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Z obsahu čísla
vyberáme:
Zamestnanec
je pre nás dôležitý
Záver roka je v Železiarňach
Podbrezová, okrem iného,
spájaný aj s odmeňovaním
vernosti. Tohtoročných jubilantov, ktorí vo fabrike odpracovali nepretržite tridsať
rokov, sa 21. decembra 2018
stretlo šesťdesiatjeden. Táto
tradícia trvá od roku 2010 a
za ten čas bolo odmenených
viac než tisíc zamestnancov.
Železiarne Podbrezová

čítajte na strane 2

ŽP VVC

V predposledný novembrový
deň navštívili ŽP VVC s.r.o.
hostia z Akademie Górniczo-Hutnicza (AGH) im. Stanisława Staszica v Krakove,
v zastúpení Janusz Krawczyk,
dr. hab. inž.; Rafał Dziurka,
dr. inž. a prof. Tomasz Śleboda, dr. hab. inž. Tento deň
bol výnimočný tým, že bola
prezentovaná konkrétna výskumná činnosť.
ŽP roup

čítajte na strane

Novoročná anketa s
vedúcimi odborov a
prevádzkarní
Pohľad na areál Ski Tále objektívom A. Nociarovej

Prihovára sa vám Ing. Vladimír Soták, predseda Predstavenstva
a generálny riaditeľ ŽP a.s.

Verím, že rok 2019 bude pre našu
spoločnosť úspešným a bude sa nám dariť
Vážení spolupracovníci,

hospodárskych výsledkov.
Verím, že rok 2019
bude pre našu spoločnosť úspešným a
bude sa nám dariť.
To, čo počúvame
naokolo, čo sa deje
vo svete, na európskych a svetových trhoch a to, čo sa deje
vo svetovej politike,
môže mať vplyv aj
na

dovoľte, aby som vás na začiatku roka 2019 čo najsrdečnejšie
pozdravil. V roku 2018 sme splnili všetky úlohy, ktoré vyplývali z nášho obchodného a finančného plánu. Ďakujem všetkým,
ktorí ste sa o to pričinili. Ďakujem výrobným prevádzkarňam,
obchodníkom, ekonómom, personalistom, dcérskym a obchodným spoločnostiam
a
ostatným,
Som presved- získavanie záktorí sa na
nich vo výčený, že sa nám tech- kaziek v roku
2019. Uvidírobnom renicky
aj
technologicky
me, ako budú
ťazci podieľali.
podarí posunúť ešte v praxi premietnuté reči
O tom, že
ďalej,
aby
Železiarne
okolo možných
sme dosiahli
veľmi dobré Podbrezová aj naďalej f i n a n č n ý c h
kríz. Som prehospodárske výsledky zostali špičkovým sve- svedčený, že
svedčí aj fakt, tovým výrobcom, ktorý pozitívny vývoj bude v naže sme vyplana trhu ponúka kvalitu, šej spoločnosti
tili našim zamestnancom čo najlepší servis a aby pretrvávať niekoľko nasleduhistoricky
júcich rokov.
aj
naša
komunikácia
s
najvyššie odMusíme
sa
meny.
bankami pretrvávala však pripraviť
Do nového
aj na to, že buna dobrej úrovni.
roku vám prademe musieť
jem
hlavne
hľadať nových
veľa zdravia,
o d b e r a t e ľ o v,
šťastia, osobísť
do
menších
zákaziek
a strážiť
ných úspechov a dobrú pohodu
si
náklady
a
nákladový
vzorec.
vo vašich rodinách a pracovných kolektívoch, aby sme mohli Len tak totiž môžeme byť opäť
hodnotiť mesiac za mesiacom a úspešní.
hovoriť o dosahovaní kladných

“
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Vážení spolupracovníci,
v závere roka sme
absolvovali vo valcovni rúr a v oceliarni opravy. Verím, že
po technicko-technologickej stránke
je spoločnosť dobre
pripravená na to,
aby mohla plniť nielen výrobné, ale aj
všetky ostatné úlohy. Som presvedčený, že dobré veci sa
nám podarí presadiť aj smerom
k vláde Slovenskej republiky.
Predstavenstvo sa snaží tlačiť
na zníženie odvodového zaťaženia pre zamestnancov. Snažíme sa vytvoriť si pozíciu, aby

nám vláda v najbližších piatich
rokoch prispela na investície,
ktoré chceme zrealizovať vo
výške šesťdesiatpäť miliónov
eur.
Som presvedčený, že sa nám
technicky aj technologicky, podarí posunúť ešte ďalej, aby Železiarne Podbrezová aj naďalej
zostali špičkovým svetovým výrobcom, ktorý na trhu ponúka
kvalitu, čo najlepší servis a aby
aj naša komunikácia s bankami
pretrvávala na dobrej úrovni.
Predstavenstvo a Dozorná
rada ŽP a.s. budú robiť všetko
pre to, aby sme vytýčené úlohy
naplnili.
Prajem vám šťastný
rok 2019.

Každý rok je výnimočný
Rok 2018 je za nami a všetci túžobne očakávame, čo prinesie rok
2019. Asi najviac zo všetkého si
prajeme zdravie pre seba a svoje
rodiny a pevne dúfame, že nový
rok bude ešte o niečo lepší, ako
bol ten predchádzajúci.
S rokom 2019 sú neodmysliteľne spojené aj výnimočné jubileá
podbrezovských železiarní. Veď
za takmer stoosemdesiat rokov sa
toho udialo veľa. A presne pred
stoosemdesiatimi rokmi bolo rozhodnuté, že valcovňa na výrobu
železných koľajníc bude umiestnená pod vŕškom Brezová. Ďalším

významným jubileom je položenie
základného kameňa nového závodu, ktorým pred štyridsiatimi
piatimi rokmi odštartovala jeho
výstavba.
Svoje jubileum tento rok oslavujú aj naše noviny Podbrezovan,
ktoré vychádzajú nepretržite už
sedemdesiatpäť rokov, hoci svoju
históriu začali písať o pár rokov
skôr, konkrétne v roku 1930. Stali
sa tak prvými robotníckymi novinami. Viac o významných jubileách sa dočítate na piatej strane.
Úspešný a výnimočný rok 2019
praje redakcia.

Minulý rok 2018 bol v oceliarni veľmi dobrý. Vyrobili
sme rekordné množstvo ocele, 379 008 ton, čo je prekonanie doteraz najvyššej
ročnej výroby z roku 2007 o
3616 ton. Verím, že rok 2019
bude aspoň taký dobrý ako
ten minulý.
ŽP roup

čítajte na strane

CT prístroj v NsP
Brezno, n.o.
Nemocnica s poliklinikou v
Brezne má nový CT prístroj
už takmer štvrtý rok. S obstaraním CT prístroja – s verejným obstarávaním a následným zaplatením prístroja,
pomohli nemocnici Železiarne Podbrezová formou
pôžičky. Ako sú s prístrojom
spokojní samotní lekári a aký
prínos má pre pacientov sme
sa opýtali MUDr. Richarda
Mihálika, primára RTG oddelenia NsP Brezno, n.o.
egión

čítajte na strane

Mobilita v Třinci

V decembri 2018 sme ukončili mobilitu v Třinci. Posledný deň sme boli účastníkmi
teoretického vyučovania a
časť hodiny sme si trúfli aj
viesť. Milan Kováčik s Tomášom Kubejom odovzdali
svoje skúsenosti zo školy a
odborného výcviku v Železiarňach Podbrezová.
Súkromné školy

čítajte na strane

Anketa športovec
roka 2018
Dňa 21. decembra slávnostne vyhlásili v SND v Bratislave výsledky ankety Športovec roka 2018. Hlasovalo
103 členov Klubu športových
redaktorov Slovenského syndikátu novinárov. Umiestnili
sa v nej aj naši kolkári, ktorí
skončili na deviatej priečke.
ŽP

čítajte na strane
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Koniec roka v znamení ocenení za vernosť

Každý zamestnanec je pre nás dôležitý
P. Motyčková
noviny@zelpo.sk

Záver roka je v Železiarňach Podbrezová, okrem iného, spájaný
aj s odmeňovaním vernosti. Tohtoročných jubilantov, ktorí vo
fabrike odpracovali nepretržite
tridsať rokov, sa 21. decembra
2018 v Dome kultúry ŽP v Podbrezovej stretlo šesťdesiatjeden.
Táto tradícia trvá od roku 2010 a
za ten čas bolo hodinkami s vy-

vy – ktorí sú tu niekoľko rokov,
dokonale poznajú fabriku a svojou odbornosťou napomáhajú k
jej napredovaniu. Pevne verím,
že sa takto budeme stretávať aj
naďalej.“
Na záver sa prítomným prihovoril Ing. M. Srnka, PhD.: „Železiarne Podbrezová sú úspešná firma,
ktorá pre svojich zamestnancov
zabezpečuje množstvo sociálnych istôt. Vy ste tejto firme verní
už tridsať rokov a ja pevne verím,

Zľava: Ing. Milan Srnka, PhD., Ing. Mária Niklová a Ing. Miloš Dekrét.

gravírovaným poďakovaním odmenených viac než tisíc zamestnancov. Odmenených privítali
členovia predstavenstva – Ing.
Mária Niklová, Ing. Miloš Dekrét
a Ing. Milan Srnka, PhD., ktorí im
poďakovali za odvedenú prácu a
okrem hodiniek odovzdali aj ďakovné listy.
„Zamestnanec je pre nás veľmi
dôležitý, pretože nech je technológia akokoľvek výborná, pokiaľ
nie sú zamestnanci odborne zdatní a lojálni voči firme, všetko ostatné je na nič. Toto si uvedomujeme už dlhé roky a všetci tí, čo
tu dnes sedíte ste členmi jednej
veľkej rodiny. Patrí vám poďakovanie, pretože výborné výsledky
máme aj vďaka vám,“ povedala
v úvode Ing. M. Niklová.
Ďalej sa slova ujal Ing. M. Dekrét, ktorý okrem iného povedal:
„Máte za sebou tridsať poctivo
odrobených rokov. Úspech železiarní stojí na ľuďoch, ako ste

Foto: A. Nociarová

že vás budú vo vašej vytrvalosti
nasledovať ďalší spolupracovníci,
pretože mať verných zamestnancov je úspech.“
Decembrové dopoludnie bolo v
znamení blížiacich sa vianočných
sviatkov, a tak si všetci navzájom
želali ich príjemné prežitie, hlavne veľa zdravia, úspechov a šťastné vykročenie do nového roka.

O svoje dojmy sa
s nami podelili:

Pavel KOMORA

Pavel KOMORA, Tcú
- Tridsať rokov je veľmi dlhá
doba, za ktorú bolo zmenených
viacero vecí. Doba ide dopredu
a najviac to vidno na technológiách, ktoré sú ďaleko vpred ako
tomu bolo kedysi, keď som tu začínal. Dnes sa robí kvalitnejšie.
Za svoju pôsobnosť vo fabrike
som zmenil viac pozícií – pracoval
som ako brúsič, frézar a momentálne pracujem na pozícií kalič.
Od vedenia je veľmi pekné, že si
spomenú na svojich dlhoročných
zamestnancov a že ich vedia oceniť. Hodinky sa mi páčia a určite
ich budem nosiť.
Mária ENGLEROVÁ, Vt
- Je to dobrý pocit, preberať
hodinky za tridsať odpracovaných rokov, to už niečo znamená.
Ubehlo to neuveriteľne rýchlo. Je
to taký dlhý čas, že si s tou fabrikou zamestnanec naozaj musí
rozumieť a že si aj na všetko pamätá. V roku 1988 som nastúpila
ako delička rúr, ešte do štátneho
podniku, do Švermových železiarní. Prežila som kadečo, čo sa za
tie roky udialo – napríklad revolučné obdobie, prvé valné zhromaždenie, ale aj krízy a transformáciu. Podnik časom prešiel na
akciovú spoločnosť a dnes patrí
medzi európsku špičku. Ja som
zažila len to dobré – dobrý kolektív, mohli sme sa navzájom na
seba spoľahnúť a aj medziľudské
vzťahy boli oveľa lepšie než teraz.
Som spokojná a rada, že som tu
zamestnaná.
Peter MEDVEĎ, Tcú
- Tridsať rokov je tridsať rokov
a ja som za ten čas spokojný. Za
tie roky sa toho veľa zmenilo, aj
režim dokonca. Technológia išla

Mária ENGLEROVÁ

Peter MEDVEĎ

Ocenení objektívom A. Nociarovej

vpred a zmenili sa aj medziľudské
vzťahy, ale nemôžem povedať,
že k horšiemu. Každé to obdobie má svoje „pre“ aj „proti“. Na
svojej pozícií, frézar ozubenia,
pracujem už dvadsať rokov. Je
to pekné, že si vedenie na nás
spomenie a hodinky sú peknou
pamiatkou na odpracované roky.
Určite ich budem nosiť.
Iveta TRNIKOVÁ, Tcú
- Keďže tu pracujem už tridsať
rokov, tak to svedčí o tom, že som
tu spokojná. Na svoj prvý deň vo
fabrike si pamätám, akoby bol
včera. Tie roky hodnotím pozitívne v každej sfére. Pracovala som
v opravni, expedícií a teraz som v
Tcú, takže dá sa povedať, že stále
som bola na jednom mieste, „na
jednotke“. Za tie roky sme boli
vždy veľmi dobrý kolektív, čo je
v práci veľké plus, človek hneď
chodí do práce s väčšou radosťou. Hodinky sú skutočne krásne,
cením si ich a budem ich s hrdosťou nosiť.

Iveta TRNIKOVÁ

Ľubomír MITUNÍK, Vt
- Za tridsať rokov sa pomenilo
veľmi veľa – aj ľudia, aj technológie, nastala modernizácia, ale
našťastie to bolo vždy len v tom
dobrom. Za ten čas mám veľa zážitkov, o ktorých by sa dalo dlho
rozprávať. Niektoré boli dobré,
iné zas menej, ale dôležité je, že
celkovo je človek spokojný.
Katarína PETRÍKOVÁ, Vt
- Keď som do železiarní nastúpila, ani by mi nenapadlo, že
dnes budem preberať hodinky
za tridsať odpracovaných rokoch.
Ubehlo to ako voda. Je to také za
dosť učinenie by som povedala,
že vaša práca za tridsať rokov je
ocenená. Je to predsa len dlhá
doba. Od začiatku som pracovala na tej istej pozícií, žeriavnička,
a som spokojná. S úsmevom na
tvári sa dá vždy všetko zvládnuť.
Hodinky sa mi páčia, sú elegantné, vhodné na výnimočné príležitosti.

Ľubomír MITUNÍK

Katarína PETRÍKOVÁ

Nadácia Železiarne
Podbrezová v roku 2018
Zdroj: Nadácia ŽP
nadaciazp@zelpo.sk

Železiarne Podbrezová a.s. sa už
roky podieľajú na podpore najmä
Horehronského regiónu formou
sponzorských príspevkov a darov.
Od roku 2000 túto činnosť prevzala Nadácia Železiarne Podbrezová, ktorá sa zameriava hlavne
na podporu sociálnej sféry, ale aj
školstva, zdravotníctva, športu a
kultúry.
V roku 2018 (k 31.12.) poskytla Nadácia ŽP formou daru 182
431,26 €. Časť z tejto sumy bola
darovaná Nemocnici s poliklinikou v Brezne . Vďaka tejto sume
pribudli v nemocnici EKG holtre,
tlakový holter a Terapeutický laser
LCT 1000.
Nadácia podporila aj Fakultnú nemocnicu F.D. Roosevelta v
Banskej Bystrici. Tak, ako každý
rok Nadácia poskytovala finančnú
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pomoc súčasným, ako aj bývalým
zamestnancom ŽP a.s. Činnosť Nadácie sa zameriava predovšetkým
na horehronský región, a tak boli
finančné dary poskytnuté umelcom z regiónu, školám, talentovanej mládeži, sociálne slabším a
chorým. Nadácia sa svojim finančným darom spolupodieľala aj na
projekte Breznianska kalvária.
Dary spolu
Zdravotníctvo
Školstvo
Kultúra
Sociálna oblasť
Šport
Ostatné

182 431,26 €
31 838,38 €
34 102,47 €
48 313, 00 €
10 577,41 €
56 900,00 €
700,00 €

Sezóna na Táľoch je v plnom prúde

V prevádzke sú všetky vleky a zjazdovky. Výška snehu je približne 50 – 70 centimetrov a podmienky sú veľmi
dobré.
Počas večerného lyžovania sú v prevádzke vleky TLV A (400 metrov), TLV C (400 metrov) a Tatrapoma H100
(750 metrov) a zjazdovky č. 2, 3 a 4.
Potešia sa aj bežkári – 4 kilometrový okruh Gray Bear a 1 kilometrový okruh Little Bear. Trate sú upravené
na klasické bežkovanie aj korčuľovanie.
Takisto je možné aj večerné bežkovanie na umelo osvetlenom okruhu Little Bear, ktoré bude v dňoch, kedy
bude Ski Tále v prevádzke počas večerného lyžovania v čase 18. – 21. hod.
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Novoročná anketa vedúcich odborov a prevádzkarní

S akými očakávaniami vstupujete do nového roku?
Ing. Miroslav ZÁZRIVEC,

Ing. Marek BRIŽEK,

vedúci odboru plánovania

vedúci oceliarne

- Predošlý rok 2018 sa niesol v znamení stále sa zlepšujúceho vývoja na trhu s oceľou a
zvýšeným dopytom po našich výrobkoch.
Preto si pre rok 2019 želám pokračujúcu stabilitu v hutníckom odvetví, aby sme sa vyhli
turbulenciám, ako na strane cien vstupných materiálov, tak na strane predajných cien
našich výrobkov, čo by malo viesť k úspechu a prosperite akciovej spoločnosti Železiarne
Podbrezová. V prvom rade chcem poďakovať svojim kolegom, spolupracovníkom z ostatných prevádzkarní a odborných útvarov ŽP a. s., resp. dcérskych spoločností ŽP GROUP
za spoluprácu v roku 2018. Želám si, aby každý pracovník cítil, že jeho práca je zmysluplná,
ocenená a prináša prospech celej spoločnosti. Čitateľom Podbrezovana prajem, aby aj v roku 2019 stále nachádzali vo svojom obľúbenom dvojtýždenníku mnoho zaujímavých a poučných rubrík.
V osobnom živote prajem svojim kolegom zo ŽP, aj kolegom zo ŽP GROUP, taktiež čitateľom Podbrezovana, ako
aj ich rodinám, hlavne pevné zdravie, šťastie a rodinnú pohodu.

Ing. Jozef TURIS,

vedúci odboru riadenia a zabezpečenia kvality
- V prvom rade chcem poďakovať všetkým, ktorí sa podieľali na plnení náročných úloh
v minulom úspešnom roku, tiež vyzdvihnúť skúsenosť, zdatnosť, zodpovednosť a ochotu zamestnancov odboru Gork pri plnení úloh a cieľov pre našu spoločnosť.
Do nového roku vstupujeme, verím, že v dobrej nadväznosti na pokračujúcu výrobu
z minulého roku s minimálne takými výsledkami kvalitatívnych ukazovateľov kvality
výroby, ako doposiaľ. Očakávam dostatok zákaziek, tým naplnenosť výrobných kapacít
jednotlivých výrobných prevádzkární, minimálnu poruchovosť strojných zariadení, vysokú kvalitu našich výrobkov a v neposlednom, dôležitom, rade aj platobnú schopnosť
našich zákazníkov.
Pre dosiahnutie spokojnosti a stanovených cieľov je nutnosťou, aby všetci zamestnanci svojim úsilím prispeli
k danej situácii a boli schopní plniť náročné úlohy aj v roku 2019. K tomu prajem našim zamestnancom veľa
zdravia, šťastia, lásky, vytrvalosti, rodinnej pohody a pracovných úspechov pri riešení problémov a úloh počas
celého roka 2019.

Ing. František SCHOBER,
vedúci odboru zásobovania

- V novom roku nás čakajú náročné úlohy. Samozrejme, našou prvoradou snahou bude
aj naďalej materiálové zabezpečenie vstupov pre celý podnik, ale plánujeme aj investície na zlepšenie a skvalitnenie našej práce. Chystáme sa na prerobenie podlahy v
sklade náhradných dielov. S týmito prácami bude spojené vyprázdnenie celého skladu
a premiestnenie uskladneného materiálu na iné miesta. Týmto chcem poprosiť kolegov
o pochopenie a trpezlivosť, lebo pri takom veľkom množstve položiek sa môžu vyskytnúť aj chyby. Verím, že spoločnými silami túto náročnú úlohu zvládneme.
Možno to už bude znieť ako klišé, ale chcem všetkým zaželať v prvom rade zdravie.
Pre každého osobne, ale aj pre naše rodiny. Ak budeme zdraví, všetky výzvy, ktoré nám prinesie tento rok,
zvládneme omnoho ľahšie. Ďalej by som nám zaželal veľa elánu a síl do práce, a v neposlednom rade dobré
medziľudské vzťahy, ktoré sú dôležité nielen v pracovnom, ale aj v osobnom živote.

Ing. Jozef MICHÁLIK,
vedúci ťahárne rúr

- Samozrejme očakávam, že bude lepší ako tie predchádzajúce. Našu činnosť musíme
zamerať hlavne na bezpečnosť pri práci. Z pohľadu zákazkovej náplne sa rok 2019 javí
ešte lepší ako rok 2018, aj keď vlani sme už mali naplnené výrobné kapacity na maximum. Popri každodennej operatíve týkajúcej sa organizácie práce, bezpečnosti, kvality
sa tešíme na uvedenie do prevádzky novej úpravárenskej linky na úpravni dielne I. a
uvedenie do prevádzky zariadenia na medzioperačné delenie rúr už na tretej ťahacej
stolici č. 3-08. Vďaka týmto zariadeniam vylúčime značnú časť ťažkej manuálnej práce
a zároveň zvýšime produktivitu práce.
Hlavne by som sa chcel poďakovať všetkým kolegom z prevádzkarne ťaháreň rúr a aj ostatným spolupracujúcim prevádzkam a odborom, vďaka ktorým sa stal rok 2018 pre ťaháreň rúr úspešný.
Všetkým čitateľom a kolegom prajem veľa zdravia, šťastia a vytrvalosti pri riešení problémov v novom roku.

- Minulý rok 2018 bol v oceliarni veľmi dobrý. Vyrobili sme rekordné množstvo ocele, 379 008 ton,
čo je prekonanie doteraz najvyššej ročnej výroby z
roku 2007 o 3 616 ton. Za tieto výsledky patrí vďaka nielen celému pracovnému kolektívu oceliarne,
ale aj zamestnancom údržby a obchodného úseku,
ako aj zamestnancom ostatných útvarov, ktorí sa na
tomto výsledku podieľali. Verím, že rok 2019 bude aspoň taký dobrý ako
ten minulý. Očakávam, že v spolupráci s technickým a investičným odborom v tomto roku zvýšime bezpečnosť práce a znížime fyzickú náročnosť
celého radu prác pri čistení a obnove žiaruvzdornej výmurovky hutníckych agregátov zakúpením strojného zariadenia na tento účel. Budeme
pokračovať v riešení problémov spojených s výmenou troskového žľabu.
V spolupráci s pracovníkmi výskumno-vývojového centra a Gork budeme
naďalej pracovať na zvyšovaní kvality našich výrobkov – plynule odlievaných oceľových blokov.
Všetkým želám najmä pevné zdravie, šťastie, rodinnú pohodu a dostatok
elánu k plneniu každodenných pracovných povinností. Želám nám všetkým úspešný rok 2019.

Ing. Ivan LIŠČINSKÝ,

vedúci valcovne bezšvíkových rúr
- Rok 2018 vo valcovni rúr môžeme hodnotiť ako
historický, v ktorom sme dosiahli rekordy v ročnej distribučnej výrobe 208 419 ton, čo znamená
prekročenie ročného plánu o 8 419 ton, nárast o
4,2 percenta, v ročnej realizácii 137 011 ton prekročenie ročného plánu o 4 011 ton, nárast o 3,2
percenta a rekord v ročnej nakládke 137 172 ton,
taktiež prekročenie plánu o 4 475 ton a nárast o 3,3 percenta. Ďalším
pozitívom je podkročenie ročnej plánovanej predváhy 1 256,5 kg/t. Na
základe splnenia a prekročenia plánovaných úloh v roku 2018 chcem
poďakovať všetkým zamestnancom výrobného úseku vo valcovni rúr,
prevádzkovej údržbe valcovne rúr a ostatných prevádzkarňam, odborom a hlavne obchodnému úseku, ktorý nám vytvorili v roku 2018
podmienky na atakovanie historicky najvyššej výroby v histórii valcovne rúr.
Rok 2019 z pohľadu objemu zákaziek začal vo valcovni rúr veľmi
dobre. Operatívny plán na január 2019 je naplnený a veríme, že trend
bude rovnaký aj v ďalších mesiacoch roka. Do nového roka vstupujeme s predsavzatím úspešného plnenia všetkých úloh v oblasti výroby,
kvality a znižovania nákladov na výrobu aj v spolupráci s ŽP VVC.
K naplneniu plánovaných úloh a cieľov v roku 2019 vedenie valcovne
rúr želá všetkým spolupracovníkom valcovne rúr, aj spolupracovníkom
celej firmy a ich rodinám predovšetkým pevné zdravie, vytrvalosť a
pozitívnu energiu.

Ing. Peter KRAJAN,
vedúci dopravy

- Vždy, keď sledujem novoročný ohňostroj a pripíjame si so želaniami si v duchu pomyslím, aký bol ten
rok končiaci a aký asi bude ten nasledujúci. Očakávam len toľko, aby sme všetko, čo nás počas roku
postretne zvládli. Snažím sa veci vo svojom živote
predvídať, ísť stále a pevne za svojim cieľom a tým
to mať čo najviac pod kontrolou a vo svojich rukách.
Dovoľte mi zaželať všetkým pevné zdravie, veľa
šťastia, lásky, radosti a úspechov v roku 2019.

Zahraničný partner prvýkrát na pôde ŽP VVC
T. Kubej
noviny@zelpo.sk

V predposledný novembrový
deň navštívili ŽP VVC s.r.o. hostia z Akademie Górniczo-Hutnicza (AGH) im. Stanisława Staszica
v Krakove, v zastúpení Janusz
Krawczyk, dr. hab. inž.; Rafał
Dziurka, dr. inž. a prof. Tomasz
Śleboda, dr. hab. inž. Tento deň
bol výnimočný tým, že bola prezentovaná konkrétna výskumná
činnosť, na ktorej pracovali naši
partneri celý rok v Krakove.
„Ide o experimentálny program ŽP VVC pri optimalizácii analýzy mikroštruktúry pri ťahaní
presných rúr. Okrem toho, že ŽP
VVC dostalo prvé výsledky, je to
prvýkrát v histórii jeho existencie, čo zahraničný partner prezentoval výsledky spolupráce na
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výskumných programoch ŽP VVC
na jeho pôde,“ konštatoval prof.
Ing. Ľudovít Parilák, CSc., riaditeľ
ŽP VVC.
Zahraničného hosťa prof. Tomasza Ślebodu, dr. hab. inž. z AGH
Krakov, prodekana fakulty inžinierstva kovov a počítačového
výskumu sme sa opýtali:
Ako vznikla vaša spolupráca so ŽP VVC?
- Sú to už zhruba dva
roky, čo začali naše
kontakty s kolegami
Ing. Milanom Mojžišom, PhD., a Ing. Martinom Ridzoňom, PhD.
Prišli ku nám na konferenciu a od tej doby
začala naša spolupráca. V minulom roku pri pracovnej
návšteve na ŽP VVC, po rokovani

s prof. Ing. Ľudovítom Parilákom,
CSc., vznikol prvý spoločný projekt, ktorého výsledky sme prezentovali na dnešnom odbornom
seminári.
Čo plánujete v najbližšej budúcnosti v spolupráci so ŽP VVC?
- Snažíme sa určiť, aké sú možnosti v zdieľanej ďalšej spolupráci i financovania takýchto
spoločných
projektov.
Teší nás, že taká významná firma, akou je ŽP a.s.,
chce s nami spolupracovať. Je to pre nás najlepšie, keď môžeme ako
univerzita spolupracovať
s takouto veľkou a úspešnou priemyselnou firmou.
Program spolupráce so ŽP
VVC na rok 2019 bude dohodnutý na seminári, ktorý bude
v Krakove vo februári 2019.

Zahraničný partner prezentoval výsledky spolupráce na výskumných programoch ŽP VVC na jeho
pôde prvýkrát v histórii.
Foto: I. Kardhordová

Ako sa vám páčia Železiarne
Podbrezová ako firma?
- Je to veľmi moderná a vo svete uznávaná firma a práve preto
sme radi, že môžeme s vami spolupracovať. ŽP VVC je vynikajúci
partner v rámci výskumu nových

technológií a inovácií, na čom
nám rovnako záleží. A okrem
toho, je to vynikajúca príležitosť
pre našich študentov, aby získali
prax vo svojom odbore.
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S MUDr. Richardom Mihálikom, primárom RTG oddelenia NsP Brezno

CT prístroj v Brezne patrí k slovenskej špičke
P. Motyčková
noviny@zelpo.sk

Nemocnica s poliklinikou v Brezne má
nový CT prístroj už takmer štvrtý rok.
Predošlý bol málo výkonný a navyše
poruchový. S obstaraním CT prístroja
– s verejným obstarávaním a následným zaplatením prístroja, pomohli
nemocnici Železiarne Podbrezová,
formou pôžičky. Prístroj stál 485 tisíc eur, čo je niekoľkonásobne nižšia
cena, za akú rovnaké prístroje obstarávalo Ministerstvo zdravotníctva.
Následne bolo na výjazdovom zasadnutí vlády bývalého premiéra Roberta
Fica v Banskej Bystrici rozhodnuté o
dotácií pre nemocnicu, ktorá pomohla nemocnici splatiť pôžičku a vybudovať nový zdroj elektrickej energie a
vylepšenie diskovej kapacity na ukladanie záznamov z CT prístroja.
Ako sú s prístrojom spokojní samotní
lekári a aký má prínos pre pacientov
sme sa opýtali MUDr. Richarda Mihálika, primára RTG oddelenia NsP Brezno, n.o.
Pán primár, nemocnica má nové „cétečko“ už pomaly štvrtý rok. Ako ste s
ním spokojní?
- CT vyšetrenie (počítačová tomografia) kombinuje röntgen a počítačový
vyhodnocovací systém, ktorý rekonštruuje skenovaný obraz. Vyšetrenie
prístrojom je bezbolestné a pacient
pri ňom leží. Pri týchto vyšetreniach je
možné rozpoznať aj štruktúry, ktoré sú
veľké iba niekoľko milimetrov, takže je
pre nás lekárov veľmi dôležitý. Najčastejšie sa používa na vyšetrenie mozgu,
lebky, chrbtice či brušných a panvo-

vých orgánov.
Zakúpený CT prístroj v roku 2015 –
Siemens vyššej strednej triedy – je v
porovnaní s predošlým CT prístrojom
na úplne inej technickej úrovni. Je
omnoho výkonnejší, kvalitnejší a aj rýchlejší, čo
zlepšilo prácu nám lekárom a zároveň pomohlo
aj pacientom. Spokojnosť
je teda určite na oboch
stranách. Myslím si, že
naši kolegovia, lekári, sú s
prístrojom veľmi spokojní.
Je to jeden z najlepších

“

Ide o jeden z
najlepších CT prístrojov
na Slovensku a radí sa aj
medzi svetový štandard,
čo je pre spádovú oblasť
Horehronia veľmi dôležité.
CT prístrojov na Slovensku a radí sa aj
medzi svetový štandard, čo je pre spádovú oblasť Horehronia veľmi dôležité.
Čo to znamená v praxi?
- Tento CT prístroj je iná generácia
prístroja, ako sme mali predtým. Ak
porovnám hrubé parametre, tak v číselnom vyjadrení je minimálne 4 – 5
násobne výkonnejší, resp. produktívnejší. Pacienta dokážeme vyšetriť
oveľa rýchlejšie, s nižšou radiačnou záťažou a s lepšími obrazovými výsledkami. Pre ilustráciu uvediem, že „staré“
CT vyrobilo v rámci, napríklad CT moz-

gu, 60 obrázkov a s novým prístrojom
ich robíme vyše 500. Výsledky sú teda
oveľa podrobnejšie, čo do priestorového rozsahu aj do odlíšenia choroby
ako takej. Dôležité je, že výsledky urgentných pacientov máme
čo najrýchlejšie k dispozícií
a podarilo sa nám, po dohode s vedením a s ich ústretovosťou, zaviesť systém, kedy
vieme obrazy urýchlene,
naozaj veľmi rýchlo, konzultovať s vyšším pracoviskom
– napríklad Fakultnou nemocnicou v Banskej Bystrici, Kardiocentrom v Banskej
Bystrici, alebo ďalšími pracoviskami
na celom Slovensku, ale aj v zahraničí,
ktorých je v tejto sieti niekoľko sto, vrátane vysoko špecializovaných centier.
Doposiaľ sa CT vyšetrenie konzultovalo po zdĺhavom fyzickom doručovaní
sanitkou na CD nosiči.
Momentálne trvá daný úkon niekoľko
minút, čo niekedy znamená aj záchranu zdravia alebo života pacienta.
Po mojich skúsenostiach z Fakultnej
nemocnice F. D. Roosevelta v Banskej
Bystrici som sa snažil preniesť tieto
poznatky do Brezna, aby to malo minimálne rovnakú , ak nie lepšiu úroveň.
Kvalita ošetrenia bola nepochybne
zlepšená. Rozšírilo sa aj spektrum
úkonov, ktoré prístroj vykonáva?
- Do doby, kým sa zakúpil tento CT
prístroj boli vykonávané len bežné
vyšetrenia, ktoré neboli požadovanej
kvality, nerobili sa akútne výkony v
požadovanej kvalite a ani angiografie (špeciálne vyšetrenie mozgových,
krčných, hrudných, brušných a pan-

Vyšetrenie CT prístrojom je bezbolestné

vových tepien), koronarografie (CT
srdca a srdcových ciev), podrobné
vyšetrenia hrubého a tenkého čreva
a špeciálne traumatologické rekon-

štrukcie v 3D priestore. Preto tento
CT prístroj predstavuje veľký posun v
mnohých stránkach.

Úspechy žiakov SG ŽP v športových súťažiach
PaedDr. R. Snopko, PhD., Mgr. J. Ličáková

SG ŽP
V závere uplynulého roka sa žiaci Súkromného gymnázia Železiarne Podbrezová zúčastnili viacerých športových súťaží, v ktorých dosiahli veľmi
pekné umiestnenia. Boli sme úspešní
vo futsale, basketbale, florbale i volejbale.
Futsal chlapci
Víťazný turnaj odohrali naši chlapci
v okresnom kole školskej postupovej
súťaže vo futsale. Postupne zdolali
všetkých súperov. Podľa očakávania
bol najťažší zápas proti našim spolužiakom zo SSOŠH, v ktorom sme zvíťazili tesne 2:1. Všetkých ostatných
súperov sme porazili jasne a zaslúžene sme si vybojovali postup do regionálneho kola, ktoré usporiadame na
domácej pôde začiatkom februára.
Basketbal chlapci a dievčatá
Telocvičňa Gymnázia Martina Kukučína v Revúcej bola dejiskom zápasov v basketbale chlapcov aj dievčat
stredných škôl, ktoré sme odohrali

11. decembra. Do tohto regionálneho kola sme postúpili po víťazstvách
chlapcov aj dievčat nášho SG ŽP v okresných kolách, no súperi z domáceho
gymnázia v Revúcej boli nad naše sily.
Chlapci prehrali jasným skóre 17:3,
keď naše jediné body poslal do revúckeho koša Lukáš Levík trojkovým
hodom. Dievčatá dlho bojovali o víťazstvo, no nezvládli záver zápasu a
súperky im ušli až v záverečných minútach. Výsledkom bola prehra o tri
koše 18:12. V regionálnom kole sme
tak obsadili druhé – nepostupové
miesto.
Florbal chlapci
Chlapci boli úspešní aj vo florbale,
keď zvíťazili v okresnom kole, kde sa
nám podarilo poraziť aj tradičného
víťaza – Gymnázium Jána Chalupku v
Brezne.
Volejbal chlapci a dievčatá
Naši chlapci nenašli premožiteľa ani
vo volejbale. Zvíťazili nad ostatnými
strednými školami z okresu Brezno a
vybojovali si tým postup do regionálneho kola, ktoré odohráme vo februári proti súperom z Revúcej. Študenti
našej školy tak pokračujú v mimoriad-

ne úspešných športových úspechoch,
pretože v tomto školskom roku sme
zatiaľ zvíťazili vo všetkých okresných
kolách v športoch, ktoré boli zatiaľ
zorganizované po školskej linke. Postupne sa nám podarilo vyhrať cezpoľný beh, vytrvalostné štafety, basketbal, futsal, florbal a nakoniec aj
volejbal. Chlapcom ďakujeme za krásnu reprezentáciu školy, výborný prístup a držíme palce vo vyššej súťaži.
Naše dievčatá obsadili v okresnom
kole vo volejbale krásne tretie miesto. Napriek veľkej snahe a odhodlaniu
podľahli Súkromnej strednej odbornej škole pedagogickej EBG Brezno
a Hotelovej a Obchodnej akadémii
Brezno. Nakoniec v poslednom napínavom zápase proti Gymnáziu Jána
Chalupku z Brezna sa nám podarilo
zvíťaziť a odniesť si domov pohár a
diplom. Dievčatám ďakujeme a gratulujeme.

Rovnako žiaci Súkromnej strednej
odbornej školy hutníckej Železiarne
Podbrezová úspešne reprezentovali
svoju školu na rôznych športových podujatiach. Chlapci súťažili v basketbale, futsale, florbale či volejbale, kde si
počínali nasledovne.

Basketbal

Futsal
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Foto: Facebook.com

Florbal

Dňa 17. decembra sa konalo okresné
kolo vo florbale žiakov stredných škôl.
Naši žiaci: Norbert Šandor, Matej Belko, Adam Klement, Alex Matzenauer,
Erik Miklušák, Jakub Hazucha, Šimon
Bubelíny, Marek Dzurman, Jakub Rusko, Marek Bálint a Marek Macuľa spomedzi zápasov vyhrali len jeden, čo

im stačilo na konečné štvrté miesto.

Volejbal

Dňa 18. decembra sa konalo okresné kolo žiakov stredných škôl vo volejbale. Po napínavých bojoch, kde
rozhodovali len malé chybičky, si žiaci
našej školy vybojovali tretie miesto,
za čo im blahoželáme. Chlapci, ktorí
reprezentovali našu školu: Marek Macuľa, Jakub Rusko, Alex Matzenauer,
Michal Caban, Adam Klement, Andrej
Adamec, Šimon Bubelíny a Marek
Dzurman.
Ďakujeme za reprezentáciu našej
školy.

SSOŠH ŽP

Koncom novembra sa uskutočnilo okresné kolo v basketbale stredných škôl.
Naša škola sa zúčastnila tohto turnaja,
kde ju reprezentovali: Andrej Adamec,
Miloslav Janík, Alex Matzenauer z III.B,
Michal Caban, Norbert Šandor z III.A,
Jakub Hazucha, Erik Miklušák z I.B, Marek Macuľa z I.C a Šimon Bubelíny zo
IV.A. Chlapcom patrí veľké ďakujem za
bojovnosť, stačilo nám to na 3. miesto.

Vo futsale obsadili prvé dve miesta žiaci našich škôl

sale. Reprezentovali nás žiaci: Kevin
Lavrík, Roland Galčík, Samuel Geschwandtner, Peter Ustaník, Jozef Blaho,
Michal Caban, Andrej Urgela, Dominik Molčan a bránil Šimon Bubelíny.
Chlapci vybojovali pekné 2. miesto.

Dňa 10. decembra sa na pôde našej
školy organizovalo okresné kolo vo fut-

Ukončenie mobility v Třinci
Ing. P. Majer

V piatok, 14. decembra, sme ukončili
mobilitu v Třinci. Posledný deň sme
boli účastníkmi teoretického vyučovania. Na hodine s prvákmi sme si
trúfli aj časť hodiny viesť. Téma bola
„Skúšky materiálov“.
Milan Kováčik s Tomášom Kubejom
odovzdali svoje skúsenosti zo školy
a odborného výcviku v Železiarňach
Podbrezová. Po krátkej tlačovej besede na záver riaditeľ SOŠ Třineckých
železáren Mgr. Adamus odovzdal

osvedčenia žiakom IV.A triedy Lukášovi Halgašovi, Milanovi Kováčikovi,
Tomášovi Kubejovi, Dávidovi Oravcovi
a Júliusovi Švantnerovi. Poobede sme
navštívili ešte „Muzeum Třineckých železáren a města Třinec“ a nasledujúci
deň sme cestovali domov.
Ďakujeme vedeniu SOŠ TŽ Třinec a
pracovníkom SOŠ TŽ, ktorí nás počas
stáže sprevádzali. Bolo to veľmi zaujímavé a náučné. Strávili sme nádherné
dva týždne v pre nás novom prostredí,
ktoré budú určite prínosom v našom
vzdelávaní. Ďakujeme.
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Významné výročia v roku 2019

V roku 18 9 bolo rozhodnuté o umiestnení závodu pod v škom Brezová
Z archívnych podkladov spracoval T. Kubej

1

. výročie

V roku 1839 komisia, v zložení A.
Lobkowitz, G. Schweizer a A. Glanzer, rozhodla o umiestnení valcovne na výrobu železničných koľajníc pod horou Brezová. Závod pri
Hrone začali stavať v roku 1840.
1 . výročie
V roku 1854 bola postavená druhá robotnícka kasáreň, tzv. šalanda (prvá bola postavená v roku
1852). Robotnícke kasárne boli
prízemnými budovami, ktoré mali
spolu 24 izieb, dve komory, päť
kuchýň, jednu maštaľ a záhradu o
rozlohe 828 siah.
1 0. výročie
Dňa 29. marca 1869 povolilo ministerstvo financií výstavbu druhého krídla železiarní, ktoré dotovalo 189 345 zlatými. Výstavba
trvala šesť rokov.

Hronci, lopatky, piecky a šrapnery
v Piesku).
100. výročie
Hoci podbrezovské železiarne
prevzala československá vláda 6.
januára 1919, dva roky boli čiastočne mimo prevádzky. Výroba v
nich bola opätovne obnovená až
v roku 1920. Železiarne zmenili
svoj názov na Štátne železiarne a
oceliarne na Slovensku v Podbrezovej.
Pred sto rokmi, v roku 1919, zmenila osada Brezová svoj názov na
Podbrezová.
9 . výročie
V roku 1924 bola sprevádzkovaná
pozinkovňa rúr ohňom za Hronom.

že svoju históriu začal Podbrezovan, ako prvé robotnícke noviny,
písať oveľa skôr. V roku 1930, pod
vedením Ladislava Novomeského,
vyšlo jeho sedem čísel, ktoré však
četníci zhabali. Prelomové boli
roky 1941 – 1943, kedy vychádzali
závodné noviny Podbrezová, vydávané dvojjazyčne (nemecky a
slovensky). Vydavateľom a nakladateľom boli Železiarne Podbrezová účast. spoločnosť Bratislava.
Vydávaním bol poverený Štefan
Lollok. Po vojne začali noviny vychádzať najprv ako mesačník a do
dnešných dní ako dvojtýždenník.
0. výročie
V roku 1949, pri príležitosti piateho výročia SNP, bol podnik premenovaný na Švermove železiarne
Podbrezová.

- v tomto roku bola zastavená výroba uhoľníkov a T - ocele,
- v železničnej doprave bolo vybudované odovzdávkové a zoraďovacie koľajište.
. výročie
V roku 1974:
- 8. mája bol položený základný
kameň dvoch výrobných prevádzkarní nového závodu - valcovne
rúr s pretlačovacou stolicou a ťahárne rúr,,
- 21. októbra postihla podnik živelná pohroma – potopa, v dôsledku
ktorej boli zaplavené výrobné prevádzkarne starého závodu v Podbrezovej.
0. výročie
V roku 1979:
- 25. apríla bola otvorená pre-

1 0. výročie
Prvá v Podbrezovej, ale aj na Slovensku, bola v roku 1879 vybudovaná päťtonová siemens-martinská pec s kyslou výmurovkou,
vyhrievaná generátorovým plynom.
1 .výročie
V roku 1884, konkrétne od 1. júla,
začal nový spôsob dopravy osôb
a materiálu na trase Podbrezová
– Banská Bystrica. Tridsaťpäťkilometrovú trať postavili a do roku
1888 spravovali podbrezovské železiarne. Podbrezovský závod bol
na túto železnicu napojený 26.
júla 1884,
V tom istom roku bola dokončená
rúrovňa na výrobu tupozváraných
rúr, poháňaná turbínov 90 HP postavenou na potoku Hnusno. Od
tohto roku datujeme aj začiatok
výroby tupozváraných rúr,
V dôsledku radikálneho obmedzenia výroby železničných koľajníc
sa uskutočnila veľká prestavba závodu, po ktorej sa nosným výrobným programom stali kotlové plechy a oceľové rúry podľa patentu
Mannesmann. Výroba začala 26.
júla
1 0. výročie
V roku 1889 bol postavený v Podbrezovej most cez Hron, smerom
na železničnú stanicu.
11 . výročie
V roku 1904 bol prestavaný závod v Piesku (Henrichov závod)
na prvú zvarovňu rúr v Uhorsku.
Štát odkúpil licenciu na zváranie
rúr vodným plynom od firmy Janke Pavel „Ferrom“ z Katowíc. Popri
výstavbe zvarovne rúr bolo v Piesku postavených aj 72 bytov, nazývaných „Henrik Telep“.
110. výročie
V roku 1909:
- bol spojený Chvatimech s Hroncom širokorozchodnou traťou,
- sa začalo v rúrovni vyrábať na
tretej valcovacej stolici Briede,
- bol dokončený tunelový privádzač HC Dubová.
10 . výročie
Dňa 26. júla 1914 vypukla prvá
svetová vojna, ktorá zasiahla aj
výrobu v podbrezovských železiarňach a nimi spravovaných závodoch. Vojne bol prispôsobený
aj ich výrobný program (zbrojná
výroba: kulače a misky vyrábali v
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Na fotografii je most smerom do budovy zásobovania počas potopy v roku 1974.

90. výročie
V roku 1929 sa začalo s výrobou v
prestavanej štátnej parnej píle na
Štiavničke, v tom čase považovanej za jednu z najväčších v strednej Európe.
8 . výročie
V roku 1934 bol dostavaný sklad
hotových výrobkov valcovne,
takzvaná expedičná budova.
80. výročie
V roku 1939 boli postavené budovy garáží a hasične. Závod sa stal
majetkom nemeckého koncernu
Herman Göring.
. výročie
V roku 1944:
- bol zrušený vodný náhon od
Štiavničky na elektráreň v Podbrezovej, z ktorej bola zriadená rozvodňa elektrického prúdu a súčasne bola rozostavaná generátorová
stanica,
- k akciám s celoslovenským významom patrí „podbrezovská
konferencia“. Uskutočnila sa pred
75. rokmi (15. októbra 1944) v
starom závodnom hoteli (budova
Hutníckeho múzea ŽP) . Na konferencii sa zišlo viac ako 160 delegátov revolučných závodných výborov a dôverníckych zborov, ktorí
položili základy neskôr vytvorenému jednotnému ROH,
- 23. decembra uplynie 75 rokov
nepretržitého vydávania našich
novín, ktoré historici zaraďujú k
sedemnástim podnikovým novinám vychádzajúcim po druhej svetovej vojne. Faktom však zostáva,

. výročie
V roku 1954:
- bola postavená piata siemens
martinská pec s obsahom 40 ton.
Zároveň bola prestavaná na 30
ton pec č. 3,
- bola dokončená výstavba západnej a strednej časti haly oceliarne,
- začali s výstavbou slobodárne a
prvých bytov vo Valaskej a výstavbou bloku T20 v Podbrezovej.
0. výročie
V roku 1959:
- bola zrušená SM pec č. 4. Prvého januára sa začalo s búracími
prácami v starej oceliarni. Na jej
miesto bola postavená nová hala,
v ktorej bola 29.8.1960 daná do
skúšobnej prevádzky elektrická
oblúková pec A,
- vo výrobnom sortimente bola
betonárska výstuž RO OR (v celom profilovom rozsahu) nahradená rebierkovou betonárskou
výstužou.
. výročie
V roku 1964:
- bola zrealizovaná najrozsiahlejšia rekonštrukcia podnikovej vlečky,
- začalo sa s výstavbou hlavného
skladu režijného materiálu,
- bolo postavené podbrezovské
kúpalisko,
0. výročie
V roku 1969:
- v priebehu celého roka boli postupne likvidované úzke koľaje na
šrotovom poli,

Foto: archív redakcie

vádzkareň rúrovňa s pretlačovacou stolicou (dnes valcovňa bezšvíkových rúr), ktorej výrobným
sortimentom sú oceľové bezšvíkové rúry valcované za tepla,
- z dôvodu preklenutia obdobia
medzi nábehom novej valcovne
bezšvíkových rúr a novým moderným ZPO bolo staré zariadenie
- dvojprúdové ZPO, prestavané
na výrobu sochorov štvorcového
priemeru.
. výročie
V roku 1984:
- éra parných lokomotív skončila
v podbrezovských železiarňach 6.
mája, kedy zamestnanci dopravy
odpracovali poslednú zmenu na
tomto type rušňov,
- bol zavedený automatizovaný
systém výroby a plánovania v prevádzkarni ťaháreň rúr 2,
- 11. novembra sa začalo s demontážou starého vertikálnom
zariadení plynulého odlievania
ocele, ktoré bolo dvojprúdové,
- 28. augusta bola otvorená prvá
stála historická expozícia v budove závodného hotela (v súčasnosti
Hutníckeho múzea ŽP).
0. výročie
V roku 1989:
- bolo zrealizované predĺženie
haly ZPO a začalo sa s výstavbou
novej kyslikárne,
- 1. júla sa podbrezovské železiarne transformovali na štátnym
podnikom (národným podnikom
boli od roku 1951),
- začala sa generálna oprava vodného privádzača HC Dubová. Prá-

ce na podzemnej časti v dĺžke 3
726 metrov boli ukončené v marci
1992,
- v ťahárni rúr došlo k rozšíreniu
výrobného sortimentu o presné
rúry do priemeru 162 mm a o rúry
z nízkolegovaných ocelí triedy 15,
vyrábaných pre energetické strojárstvo. Zároveň pribudlo nové
technologické zariadenie pre výrobu hrubostenných rúr,
- vo valcovni bezšvíkových rúr
bolo namontované značkovacie
zariadenie firmy Reika,
- pre prevádzkareň zvarovňa rúr
veľkých priemerov sa uskutočnila
rekonštrukcia kancelárskej budovy.
2 . výročie
V roku 1994:
- 2. marca bolo uskutočnené prvé
odliatie kvadrátu 160 x 160 mm
na ZPO,
- 18. apríla, po prvýkrát vo valcovni bezšvíkových rúr, vyrobili bezšvíkovú štvorcovú rúru valcovanú
za tepla,
- dňa 1. septembra bola založená
s.r.o. Hotel Stupka
20. výročie
V roku 1999:
- 19. marca začali v prevádzkarni
hutnícka druhovýroba skúšobne
vyrábať hydraulické rúry. Do konca júla postupne vyrábali až dvadsať rozmerov tohto sortimentu.
Novým deliacim centrom boli v
danom roku rozšírené kapacitné
možnosti prevádzkarne,
- za deväť mesiacov bola zrealizovaná výstavba novej kaliarne (v
hale vedľa ťahárne rúr 1), daná
do užívania v apríli,
- najvýznamnejšou akciou roka
bola modernizácia výtokového
uzla tekutej ocele z medzipanvy
zavedením posúvačových uzáverov,
- v júli, v cestnej doprave, bola
daná do užívania prístavba servisu s novým testerom motorov,
brzdovou stolicou a čističkou,
- sa začalo s výstavbou novej budovy expedície rúr prevádzkarne
valcovňa rúr,
- v novembri bola v ťahárni rúr
inštalovaná automatická linka na
odstraňovanie otrepov rúr kefovaním, slúžiaca pre dĺžky rúr do
desať metrov,
- v ťahárni rúr 2 bola inštalovaná
linka na spracovanie výmenníkových rúr, čo bolo vlastne pokračovaním technologického toku linky
na odstraňovanie otrepov rúr kefovaním.
1 . výročie
Začiatkom roka 2004 sa uskutočnili výrobné skúšky linky na
výrobu zváraných rúr malých
priemerov. Vo februári boli vyrobené prvé dve tisícky metrov rúr
priemeru 25 mm a s hrúbkou steny 2,2 mm. Druhým sortimentom
bol rozmer 50 mm, s hrúbkou
steny 1,5 mm,
- vo februári odliali na ZPO desiaty formát – kruh 260 mm,
- už 15 rokov uplynulo od realizácie prvej etapy celkovej obnovy
hradu Ľupča (21. júla 2004 bolo
uskutočnené jeho zastrešenie).
10. výročie
Koncom júna 2009 bola na hrade
Ľupča pre verejnosť sprístupnená
kaplnka a sakristia,
O mesiac neskôr získalo naše
gymnázium štatút centra olympijskej prípravy pre biatlon
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Po n d e l o k
Polievky: držková, mrkvová s pórom, pečivo.
Kuracie prsia na paprike, cestovina Hovädzí rezeň obaľovaný, zemiaky, uhorka Šošovicový
prívarok, volské oko, chlieb Tlačenkový šalát, pečivo Bravčové
mäso dusené s kelom Mu ny s
čokoládou, kakao Bageta syrová
Ovocný balíček.

Po n d e l o k
Polievky: zeleninová, údeninová,
pečivo.
Bravčové stehno na smotane,
knedľa Hovädzia roštenka cigánska, ryža, čalamáda Zemiakovobryndzové pirohy so slaninou
Lahôdkový šalát, pečivo Morčacie prsia s mrkvou, šalát z čínskej
kapusty s ananásom Šišky s nutelou, kakao
Bageta Apetito
Mliečny balíček.

21. – 27. 1. 2019

14. – 20. 1. 2019

U to ro k
Polievky: hovädzia s pečeňovými
haluškami, karfiolová, pečivo.
Bravčová pečená krkovička, kapusta, knedľa Morčacie prsia na
hrášku so šampiňónmi, ryža, šalát
Kuracie stehno na zelenine, štuchané zemiaky s cibuľkou Horehronský syrový šalát, pečivo
Zapekaná brokolica s tofu Buchty na pare s lekvárom, kakaová
posýpka, kakao Bageta Gurmán
Mliečny balíček.
S tre d a
Polievky: oravská fazuľová, tekvicová, pečivo.
Vyprážaný syr, zemiaky, tatárska
omáčka Hovädzia pečienka milánska, cestovina Džuveč z bravčového mäsa, uhorka
Grécky
šalát, pečivo Kuracie rezančeky,
zelená fazuľka s baby mrkvou
Žemľovka s tvarohom
Bageta
Apetito Ovocný balíček.
Š tv rto k
Polievky: slovenská hubová, francúzska, pečivo.
Pečené kuracie stehno, zeleninová ryža, kompót
Hovädzí
guláš maďarský, knedľa Važecká pochúťka, zemiakové placky
Pestrý cestovinový šalát Zemiakový paprikáš, paradajkový šalát
Šúľance s makom Bageta s kuracím mäsom Mliečny balíček.
Pi a t o k
Polievky: kapustová s klobásou,
roľnícka, pečivo.
Bravčový rezeň na lesných hríboch, tarhoňa, šalát Hydinové
ražniči, zemiaková kaša, čalamáda
Baraní guláš, halušky Parížsky
šalát, pečivo
Losos na masle,
dusená zelenina Hanácke koláče, kakao
Bageta moravská
Ovocný balíček.
S o b o ta
Polievka: furmanská, pečivo.
Hovädzie dusené, chrenová
omáčka, knedľa
Kuracie prsia
orientálne, ryža, šalát
Bageta
Gurmán.
Nedeľa
Polievka: hŕstková, pečivo.
Jelenie ragú s brusnicami, cestovina Vyprážané kuracie stehno, zemiaky, uhorka Bageta syrová.
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Ako na nás vplýva tma a ako
v nej nájsť kúsok svetla?
Z pokladov z internetu spracovala
P. Motyčková

Zimné obdobie má bezpochyby
svoje čaro. Zasnežená krajina v
nás často budí dojem, že sa nachádzame v rozprávke, no neskôr
pocity radosti vystrieda únava či
zlá nálada. Deň trvá podstatne
kratšie a skončí skôr, než sa vôbec
stihne začať. Hoci sa mnohí z nás
na dlhé zimné večery v spoločnosti dobrej knihy a horúceho čaju
tešia, zima na nás môže mať aj
negatívne dopady. Viac než čokoľvek iné nám v tomto období chýba slnečné svetlo. Okrem toho si
na svoje prídu aj vírusy, pre ktoré
je striedanie mínusových a plusových teplôt ideálne pre množenie
a šírenie.
Aj keď sa mnohí na skoršie stmievanie tešia, úbytok denného svetla
môže mať na nás negatívne dopady. V tomto období sa u nás viac
prejavujú depresie, podráždená
nálada či pocit únavy. Za našu zlú
náladu môže nedostatok hormónu
zvaného „sérotonín“ alebo aj hormón šťastia. Práve on ovplyvňuje
našu náladu, emócie, ale aj spánok
či chuť do jedla. Okrem toho zabezpečuje aj zhlukovanie krvných
doštičiek pri poraneniach, sťahuje
cievy, zastavuje krvácanie a pomáha pri regenerácií vnútorných orgánov, najmä pečeni. Má pozitívne
účinky na činnosť mozgu, pamäť a
celkovú pohodu.
Jeho nedostatok spôsobuje zníženie prenosu nervových vzruchov
a následne dochádza k zmenám
nálady – zvyšuje sa podráždenosť,
pocity úzkosti, strachu, stresu a k
nechuti k jedlu, alebo naopak, k
prejedaniu sa. Jeho hlavným nedostatkom je úbytok denného svetla.
V zimnom období, kedy
je denného svetla oveľa
menej ako v ostatných ročných obdobiach, si môžeme
sérotonín zvýšiť aj správne
zostaveným jedálničkom.
Ako zvýšiť prísun
hormónu šťastia
Mozog si sérotonín vyrába
z aminokyseliny tryptofán,
ktorú obsahujú mnohé potraviny. Ide o napríklad o
druhy chudého mäsa, vajcia, celozrnné pečivo, orechy, paradajky, strukoviny,
slivky, niektoré druhy rýb či
listovú zeleninu.
Nevyhnutný je aj vitamín
B, ktorý obsahujú takisto

strukoviny, orechy, listová zelenina
alebo zemiaky, brokolica, špenát
či karfiol. Nájsť ho môžeme aj v
sušenom ovocí, jahodách a broskyniach.
K jeho produkcii je však dôležitý aj horčík a vápnik, ktorý okrem
výživových doplnkov nájdeme aj v
maku, mlieku a mliečnych výrobkoch, kakau a sóji.
Nezabúdajme ani na takzvané
„zdravé tuky“, ktoré obsahuje avokádo, kokosový olej, orechy, arašidové maslo, ryby, grécke jogurty
alebo ľanové, sezamové, či chia semienka. „Najvďačnejšie“ sú práve
chia semienka, ktoré nemajú takmer žiadnu chuť, takže ich môžete
pridať do každého jedla. Najlepšie
bude, ak ich necháte cez noc „napučať“, napríklad v jogurte alebo
ovsenej kaši.
Odpoveďou je zlatý koreň
Rozchodnica ružová, ľudovo nazývaná tiež zlatý koreň, patrí medzi
bylinky, ktoré okrem posilňovania
imunity pôsobí pozitívne na našu
celkovú náladu a pomáha odbúravať stres. Je stále viac vyhľadávným terapeutickým prostriedkom.
Rastie v horách a kamenných
lúkach a na Slovensku ju môžete
nájsť v Tatrách a Malej Fatre. Prívlastok ružová dostala podľa špecifickej vône pripomínajúcu vôňu
ruže.
Obsahuje flavonoidy, heteroglykosoidy a iné cenné látky, ktoré
pozitívne pôsobia na vitalitu a dodávajú energiu nielen telu, ale aj
duši. Blahodarné účinky má aj na
nespavosť, potláča únavu, detoxikuje náš organizmus, priaznivo
ovplyvňuje funkciu srdca a ciev a

obsahuje veľké množstvo antioxidantov.
Keďže prispieva k zrýchlenému
metabolizmu a tlmí chuť do jedla,
považuje sa aj za vhodnú prírodnú
pomôcku pri chudnutí.
Na Slovensku je zákonom chránená, ale bežne sa k nej dostanete v
obchodoch s bylinkami. Dôležité je
však podotknúť, že sa neodporúča
užívať v nadmernom množstve,
nakoľko môže mať opačné účinky.
Dôležité je vedieť, odkiaľ čerpať energiu
V porovnaní s krajinami, ktoré zažívajú polárnu noc, sme na
tom veľmi dobre. Podstatné je,
aby nás tma „nepohltila“ úplne a
našli sme v nej kúsok svetla. Najjednoduchšie by bolo odcestovať
niekde na juh a užívať si slnečné
lúče, no na zahodenie nie je ani
zvýšená fyzická aktivita. Dá sa to
aj v tme – napríklad večerným
lyžovaním či bežkovaním. Na zahodenie nie je ani beh, no nezabúdajte na reflexné prvky, poprípade čelovku.
Aby sme všetko nezhadzovali len
na tmu a zimu, ako všetko, aj ona
má svoje „svetlé stránky“. Niektorí dokonca tvrdia, že podobne ako
zem, aj človek má v zimnom období odpočívať. Urovnať si myšlienky a možno nájsť odpoveď na
dlhodobo neriešiteľné problémy.
Netreba preto podliehať panike,
ak na vás doľahne zlá nálada. Vyžeňte ju športom, dobrým jedlom
či čajom z rochodnice ružovej.
Dôležité je naučiť sa milovať každé ročné obdobie a nezabúdať,
že neexistuje zlé počasie, len zle
oblečený človek.

U to ro k
Polievky: boršč s mäsom, pohronská, pečivo.
Husárska roláda, zemiaky, cvikla Kuracie stehno s kuriatkovou
omáčkou, cestovina
Lasagne
mäsové Windsorský šalát, pečivo
Špenátové halušky s tvarohom,
zakysanka Pečené buchty so slivkovým lekvárom, kakao Bageta
syrová Ovocný balíček.
S tre d a
Polievky: fazuľková kyslá s kôprom,
bulharská, pečivo.
Hovädzí guláš mexický, ryža, šalát
Bravčová pečienka sedliacka, červená kapusta, knedľa Vyprážaná
treska, zemiaky, šalát Študentský
šalát, pečivo Ohnivé kuracie stehno orientálne, zeleninová obloha
Maxi buchta s orechovo-višňovou
plnkou, vanilkový krém Bageta s
kuracím mäsom Mliečny balíček.
Š tv rto k
Polievky: slepačia, brokolicová dánska, pečivo.
Bravčový rezeň prírodný, tarhoňa,
uhorka Vyprážaný morčací rezeň
ovčiarsky, zemiaková kaša, šalát
Restovaná kačacia pečeň, hrášková
ryža, cvikla Syrové tajomstvo, pečivo Zapekané zemiaky s pórom
Palacinky s džemom a čokoládou
Bageta moravská Ovocný balíček.
Pi a t o k
Polievky: mexická, rascová s vajcom, pečivo.
Hovädzie dusené, paradajková
omáčka, knedľa Kuracie prsia na
zelenine, ryža, šalát
Štefanská
sekaná pečienka, zemiakový prívarok, chlieb Racio šalát, pečivo
Cestoviny s brokolicou a smotanovou omáčkou Pečené rožky tvarohové, kakao Bageta Gurmán
Mliečny balíček.
S o b o ta
Polievka: slovenská hubová, pečivo.
Bravčový rezeň s pečeňou, zemiaky, šalát Perkelt z morčacieho
mäsa, cestovina
Bageta moravská.
Nedeľa
Polievka: prešporská, pečivo.
Bravčové mäso Chilli con Carne,
ryža, šalát
Hovädzia pečienka
sviečková, knedľa Bageta s pikantným mäsom.

8. 1. 2019 12:29:34

DVOJTÝŽDENNÍK ŽELEZIARNÍ PODBREZOVÁ a.s.

PODBREZOVAN

WWW.PODBREZOVAN.SK

STRANA 7 | ČÍSLO 1/2019

ZALOŽENÝ V ROKU 1930

D ňa 8. decembra uplynuli tri roky

odvtedy, ako nás navždy opustila
milovaná dcéra, manželka a sestra
Darinka KUNOVÁ z Predajnej.
Tí, ktorí ste ju poznali, venujte jej
spolu s nami tichú spomienku.
S láskou a úctou spomínajú mama, manžel, sestra Janeta a brat Pavol
...
Dňa 10. decembra uplynuli smutné štyri roky odvtedy, ako nás
navždy opustil milovaný manžel,
otec, starý otec, brat a švagor
Milan KRAMLA z Podbrezovej.
S láskou a úctou spomíname
...
Dňa 13. decembra uplynuli štyri roky odvtedy, ako nás navždy
opustil náš milovaný manžel, otec
a starý otec
Jozef LICHVÁR z Podbrezovej.
S láskou a úctou spomínajú
manželka, syn a dcéra s rodinami
...
„Aj keď si odišiel a nie si medzi
nami, v našich srdciach žiješ stále
s nami.“
Dňa 13. decembra si pripomenieme nedožité 77. narodeniny manžela, otca, starého otca
Jána RÁSTOČANA z Polomky.
S úctou a láskou spomínajú manželka, deti s rodinami a sestra s rodinou
...
„Tá rana v srdci bolí a zabudnúť
nedovolí. Prázdny je dom, smútok
v ňom, zostala nám len bolesť a
spomienka v ňom.“
Dňa 29. decembra uplynul rok,
ako nás navždy opustil náš drahý
manžel, otec a starý otec
Jozef VESELOVSK z Predajnej.
Spomínajú manželka, synovia Peťo a Paľko s rodinou,
vnúčik a ostatná rodina
...
Dňa 31. decembra sme si pripomenuli tretie výročie, čo nás navždy opustil náš drahý otec, starký a
prastarký
Jozef HONKO z Podbrezovej.
S láskou a úctou spomína smútiaca rodina
...
Dňa 1. januára sme si pripomenuli štvrté výročie odvtedy, ako nás
opustil náš drahý manžel, otec a
starý otec
Dušan POKO z Hronca.
S láskou a úctou spomínajú manželka, synovia, dcéry a vnúčatá
...
Dňa 2. januára sme si pripomenuli
pätnásť rokov od úmrtia manžela,
otca a starého otca
Rudolfa ČELLÁRA z Podbrezovej.
Tí ktorí ste ho poznali, venujte mu
tichú spomienku.
S láskou a úctou spomínajú manželka a synovia s rodinami
...
„Mal som vás všetkých rád a chcel
som ešte žiť, ale prišla tá chvíľa,
keď som vás musel opustiť. Neplačte, nechajte ma tíško spať, čo
mi bolo súdené muselo sa stať.“
Dňa 5. januára uplynulo desať
rokov, čo nás navždy opustil náš
manžel, brat, otec a starý otec
Jozef PERKA z Hornej Lehoty.
S láskou spomíname
...
Dňa 6. januára sme si pripomenuli
piate výročie od úmrtia manžela,
otca, starého a prastarého otca
Jozefa EBU z Valaskej.
S láskou a úctou spomíname

Majstrovstvá Banskobystrického kraja 2019
Bystrík Vadovič

01 Podbrezovan 5-8.indd 7

V januári blahoželáme

do predčasného
starobného dôchodku

Pracovné jubileá

Dňa 5. januára sa v kolkárni v Podbrezovej konali
Majstrovstvá Banskobystrického kraja v kategóriách
U-14 žiačky, U-14 žiaci, U-18 dorastenci, U-18 dorastenky a U-2 juniori. Darilo sa aj našim mladým reprezentantom, nižšie ponúkame prehľad výsledkov.
U-14 žiačky – 0 hodov združených:
1. Mócová Daniela, K Železiarne Podbrezová 00;
2. Poliaková Naďa, K Železiarne Podbrezová 28 ;
. Kánová Michaela, K Železiarne Podbrezová 2 5;
4. Sabová Šarlota, ŠK Železiarne Podbrezová 265; 5.
Lopušná Zuzana, ŠK Železiarne Podbrezová 257; 6.
Thonhauserová Nina, KO Žarnovica 235; 7. Oszagyanová Lucia, ŠK Železiarne Podbrezová 227.
U-14 žiaci – 0 hodov združených:
1. Soják Kristián, K Železiarne Podbrezová 2 2; 2.
Eremiáš Daniel, FTC Fiľakovo 2 9; . Bánik Matúš,
K Železiarne Podbrezová 2 2; 4. Kľuka Róbert, FTC
Fiľakovo 257; 5. Balco Andrej, ŠK Železiarne Podbrezová 249; 6. Kovács Patrik FTC Fiľakovo 231.
U-18 dorastenky – 120 hodov združených:
1. Thonhauserová Adriana, KO Žarnovica 50 ; 2. Miháliová Bianka, FTC Fiľakovo 498.
U-18 dorastenci – 120 hodov združených:
1. Bánik Filip, K Železiarne Podbrezová 58 ; 2. Gallo Erik, FTC Fiľakovo 582; . Mihali Daniel, FTC Fiľak o v o 5 00; 4. Bizub Martin, ŠK Železiarne Podbrezová
463; 5. Luky Peter FTC Fiľakovo 436.
U-2 juniori – 120 hodov združených:
1. Fúska Radoslav, KO Žarnovica 582; 2. Koreň Ľudovít ml., MKK Magnezit Jelšava 5 ; . tefančík
Marek, K Železiarne Podbrezová 5 ; 4. Švantner
Marek, ŠK Železiarne Podbrezová 533; 5. Babčan Michal, ŠK Železiarne Podbrezová 532; 6. Balco Radovan, ŠK Železiarne Podbrezová 517; 7. Pál Patrik FTC
Fiľakovo 516.

25 r o k o v
Ing. Martina ČERNÁKOVÁ
Miloš KRIŠTOF
Július MAJLING

Ján BOŠEĽA
Jaroslav KOPECK
Jaroslav HOLKO
Anna MATEJČEKOVÁ
Miroslav PERNISCH
Beata BERČEKOVÁ
Eva MALČEKOVÁ
Eva GUZMOVÁ
Peter MACUĽA
Pavel MEDVEĎ

3 0r o k o v
Milan KOVÁČIK
Juraj SLABEJ
Stanislav SLAMKA
Ivan ZUBAL
3 5 ro k o v
Emil FAŠKO
Ivan JANEČEK
Zuzana KOVÁČOVÁ

do starobného dôchodku
Viera KRÁLOVÁ
Oľga PRESPERÍNOVÁ
Ján GAJDOŠ
Ján DEMETER
Ján BARTOŠ

Životné jubileá
Peter GAJDOŠ
Martin KARABA
Pavol LUPTÁK
Milan MAJERÍK
Ivan MIHÁĽ
Ladislav POHORELEC
Eduard PROKOPEC
Zuzana SCH NOVÁ
Rudolf SITARČÍK
Ján ŠATARA
Jozef ADAMSK
Katarína ŠTELLEROVÁ
Daniel ŽILÍK
Anna DEMIANOVÁ
Jozef ĎURČÍK
Ľubomír KLEMENT
Peter KOCHAN
Jaroslav KUPEC
Milan KVAČKAJ
Milan LOCEK
Ján LUPTÁK
Milan SCHVARZBACHER

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

INZERÁT

Predám sadu zimných kolies na Suzuki Swi alebo Subaru Jasty. Rozmer
155/70/13. Rozteč 4x112. Cena 120
eur dohoda. 0911 994 207

Poďakovanie

Chcel by som poďakovať Nadácii ŽP za
finančný dar, ktorý mi poskytla počas
mojej dlhodobej PN.
Ján Červienka, pracovník energetiky

Kurz spoločenského tanca
v tanečnej škole Ardenza
Mgr. Miroslava Ondrejková, bronzová medailistka z majstrovstiev SR v tanečnom športe v kategórií dospelí z roku
2016 a 2017, diplomovaná trénerka v tanečnom športe a diplomovaná učiteľka tanca otvára:
- kurz spoločenského tanca pre dospelých (príprava na svadbu, plesy)
- kurz spoločenského tanca pre mládež (príprava na stužkovú)
- kurz spoločenskehé tanca pre deti
- kurz latino ladies pre dámy dievčatá
Zápis v Podbrezovej bude 17. januára v kultúrnom centre
kontakt: miroslava.ondrejkova@gmail.com
Autor:
PK

Ostravskokarvinské doly

kujný nerast

vyčisti praním

polyetylén

prsia (čes.)

zástup

a dato (skr.)

mestský vták

prísediaci na
súde

Dopravný
inšpektorát

veľký tvor

futbalový
obranca

Izabela (dom.)

T5

drevené stĺpy

podobíjaj

metropola
Čiech

úkryt vojaka

Technické
služby

sladidlo

T3
kód amer.
dolára
teraz, v tejto
chvíli

základná
číslovka

zohol

končatina

časť celku

T1

hádam, vari
(čes.)
Živnostenský
odbor

osobné zámeno

ruská rieka

T2

ruský súhlas

doktor (skr.)
vrece
kód Slovenska
správca
opátstva

plošná miera

štát v Afrike

citoslovce
jedenia (det.)

hora

patriaca Srbovi

začiatok dňa

EČV Revúcej

predložka

Ondrej (dom.)

ženské meno

podbradok

existuj
Pomôcky:
OKA, RAKO

Kultúrny dom

rieka pri
Omsku

Alena (dom.)
piesočný
presyp

nosidlá
na truhlu

6 v Ríme

tamten,
henten

bezpečnostné
dvere

abvolt

otázka na 1.
pád

mužské meno

pracoval s
motykou

výrobca dlaždíc
odkvap (čes.)

...
“Navždy prestali pre teba hviezdy svietiť, už navždy prestalo pre
teba slnko hriať, ale tí čo ťa mali
radi, nikdy neprestanú na teba
spomínať.“
Dňa 7. januára sme si pripomenuli pätnásť rokov, čo nás navždy
opustila naša drahá mama, stará a
prastará mama
Janka SAMEKOVÁ z Brezna.
Kto ste ju poznali, venujte jej spolu s nami tichú spomienku.
S láskou a úctou spomínajú dcéra a syn s rodinami

V decembri odišli

číselný kód

EČV Topoľčian

značka
hodiniek

M

grécke
písmeno

násyp

vedecký
názov krídla

1550 v Ríme

sverovýchod

poranenie

Internet
banking

predložka

ponáral pod
vodu

T4

vyberaná
spoločnosť

tlačí, tíska
(topánka)

lesklý náter

dal náboj do
zbrane

V novom roku šťastia.... (dokončenie v tajničke)

Spomienky
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S Ing. Ivanom Trajteľom, riaditeľom spoločností FK a ŠK Železiarne Podbrezová
T. Kubej
noviny@zelpo.sk

Nastúpili ste na pozíciu riaditeľa
spoločností FK a K Železiarne
Podbrezová len nedávno. Mohli
by ste sa nám na úvod predstaviť
a priblížiť, čo je vašou prioritou?
- Nastúpil som na túto pozíciu 10.
októbra 2018 a prišiel som skôr z
výrobnej sféry. K športu mám určite blízko, ale organizovanie a
riadenie športu je pre mňa novinkou. Prvé, čo som zistil
bolo, že FK a ŠK Železiarne Podbrezová sú
spoločnosti v rámci
skupiny s najhoršími
výsledkami, čo sa týka
ekonomiky a nákladov. Pozícia mi bola
ponúknutá s tým, aby
som sa pokúsil zlepšiť
tieto výsledky v riadení oboch spoločností.
V súčasnosti máme
v Podbrezovej päť športov. Jedna
vec je ekonomika a ďalšia čo najlepšia reprezentácia a výsledky,
aby sme robili čo najlepšiu reklamu pre ŽP a.s. Budeme sa snažiť
vytvoriť podmienky pre mládež aj

V Podbrezovej aktívne funguje p ť športových oddielov
dospelých v jednotlivých oddieloch a výsledky sa snáď postupne
dostavia.
Okrem futbalistov, ktorí majú
vlastný futbalový klub, patria do
športového klubu ešte kolkári,
biatlonisti, cyklisti a lyžiari. Mohli
by ste nám v krátkosti zhodnotiť
výsledky jednotlivých oddielov
K Železiarne Podbrezová
v roku 2018?
- Keď si zoberieme kolkársky oddiel, tak výsledky hovoria za všetko. Kolkári patria k absolútnej
špičke nielen doma, ale
aj vo svete. Cyklistom už
skončila sezóna a myslím,
že bola celkom úspešná.
Síce nemáme dospelých,
no v mládežníckych kategóriách sme dosiahli celkom pekné úspechy. Zaujímavé výsledky
sme mali hlavne v cyklokrose po
jesennej časti. Teraz už pomaly začína príprava na ďalšiu sezónu. Čo
sa týka lyžiarov, tak lyžiarsky od-

diel je skôr o mládeži. Je tam len
jeden junior, ostatní sú žiaci, ktorí
absolvujú klasické preteky na Slovensku, ako je napríklad Slovenský pohár, prípadne nejaké preteky na vyššej úrovni. Výsledky sú
tiež zaujímavé, hoci nemáme nejakého top lyžiara, ale na tej úrovni, na akej to robíme, tak sa určite
môžeme pochváliť výsledkami.
Potom máme ešte bežecké lyžovanie, respektíve biatlon. Biatlon
je postavený skôr na pretekároch,
ktorí sú zároveň našimi študentmi
v Lopeji. Sú to opäť skôr mládežnícke a juniorské kategórie. Tento
rok máme na začiatku januára MS
juniorov v Osrblí a mali by sme
tam mať aj našich reprezentantov.
Uvidíme, aké výsledky nám prinesú.
Okrem týchto športových oddielov funguje ešte kúpalisko. To otvárame cez letnú sezónu a je určené pre verejnosť, samozrejme pre
zamestnancov ŽP a.s. a pre deti
v prázdninovom období. Takisto
spravujeme ešte športovú halu s
fitnescentrom na Štiavničke, ktorá

funguje celoročne. Hala je určená
pre amatérov aj výkonnostných
športovcov.
V športe je Podbrezová známa
hlavne vďaka kolkom a futbalu.
Kolkárom sa tradične darí, futbalistom už menej. Po sérii prehratých zápasov dokonca došlo k
zmene na poste hlavného trénera. Ako vnímate túto hernú krízu
a aké sú ciele a najbližšie kroky v
FK Železiarne Podbrezová, keďže
jeseň asi nedopadla celkom podľa predstáv?
- Začiatok sezóny v top tíme
futbalistov bol sľubný, ale potom
prišiel veľký útlm, čo dospelo až
k výmene na trénerskom poste.
Po jesennej časti sme nakoniec
skončili na desiatom mieste. Herný prejav mužstva nie je ani podľa
odborníkov zlý, len je nestabilný.
Sú tam chyby, ktorých sa náš káder dopúšťa a tréneri nedokážu
mužstvo nastaviť tak, aby tieto
veľké chyby nerobilo. Na tomto
chceme pracovať počas zimnej
prestávky s tým, že prídu určite

aj zmeny, nielen na trénerských
postoch, ale aj v hráčskom kádri a
základnej zostave. V januári už budeme vidieť, ako postavíme mužstvo a ako ďalej. Samozrejme, futbal nie je len o mužoch, máme aj
mládežnícke kategórie a mužstvá,
ktoré majú aj lepšie, aj horšie výsledky. Dôležité je, že dokážeme
cez jednotlivé kategórie mládežníkov dostať hráčov až do nášho
A-tímu, respektíve do B-tímu.
Čím žijete v týchto dňoch na prelome rokov 2018 a 2019?
- Určite je veľmi krátko do konca roku, čiže hlavne hodnotíme a
robíme nejaké výhľady, aby naše
spoločnosti po ekonomickej stránke podľa možností dopadli čo najlepšie. Pripravujeme plán, ktorý
by sme chceli nastaviť čo najreálnejšie vzhľadom na skutočnosti. Vieme veľmi dobre, že šport v
Podbrezovej je hlavne o sponzorstve ŽP a.s. V priebehu roka sú samozrejme aj ďalší sponzori, ale určite podstatne menší, ako ŽP a.s.
V každom prípade budeme chcieť,
aby sa plány pripravili čo najreálnejšie a podľa možností.

Z kolkárskych dráh
Ing. Pavol K hnel

Naši extraligisti si 29. decembra
predohrali 12. kolo svojej súťaže
kvôli účasti na rebríčkovom turnaji v maďarskom Szegede. Hostia z PK Košice síce vystrkovali
rožky, keď po prvej trojici dokonca viedli o 1 kolov, avšak druhá
trojica stiahla koly a získala aj potre b n é b o d y .
K Železiarne Podbrezová: Kyselica 589 (bod), Tomka 644 (bod),
Dziad 542, Balco 552, Štefančik
560 (bod), Pašiak 579 (bod). Celkovo 6:2 (3466:3451).
Dňa 29. decembra sa uskutočnilo aj finále a superfinále turnaja
VGP 2018 v Bačke Topoli, v Srbsku.
Stretli sa tu špičkoví svetoví hráči,
hlavne srbskí legionári hrajúci v
zahraničných ligách. Z kvalifikácie
postúpili do finále za ŠK Železiarne Podbrezová Vilmoš Zavarko a
Martin Kozák.
Vo finále si najlepšie počí-

nal náš Zavarko, keď suverénnym výkonom 694 bodov (dráhy 177/170/172/175) „uskočil“
druhému Jovetičovi o 32 kolov
a tretiemu Baranjovi o 46 kolov.
Kozák so 630 obsadil 6. miesto.
V superfinále potom Baranj (690)
prehodil druhého Zavarka (683) aj
tretieho Jovetiča (653). Kozák zopakoval 630.
Naši muži dva týždne predtým
vyhrali aj turnaj v Kragujevci. V sobotu, 15. decembra, sa v srbskom
meste Kragujevac uskutočnil 24.
ročník turnaja „Memoriál Gavrila
Gavrilskeho“.
V súťaži družstiev zvíťazili kolkári
ŠK Železiarne Podbrezová, keď vo
finále porazili družstvo KK Makpetrol Skopje. Po vyrovnanom
priebehu v konečnom účtovaní
rozhodlo len 10 kolov.
Súťaž jednotlivcov ovládol Vilmoš Zavarko, ktorý vyrovnal svoj
rekord kolkárne. Družstvo mužov
svojim výkonom vytvorilo nový
rekord kolkárne.

Anketa Športovec roka 2018

Naši kolkári v desiatke najlepších
Ing. Pavol K hnel

Dňa 21. decembra slávnostne vyhlásili v SND v Bratislave výsledky
ankety portovec roka 2018. Hlasovalo 10 členov Klubu športových
redaktorov Slovenského syndikátu
novinárov. Slovenské biatlonistky
obsadili prvé priečky v kategórii
jednotlivcov, ako aj v kategórii kolektívov.

V kategórii kolektívov však má aj
náš ŠK Železiarne Podbrezová svoje
zastúpenie. Naši kolkári sa už aj v minulosti dostali medzi elitné kolektívy
slovenského športu, keď v roku 2013
obsadili 15. miesto a v roku 2012 dokonca skončili na 7. priečke. V tohtoročnej ankete sú kolkári v desiatke
najlepších, keď sa delia o deviatu pozíciu spolu s basketbalistkami Good
Angels Košice.

Pri hlasovaní určite zavážili dlhodobé výborné výsledky nášho oddielu,
ako aj fakt, že sme sa stali víťazmi
Ligy majstrov 2017/2018. Ako jeden
zo štátom neuznaných a neolympijských športov sme sa tak vtesnali
medzi viac populárne a podporované športy. Naši hráči tak robia dobrú
reklamu nielen Železiarňam Podbrezová, ale aj celému Slovensku v zahraničí. Gratulujeme a ďakujeme.

Turnaj O pohár MFK Dukla 2018
Mgr. Tomáš Kvačkaj,
koordinátor prípraviek

Vilmoš Zavarko počas kvalifikácie v Bačke Topoli.

Foto: internet

Dňa 1 . decembra sme sa zúčastnili s družstvom prípraviek
U-11 turnaja „O pohár MFK Dukla
2018“ v Badíne. Turnaja sa zúčastnilo päť družstiev a hralo sa systémom každý s každým.
Po dvoch víťazstvách, jednej remíze a jednej prehre sme obsadili
pekné druhé miesto. Hráči podali
vo všetkých zápasoch dobrý výkon,
pekne sme kombinovali, presadzovali sme sa individuálne, ale aj po
vzájomnej spolupráci hráčov. Vytvorili sme si množstvo streleckých
príležitostí, niektoré sme zvládli,
pri iných nám chýbalo strelecké
šťastie.
Najlepším hráčom nášho družstva bol vyhlásený Nicolas Marek,
ale všetci hráči hrali dobre a pred-

viedli kus futbalového kumštu. V
novembri sa družstvo U-11 zúčastnilo aj 1. ročníka „Gemerského
turnaja“ v Revúcej, kde sa naši
chlapci tešili z víťazstva. Som

rád, že sme sa s koncom roka
rozlúčili peknými umiestneniami
a teším sa na ďalšiu spoluprácu
s našimi malými futbalovými
hviezdičkami.
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