu keramických sála-
vých rúr bolo niekoľko kusov zlome-
ných. Niektoré zo  zistených nedostat-
kov sa ihneď odstránili, no zároveň 
sme vytipovali potrebné náhradné 
diely k dodatočnému servisu. Servis 
trysiek, nastavenie spaľovacej zmesi 
a podobne vykonajú pracovníci fi rmy 
WS – Wärmeprozesstechnik, zastú-
penej v Českej republike po dodaní 
objednaných náhradných dielov.

Súbežne s prebiehajúcou strednou 
opravou nám fi rma DELUX s  hla na-
montovať k teplej časti pece istiaci 
systém, respek  ve zabezpečenie voči 
pádu osôb. Po kontrole hlavného 
pohonu, vyčistení celej žíhacej pece 
a spätnej montáži zložených častí, 
krytov sme žíhaciu pec po strednej 
oprave „zapálili“ a dali do prevádzky 
9. novembra o 13. hod.

Rád by som poďakoval jednotlivým 
kolek  vom, ktoré sa strednej opravy 
zúčastnili, za kvalitne odvedenú prá-
cu. V aktuálnom roku máme za sebou 
šesť stredných opráv žíhacích pecí 
a na prelome mesiacov november – 
december nás čaká posledná stredná 
oprava žíhacej pece č. 6 vo výrobe 1.

Kto sú najväčší producenti 
a spotrebitelia ocele?

Zdroj: focus.hnonline.sk

Podľa Worldsteelu, Svetového 
združenia pre oceľ, sa vyrobilo mi-
nulý rok 1,7 miliardy ton ocele. 

Prvé miesto v rebríčku produ-
centov si drží Čína s podielom na 
výrobe 49 percent, nasledujú ju kra-
jiny Európskej únie s dominanciou 
Nemecka a Talianska, ktoré pred-
stavujú desať percent. Japonsko a 
India majú šesť percent, Spojené 
štáty päť, Južná Kórea a Rusko štyri 
percentá, Turecko a Brazília dve.

Najväčším spotrebiteľom je, po-
dobne ako pri výrobe, Čína nasledo-
vaná Európskou úniou, Spojenými 
štátmi, Indiou, Japonskom a Južnou 
Kóreou.

A prečo si USA vybrali pre clá 
oceľ? Dôvod je jednoduchý – sú jej 
najväčším dovozcom. V minulom 
roku jej dovoz do krajiny predsta-
voval osem percent z celosvetového 
množstva. Dovážajú ju z viac ako 
110 krajín, k jej najväčším dodáva-
teľom patrí Kanada a Európska únia, 
teda presne  e krajiny, voči ktorým 
USA namierili aj svoje clá.

Hutníctvo výrazne rastie 
a poháňa celý slovenský 

priemysel

Zdroj: biznisklub.sk

Hutnícky priemysel na Slovensku 
dosiahol v poslednom roku veľ-
mi dobré výsledky a bol jedným 
z hlavných ťahúňov rastu celého 
priemyslu. Vývoj vo svete navyše 
ukazuje, že v tomto trende by mal 

pokračovať. Vyplýva to z analýzy 
spoločnos   Euler Hermes zame-
ranej na hutnícky priemysel. 

Hutníctvo v minulom roku utŕ-
žilo takmer deväť miliárd eur, 
čo je o 19 percent viac, ako rok 
predtým. Darilo sa mu najmä na 
zahraničných trhoch, keďže až tri 
štvrtiny produkcie smerovali do 
cudziny.

Pridaná hodnota v tomto od-
vetví sa medziročne zvýšila až o 
18 percent, čím prekonala všetky 
ostatné odvetvia. Na porovnanie, 
tvorba pridanej hodnoty sa v au-
tomobilovom priemysle prepadla 
o takmer 4,5 percenta.

Za úspechom odvetvia stálo naj-
mä to, že sa zvýšila cena ocele, 
prijali sa opatrenia na zníženie 
dovozu vybraných oceľových vý-
robkov za dumpingové ceny a  ež 
to, že sa oživil dopyt po oceľových 
produktoch. 

„Skvelé výsledky boli dosiahnuté 
i napriek nepriaznivým podmien-
kam, ako napríklad nedostatok 
kvalifikovanej pracovnej sily, či 
rekordné ceny elektrickej energie. 
Navyše, keďže celé odvetvie je 
veľmi výrazne exportne zamerané, 
muselo sa vyrovnať aj s ďalšími 
vplyvmi či politikami iných kra-
jín,“ uviedol Mar  n Bak, Risk Ma-
nager spoločnos   Euler Hermes.

Hutníctvo by si podľa analýzy 
malo silné postavenie udržať aj 
naďalej. Svetová asociácia výrob-
cov ocele očakáva trojpercentný 
nárast dopytu, pričom najrých-
lejšie, o 5,3 percenta, by mal rásť 
práve trh v Európskej únii. Odvet-
vie však musí aj naďalej počítať 
s rôznymi rizikami. 



www.podbrezovan.skSTRANA 4 ČÍSLO 24/2018
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Mgr. Jana Hudíková

Naši žiaci na mobilite vo Vítkoviciach

Naši žiaci počas odborného výcviku na partnerskej škole vo Vítkoviciach

Robert Schmidt počas prípravy na súťaž

Súťaže v strojárstve sa zúčastnili aj žiaci SSOŠH ŽP 

Žiaci počas odberu krvi objek  vom I. Kardhordovej

MUDr. Iveta Kapustová pri meraní tlaku pred odberom krvi. Foto: I. Kardhordová

Dňa 20. novembra sa v priestoroch 
našich súkromných škôl uskutočnila 
akcia s názvom „Študentská kvapka 
krvi.“ V doobedňajších hodinách 
mohli nielen žiaci, ale aj učitelia da-
rovať krv a podporiť tak správnu vec. 

Viac o mobilných odberoch a daro-
vaní krvi nám povedala MUDr. Iveta 
Kapustová, lekárka národnej transfú-
znej služby v Banskej Bystrici:
Ako často chodíte na podobné akcie 
ako dnes, kde darcovia nemusia cho-
diť do nemocnice, ale môžu darovať 
krv v škole, prípadne zamestnaní?

- V Banskej Bystrici máme odberové 
centrum, ktoré realizuje mobilné od-
bery takmer každý deň. Samozrejme, 
okrem niektorých týždňov v roku, 
napríklad keď sú sviatky a aj naši za-
mestnanci majú vtedy viac dovoleniek 
a je menej personálu. Vtedy nebývajú 
realizované mobilné odbery, ale po-
čas bežného roka je takmer každý deň 
mobilný odber na niektorom odber-
nom mieste v blízkom okolí, v blízkych 
okresoch. Podniky alebo školy si  eto 
odbery dopredu nahlasujú a dohodnú 
sa s našou vrchnou sestrou, čiže podľa 
tohto odberového plánu sú potom 
mobilné odbery realizované.
Kto každý môže darovať krv a aké sú 
podmienky pre darcu?

- To je veľmi široká otázka. Podmien-
ky sú uvedené na internete, záujemca 

Ing. Miroslav Hruška 
koordinátor projektu

T. Kubej
noviny@zelpo.sk

Stanislav Piatrov
majster odbornej výchovy

Od polovice novembra prebieha-
la druhá mobilita realizovaného 
projektu „Spoločné kroky pre našu 
budúcnosť v Európe“ cez program 

ERASMUS+, ktorá trvala do 30. no-
vembra.

Mobility sa zúčastnili aj žiaci Sú-
kromnej strednej odbornej školy 
hutníckej Železiarne Podbrezová: 
Pavol Brucháč, Denis Dubéci, Patrik 
Ľapin z triedy III.A, Matej Jančík, 

Adam Klement, Samuel Mesároš, 
Miroslav Makovič, Jakub Muránsky, 
Tomáš Muránsky z triedy III.B, Miro-
slav Belko, Erik Javorčík, Jakub Kurák, 
Norbert Pavelka z triedy III.C, Marek 
Banas, Ján Kamzík, Matej Stančík, 
Erik Troliga z triedy IV.A, Branislav 
Strmeň, Filip Porubiak, Ján Ďurica z 
triedy IV.B. Žiakov sprevádzali Ing. 
Juraj Pôbiš a Ing. Miroslav Hruška.

Žiaci boli počas uvedenej mobility 
začlenení do vyučovacieho procesu 
a odborného výcviku na partnerskej 
škole – Vítkovické středné průmys-
lové škole v Ostrave – Vítkoviciach. 
Okrem školských povinnos   spozná-
vali školu, mesto i jeho život.

Dňa 14. novembra sa konalo kva-
lifikačné kolo piateho ročníka 
Majstrovs  ev Slovenska v CNC sú-
stružení a frézovaní. Našu školu re-
prezentoval najlepší programátor 
SSOŠH ŽP Robert Schmidt. 

Po kvalifikácii medzi spolužiakmi 
musel vypracovať program na výrobu 
súčiastky, ktorú pripravili odborníci 
na programovanie CNC strojov z fi rmy 
EMCO z Rakúska. Na tejto súčiastke 

zúročil všetky vedomos  , zručnos   
a kompetencie, ktoré si osvojil pri 
trénovaní programovania. 

V stredu, 14. novembra, sa mali 
potvrdiť jeho ambície. V Mar  ne sa 
stretlo 15 sústružníkov a 10 frézarov. 
Robo v silnej konkurencii nezaostal. 
Skončil na veľmi peknom 4. mieste, 
kde mu postup do fi nále unikol len 
o jeden jediný bod. K dosiahnutému 
úspechu mu srdečne blahoželáme a 
prajeme veľa šťas  a v ďalšom súťaž-
nom ročníku.

Majstrovstvá Slovenska
v CNC sústružení a frézovaní

Každého darcu si vysoko vážime

sa môže sám otestovať, či môže byť 
darcom krvi. Vo všeobecnos   darcom 
krvi môže byť hociktorý človek od 18 
do 62 rokov, ktorý nemá nejaké zá-
važné ochorenia, neužíva lieky, ktoré 
sú kontraindikované, nemá nejaký 
operačný výkon alebo nežije rizikový 
život. Ak by prípadný záujemca o tom 
nevedel a má nejaké ochorenie, zá-
važnejšie v anamnéze, môže sa prísť 
opýtať na národnú transfúznu službu, 
či môže byť darcom krvi a skonzulto-
vať svoj zdravotný stav s lekárom.
Aké krvné skupiny hľadáte? Je ne-
jaká krvná skupina, ktorej darcov 
máte menej?

- Každá krvná skupina je vzácna, pre-
tože máme pacientov z každej krvnej 

skupiny, čiže aj darcov potrebujeme 
z každej krvnej skupiny. Niekedy po-
trebujeme špeciálne vybrať nejakého 
darcu z určitej krvnej skupiny a s ur-
čitými znakmi, ale čím viac darcov 
máme v registri a čím viac ľudí k nám 
chodí, tým máme väčšiu možnosť vy-
brať tú skupinu od tých darcov, ktorú 
potrebujeme, pretože sú to darcovia, 
ktorí sú evidovaní, sú u nás zaregistro-
vaní, sú vyšetrené ich krvné skupiny 
a sú vyšetrené aj ďalšie fenotypické 
znaky. Keď niekoho potrebujeme, 
tak si nájdeme  eto znaky v registri 
a podľa toho si darcu zavoláme. Takže 
vlastne potrebujeme všetkých darcov 
a všetky krvné skupiny a každého jed-
ného darcu si vysoko vážime.

Dňa 19. novembra sa žiaci Súkrom-
nej strednej odbornej školy hutníc-
kej Železiarne Podbrezová zúčastnili 
krajského kola 20. ročníka súťaže 
ZENIT v strojárstve. Súťaž sa usku-
točnila v priestoroch Strednej odbor-
nej školy techniky a služieb v Brezne. 

Našu školu zastupovali žiaci: Juraj 
Budovec, Miroslav Koža a Dávid Pom-
pura, ktorí súťažili v kategórii zamera-

Dvadsiaty ročník súťaže
ZENIT v strojárstve

nej na overenie prak  ckých zručnos   
pri výrobe súčiastok podľa výkresovej 
dokumentácie, vrátane vypracovania 
technologických postupov a overenia 
teore  ckých znalos  .

Aj keď naši žiaci nedosiahli na ta-
kzvané medailové ocenenie (naj-
bližšie bol J. Budovec, ktorému na 
tretie miesto chýbali iba tri body), 
treba oceniť ich snahu a úsilie, že v 
konkurencii ďalších šies  ch stredných 
odborných škôl zodpovedne a poc  vo 
reprezentovali našu školu. 

V rámci prevencie pro   šikane a dis-
kriminácii sa v dňoch 8. a 9. novem-
bra uskutočnila na pôde Súkromnej 
strednej odbornej školy hutníckej 
Železiarne Podbrezová prednáška 
pre prvé ročníky s názvom „Šikana a 
kyberšikana“ a pre druhé ročníky s 
názvom „Nediskriminácia“.

Prednášku viedla JUDr. Miroslava 
Novodomcová, ktorá pôsobí v Sloven-
skom národnom stredisku pre ľudské 
práva. Preto sa najskôr snažila žiakom 
vysvetliť úlohu a pôsobenie tohto 
inš  tútu. V rámci prednášky pre prvé 
ročníky boli v plnej miere zodpove-

Prednášky v rámci prevencie
dané témy ako: četovanie v par  i o 
niekom bez jeho prítomnos  , zadanie 
fotky bez súhlasu odfoteného, ina-
kosť ľudí, príčiny konfl iktov, vnímanie 
šikany a jej príčin, postoj ku šikane, či 
ako sa chrániť v kyberpriestore. 

Pri druhých ročníkoch sa venovala 
témam: čo je v skutočnosti diskri-
minácia, prečo k nej dochádza a aké 
má formy. Boli  ež vysvetlené pojmy 
mobbing a bossing. Prednáška bola 
vedená pomocou diskusie, auten  c-
kého materiálu, videozáznamu či po-
mocou cvičení. Odozva na prednášky 
bola veľmi pozi  vna a žiaci sa na nej 
veľa dozvedeli. Už teraz sa tešíme na 
ďalšiu spoluprácu.
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Koľajnice tvorili hlavný výrobný program novej valcovne v Podbrezovej 

ktorý by zahŕňal dobre zariadené 
oddelenie na vŕtanie, opracovávanie 
kovov a rezačku na šrauby, pec na 
tavenie liatiny a valcovňu plechov. 
Valcovacia trať mala byť prispôso-
bená na vyrábanie jemných druhov 
tyčového železa, ale aj pre výrobu 
koľajníc. Výstavba valcovne podľa 
prvého odhadu mala trvať maximál-
ne tri roky. Na tú dobu a vtedajšie 
fi nančné pomery predstavovala táto 
výstavba rozsiahlu fi nančnú inves  -
ciu, ktorá zahŕňala  e najmodernej-
šie a najnovšie odborné poznatky 
a skúsenos  . 

V roku 1839 bol začiatok stavby stá-
le nedohľadne. Dňa 7. novembra dal 
Hlavný komorskogrófsky úrad súhlas 
aspoň na to, aby v prípade vhodných 
poveternostných podmienok začali 
pripravovať stavebný materiál. Na-
sledujúci rok začali zemné práce pre 
stavbu vodných stavieb. Na pamiatku 
začatia výstavby bol postavený aj 
železný obelisk, ktorý sa nachádza 
v blízkos   dnešného kostola v Pod-
brezovej. Tento obelisk bol postavený 
na počesť kniežaťa Augustína Lob-
kowitza, ktorý ako prezident Dvorskej 
komory pre mincovníctvo a baníctvo 
vo Viedni podporoval výstavbu nové-
ho závodu. 

Neustále problémy však spôsoboval 
rozpočet. Najprv sa zdal privysoký, 
no keď k nemu prirátali obytné domy 
pre robotníkov, majstrov a úradní-

165 rokov od prvej tavby v  pudlovacích peciach
kov a taktiež aj hostinec, ukázalo 
sa, že rozpočet postačovať nebude. 
Cez to všetko bol už v roku 1841 
vybudovaný prívodný kanál s haťou. 
Dvorská komora však pripomínala, 
že je potrebné zaviesť nový spôsob 
pudlovania kychtovými plynmi a cel-
kové využívanie plynu vo vysokých 
peciach. Do Wasseralfingenu vy-
slali aj hroneckého manipulačného 
správcu, Antona Glanzera, aby nabral 
nové skúsenosti. Jeho cesta začala 
v roku 1842 a ostal na nej rok. Jeho 
poznatky však opäť odložili predstavy 
o modernom podniku v Brezovej. 
V roku 1844 sa opäť posudzovali 
plány na stavbu mosta. Keďže v tej 
dobe bola potreba výroby koľajníc 
veľmi dôležitá, aby sa nezaostávalo 
za ostatnými európskymi krajinami, 
Dvorská komora dala najavo, že bude 
na výstavbu podniku v Brezovej klásť 
väčší dôraz. Anton Glanzer bol ale na 
ďalšej služobnej ceste, kde získaval 
nové poznatky. Stavba tak moderné-
ho podniku si vyžadovala množstvo 
informácií, ktoré sa najlepšie získali 
v podnikoch, kde podobný spôsob 
výroby bol dokonale zabehnutý. Po 
jeho návrate bolo opäť nutné zmeniť 
stavebný plán a s ním aj rozpočet. 
Situáciu skomplikovala aj smrť hlav-
ného správcu železiarní von Ámona. 

V roku 1846 boli „ľady prelomené“ 
a výstavba bola naplno rozbehnutá. 
V dobrom tempe pokračovala až 
do jari 1848. Potom bola výstavba, 

vzhľadom na nedostatok financií a 
revolúciu, zastavená. V júni 1849 po-
žiadal Glanzer správu banskobystric-
kej komory o sumu 2 000 zlatých a to 
každý mesiac, až do októbra. To ma-
lo, podľa jeho úsudku, stačiť na do-
stavbu valcovne a v roku 1851 počítal 
s plnou výrobou koľajníc. Nastal opäť 
ďalší problém. Tentokrát to neboli 
fi nancie, ale nedostatok pracovnej 
sily. Po revolúcií bolo poškodených 
veľa stavieb a tak sa murári a tesári 
stali na trhu práce najžiadanejšími 
a išli tam, kde zapla  li najviac. Kom-
petentní si uvedomovali, že stavba v 
Brezovej je náročná a že si vyžaduje 
človeka, ktorý by sa venoval len jej 
– v roku 1851 vymenovali za dočas-
ného správcu výstavby pudlovne 
a valcovne Mórica Raffelsbergera. 
Ten podal návrh na postavenie dvoch 
plamenných pecí a následne začala 
výstavba tehelne na výrobu ohňo-
vzdorných tehál pre pudlovňu. Aj 
rok 1852 bol rozbehnutý v dobrom 
tempe. Plamenné pece už boli v pre-

vádzke a niekoľkokrát do mesiaca 
dodávali určité množstvo lia  ny pre 
novostavbu. Vo výstavbe bola aj ko-
lónia pre robotnícke domky, byty pre 
úradníkov a v pláne bolo vystavať aj 
nemocnicu a kaplnku. To znamenalo, 
že sa sem môžu natrvalo nasťahovať 
zamestnanci závodu. Tak vznikla osa-
da pomenovaná Podbrezová, ktorá 
bola fabrickým sídlom novej pudlov-
ne a valcovne pod vrchom Brezová. 

Začiatkom júna toho istého ro-
ku začala aj výstavba štyroch ply-
nových pudlovacích pecí a dvoch 
zváracích pecí. V polovici októbra 
bol už postavený komín s výškou až 
dvadsaťšesť metrov, vodné kolesá 
pre čelné kladivo, valcovacia trať na 
hrudy a koľajnice, kanály k turbínam 
a transmisie. Bolo potrebné dokúpiť 
niektoré stroje a obsadiť miesta údrž-
bárov, kuričov, tehliarov, kováčov, 
zváračov a iných. Ak by sa počítalo 
s dvojzmennou prevádzkou, potre-
bovali 250 ľudí. Toľko ľudí sa však 
zohnať nepodarilo, no bolo ich dosta-

tok na spustenie bežnej prevádzky. 
V polovici novembra 1853 bolo do 
chodu uvedené ľavé krídlo podni-
ku – valcovacie zariadenie na lupy, 
čelné kladivo a dúchadlo. Po men-
ších opravách dúchadla začali 21. 
novembra vyhrievať pece, dymovody 
a ohrievače. O týždeň neskôr, 27. no-
vembra 1853 o jednej hodine v noci, 
začala tavba v štyroch pudlovacích 
peciach. Plynové pece sa rozžiarili na 
bielo. Daný efekt ešte nebol taký, ako 
sa očakávalo, pretože museli nastať 
úpravy na dúchadle a šúpatkách –  
počítalo sa s ďalšou tavbou o dva až 
tri dni. I napriek tomu, to bol veľký 
krok, za ktorým stálo mnoho preká-
žok, ale aj mnoho úsilia ich vyriešiť. 
Riadna prevádzka pudlovacej pece 
začala 1. decembra, no vzhľadom na 
tuhú zimu a opäť menšie problémy 
trvala len sedemnásť dní. Aj napriek 
veľkému úsiliu nebola výroba koľaj-
níc v roku 1853 rozbehnutá. Začala 
v júli nasledujúceho roku a navždy 
zmenila život pod vŕškom Brezová.  

Plán zariadenia haly valcovne v (Pod)Brezovej

Pri spaľovaní odpadov v domácich 
peciach, kotloch alebo na ohnisku v 
záhrade môže vznikať viac nebezpeč-
ných škodlivín a jedov, ako v kvalit-
nej spaľovni komunálnych odpadov 
(tým sa však spaľovní nechceme 
zastávať).

„Domácemu“ spaľovaniu hovoríme 
nedokonalé. Prebieha pri nízkych 
teplotách a za nedostatku kyslíka. To 
nestačí na úplné spálenie a rozklad 
škodlivých látok, pričom vzniká aj 
mnoho nových, ešte škodlivejších, 
napríklad  dioxínov. Domácnos   navy-
še na rozdiel opro   spaľovniam nie sú 

Odpady nepatria do ohňa

vybavené ani monitorovacími fi ltrač-
nými zariadeniami, ktoré zmierňujú 
nega  va spaľovania.

Málokto z tých, čo odpad v do-
mácnos   spaľuje, si uvedomuje, že 
tým sebe, svojim blízkym a susedom 
môže spôsobovať zdravotné problé-
my. Najviac ohrozené sú malé de  , 
tehotné ženy a starší ľudia. Škodlivé 
látky, ktoré pri spaľovaní vznikajú, 
neunikajú vysoko do atmosféry, ale 
neviditeľné dopadajú späť do blíz-
kos   miesta, kde sa spaľuje, späť na 
dom, na záhradu, na úrodu...končia 
v našej domácnos  , v našom jedle a 
v našom tele.
Aké škodlivé látky vznikajú pri spaľo-

Stanislav Čipka, Te

vaní nasledovných odpadov?
Guma (napr. pneuma  ky)

Oxidy síry dráždia dýchacie cesty. 
Do ovzdušia sa dostávajú sadze s ob-
sahom jedovatých a rakovinotvor-
ných polyaroma  ckých uhľovodíkov 
či dioxíny.
Drevotrieska, okná a starý nábytok
Z drevotriesky, pri ktorej výrobe sa 

používajú formaldehydové živice sa 
horením uvoľňujú fenoly – nepríjem-
ne zapáchajúce jedy so silným dráž-
divým účinkom. Horením náterových 
hmôt z nábytku a starých okien vzni-
kajú rôzne škodlivé látky i napríklad 
vysoko toxické polychlórové bifenyly, 
ktoré sú silne rakovinotvorné.
Viacvrstvový kombinovaný materiál

Tento materiál nie je obyčajný kar-
tón, ale tvorí ho niekoľko zlisovaných 
vrs  ev – papiera, polyetylénovej fólie 
a hliníka, ktorých spaľovaním unikajú 
do ovzdušia chlórorganické látky 
a ťažké kovy.

Papier
Najviac problema  cké je spaľovanie 

farebných letákov, časopisov, kriedo-
vých a voskovaných papierov. Tie mô-
žu znečis  ť ovzdušie ťažkými kovmi, 
dechtovými látkami, ale aj dioxínmi.

Biologický odpad (bioodpad)
Spálením biologického odpadu do-

slova vypúšťame do vzduchu organic-
ké hnojivo a meníme ho na škodlivé 
plyny. Lís  e, trávu a drevnú hmotu 
môžeme spoločne s bioodpadom 
z kuchyne (zvyšky jedál, odpad z čis-
tenia ovocia a zeleniny) kompostovať.



www.podbrezovan.skSTRANA 6 ČÍSLO 24/2018

Pondelok
Polievky: fazuľová kyslá, mrkvová s 
pórom, pečivo.
● Detvianska nátura, opekané zemia-
ky, uhorka ● Hovädzia roštenka ci-
gánska, tarhoňa, cvikla ● Kuracie ste-
hno so zeleninou, špenátové rezance 
● Šalát z čínskej kapusty s hroznom 
a jablkami, pečivo ● Ryžový nákyp ● 
Langoše s kečupom ● Bageta syrová 
● Ovocný balíček.

Utorok
Polievky: krúpková, údeninová, pe-
čivo.
● Pečené kačacie stehno, červená 
kapusta, knedľa ● Hovädzí guláš me-
xický, ryža, šalát ● Roľnícke zemiaky, 
uhorka ● Syrové tajomstvo, pečivo 
● Šéfovský šalát, pečivo ● Makový 
závin s jablkami, kakao ● Bageta 
Ape  to ● Mliečny balíček.

Streda
Polievky: prešporská, kelová s ryžou, 
pečivo.
● Bravčové stehno bra  slavské, ces-
tovina ● Hydinové ražniči, zemiaky, 
šalát ● Údené mäso, hrachová kaša, 
uhorka, chlieb ● Racio šalát, pečivo 
● Zapekané zemiaky s pórom ● Maxi 
buchta s orechovo-višňovou plnkou, 
vanilkový krém ● Bageta Gurmán ● 
Ovocný balíček.

Štvrtok
Polievky: kapustová s klobásou, fran-
cúzska, pečivo.
● Bravčové mäso na rasci, ryža, šalát 
● Hovädzie dusené, kôprová omáčka, 
knedľa ● Vyprážaná treska, zemiaky, 
šalát ● Windsorský šalát, pečivo ● 
Cestoviny s brokolicou a smotanovou 
omáčkou ● Zemiakové knedličky ču-
čoriedkové so strúhankou ● Bageta 
s kuracím mäsom ● Mliečny balíček.

Piatok
Polievky: morčacia, rascová s vaj-
com, pečivo.
● Vyprážaný bravčový rezeň, ze-
miakový šalát s majonézou ● Kura-
cie stehno s kuriatkovou omáčkou, 
cestovina ● Furmanské halušky ● 
Lahôdkový šalát, pečivo ● Dusená 
zelenina, volské oko ● Zapekané 
palacinky s tvarohom ● Bageta mo-
ravská ● Ovocný balíček.

Sobota
Polievka: sedliacka, pečivo.
● Kuracie prsia orientálne, ryža, šalát 
● Bravčový guláš segedínsky, knedľa 
● Bageta s pikantným mäsom.

Nedeľa
Polievka: pohronská, pečivo.
● Husárska roláda, zemiaky, uhorka 
● Morčacie soté na zelenine, sloven-
ská ryža, šalát ● Bageta Gurmán.

Z podkladov z internetu 
spracovala P. Motyčková

Jedálny lístok
3. – 9. 12. 2018

Jedálny lístok
10. – 16. 12. 2018

Pondelok
Polievky: držková, roľnícka, pečivo.
● Hovädzia pečienka sviečková, 
knedľa ● Bravčový rezeň na hubách, 
ryža, uhorka ● Zemiakové placky, 
zakysanka ● Pestrý cestovinový šalát 
● Kuracie rezančeky, zelená fazuľka 
s baby mrkvou ● Muffiny s čoko-
ládou, kakao ● Bageta Apetito ● 
Mliečny balíček.

Utorok
Polievky: mexická, bryndzová so strú-
haným cestom, pečivo.
● Pečené kuracie stehno, tarhoňa, 
kompót ● Hovädzí rezeň obaľovaný, 
zemiaky, šalát ● Šampiňóny na pap-
rike, cestovina ● Tlačenkový šalát, 
pečivo ● Zapekaná brokolica s tofu ● 
Buchty na pare s lekvárom, kakaová 
posýpka, kakao ● Bageta moravská ● 
Ovocný balíček.

Streda
Polievky: slepačia, brokolicová dán-
ska, pečivo.
 ● Kuracie prsia prírodné, zelenino-
vá ryža, šalát ● Bravčová pečená 
krkovička, kapusta, knedľa ● Ryba 
na vidiecky spôsob, zemiaky, šalát ● 
Horehronský syrový šalát, pečivo ● 
Plnené hovädzie mäso, zeleninová 
obloha ● Šišky s nutelou, kakao ● 
Bageta Gurmán ● Mliečny balíček.

Štvrtok
Polievky: gulášová, krupicová so 
zeleninou, pečivo.
● Vyprážané kuracie stehno, zemia-
ková kaša, uhorka ● Jelenie ragú 
s brusnicami, cestovina ● Plnená 
hlávková kapusta, knedľa ● Študent-
ský šalát, pečivo ● Hubové rizoto, 
uhorkový šalát ● Kysnutý koláč mar-
huľový, kakao ● Bageta syrová ● 
Ovocný balíček.

Piatok
Polievky: hŕstková, bulharská, pečivo.
● Hovädzí guláš debrecínsky, knedľa 
● Morčacie prsia plnené špenátom a 
syrom, ryža, šalát ● Štefanská sekaná 
pečienka, zemiakový prívarok, chlieb 
● Grécky šalát, pečivo ● Pečená 
ryba s bylinkami, mexická zelenina 
● Rezancový nákyp s tvarohom a 
jahodami ● Bageta s kuracím mäsom 
● Mliečny balíček.

Sobota
Polievka: slovenská hubová, pečivo.
● Bravčový rezeň s pečeňou, zemia-
ky, šalát ● Goralská pochúťka, cesto-
vina ● Bageta moravská.

Nedeľa
Polievka: zeleninová, pečivo.
● Bravčové stehno hamburské, 
knedľa ● Kuracie prsia s horčicou, 
ryža, uhorka ● Bageta Ape  to.

Revolúcia evolúcie ľudského tela

Dlhá vývojová cesta dnešného člo-
veka začala na prelome druhohôr 
a treťohôr, v dobe približne pred 
75 miliónmi rokov. Tak ako každý 
živočích, aj človek počas vekov 
prechádzal zložitými premenami. 
Môžeme hovoriť o dvoch etapách 
premien – hominizácia (poľudšťo-
vanie) a sapientácia (zmúdrenie).

Hlavnými prejavmi hominizácie je 
zmena stavby tela. Vzpriamovanie 
tela a zmeny v tvare nôh a panvy, 
zdokonaľovanie stavby horných 
konča  n a ich uvoľňovanie na prá-
cu, splošťovanie tváre, zväčšovanie 
mozgu, vyklenu  e mozgovej čas   
lebky a zmeny v tvare chrupu. Do 
tohto obdobia môžeme zaradiť ra-
mapiteka, australopiteka a aj rod 
človeka, konkrétne človeka zručné-
ho a človeka vzpriameného. 

Termínom sapientácia sa označuje 
prechod od človeka vzpriamené-
ho k človeku rozumnému. Väčšina 
týchto zmien sa týka samotnej lebky 
a mozgu, ale viditeľné boli aj zmeny 
konča  n, chrb  ce a panvy. Najdôle-
žitejšie z nich sú rozvoj mozgových 
pologúľ a ich kôry, zvýšenie čela, 
skrátenie zubných oblúkov, zmenše-
nie nadočnicového valu a dokonalé 
vzpriamenie tela. Do tejto etapy 
evolúcie patrí rod človek, konkrétne 
človek rozumný, ktorý sa delí na 
človeka neandertálskeho a človeka 
rozumného dnešného. 

Akí sme starí? 
Najstaršie nálezy človeka rozum-

ného dnešného majú vek až 34  síc 
rokov. Vedci určili vek na základe 
pozostatkov, ktoré objavili a zis  li, 
že telesná stavba sa od dnešných 
ľudí prakticky vôbec nelíši. O ich 
zručnosti svedčia nástenné maľ-
by a plastiky z kostí a mamutích 
klov. V minulos   sa človek rozumný 
dnešný živil lovom, ale aj rastlinnou 
potravou, staval si obydlia či zhoto-
voval odev. 

Ako bude evolúcia 
pokračovať ďalej?

Evolúcia je proces, ktorý nevieme 
zastaviť a „beží“ neustále. Môžeme 
ju skúmať jedine spätne. Napriek 
tomu, že civilizované ľudstvo ešte 
neexistuje tak dlho, aby sme badali 
extrémne zmeny, nejaké tu predsa 

len sú. Je to naša výška a veľkosť zu-
bov. Ľudia pred pár stovkami rokov 
boli oveľa menší, ako dnes. To isté 
platí o našich zuboch. Je vedecky 
podložené, že dochádza k zmenšo-
vaniu zubov, nakoľko stravu tepelne 
upravujeme a je ľahšie stráviteľná. 

Väčšia hlava
Rozvoj mozgu kráča ruka v ruke 

s našou výživou. Existuje predpo-
klad, že v budúcnos   bude náš mo-
zog ešte väčší, ako je dnes a tým 
pádom sa zväčší aj naša hlava. 
Takýto príklad už raz v minulosti 
bol, kedy mozog australopiteka je 
porovnateľne menší, než mozog 
dnešného človeka. Tvar hlavy bol 
 ež upravený.

Čo je pre nás zbytočné?

Zuby múdros   
Kedysi slúžili na mechanické spra-

covanie potravy, no v dnešnej dobe, 
keď je strava ľahšie stráviteľná, sa 
stávajú takmer zbytočnými. Osmič-
ky, alebo takzvané zuby múdros  , 
nám častokrát spôsobujú problémy 
a väčšina ľudí si ich dá radšej od-
strániť. Pozoruhodné a zároveň aj 
vedecky dokázané je, že niektorým 
ľuďom osmičky ani nenarastú – nie-
lenže sa „neprerežú“, ale nie sú ani 
v zubnom oblúku.

Appendix
V súčasnos   je slepé črevo v našom 
tele úplne zbytočné, pretože sa v 
našej strave nenachádza vysoká 
hladina celulózy. Produkuje enzýmy, 
ktoré umožňujú rozklad celulózy, 
takže väčšie využi  e má pri bylino-
žravcoch. Dnes slúži ako zásobáreň 
telu prospešných baktérií, ktoré 
zlepšujú tráviaci systém. Tie si však 
telo vie vytvoriť aj inde. 

Malíček na nohe
Najmenší prst na nohe nemá so 

vzpriamenou polohou tela a dvoj-
nohou chôdzou žiadny súvis. Ke-
dysi našim predkom napomáhal 
pri šplhaní, keď ešte žili na stro-
moch. Časom svoju funkciu stra  l 
a dokonca sa zdá, že je niekedy na 
príťaž – každý azda vie, aká bolesť 
je zakopnúť ním o nejaký predmet. 
Za  aľ však neexistuje žiadna štúdia, 
ktorá by potvrdila jeho postupné 
zmenšovanie. 

Ochlpenie
Odjakživa nás chránilo hlavne pred 

slnkom či zimou a zároveň chránilo 
kožu pred patogénmi. Postupným 
zaodievaním pomaly strácalo na 
význame, no nezmizlo úplne. Je-
ho hlavnou funkciou stále ostala 
ochrana kože pred patogénmi. Vlasy 
na našej hlave sú zase kvôli tomu, 
pretože z hlavy uniká najväčší podiel 
tepla z nášho tela. 

Vomeronazálny 
(Jacobsonov) orgán

Aj v našom čuchovom systéme sa 
nachádza evolučný pozostatok. Vo-
meronazálny alebo Jacobsonov or-
gán majú okrem ľudí aj iné cicavce, 
obojživelníky a plazy, no my ho na 
rozdiel od ostatných živočíchov už 
nemáme funkčný. Zvieratá vďaka 
tomuto orgánu dokážu detego-
vať feromóny, no my túto činnosť 
už nevykonávame. Existuje pred-
poklad, že tým, že úplne nezanikol, 
môže v istom štádiu evolúcie svoju 
funkciu opäť nadobudnúť. 

Kostrč
Pozostatok nášho chvosta sa evo-

lučne stra  l už u gibonov, ľudoopy 
žiadny chvost nemali. 

Husia koža 
Takzvaná husia koža sa u človeka 

prejavuje, keď mu je napríklad zima, 
alebo má strach, či naopak pociťuje 
radosť – koža reaguje na špecifi ckú 
situáciu. Kedysi bola spojená aj 
s agresiou, kedy v tom čase ešte 
veľké ochlpenie u našich predkov 
spôsobilo, že boli op  cky väčší, na-
príklad pri stretoch s iným tvorom. 
Plnila akoby ochrannú úlohu. Toto 
dodnes pla   u zvierat. 

Existujú aj ďalšie „nadbytočné 
veci“ na našom tele, ako napríklad 
tre  e viečko, ktoré kedysi viac chrá-
nilo oko, trojuholníkový sval na bru-
chu, ktorý pripomína pozostatok 
„vrecka“, či mandle, ktoré sú síce 
ochrannou líniou tela pri ochrane 
tráviaceho traktu pred patogénmi, 
známe sú skôr tým, že sú náchylné 
na infekcie a zápaly. Veľa ľudí ich 
má vyoperované a vieme žiť aj bez 
nich.

Evolúcia je ovplyvňovaná obrov-
ským množstvom faktorov, me-
dzi ktoré nepatrí len zmena klímy 
a proces adaptácie, ale veľkú časť 
zohrávajú aj výdobytky, vynálezy či 
liečivá. Kam sa evolúcia posunie má 
v značnej miere ľudstvo vo svojich 
rukách.

Čo sa pre nás časom stane zbytočné? 
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Spomienky 
„Sú chvíle, ktoré ťažko prežívame, 
sú okamihy, na ktoré  síckrát spo-
míname.“
V novembri si pripomenieme druhé 
smutné výročie odvtedy, ako nás 
navždy opus  la naša kolegyňa 

Vierka KOŠÍKOVÁ z Brezna.
Kto ste ju poznali, venujte jej spolu s nami  chú 
spomienku.
S láskou a úctou spomínajú kolegyne

...
„Tá rana v srdci bolí a zabudnúť 
nedovolí. Prázdny je dom, smútok 
v ňom, zostala nám len bolesť a spo-
mienka v ňom.“
Dňa 29. novembra sme si pripome-
nuli pätnásť rokov, čo nás navždy 
opus  l náš drahý otec, starý a prastarý otec

Vojtech REIS z Brezna.
S láskou a úctou spomínajú dcéry s rodinami

...
Dňa 8. decembra si pripomenieme 
prvé smutné výročie odvtedy, ako 
nás opus  la 

Alena SMOLCOVÁ z Michalovej.  
S láskou a úctou spomínajú manžel, 
dcéry a syn s rodinami

...
„Len zapálenú sviečku z lásky   na 
hrob môžem dať, spokojný spánok 
  priať, modlitbu  chú odriekať a s 

bolesťou v srdci navždy spomínať.“
Dňa 13. decembra uplynie päť rokov 
odvtedy, ako nás navždy opustil 
milovaný manžel

Ladislav SLIVKA z Hornej Lehoty.
S láskou a úctou spomína manželka a ostatná 
rodina

...
Dňa 13. decembra uplynie desať ro-
kov, čo nás navždy opus  l náš drahý 
manžel, otec, starý a prastarý otec 

Jozef CVACHO z Dolnej Lehoty.
Kto ste ho poznali, venujte mu  chú 
spomienku. 
S láskou a úctou spomína manželka, syn a dcéra 
s rodinami

...
 „Aj keď už nie je medzi nami, v na-
šich srdciach stále žije s nami. Stále 
nám chýbaš.“ 
Dňa 16. decembra si pripomenieme 
trinásť rokov úmr  a nášho milované-
ho manžela starého a prastarého otca

Otakara BREJZU z Piesku.
Spomíname celá rodina 

...
Dňa 23. decembra uplynie deväť 
rokov odvtedy, ako nás náhle opus  l 
milovaný manžel, zať a brat

Róbert SOJAK z Brezna, 
Mazorníkova.

S láskou spomína manželka Anna 
a ostatná rodina

...
„Neplačte nado mnou, len  chý sen 
mi prajte, len spomienku si na mňa 
v srdci uchovajte.“
Dňa 29. decembra si pripomenieme 
tre  e smutné výročie odvtedy, ako 
nás navždy opus  l náš milovaný  

Miroslav ŠKODA z Brezna, Mazorníkova.
S láskou a úctou spomína a za  chú spomienku 
ďakuje smú  aca rodina

Výrazný úspech dosiahli v prebiehajúcej 
sezóne starší žiaci FK Železiarne Pod-
brezová U-15 pod vedením hlavného 
trénera Daniela Valacha. Po základnej 
časti, ktorá pozostávala z jedenástich 
kôl, obsadili naši hráči 4. miesto v tabuľ-
ke I. ligy starších žiakov – skupina stred 
a zabezpečili si postup do nadstavbo-
vej čas   medzi najlepších osem  mov 
stredného a východného Slovenska. 

Pekný úspech si zaistili hráči ročníka 
narodenia 2004 ziskom 18 bodov za päť 
výhier a tri nerozhodné výsledky. Rozho-
dujúci postupový bod získali na ihrisku 

Starší žiaci U-15 s postupom do nadstavbovej časti

V 10. kole Interligy vycestovali naši hráči 
na dráhy Veľkého Šariša a s prehľadom 
získali ďalšie body do interligovej tabuľky. 
Po víťazstve 6:2 bol rozdiel v kolkoch 259. 
Šarišania získali dva body, z toho Fol  n 
(584) len vybodoval na sety (3:1) nášho 
Nemčeka (602). Pekné výkony stálych 
opôr Zavarka, Tepšu a Kunu len podčiar-
kujú dominanciu ŠK Železiarne Podbre-
zová v súťaži. Potešujúci je narastajúci 
výkon Pašiaka, ktorý po minulotýždňo-
vých 606 v extralige a 629 v Piešťanoch 
v Slovenskom pohári potvrdil aj v Šariši 
chuť do hry.

ŠK Železiarne Podbrezová: Zavarko 691, 
Tepša 647, Pašiak 630, Vadovič 592, Kuna 
651 a Nemček 602 – celkovo 3813:3554

Extraligové 10. kolo mužov znamenalo 
prvú prehru nášho „áčka“. Na zložitých 
dráhach Lokomo  vy Vrútky sme získali len 
jediný bod (Tomka 645). Napriek prehre je 
však „áčko“ na prvom mieste v tabuľke.

ŠK Železiarne Podbrezová „A“: Bal-
co 524, Tomka 645, Dziad 596, Kyselica 
584, Kozák 608 a Štefančík 586 – celkovo 
3543:3662 pre Vrútky.

Žiaľ, aj ženy ŠK Železiarne Podbrezová 
ťahali v 10. kole za kratší koniec. Na novej 
kolkárni v Bra  slave podľahli o 4 kolky ZK 
Apollo Bra  slava 4:2. Diabelková po zrane-
ní ešte len ladí formu a Ďuricovej sa darí 
momentálne o niečo menej. Najlepšou 
hráčkou zápasu bola naša Machálková 

Ing. Patrik Müller

Ing. Pavol Kühnel

v Rimavskej Sobote, kde remizovali 0:0.
Tréner Daniel Valach: „Tento zápas bol 

pre nás skúškou, v ktorej sme v koneč-
nom dôsledku obstáli. Tento fakt ma teší 
hlavne kvôli chlapcom, ktorí si za svoj 
prístup a snahu tento, možno maličký, no 
úspech, zaslúžili. Hoci víťazstvo by bolo 
sladšie, som rád, že po slzách prepukla 
v šatni veľká radosť. Čo sa týka výkonu, 
určite nebol oslnivý, no na druhej strane, 
bol zodpovedný. Určite sme boli lepším a 
dominantnejším  mom, škoda len predfi -
nálnej a fi nálnej fázy, ktorá mala byť urči-
te dôraznejšia a sebavedomejšia. Možno 
by nám vtedy viac prialo aj šťas  e, ktoré 
nám v jednej „tutovej“ situácii ukázalo 

až príliš krutú tvár. Chalani to však, opa-
kujem a zdôrazňujem, zvládli, a odo mňa 
si zaslúžia absolutórium. Všetci, vrátane 
tých, ktorí museli zostať len doma.“

V nadstavbovej čas   sa hráči Podbrezo-
vej stretnú dvojkolovo so štyrmi najlep-
šími  mami z východnej skupiny a tromi 
konkurentmi zo stredného Slovenska. 
Priamou konfrontáciou s mládežníckou 
špičkou dostávajú mladí hráči možnosť 
posúvať sa vpred a pripraviť sa na pre-
chod do celoslovenskej ligovej súťaže-
mladšieho dorastu. V nadstavbových 
dueloch prajeme zverencom trénerského 
dua Valach – Klusaček veľa tímových 
úspechov.

Z kolkárskych dráh
(568). Po 10. kole sme však klesli až na 
tre  u priečku extraligy a obhájiť  tul bude 
len veľmi ťažké.

ŠK Železiarne Podbrezová: Diabelková 
487, J. Poliaková 547, Machálková 568 a 
Ďuricová 490 – celkovo 2096:2092.

Zápas 1. ligy východ ŠK Železiarne Pod-
brezová B – TJ Tatran Spišská Nová Ves 
B mohol spokojne skončiť aj našim víťaz-
stvom 6:2, avšak nestalo sa a družstvá sa 
rozišli s remízou 4:4. Kuchárová (Tatran, 
583) si ukradla bod od nášho Švantnera na 
poslednej dráhe a Herichovi chýbalo  ež 
len 6 kolov na získanie bodu pre družstvo. 
Za Tatran nastúpili aj naše dve ženské hráč-
ky, ktoré získali po bode – Klubertová 558 
a Tranová 562.

ŠK Železiarne Podbrezová „B“: Skalošová 
568, Bánik 568, Švantner 582, Bábelová 
537, Malček 539 a Herich 517 – celkovo 
3311:3289.

Naše „céčko“ na dráhach TJ Slavoj Veľký 
Šariš malo takisto „čiernu sobotu“ a pri-
nieslo zo Šariša tesnú prehru 4,5:3,5. Nepo-
mohli ani pekné výkony Tomáša a Michala 
Dilského a chýbajúcich 21 kolkov rozhodlo.

ŠK Železiarne Podbrezová „C“: Poliak 
528, Babčan 505, Dilský Michal 580, Mihok 
536, Dilský Tomáš 578 a Figura 568 – cel-
kovo 3317:3296.

„Céčko“ je na 4. mieste a „béčko“ na 6. 
mieste v tabuľke 1. ligy východ.

V 12. kole dorasteneckej ligy východ sa 
odohralo derby medzi našimi dvomi druž-
stvami. Áčko nepripustilo prekvapenie, 

čím si pripísalo ďalšie dva body do tabuľky, 
ktorú za  aľ vedie s lepším priemerom pred 
Fiľakovom. V zápase viacerí hráči predviedli 
pekné výkony – najlepší predviedol hráč 
„béčka“ Mar  n Bizub (582).

ŠK Železiarne Podbrezová „A“: Malček 
581, F. Bánik 580, N. Poliaková 491 a Mó-
cová 532.

ŠK Železiarne Podbrezová „B“: Lopušná 
515, Bizub 582, Soják 528 a M. Bánik 501.

V Slovenskom pohári sa odohralo pred-
kolo, kde nastúpili dve naše družstvá. „A“ 
družstvo si suverénne poradilo v odvete s 
Piešťanami 6:0 a „B“ v prvom zápase pora-
zilo súpera zo Starej Turej 5:1. „Áčkári“ tak 
už postúpili do hlavnej súťaže, „béčkari“ si 
musia postup ešte potvrdiť v silvestrovskej 
odvete u súpera.

Najlepším výkonom za „A“  m sa pred-
stavil Tomáš Pašiak (640), keď svojmu 
súperovi nadelil 108 kolov. Aj ostatní naši 
hráči prekročili šesťstovku a tak Piešťan-
ci odchádzali s devastujúcou prehrou 
2502:2213.

ŠK Železiarne Podbrezová „A“: Pašiak 
640, Dziad 617, Balco 616 a Kozák 629.

V béčku vynikol výkon Bystríka Vadoviča 
(634), keď aj napriek zaváhaniu na prvej 
dráhe nadelil Hochelovi skoro stovku. 
Poliak s Kriváňom ukontrolovali svoje ví-
ťazstvá, Babčana aj napriek vyššiemu číslu 
(572:561) vybodoval na sety Sadloň 1:3.

ŠK Železiarne Podbrezová „B“: Poliak 
560, Vadovič 634, Kriváň 579 a Babčan 
572 – celkovo: 2345:2204.

I N Z E R Á T
Predám domáce tkané koberce 1,20 €/bm. 0902 619 261 
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Z podkladov zpfutbal.sk spracoval T. Kubej

Po vypadnutí v pohári sa nám nedarilo ani v lige

V Slovna   Cup-e sme skončili svoju púť v osemfi nále, kde nás zastavila Trnava.  Foto: A. Nociarová

V. Zavarko podal najlepší výkon zápasu.  Foto: I. Kardhordová Richard Ludha patrí k oporám staršieho dorastu FK Železiarne Podbrezová

Góly: 5. Grendel, 27. Yilmaz.
V osemfi nále Slovna   Cup-u sme 

privítali v Zelpo aréne futbalistov 
Trnavy. Už v piatej minúte sa hos  a 
dostali do vedenia, keď po zlej rozo-
hrávke na hranici vlastnej šestnástky 
vystihol prihrávku jeden z hráčov 
hostí, prihral voľnému Grendelovi 
a ten popod brankára Drobnjaka 
otvoril skóre. V 24. minúte Grendel 
zahrával z pravej strany nebezpečný 
priamy kop, ktorý náš brankár vyra-
zil. O tri minúty sa už stav menil, v 
strede ihriska prehral súboj stopér 
Bartoš s hosťujúcim Yilmazom, ktorý 
sa potom rú  l sám na našu bránu a 
presnou strelou k tyči zvýšil na 0:2. 
Železiari pohrozili v 33. minúte, keď 
z pravej strany prudko odcentroval 
Leško, no na jeho prihrávku útočníci 
nedosiahli. V závere polčasu mal ešte 
možnosť z priameho kopu opäť Gren-
del, tentokrát jeho strela mierila tes-
ne vedľa. V úvode druhého polčasu 
po druhej žltej karte nútene opus  l 

ihrisko Breznanik, no napriek tomu 
sme sa snažili zmeniť vývoj zápasu. 
V 50. minúte po rohu Leška lopta 
prešla cez celú päťku, ale Chudý ne-
musel zasahovať. V 68. minúte sa do 
najväčšej šance domácich dostal Vo-
ško, no osamotený z pia  ch metrov 
hlavou mieril nad bránu. Následne 
spoza šestnástky prudko vypálil Ob-
ročník, ale Chudého neprekvapil. V 
77. minúte po priamom kope Leška 
sa k zakončeniu dostal Bartoš, ale 
mieril tesne vedľa. Z postupu do 
štvrťfi nále Slovna   Cup-u sa tak tešili 
hos  a z Trnavy.

FK Železiarne Podbrezová: Drob-
njak – Viazanko, Bartoš, Podstavek, 
Mojžiš, Baran (46. Bernadina), Ob-
ročník, Breznanik, Sedláček, Leško, 
Mikuš (46. Voško).

FC Spartak Trnava: Chudý – Kulhá-
nek, Grendel, Yilmaz, Čonka (74. 
Janso), Tóth, Rada (62. Skhirtladze), 
Malecki (86. Miesenboeck), Lupták, 
Jirka, Greššák.

FK Železiarne Podbrezová 
– FC Spartak Trnava 0:2 (0:2)

Gól: 18. Paixao da Silva.
Fortuna liga pokračovala 16. kolom, 

v ktorom sme sa stretli s posledným 
celkom tabuľky FC ViOn Zlaté Mo-
ravce – Vráble na ich pôde. V úvode 
zápasu boli aktívnejší domáci, na 
niekoľko minút sa dokázali natlačiť 
pred našu bránu, no rezultovali z 
toho len dva strelecké pokusy, ktoré 
mierili nad bránu Kuciaka. Železiari si 
vytvoril veľkú šancu v 7. minúte, keď 
Leško našiel v šestnástke hos   Voška 
a jeho strela skončila na bočnej sie   
Krnáčovej brány. Prvý gól zápasu 
padol v 18. minúte, kedy otrasený 

Slovenská futbalová reprezentácia 
hráčov do devätnásť rokov odo-
hrala posledný duel v aktuálnom 
kalendárnom roku. Zverenci trénera 
Alberta Rusnáka si 19. novembra 
zmerali sily s talianskymi rovesník-
mi v meste Recana  . Domáci výber 
podľahol našim reprezentantom 2:4. 
K výhre slovenských mladíkov pro   
silnému súperovi z Talianska prispel 
aj náš brankár Richard Ludha, ktorý 
odchytal celý zápas.

Richardovi sme po víťaznom repre-
zentačnom stretnutí položili zopár 
otázok:
Ako sa   chytalo v zápase s Talian-
skom a ako si vnímal atmosféru na 
štadióne?

- Bol to výborný zápas, v ktorom 
sme zvládli úvod a strelili hneď dva 
góly. Taliani začali diktovať tempo hry 
až niekedy v polovici prvého polčasu, 
kedy sa dostali aj do zaujímavých prí-
ležitos  . Trochu smolne som dostal 
gól z prvej strely na bránu, ale potom 
som to napravil dobrým zákrokom 
a odvtedy sa mi chytalo výborne. V 

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

Obročník ostal ležať na trávniku, no 
hra pokračovala a k lopte sa dostal 
Ewerton Da Silva, ktorý prízemnou 
umiestnenou strelou spoza šest-
nástky skóroval na 1:0. V závere 
polčasu sa k zakončeniu dostali aj 
naši futbalisti, no tečovaná strela 
Obročníka v 44. minúte Krnáča ne-
prekvapila. V druhom polčase sme 
sa snažili minimálne o vyrovnanie, 
no šance Voška aj priame kopy Leška 
bezpečne vyriešil brankár Krnáč. V 
závere polčasu ešte pohrozil po rohu 
Bernadina, ale jeho hlavičku nes  hol 
pred brankárom tečovať Bartoš. 

Domáci sa tak tešili po takmer troch 
mesiacoch z plného bodového zisku.

Marek Fabuľa, tréner Podbre-
zovej: „Obidve mužstvá očakávali 
veľmi ťažký boj, čo sa aj potvrdilo. 
Hralo sa o jeden gól, ktorý sa po-
darilo streliť domácim. Na situáciu 
pred gólom sa musím pozrieť, kedy 
Obročník dostal úder do hlavy, ale 
dúfam, že bude v poriadku.“

FC ViOn Zlaté Moravce – Vráble: 
Krnáč – Čögley, Banovič, Práznovský, 
Chren – Brašeň, Richtárech, Karlík, 
Dimitrijevič (81. Duga) – Paixao da 
Silva (89. Udeh) – Švec (69. Urgela).

FK Železiarne Podbrezová: Kuciak 
– Magda, Podstavek, Bartoš, Mojžiš 
– Viazanko (68. Lepieš), Obročník, 
Sedláček, Leško – Bernadina, Voško 
(68. Mikuš).

T. Kubej 
noviny@zelpo.sk

Brankár Ludha prispel 
k víťazstvu nad Talianskom

takej atmosfére, aká bola na našom 
zápase, je radosť hrať futbal. Aj keď 
to boli Taliani, ale spravili super at-
mosféru a bol to určite najlepší zápas 
v mojej kariére.
S akými ambíciami ste šli ako muž-
stvo do zápasu? Povedal by si pred 
jeho začiatkom, že dokážete streliť 
Talianom až štyri góly?

- Ako do každého zápasu, tak aj 
do tohto sme šli s cieľom vyhrať. Po 
nevydarenej kvalifi kácii sme si chceli 
napraviť chuť a náladu víťazstvom a 
ukončiť rok pekne. To, že im dáme 
štyri góly, nečakal asi nikto, ale všetky 
góly boli zaslúžené a pri väčšom šťas   
sme mohli dať kľudne ešte ďalšie dva. 
Štyri však nakoniec stačili. So srdcom 
a túžbou vyhrať sme to zvládli a za 
stavu 2:3 sa nám v závere podarilo 
ešte dať gól a zabezpečiť si cenné 
víťazstvo.
Aký je tvoj futbalový sen? Čo by si 
chcel vo svojej kariére dosiahnuť?

- Som ako každý mladý hráč a mám 
 e najvyššie ciele a ambície, naprí-

klad hrať Ligu majstrov či Majstrov-
stvá sveta. To by chcel asi každý. Ale 
momentálne je môj najväčší cieľ chy-
tať Fortuna ligu.

V sobotu, 24. novembra, sa odohrali 
prvé zápasy nového ročníka Ligy maj-
strov v kolkoch. Podbrezovské družstvá 
mali vyžrebovaných elitných súperov, 
ženy z Nemecka a muži z Rakúska. Tre-
ba povedať, že v Podbrezovej sa hrali 
svetové kolky.

Na domácich dráhach síce ženy pod-
ľahli Schrezheimu 3:5, ale pri dobrej 
konštalácii v odvete existuje šanca na 
postup. Muži zvíťazili 5,5:2,5. Do Orthu 
si tak vezú pohodlný náskok. Odvety sa 
odohrajú 8. decembra na dráhach našich 
súperov. 

ŠK Železiarne Podbrezová – KC Schre-
zheim 3:5 (3533:3579)

V prvej trojici za Podbrezovú nastúpili 
Skalošová, Poliaková a Tranová. Po vý-
bornom výkone, keď Poliaková „udrža-
la“ papierovo najlepšiu hráčku Nemiek 
Schneiderovú, sme síce prehrávali na 
body 1:2, ale len rozdielom 18 bodov. 
Skalošovej nepomohla ani šesťstovka 
keď Barthová sa vyšvihla zásluhou tretej 
dráhy (172) až na 620. Tranová hrala 
pokojne a s prehľadom si poistila bod 
pre družstvo.

Druhá trojica začala svoje duely tro-
chu rozpačito. Machálková sa chvíľu 
hľadala, po dvoch dráhach bolo 1:1, ale 
v závere vybojovala vzácny bodík o dva 
koly (590:588). Klubertová okrem prvej 
dráhy po celý čas ťahala za kratší koniec 
a Sauberovej ponúkla hladké víťazstvo. 
Ďuricová prvé dve dráhy darovala súper-

Muži víťazne, ženy tesne prehrali
Ing. Pavol Kühnel ke, ale v záverečných dvoch nahrala 320 

a Nemku porazila o 2 kolky najlepším 
výkonom družstva (606). Naše dievčatá 
predviedli skvelý výkon a nemeckým vi-
cemajsterkám boli viac ako vyrovnaným 
súperom. 

ŠK Železiarne Podbrezová: Skalošová 
601, Poliaková 586, Tranová 583, Machál-
ková 590, Klubertová 567 a Ďuricová 606.

ŠK Železiarne Podbrezová – KSV Union 
Orth an der Donau 5,5:2,5 (3712:3650)

Vadovič v prvej trojici dostal za sú-
pera najväčšiu hviezdu hostí. Tak to aj 
vyzeralo na dráhach, keď náš kolkár 
nedokázal odolať tlaku Zatschkowitscha 
(668) a na výsledkovej tabuli bol rozdiel 
78 kolkov a 4:0 pre Rakúšana. Tepša 
celý zápas hľadal recept na Veselého. 
Podarilo sa mu vyhrať, 
žiaľ, iba jednu dráhu a 
v závere bol rozdiel -31 
bodov. Jediný bod pre 
družstvo priniesol súboj 
Tomku s Rathmayerom. 
Prvé dve dráhy si ukoris  l 
Tomka, druhé dve vyhral 
jeho súper, ale ani záve-
rečný tlak mu nestačil a 
podľahol o jediný bod 
Tomkovi. Stav 2:1 pre Ra-
kúšanov.

Pred druhou našou tro-
jicou bola náročná úloha, 
s  ahnuť manko 108 kol-
kov. Po dvoch dráhach 
bol stav na kolky zrovna-
ný a po tretej dráhe sme 

už viedli o 58 kolkov. Konečný rozdiel sa 
ustálil na 62 pre Podbrezovú. Podbrezov-
ská opora Vilmoš Zavarko „načal“ Jozefa 
Rathmayera už na prvej dráhe (187:149) 
a toho aj hos  a po šesťdesiatke vystrie-
dali za Brandtnera. Ten však nezaujal 
a náš hráč ďalej valcoval a s kontom 527 
začínal poslednú dráhu – tá sa zastavila 
na skvelom výsledku 681, čo bol najlepší 
výkon zápasu. Kuna s prehľadom spraco-
vával Kratochvíla a po troch dráhach (3:0) 
bolo o bode rozhodnuté. Erik skončil na 
622, plus 50 kolkov. Nemček sa rozišiel 
so súperom remízou 0,5:0,5, keď obaja 
nahrali po 610 kolkov. Muži tak potvrdili 
úlohu favorita a veríme, že odveta nebu-
de prekážkou v postupe do ďalšieho kola.

ŠK Železiarne Podbrezová: Vadovič 
590, Tepša 605, Tomka 604, Zavarko 681, 
Kuna 622 a Nemček 610.


