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

„Verím, že väčšina z nás sa zúčastní prvého a zrejme
aj druhého kola prezidentských volieb“
Vážení spolupracovníci,
v uplynulých dňoch sa členovia
vedenia našej spoločnosti stretli s dvomi kandidátmi na funkciu
prezidenta Slovenskej republiky, s
Marošom Šefčovičom a Štefanom
Harabinom.
Obidvaja kandidáti v minulosti
komunikovali s vedením Železiarní Podbrezová vždy, keď sme o to

požiadali a ich stanoviská nám
pomáhali pri riešení problémov
súvisiacich s podnikateľským
prostredím v rámci Slovenska a
Európskej únie.
Zvyšní kandidáti na funkciu
prezidenta Slovenskej republiky nikdy neprejavili záujem
o komunikáciu, ale ani z našej
strany takéto aktivity neboli
vyvíjané.

JUDr. Maroš Šefčovič, PhD., kandidát
na prezidenta Slovenskej republiky

Pán Šefčovič, prečo ste sa rozhodli kandidovať na post prezidenta Slovenskej
republiky?
- Celý život som zastupoval Slovensko a
bojoval za jeho záujmy. Vždy som to robil
s cieľom, aby bolo Slovensko rešpektované a so sebavedomým hlasom. Chcem
byť prezidentom, ktorý posilní sociálny
program, budem dôsledne dbať nielen
na udržanie, ale aj neustále posilňovanie
sociálneho rozmeru spoločnosti, v ktorej
žijeme. Trend zlepšovania kvality života
občanov musí pokračovať. Ako človek so
sociálnym cítením nikdy nepodpíšem zákony, ktoré by zrušili obedy zadarmo, vlaky zadarmo, podporím diskusiu o flexibilnej materskej dovolenke či štartovacom
školskom balíčku. Ako prezident chcem
aktívne a celou váhou mojich skúseností
a kontaktov brániť a posilňovať naše aktívne pôsobenie v Európskej únii. A nielen preto, že v štruktúrach únie sa veľmi
dobre vyznám, ale najmä preto, že naše
aktívne členstvo v Európskej únii je zárukou našej prosperity, bezpečnosti a ďalšieho rozvoja. Zároveň chcem budovať
korektné a vzájomne rešpektujúce vzťahy
na východ. Európsky kontinent potrebuje
dialóg východu so západom, iba tak spoločne môžeme čeliť výzvam, ktoré predstavujú bezpečnostné riziká pre európsku
civilizáciu.
V rokoch 2009/2010 ste pôsobili aj ako
komisár pre vzdelanie, kultúru a mládež.
Ako celkovo vnímate školstvo na Slovensku?
- Považujem za menšiu tragédiu, že sa
duálne školstvo po novembri 1989 rozpadlo a dnes ho opäť pracne budujeme.
Firmy musia „dovychovávať“ perspektívnych pracovníkov. Problém je však v tom,
že nie každá firma si to môže dovoliť. Preto si myslím, že príklad, ktorý je v Podbrezovej ukazuje, aké dôležité je investovať do praktickej výučby a do duálneho
školstva. Od toho bude závisieť, ako sa
nám bude dariť modernizovať slovenskú

ekonomiku a priemysel.
Navrhol som, a Podbrezová by mohla slúžiť ako
prototyp, vytvoriť „centrá excelentnosti“ pre
mladých ľudí, kde by sa
dovzdelávali. Išlo by o
permanentné dovzdelanie sa, s motivačným štipendiom od štátu, ktoré
by bolo zamerané na profesie, ktoré nám najviac
chýbajú. Myslím si, že by
to veľmi pomohlo a určite by som to úzko konzultoval aj s predstaviteľmi
priemyslu a Klubu 500,
ktoré profesie najviac potrebujú a na čo
by sme mali tieto centrá zamerať.
Ako súčasný podpredseda európskej
vlády viete veľa o vnútorných mechanizmoch fungovania európskych inštitúcií a
nepochybne máte mnoho kontaktov. Vedeli by ste to, v prípade vášho zvolenia,
využiť v prospech Slovenska?
- Z tohto hľadiska by som určite vedel
urobiť pre svoju krajinu oveľa viac ako z
pozície, ktorú mám teraz. Osobne poznám
všetkých predsedov vlád v Európskej únii
a myslím si, že som bol prijatý na najvyššej úrovni najvyššími predstaviteľmi, či už
prezidentmi alebo kráľmi v rámci európskych krajín, podobne aj mimo Európu,
vo Washingtone, Moskve alebo Pekingu.
Pokiaľ ide o to, aký by to malo prínos pre
Slovensko, myslím si, že tie kontakty, ktoré mám, by nám určite pomohli aj v tom,
aby sme sa lepšie orientovali napríklad v
európskom rozpočte. Určite by som tlačil
aj na to, aby sme efektívne využívali dotácie z eurofondov na vedu a výskum. Aj to
je jedna z tém, vždy keď prídem do Podbrezovej a vypočujem si od pána generálneho riaditeľa, aké je komplikované získať
podporu na vedu a výskum. Podbrezová
je významným exportérom ocele a robí to
dobre aj vďaka tomu, že neustále inovuje
a dokáže vyrábať nové výrobky. Samozrejme do vedy a výskumu treba investovať a
treba tie peniaze využívať na Slovensku a
nie ich vracať ako nevyužité späť do Bruselu.
Čo si myslíte, že Slovensku najviac chýba?
- Slovensko potrebuje v prvom rade
celoplošný zmier, ktorý nahradí politický
konflikt konštruktívnou diskusiou o budúcnosti Slovenska. Slovensko urobilo v
posledných desaťročiach obrovský skok
dopredu, ale nemôže si dovoliť zostať stáť
na mieste. S touto výzvou je jasne spojená nutnosť ďalšej modernizácie našej
ekonomiky a celého štátu.

Vážení spolupracovníci,
dovoľujeme si vám sprostredkovať ich stanoviská ku kandidatúre na funkciu prezidenta
Slovenskej republiky. Verím, že
väčšina z nás sa zúčastní prvého
a zrejme aj druhého kola prezidentských volieb. Slovenská
republika potrebuje prezidenta,
ktorý na základe životných skú-

seností dokáže hájiť záujmy
Slovenskej republiky navonok
a smerom dovnútra dokáže komunikovať so všetkými politickými stranami.
Chcem veriť, že prezident Slovenskej republiky bude aktívne
prispievať ku zvýšeniu konkurencieschopnosti slovenského
priemyslu a zvyšovaniu životnej úrovne občanov.

JUDr. Štefan Harabin, kandidát
na prezidenta Slovenskej republiky
Pán Harabin, prečo ste
sa rozhodli kandidovať
na post prezidenta Slovenskej republiky?
- Situácia v štáte dozrela do takého štádia,
že tu prakticky neplatí
nič. Ústavní činitelia porušujú ústavu, zákony a
právny poriadok. Samozrejme sa to prenáša aj na
nižšie úrovne, vo vzťahu
k župám, ústredným orgánom štátnej správy,
colníkov, daniarov, políciu či vyšetrovateľov,
prokurátorom, sudcom a
negativizmy tohto stavu si odnášajú bežní
občania, pretože sa stávajú predmetom šikany a svojvôle štátnych úradníkov. Treba
nastaviť poriadok, aby začalo platiť právo
pre každého rovnako. Zároveň treba chrániť rodinu, veď nám tu hrozí presun islamského migrantského obyvateľstva, ktoré
má nahradiť našu kresťanskú slovenskú
rodinu. A zároveň treba zachrániť štát,
veď ukotvenie do tvrdého jadra EÚ znamená zánik štátu. To je prenesenie suverenity na Nemecko a Francúzsko. Slovensko by sa malo stať strategickým mostom
medzi EÚ a euroázijským teritóriom, čo
znamená vyvážené zahranično-politické
vzťahy s Ruskou federáciou, USA aj Čínou
a Iránom. Schengenskú dohodu podporujem, avšak s nevyhnutnosťou kooperácie
a dôrazom na ochranu vonkajších hraníc
Schengenu. Prezident republiky má v tom
rozhodujúce právomoci, pretože nie je
iba reprezentatívna funkcia, hoci sa to doteraz tak mohlo javiť. Podľa Ústavy SR má
prezident mnohé právomoci a kompetencie, ktoré nie sú v plnej miere využívané.
Momentálne zastávate post sudcu Najvyššieho súdu Slovenskej republiky a
celý profesijný život sa pohybujete v
právnej oblasti. Akoby ste vedeli tieto
nadobudnuté zručnosti a skúsenosti využiť v prospech Slovenska?
- Tridsaťšesť rokov pôsobím v trestnom
práve, mimo obdobia, kedy som bol podpredseda pre legislatívu vlády a minister
spravodlivosti. Celý život rozhodujem v
mene štátu, beriem zodpovednosť a podpisujem rozsudky. Chránil som občanov aj
štát pred najťažšími zločincami. Udeľoval
som aj tresty doživotia a za bývalého režimu aj tresty smrti. Som konfrontovaný
s kriminálnymi skupinami a nikdy som sa
nebál aj oslobodiť, keď sme nemali dostatok dôkazov. Kto má lepšiu predispozíciu?
Vo svete je veľa príkladov, kde sa sudca
stal dobrým prezidentom.
Ako vnímate súčasnú situáciu na Sloven-

sku? Mnohí volajú po zmene, myslíte si,
že ju Slovensko potrebuje?
- Jednoducho musíme zabrániť tomu,
aby sa kradlo. Aby malo zmysel, že podnikatelia a živnostníci platia dane, ktoré
následne nevykradnú momentálni držitelia štátnej moci cez nastrčené biele kone,
pretože potom nie sú peniaze na školstvo,
na zdravotníctvo, na verejné služby, na
cesty, na nemocnice a tomu prezident dokáže zabrániť.
Čo konkrétne by ste napríklad zmenili?
- V ústave máme ústavný princíp bezplatného školstva a bezplatného zdravotníctva. Každá norma, ktorá je v rozpore
s týmto ústavným princípom ide na Ústavný súd. No a prezident republiky dáva
poverenie na zostavenie vlády a podieľa
sa na tvorbe vládneho programu. V rámci školstva sa tam musia premietnuť také
programy, ako máte napríklad vy v Podbrezovej, kde ste sami, bez pomoci štátu
zaviedli duálny vzdelávací proces, to znamená, aby sa to dalo realizovať aj inde na
Slovensku. Podbrezová je dôkazom toho,
že to ide aj v prípade zamestnávania Rómov, ktorých ste bez štátnych peňazí preškolili a zapojili ich do pracovného procesu. Keď si to porovnám s mimovládnymi
organizáciami, ktoré požierajú peniaze
na projekty pre Rómov a výsledky sú nulové a vy tu máte unikátne projekty, tak
to znamená, že sa to dá. Róma zapojiť do
pracovného procesu je veľká vec, pretože
pokiaľ má prácu, bude pracovať, nie je s
ním ani s jeho rodinou problém.
Ďalšou oblasťou, ktorá nefunguje ako
má, je zdravotníctvo. Je nevyhnutné urobiť nápravu v tomto smere. Zdravie nemôže byť tovarom. Sociálne zabezpečenie
aj zdravotná starostlivosť musia fungovať
pre potreby občana. Je potrebné skončiť
s nehoráznym výpaľníctvom zdravotných
poisťovní, kedy profitujú bohatí a silnejší
na úkor chudobných a slabších. Ľudia nesmú zomierať na vyliečiteľné choroby.
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Súťaž medzi zmenami – oceliareň

Po piatykrát sa víťazom stala zmena „A“

Rekreačný pobyt
pre darcov krvi
v roku 2019
Železiarne Podbrezová a.s.
poskytne svojim zamestnancom – bezpríspevkovým darcom krvi a jednému
priamemu rodinnému príslušníkovi darcu, bezplatný
pobyt v hoteli Stupka Tále
v termínoch 26. – 28. júla,
2. – 4. augusta a 9. – 11. augusta.
Zamestnanci
Železiarní
Podbrezová, ktorým bola v
roku 2018 za darcovstvo krvi
udelená plaketa prof. MUDr.
J. Jánskeho alebo medaila
prof. MUDr. J. Kňazovického
a majú záujem zúčastniť sa
pobytu na Táľoch, sa môžu
prihlásiť u Ing. J. Kochanovej
na tel. čísle 5901 alebo osobne v odbore bezpečnosti a
životného prostredia (starý
závod, budova energetiky, 1.
poschodie, č. dverí 118) do
31. marca, v pracovné dni –
v čase od 8. – 15. hod.
Prevádzka Ski Tále počas
najbližších týždňov

Víťazná zmena „A“ objektívom I. Kardhordovej

T. Kubej
noviny@zelpo.sk

Už ôsmy rok prebieha v akciovej
spoločnosti Železiarne Podbrezová súťaž medzi pracovnými
zmenami vo výrobných a obslužných prevádzkarňach, do ktorej
sú zapojené pracovné kolektívy
kategórie „R“ z oceliarne, valcovne bezšvíkových rúr, ťahárne
rúr, centrálnej údržby, energetiky, dopravy a odboru riadenia
a zabezpečenia kvality. Kritériá
súťaže sú zamerané na kvalitu,
výsledky hospodárenia, dodržiavanie zásad bezpečnosti pri
práci a reklamácie, a sú vyhodnocované a zverejňované na vývesných tabuliach prevádzkarní. Ako každý rok, aj teraz vám
predstavujeme víťazné kolektí-

vy jednotlivých prevádzkarní.
O priebehu súťaže v oceliarni
nás informoval Ing. Juraj Havran, vedúci výroby:
Ako pokračovala súťaž medzi zmenami v
roku 2018?
- Minulý rok bol z
hľadiska výroby veľmi úspešný. Pracovali
sme v štvorzmennom
nepretržitom režime,
takže aj hodnotenie
súťaže medzi zmenami bolo objektívnejšie.
Kritériá súťaže sú rovnaké ako
každý rok, alebo pribudli v minulom roku nové hodnotiace
prvky?

- Kritériá vyhodnocovania súťaže sa stanovujú vždy na začiatku
roka. Čiastočné zmeny boli už aj
v minulom roku, a to
hlavne sprísnením
niektorých limitov
ako je spotreba
elektrickej energie
a predváha. Pre
tento rok sú kritériá opäť mierne
sprísnené.
Predstavíte nám
víťazný kolektív za
rok 2018?
- Víťazom súťaže
medzi zmenami je
už po piatykrát zmena A, pod
vedením majstra Igora Greguša.
Poďakovanie za odvedenú prácu
v minulom roku však patrí všet-

Mladý a úspešný tanečný pár

Sebastián a Miška sa umiestnili na krásnom 12. mieste

Dňa 10. februára sa konal 5. ročník medzinárodnej súťaže v spoločenských tancoch s názvom „GRAND GALA
2019“ pod záštitou DANSOVIE tanečnej akadémie Bratislava, ktorá vznikla v roku 2007 ako spoločná myšlienka Petra Modrovského a Jána Ďurovčíka.
Táto udalosť sa konala v TK Slávia Agrofert, v športovej
hale Petržalka. Formát takejto súťaže sa radí medzi veľkolepé spoločenské podujatia na medzinárodnej úrovni
a je zameraný na detskú a mládežnícku generáciu. Úžasný inšpiratívny zážitok pre všetkých prítomných vytvorili
zahraniční hostia v podaní tanečného páru Laury Zmajkovičovej a Massima Arcoliniho z Hongkongu a do tanca
im hral český rozhlasový BIG BAND Gustáva Broma. Naše
„želiezka v ohni“ boli z tanečného klubu Fáber Dance
Team Brezno, a to desať ročný „železiar“ Sebastián Peťko s partnerkou Michaelou Václavíkovou. Dvadsaťštyri
členná prominentná porota im udelila v semifinálovom
kole nádherné a zaslúžené 12. miesto, kde sa cez svoju
šikovnosť a húževnatosť pretancovali spomedzi všetkých
tridsaťosem párov. Podporovali ich v tom rodičia, veľkolepé obecenstvo, a to všetko za prítomnosti svetiel televíznych kamier, čo rozprúdilo parádnu tanečnú atmosféru s veľkou dávkou noblesy. Prežili neopísateľnú a hlavne
exkluzívnu tanečnú šou v prítomnosti rôznych svetových
hudobných a tanečných hviezd, v podaní spevákov, tanečníkov či samotných hlavných porotcov.

kým zamestnancom oceliarne,
keďže ani ostatné zmeny za víťaznou výsledkami veľmi nezaostávali.
Čo postavilo víťaznú zmenu do
popredia pred ostatné kolektívy?
- Medzi víťaznou a ostatnými
zmenami boli veľmi malé rozdiely, niektoré kritériá splnili na
plný počet bodov, ale v niektorých aj zaostávali. Vyzdvihol by
som konkrétne, že víťazná zmena mala za rok 2018 najnižšiu
spotrebu elektrickej energie na
EAF a LF, najmenšiu materiálovú
zmätkovitosť rúr vo Vvr a hlavne
v roku 2018 mala víťazná zmena
najmenej úrazov, za čo takisto
získala najviac bodov.

Ing. M. Lešaková

Dovoľujeme si vás informovať o
prevádzke strediska Ski Tále počas
najbližších týždňov:
V týždni od 11. marca bude stredisko v prevádzke denne, v čase
9.00 – 16. hod. Večerné lyžovanie
bude v piatok 15. marca a v sobotu
16. marca, v čase 18. – 21. hod.
V týždni od 18. marca a taktiež v
týždni od 25. marca bude stredisko v prevádzke len počas víkendov,
t.j. v sobotu a v nedeľu počas denného lyžovania v čase 9 – 16. hod.
Snehové podmienky sú stále veľmi dobré, pozývame vás na jarnú
lyžovačku na precízne upravovaných tratiach.

POZOR ZMENA
Zrušenie úhrad nájomného v bytoch zrážkou
zo mzdy
Vážení zamestnanci,
vedenie spoločnosti pôvodne rozpracovalo zámer, aby úhrada nájomného a služieb bola vykonávaná zrážkou zo mzdy počnúc od marca
2019.
Žiaľ, toto rozhodnutie bolo nutné po zvážení všetkých vplyvov zrušiť i
napriek tomu, že už boli predbežne vypracované dodatky k nájomným
zmluvám na realizáciu týchto zrážok.
Znamená to, že mesačné preddavky je potrebné aj naďalej uhrádzať z
vlastného účtu na účet správcu, t.j. SBD Brezno tak, ako doteraz.
Za prípadné komplikácie sa všetkým nájomcom bytov, ktoré spravuje
SBD Brezno ospravedlňujeme.
Ďakujeme za pochopenie

NSP Brezno, n.o. informuje:
na základe doporučenia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva Banská Bystrica, s účinnosťou od 1. marca 2019
POVOĽUJEME
návštevy na všetkých oddeleniach Nemocnice s poliklinikou
Brezno, n.o.
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S Ing. Annou Kováčovou, riaditeľkou Zaninoni, s.r.o.

Zo sveta ocele

Po prepravných kapacitách je veľký dopyt,
stúpajú však prevádzkové náklady

Mexiko zvažuje clá na
nové produkty z USA, chce
zrušenie ciel na oceľ

P. Motyčková
noviny@zelpo.sk

Ako hodnotíte uplynulý rok vo
vašej spoločnosti?
- Uplynulý rok hodnotíme ako dobrý
rok. Plán ekonomických ukazovateľov
bol splnený a prekročený, čo je odrazom
výbornej zákazkovej
náplne v Železiarňach
Podbrezová,
keďže naša činnosť
je výrazne naviazaná
na materskú spoločnosť.
V porovnaní s plánom, ktorý predstavoval 11,5 milióna eur, sú tržby za predaj vlastných služieb, podľa predbežných
výsledkov, viac ako 12 miliónov
eur a vyšší bude aj zisk, ktorý bol
naplánovaný vo výške 350 tisíc
eur.
V roku 2018 sme zabezpečili po
ceste a železnici 8 500 prepráv,
z ktorých 7 170 je exportov do
dvadsaťjeden európskych krajín
(vrátane Slovenska) a 1 330 je
importov z 11 krajín. Je to najvyšší počet prepráv od vzniku spoločnosti. Uvedené počty v sebe
zahŕňajú 58 nadrozmerných prepráv, čo je o 8 viac ako v predchádzajúcom roku a je tu zahrnutých
aj viac ako 61 tisíc ton tovaru v
56 ucelených vlakoch a v 14 jednotlivých vozňoch (spolu 1 165
vozňov).

Dosiahnuté výsledky sú dielom
celého pracovného kolektívu,
ktorému patrí poďakovanie za
vynaložené úsilie a zodpovedný
prístup k práci.
S akými očakávaniami ste odštartovali
nový rok?
- Asi najväčším očakávaním je, či a za
akých
podmienok
Spojené kráľovstvo
Veľkej Británie a Severného Írska opustí
Európsku úniu a ako
potom bude fungovať
medzinárodná
cestná doprava. V súčasnosti je
otvorených viacero možností.
Európska komisia predložila
návrh nariadenia o spoločných
pravidlách na zabezpečenie základnej prepojenosti v cestnej
doprave, podľa ktorého by mala
byť liberalizovaná vrátane tranzitu.
Druhou alternatívou je uplatňovanie bilaterálnej dohody medzi
Slovenskom a Spojeným kráľovstvom o medzinárodnej cestnej
doprave, podľa ktorej slovenskí
a anglickí dopravcovia by mohli
bilaterálnu, tranzitnú a tzv. treťoštátnu dopravu vykonávať bez
akéhokoľvek povolenia príslušných orgánov.
Treťou alternatívou je systém
licencií CEMT (Multilaterálny systém kvót Európskej konferencie

ministrov dopravy), ktorý tvorí
obmedzené kvóty. Tieto boli na
rok 2019 pridelené jednotlivým
štátom a v súčasnosti sú nemenné. V rezerve je určitý počet licencií, ale spoliehanie sa na ne
nepredstavuje vhodné riešenie.
Dnes teda nie je isté, ako bude
vyzerať doprava medzi členskými
krajinami EÚ a Spojeným kráľovstvom a nie je ani isté, koľkí
z dopravcov budú naďalej vykonávať prepravy do tejto krajiny.
Potrebné však bude kompletne
naplánovať toky v súlade s novou
realitou a colnými predpismi.

ší nárast zhruba o 60 percent).
V železničnej doprave je nárast
cien odôvodňovaný zvýšenými
osobnými nákladmi, nedostatkom rušňovodičov a obslužného
personálu, výrazným medziročným nárastom elektrickej trakčnej energie a nafty, predĺžením
obratu vozňov či chýbajúcimi
vozňami.
Našou prioritou teda je v podmienkach nedostatočných prepravných kapacít a pod
Čo bude pre
tlakom
na
vás v tomto
ceny
dokázať
roku prioritou?
Najväčším očazabezpečiť
- V Európe
prestále pretrváva kávaním je, či a za všetky
pravy
podľa
vysoký dopyt akých
podmienok
požiadaviek
po
prepravSpojené
kráľovstvo z á k a z n í k o v
ných
kapacitách a zároveň Veľkej Británie a Se- tak, aby im
dopravcom sa verného Írska opustí bol tovar doručený v pokaždoročne
zvyšujú
pre- Európsku úniu a ako ž a d o v a n o m
za
vádzkové nák- potom bude fungovať termíne
vopred
dolady, ktoré nemajú možnosť medzinárodná cestná hodnutú cenu
k maximálnej
ovplyvniť
a
doprava.
s p o ko j n o s t i
optimalizovať.
všetkých zainZvyšujú sa tiež
teresovaných
mýtne poplatky
a postupne dochádza k rozšíreniu strán od predávajúceho, kupuspoplatnených úsekov ciest naj- júceho, odosielateľa, príjemcu
mä v zahraničí (napr. v Nemecku tovaru až po samotného dopravpre rok 2019 je ohlásený najvyš- cu alebo iného zasielateľa.

“

S Martinom Čermákom, riaditeľom ŽP TRADE Bohemia, a.s.

Prioritou ostáva aj naďalej byť kvalitným
a spoľahlivým obchodným partnerom
P. Motyčková
noviny@zelpo.sk

Ako
hodnotíte
uplynulý rok vo vašej spoločnosti?
- V prvej polovici minulého roku
som v mojom poslednom rozhovore
pre Podbrezovan
hovoril o pozitívne
nastavenej
trhovej situácii s našou
produkciou a s tým
bol spojený aj optimistický
výhľad
obchodného výsledku v druhej
polovici roka 2018. Dnes môžem
len potvrdiť, že odhad úspešného
predaja a plnenia obchodného
plánu sa naplnil. Rok 2018 bude
určite zaradený medzi veľmi dobré obchodné obdobia v histórii
pôsobenia našej spoločnosti na
českom trhu.
Na nižšie uvedenom predajnom
výsledku jednotlivých komodít sa
už tradične podieľali najväčší českí veľkoobchodní predajcovia ako
sú spoločnosti FERONA a.s., FAVEX s.r.o., VZV Steel s.r.o., MUT
Tubes s.r.o. a ďalší, ktorí tvoria
väčšinový podiel nášho predaja v
Českej republike.
Veľmi dôležitým segmentom
nášho zákazníckeho portfólia,
ktorý nemôžem vynechať, sú vý-

robné firmy, s ktorými spolupracujeme v priamom obchodnom
vzťahu a sú našimi dlhoročnými
odberateľmi. Ide napríklad o AGROSTROJ
a.s., BRANO a.s., Fischer Vyškov s.r.o., Vítkovice Cylinders a.s.
Spolupráca so spoločnosťou
Moravia
Steel a.s. v oblasti dodávok kontinuálne odlievaných blokov iba
celé obdobie pozitívne
uzravrela.
Celkový predaj ŽP Trade Bohemia, a.s. za rok 2018:
kontinuálne odlievané oceľové
bloky – 31 383 ton,
valcované rúry za tepla – 12 706
ton,
presne ťahané rúry za studena –
6 192 ton,
hutnícka druhovýroba – 1 179
ton,
rúrové navarovacie oblúky a redukcie – 144 ton.
S akými očakávaniami ste vstúpili do nového roku?
- Už v závere minulého roka sme
mali k dispozícii informácie o ostatných hutníckych komoditách a
nasýtenosti trhu, ktoré avizovali
zmeny v ich trhovom prostredí
v podobe znižujúcich sa predajných objemov a v nadväznosti

aj jednotkových cenách. Odhady
vývoja ekonomicko-hospodárskej
situácie v Českej republike pre
rok 2019 a v okolitých krajinách
Európskej únie sú skôr skeptické materiálom, môžu v priebehu
a predpokladajú spomalenie eko- tohto roku ovplyvniť vonkajšie
nomiky. Táto téma je aj mediálne udalosti globálneho charakteru.
intenzívne prezentovaná.
Vystúpenie Spojeného kráľovV tejto dobe uzatvárame nábory stva z Európskej únie, situácia v
objednávok na marec 2019 a tým automobilovom priemysle a jeho
aj prvý kvartál
prechod k alroku. Môžem
ternatívnym
ko n š t a t o v a ť ,
pohonom
Ďalší vývoj tr- osobných voziže objemy jednotlivých sor- hového prostredia Čes- diel a v nepotimentov na
slednom rade
toto obdobie, kej republiky, a to nie- aj zavedenie
podľa obchod- len v oblasti obchodu colných bariér
ného plánu, sa
zo strany USA
nám podarilo s hutníckym materiá- na
importy
splniť. Niektorí lom, môžu v priebehu materiálu
a
z našich kontovaru
z
krak u r e n č n ý c h tohto roku ovplyvniť jín Európskej
výrobcov však vonkajšie udalosti glo- únie.
s očakávaniabálneho charakteru.
mi znižujú doČo bude pre
pyt po bezšvívás tento rok
kových rúrach.
prioritou?
Na
prelome
- Prioritou pre
roku pristúpili k zníženiu cien tento rok je pre našu spoločnosť
vo svojej produkcii pre udržanie aj naďalej byť kvalitným a spopredajných objemov. Vzhľadom k ľahlivým obchodným partnerom
tejto skutočnosti sme boli aj my pre našich zákazníkov v Českej
nútení upraviť ceny valcovaných republike. Zaistiť servis, ktorý od
rúr na marec 2019.
nás očakávajú a plniť ich požiaĎalší vývoj trhového prostre- davky spojené s dodávkami našej
dia Českej republiky, a to nielen produkcie.
v oblasti obchodu s hutníckym

“

Zdroj: sme.sk

Podľa štátnej tajomníčky mexického ministerstva
hospodárstva už clá na oceľ
nemajú zmysel.
Mexická vláda je pripravená zaviesť dovozné clá na
ďalšie americké produkty
s cieľom zvýšiť tlak na vládu USA, aby vyňala Mexiko
spod dovozných ciel na oceľ
a hliník.
Americký prezident Donald Trump zaviedol minulý rok v júni dovozné clá na
oceľ a hliník vo výške 25
percent, respektíve 10 percent. Dotknutí obchodní
partneri zareagovali odvetnými dovoznými clami na
americké výrobky.
Podľa Mexika clá poškodzujú obchod v rámci severoamerických krajín a mali
by sa zrušiť.
Agrosektor aj priemyselný sektor

Štátna tajomníčka mexického ministerstva hospodárstva Luz Maria de la Mora
v rozhovore pre agentúru
Reuters uviedla, že ak americká vláda clá nezruší, mexická vláda do dvoch mesiacov upraví zoznam clami
dotknutých
amerických
produktov.
„V súčasnosti zoznam prehodnocujeme a plánujeme
do neho zaradiť nové produkty z oblasti agrosektora,
ale aj priemyselného sektora, vrátane oceliarskeho,“
povedala.
Celková hodnota produktov, ktoré budú spadať pod
mexické clá, sa meniť nebude, dodala Luz Maria de la
Mora. To znamená, že hodnota amerických tovarov s
odvetnými clami zostane
na rovnakej úrovni, ako
je to v prípade mexických
produktov, spadajúcich pod
americké clá.
Mexická vláda tak niektoré produkty spod ciel vyjme
a na iné clá zavedie.
Majú clá zmysel?

Aj keď hodnota tovarov,
ktorých sa clá budú týkať,
zostane rovnaká, Mexiko verí, že to bude mať na
americké firmy vplyv. Zavedenie ciel na produkty
iných podnikov než doteraz
by totiž mohlo ďalšie firmy
prinútiť začať tlačiť na Washington, aby clá voči Mexiku zrušil.
Podľa Luz Marie de la
Mora nie sú clá na oceľ a
hliník opodstatnené už aj
preto, že sa ich Trump pokúsil využiť pri vyjednávaní
o novej severoamerickej
dohode o voľnom obchode.
Po tom ako Kanada, USA a
Mexiko uzatvorili minulý
rok novú dohodu, clá už nemajú podľa nej zmysel.
Novú dohodu, označovanú
ako Dohoda USA – Mexiko –
Kanada (USMCA), ešte musia ratifikovať parlamentny
spomínaných krajín.
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Majstrovstvá sveta juniorov a kadetov v biatlone – Osrblie 2019

Slovenskú reprezentáciu tvorili najmä žiaci našich škôl
moje prvé medzinárodné preteky.
Pred sezónou by som určite nepovedala, že budem štartovať na
majstrovstvách sveta juniorov a kadetov v Osrblí. Som veľmi spokojná
hlavne s rýchlostnými pretekmi a
stíhačkou, vytrvalostné preteky
mi nevyšli celkom podľa predstáv.
Atmosféra v Osrblí bola neskutočná, prišlo nás povzbudiť veľa ľudí.
Najväčší fanklub bol jednoznačne z
Revúcej, odkiaľ pochádzam. Hnali
ma dopredu a mne to dodávalo sebavedomie. Určite nielen mne, ale
aj ostatným slovenským reprezentantom veľmi pomohla podpora
domáceho publika.“

T. Kubej
noviny@zelpo.sk

Na prelome mesiacov január a
február sa v Osrblí konali Majstrovstvá sveta juniorov a kadetov v biatlone. V šestnásťčlennej
slovenskej reprezentácii bolo až
deväť súčasných či bývalých žiakov našich škôl a v domácom prostredí sa vo svetovej konkurencii
určite nestratili.
Najlepšie individuálne umiestnenie spomedzi všetkých reprezentantov Slovenska zaznamenala
Zuzana Remeňová, ktorá skončila
v rýchlostných pretekoch kadetiek
na výbornom 10. mieste. Rovnaké umiestnenie dosiahli aj štafety
kadetiek a juniorov, kde vo veľkej
miere pomohli k umiestneniu aj
sestry Remeňové, respektíve dvojica Tomáš Sklenárik a Lukáš Ottinger.
O výsledkoch niektorých našich
biatlonistov sme už písali v treťom
čísle Podbrezovana, šlo však len o
členov Biatlonového oddielu ŠK
Železiarne Podbrezová, kde patrí
pätica Mária Remeňová, Zuzana
Remeňová, Ema Kapustová, Tomáš
Sklenárik a Lukáš Ottinger. Na svetovom šampionáte v Osrblí však
štartovali aj ďalší súčasní či bývalí
žiaci našich škôl, konkrétne Veronika Haidelmeierová a Peter Golian
z KB Brezno a Veronika Machynia-

E. Kapustová na štarte stíhacích pretekov.

ková a Jakub Kolečár z klubu Valaská-Osrblie. Bývalými žiakmi našich
škôl boli aj dvaja reprezentační tréneri, konkrétne Mgr. Peter Kazár
(SSOŠH) a Bc. Filip Kramla (SG).
Výsledky žiakov našich súkromných škôl, rozdelené podľa kategórií:
Kadetky: Z. Remeňová – 10. miesto RP, 17. miesto SP, 63. miesto VP
+ 10. miesto štafeta kadetiek; M.
Remeňová – 38. miesto SP, 51.
miesto VP, 60. miesto RP + 10.
miesto štafeta kadetiek; E. Kapustová – 21. miesto SP, 32. miesto RP
a 84. miesto VP.
Kadeti: P. Golian – 51. miesto VP,
83. miesto RP + 23. miesto štafeta

Zuzana Remeňová

Fanklub z radov ostatných spolužiakov bol pre našich reprezentantov povzbudením.

kadetov; J. Kolečár – 88. miesto VP,
88. miesto RP + 23. miesto štafeta
kadetov.
Juniorky: V. Machyniaková – 22.
miesto VP, 44. miesto RP, 50. miesto SP + 15. miesto štafeta junioriek; V. Haidelmeierová – 61. miesto
VP, 71. miesto RP + 15. miesto šta-

Foto: I. Stančík

feta junioriek.
Juniori: L. Ottinger – 17. miesto SP,
26. miesto RP, 70. miesto VP + 10.
miesto štafeta juniorov; T. Sklenárik – 19. miesto RP, 32. miesto SP,
66. miesto VP + 10. miesto štafeta
juniorov.
Vysvetlivky: RP – rýchlostné preteky, SP – stíhacie preteky, VP – vytrvalostné preteky.

majstrovstiev a podporu domácich
fanúšikov.
Zuzana Remeňová, 4. ročník SG
ŽP, profilácia šport: „Pred majstrovstvami sveta v Osrblí sme si
spolu so sestrou Máriou dali jeden
cieľ – chceli sme skončiť v top 15.
Vo vytrvalostných pretekoch sa mi
to nepodarilo splniť, keďže som
spravila šesť chýb na strelnici a to
ma odsunulo až na 63. miesto. V
štafete sme skončili na peknom
10. mieste, aj keď sme pomýšľali
na trochu lepšie umiestnenie, ale
boli sme spokojné. V šprinte som
strelila dve nuly, čo sa mi v pretekoch ešte nepodarilo, zatiaľ iba na
tréningoch a som veľmi rada, že
to takto dopadlo. Som maximálne spokojná, že to prišlo na vrchol
sezóny, kde z toho bolo krásne 10.
miesto. V stíhacích pretekoch som
chcela ísť vyššie, ale nakoniec bolo
z toho pekné 17. miesto s troma
chybami na strelnici. Atmosféra
bola úžasná, tak veľa fanúšikov,
ktorí nás podporovali a držali palce
som v Osrblí ešte nevidela. Či už na
tribúne alebo na každom kopci stali ľudia, ktorí ma povzbudzovali a
hnali vpred. Na strelnici bolo veľmi
ťažké sústrediť sa, pretože fanúšikovia pri každom mojom výstrele
kričali.“

Našich biatlonistov, súčasných či
bývalých žiakov SG ŽP a SSOŠH ŽP,
sme sa opýtali, aké ambície mali
pred svetovým šampionátom v domácom prostredí, či splnili ciele, s
ktorými šli do jednotlivých pretekov a ako vnímali atmosféru počas

Mária Remeňová, 4. ročník SG ŽP,
profilácia šport: „Tak určite som
chcela byť v top 15, ale nepodarilo
sa mi to a trochu som bola sklamaná po celom šampionáte, že sa
mi nepodarilo splniť svoje ciele.
Nevyšlo to kvôli tomu, že som zle
strelila, potom sa už aj horšie beží.
V každých pretekoch sa mi bežalo
dobre, ale najlepšie som sa cítila
na vytrvalostných pretekoch. Štafetu som chcela dobre rozbehnúť,

Mária Remeňová

Ema Kapustová

Foto: FB

v prvom kole sa mi to podarilo,
ale prišla ležka a musela som až
trikrát dobíjať, dosť dlho som strávila na strelnici, ale na stojke som
si to postrážila, išla som čistú, ale
v poslednom kole mi už nezostali skoro žiadne sily a odovzdávala
som štafetu na 13. mieste. V stíha-

T. Sklenárik na strelnici.

cích pretekoch som štartovala ako
posledná a vedela som, že musím
dobre zastrieľať, aby som sa posunula aspoň k 30. miestu, ale na
prvej ležke som netrafila dva terče. Potom som sa snažila neurobiť
žiadnu chybu, napokon v troch položkách som urobila len jednu, snažila som sa na trati vydať všetko a
napokon to stačilo na 38. miesto.
Fanúšikovia boli úžasní, posúvali
nás do každého kopca a atmosféra
bola neuveriteľne dobrá, užila som
si to v domácom prostredí.“

Peter Golian, 4. ročník SG ŽP, profilácia informatika: „Dúfal som,
že by som mohol vo vytrvalostných pretekoch byť okolo 30. – 40.
miesta, ale týždeň pred prvými
pretekmi som ochorel a vlastne
od pondelka až do štvrtka som bol
doma. V piatok som sa pridal k ostatným naspäť na prípravu pred
MS a v nedeľu už boli preteky. Ale
cieľ v prvých pretekoch som splnil,
pretože som išiel predovšetkým na
streľbu. Druhé preteky boli štafeta,
kde som si začal kúsok veriť a hneď
sa mi to vypomstilo. Ani troma dobitými nábojmi sa mi nepodarilo
vyčistiť všetky terče. A rýchlostné
preteky som mal šancu iba ak by

Foto: I. Stančík

som vyčistil všetky terče, a to sa
nepodarilo. Podpora bola neskutočná, tú nedeľu tam prišlo najviac
ľudí zo všetkých dní. Hnali ma dopredu, aj keď to už nešlo.“

Ema Kapustová, 1. ročník SG ŽP,
profilácia šport: „Nejaké veľké
ambície som nemala, keďže to boli

Jakub Kolečár, 4. ročník SSOŠH
ŽP, odbor mechanik mechatronik:
„Ambície pred majstrovstvami neboli veľmi veľké, pretože som bol
pred prípravou chorý a preto som
neštartoval ani na 2. kole Viessman pohára. Čiže som iba dúfal v
to, že cez prípravný týždeň to všetko nejako „vyladíme“. Snažili sme
sa, ale bolo veľmi málo času dostať
sa späť do formy, a tak vyzerali aj
výsledky.

Peter Golian

Jakub Kolečár

pokračovanie na ďalšej strane
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Majstrovstvá sveta juniorov a kadetov v biatlone

–

Osrblie 2019

Slovenskú reprezentáciu tvorili najmä žiaci našich škôl
Určite s tým nie som spokojný,
lebo som mal na viac, ale som
celkom spokojný za bežecký výkon v štafetách. Atmosféra po-

čas pretekov bola neopísateľná,
fanúšikovia boli super, fandili na
každom kúsku trate. Určite na
mňa zapôsobil aj stres z toľkých

ľudí.“
Veronika Haidelmeierová, 4.
ročník SG ŽP, profilácia anglický

ako som na tom v porovnaní s ostatnými juniorkami, keďže to boli
prvé preteky sezóny medzi “svojimi”. Najviac som sa tešila na vytr-

ra na zvyšku trate? Perfektná, tie
dva náročné kopce by boli oveľa
ťažšie, keby mi všetci povzbudzovaním nepomáhali.“
Tomáš Sklenárik, 4. ročník SG
ŽP, profilácia šport: „Do tohtoročných majstrovstiev sveta som
nešiel s veľkými ambíciami. Vedel
som, že s dobrou streľbou by som
mohol prekvapiť, žiaľ nepodarilo
sa mi to. Vytrvalostné preteky mi
vôbec nevyšli, čo ma veľmi mrzí.
S ostatnými pretekmi som spokojný. Atmosféra bola úžasná a
chcem sa poďakovať každému,
kto nás prišiel podporiť.“

Veronika Haindelmeierová

Veronika Machyniaková

Právny odbor – referát
organizácie a vnútornej legislatívy
INFORMUJE
Ing. Soňa Roštárová
Autor:
Mgr. T. Kubej

Vnútorná legislatíva sa dotýka všetkých oblastí činnosti Železiarní Podbrezová a.s., a je záväzná pre zamestnancov, ktorí v zmysle jej ustanovení vykonávajú
jednotlivé činnosti. Preto je nevyhnutné, aby bola vždy platná a aktuálna.
Zoznam platnej riadiacej dokumentácie je vydaný ako dokument D-05/2019
Vestník – Individuálne riadiace akty, informačné akty a organizačné normy a
zároveň je zverejnený v elektronickej forme na nižšie uvedenej adrese.
V tejto rubrike právny odbor – referát organizácie a vnútornej legislatívy
informuje o riadiacej dokumentácii vydanej v predchádzajúcom mesiaci. V mesiaci február boli zverejnené:
Organizačné normy
Dokument D-01/2018
revízia 3, zmena I

Koncepcia a stratégia kvality, environmentálneho manažérstva a bezpečnosti práce v ŽP a.s.

Smernica S-013/2015
revízia 0, zmena I

Štatút komisie bezpečnosti a ochrany zdravia
pri práci

Smernica S-018/2017
revízia 0, zmena I

Havarijný plán – Plán ochrany zamestnancov
a osôb prevzatých do starostlivosti

Smernica S-386/2018
revízia 4, zmena III

Osobné ochranné pracovné prostriedky, umývacie, čistiace a dezinfekčné prostriedky

Smernica S-442/2016
revízia 3, zmena II

Štatút cenovej komisie

Smernica S-508/2019
revízia 2, zmena 0

Systém riadenia bezpečnosti práce – monitorovanie

Pokyn PO-007/2019
revízia 2, zmena 0

Zrážky zo mzdy zamestnanca

Pokyn PO-148/2019
revízia 4, zmena 0

Interné audity kvality

Pokyn PO-154/2019
revízia 4, zmena 0

Miesta určené na odkladanie vec í a zodpovednosť za škodu na odložených veciach

Pokyn PO-179/2019
revízia 2, zmena 0

Program hodnotenia spokojnosti zamestnancov

Pokyn PO-219/2019
revízia 2, zmena 0

Rozsah a veľkosť výberu vzoriek pre audity výrobku

Individuálne riadiace akty a informačné
akty generálneho riaditeľa ŽP a.s.
Rozhodnutie č. 10/2019

Vykonanie pracovného hodnotenia zamestnancov za uplynulé obdobie

Opatrenie č. 02/2019

Systémy environmentálneho manažérstva a
riadenia bezpečnosti práce na rok 2019 v ŽP a.s.

Oznámenie č. 03/2019

Čísla, názvy a skratky organizačných útvarov
ŽP a.s.

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

Tomáš Sklenárik

Lukáš Ottinger

jazyk: „Určite som od toho očakávala viac, než som spravila, no
čo narobím, keď nie je forma, tak
výsledok nepríde sám. Šla som
do toho s pocitom, že sa nám
rozširovala kategória, takže som
očakávala veľký boj a to sa mi aj
potvrdilo. Jedine v čom som im
stíhala bola streľba, aspoň to mi
zlepšilo náladu. Vo vytrvalostných pretekoch som si splnila cieľ
dobre streliť, takisto aj v rýchlostných pretekoch. Čo ma trochu
mrzí, boli tie dve dobíjania na
štafete, no zase na druhú stranu
s behom nie som absolútne spokojná, no verím, že sa to dá zlepšiť. Atmosféra bola super, či som
pretekala alebo som bola v roli
fanúšika. Bol to nezabudnuteľný
pocit, to je práve to čaro domáceho prostredia. Keďže som tam
vyrástla, tak to bol pre mňa veľmi
silný zážitok. Práve to bol dôvod,
prečo som taká šťastná, že som
sa vôbec mohla zúčastniť. Ľudia,
ktorí povzbudzovali, boli úžasní,
hlavne naši chalani zo školy, ale
samozrejme aj ostatní.“

valostné preteky, kde som chcela
hlavne v kľude zastrieľať, ako na
tréningoch a bez chýb. A samozrejme, že sa preteká lepšie, keď
máte v tých najťažších úsekoch
trate najväčší fanklub rodiny a kamarátov. Vo vytrvalostných pretekoch som nemusela byť taká
zbrklá, trochu pomalšie a bez
chýb by to bolo oveľa veselšie. V
tých pretekoch som chcela mieriť
trochu vyššie, ale som spokojná
aj s tým 22. miestom. V štafete
som sa super rozbehla a dobre
som sa naladila pred ďalšími pretekmi. V šprinte som vydala zo
seba všetko a plán bol štartovať v
stíhačke s čo najmenšou stratou.
Tú stíhačku som si vôbec takto
nepredstavovala. Z toho dňa som
nemala žiadne pozitívum, na trati som sa necítila dobre už od začiatku, nepadalo mi to už tak, ako
predchádzajúce dni. Popravde,
ešte pred pretekmi som trochu
rozmýšľala nad strelnicou. Pamätám si, že pred dvomi rokmi som
sa nevedela veľmi sústrediť na
strelnici. Ukľudniť sa na položke
a ignorovať komentátora a ľudí.
Ten hluk a upriamená pozornosť
mi vadili. Teraz som to brala už
inak, že to kričia preto, aby ma
podporili a fandia mi. Už som to
pri streľbe nevnímala. A atmosfé-

Veronika Machyniaková, bývalá žiačka SG ŽP: „Konkrétne ciele sme si s trénerom nedávali.
Chcela som podať svoj najlepší
výkon a sama som bola zvedavá,

Lukáš Ottinger, bývalý žiak SG ŽP,
profilácia šport: „Ambície som
mal jednoznačne umiestniť sa do
top 15. Počas záverečnej prípravy
som sa cítil fyzicky aj psychicky
veľmi dobre. Forma stále stúpala
a domáce podmienky mi len vyhovovali, keďže jazdím na týchto
tratiach už od mala. Celkovo som
s majstrovstvami spokojný. Dosiahol som 17. miesto v stíhačke,
čím som sa najviac priblížil k top
15. S čiastkovými výsledkami nie
som až tak spokojný. Jednoducho
som nevedel spojiť výborný beh
so streľbou. Často to bola priemerná streľba a dobrý beh, alebo naopak, výborná streľba, ale
priemerný beh. Koniec koncov,
vždy je čo zlepšovať. Myslím, že
som predviedol množstvo stránok, v ktorých napredujem, ale
tiež som odhalil aj rezervy, ktoré
ma stoja na pretekoch sekundy.
Každopádne sa môžem z výkonov, ktoré som dosiahol v Osrblí,
odraziť a ďalej napredovať. Atmosféra bola výborná. Na každej
časti trati som cítil podporu fanúšikov. Samozrejme, nebola to
atmosféra ako býva na svetových
pohároch v zahraničí, ale všetko
to závisí od nás a našich výkonov.
Verím, že čím kvalitnejšie výkony
budeme podávať, rovnako s nimi
bude rásť aj záujem domácich fanúšikov a ich podpora, s ktorou
sa vždy preteká lepšie.“

Pomôžme tým, ktorí to potrebujú
Len do 30. apríla
Využite aj tento rok možnosť darovať dve percentá svojej dane Nadácii Železiarne Podbrezová alebo
Nadácii Miška Sotáka. Obidve sa zameriavajú na poskytovanie finančnej, prípadne materiálnej pomoci,
organizovanie rôznych podujatí v oblastiach sociálnej sféry, zdravotníctva, kultúry, vzdelávania a športu.
Podporujú región, pomáhajú chorým a postihnutým spoluobčanom zmierniť ich ťažký údel, horehronským deťom a mládeži pri vzdelávaní a pri športe, občianskym združeniam pri zachovaní kultúrnych
hodnôt alebo pri ochrane životného prostredia. O pomoc môže požiadať každý, kto ju potrebuje. Ak sa
rozhodnete pre podporu týchto nadácií, vaše peniaze sa dostanú do správnych rúk. Ďakujeme všetkým
darcom, ktorí doteraz prispeli svojím percentom dane a veríme, že sa ich okruh rozšíri.
Ako poukázať dve percentá dane?
Ak vám vykoná ročné zúčtovanie dane zo závislej činnosti zamestnávateľ, stačí vyplniť a predložiť vyhlásenie o poukázaní dvoch percent dane z príjmu do 30. apríla 2019 daňovému úradu v mieste svojho
trvalého bydliska. Spolu s vyhlásením doložíte potvrdenie svojho zamestnávateľa, že vaša daň, vyplývajúca z ročného zúčtovania, bola odvedená daňovému úradu. V prípade, že si podávate daňové priznanie
samostatne, uvediete ako prijímateľa dvoch percent dane Nadáciu ŽP alebo Nadáciu Miška Sotáka.
Názov organizácie: Nadácia Železiarne Podbrezová
Sídlo: Kolkáreň 35, 976 81 Podbrezová
Právna forma: nadácia
IČO: 37818481
Názov organizácie: Nadácia Miška Sotáka
Sídlo: Kukučínova 24, 977 01 Brezno
Právna forma: nadácia
IČO: 37828738
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Jedálny lístok

Jedálny lístok

Pondelok
Polievky: gulášová, pohronská,
pečivo.
● Bravčový rezeň s broskyňou a
syrom, zemiaky, cvikla ● Hovädzia
pečienka milánska, cestovina ●
Furmanské halušky ● Rančerský
šalát, pečivo ● Zapekaná ryba so
šampiňónmi, šalát z červenej kapusty s kukuricou ● Muffiny s čokoládou, kakao ● Bageta syrová ●
Ovocný balíček.

Pondelok
Polievky: šošovicová kyslá, prešporská, pečivo.
● Hovädzí guláš debrecínsky, knedľa ● Morčacie prsia prírodné, ryža,
uhorka ● Kuracie stehno na zelenine, štuchané zemiaky s cibuľkou ●
Študentský šalát, pečivo ● Ryžový
nákyp ● Langoše s kečupom ● Bageta s pikantným mäsom ● Mliečny balíček.

18. – 24. 3. 2019

11. – 17. 3. 2019

Utorok
Polievky: fazuľová kyslá, mrkvová
s pórom, pečivo.
● Kuracie prsia na lesných hríboch, ryža, šalát ● Hovädzí guláš
maďarský, knedľa ● Vyprážaný camembert, brusnicová omáčka, zemiaky ● Zimný vitamínový šalát,
pečivo ● Bravčové mäso dusené s
kelom ● Šišky s džemom, kakao ●
Bageta Apetito ● Mliečny balíček.
Streda
Polievky: stupavská zabíjačková,
francúzska, pečivo.
● Bravčový perkelt, cestovina ●
Jarné kuracie stehno, zemiaky ●
Pizza diabolská ● Syrové tajomstvo, pečivo ● Hubové rizoto,
uhorkový šalát ● Zapekané palacinky s tvarohom ● Bageta moravská ● Ovocný balíček.
Štvrtok
Polievky: držková, krupicová so zeleninou, pečivo.
● Pečené morčacie stehno, červená kapusta, knedľa ● Bravčový
rezeň prírodný, ryža, šalát ● Zemiakovo-bryndzové pirohy so slaninou ● Pestrý cestovinový šalát ●
Plnené hovädzie mäso, zeleninová
obloha ● Dukátové buchtičky s vanilkovým krémom ● Bageta Gurmán ● Mliečny balíček.
Piatok
Polievky: slepačia, kapustová letná, pečivo.
● Sekaný rezeň z bôčika, zemiakový šalát s majonézou ● Hovädzia
roštenka cigánska, tarhoňa, čalamáda ● Restovaná kačacia pečeň,
hrášková ryža, cvikla ● Parížsky
šalát, pečivo ● Zapekaná brokolica s tofu ● Hanácke koláče, kakao ● Bageta s kuracím mäsom ●
Ovocný balíček.

Spánok náš každodenný
Z pokladov z internetu spracoval
T. Kubej

Priemerný človek prespí približne tretinu svojho života. Spánok
je fyziologickou zmenou bdelého
stavu a slúži nášmu organizmu
na psychickú relaxáciu a regeneráciu tkanív. Určite poznáte pocit, keď od únavy po náročnom
dni zaspíte takmer okamžite. Naopak, veľa ľudí má so spánkom
problém a poruchy spánku sú v
súčasnosti jedným z najčastejších zdravotných problémov.
Spánok je periodický dej, ktorý
prebieha v dvoch charakteristických fázach. Prvá fáza sa nazýva
„REM fáza“ a hovorí sa jej aj paradoxný spánok. V druhej fáze,
takzvanej „Non-REM fáze“, ide o
synchrónny spánok. Typické pri
tejto fáze je postupné prehlbovanie spánku, zatiaľ čo pri REM
fáze sú fyziologické funkcie človeka (napr. akcia srdca, frekvencia dýchania či telesná teplota)
podobné ako pri bdelom stave.
V priebehu noci sa tieto fázy cyklicky opakujú 4 až 6-krát a vytvárajú prirodzený spánkový cyklus.
Postupne s vekom ubúdajú hlboké spánkové štádiá a je častejšie
nočné prebúdzanie. K spánku
patria aj sny a možno ste nevedeli, že sa nám snívajú počas celého spánku. Pamätáme si však len
väčšinou tie z REM fázy.
Poruchy spánku
Najčastejšou poruchou spánku
je insomnia, čo je takzvaná nespavosť. Podľa štatistík sa v populácii
vyskytuje v 15 až 40 percentách.
Spánok pri tejto poruche je nedokonalý a neúplný, človeku neprináša úľavu a pocit osvieženia.
Spánkový rytmus je prerušovaný
a krátky, človek nemôže zaspať aj
celé hodiny, prehadzuje sa v po-

steli a nevie si nájsť správnu relaxačnú polohu. Podľa odborníkov
ňou trpíte, keď na zaspávanie potrebujete viac ako tridsať minúť,
prípadne sa pravidelne v noci
budíte (viac ako trikrát za noc).
Ďalšími príznakmi je predčasné
ranné prebúdzanie a nemožnosť
opätovného zaspatia.
Insomnia sa opakuje pravidelne
viac ako trikrát do týždňa a trvá
dlhšie ako mesiac. Najčastejšie
súvisí so stresom a zlými spánkovými návykmi (sledovanie televízie, smartfónov, nočné jedenie,
nadmerná konzumácia alkoholu
či kofeínu), môže však byť aj príčinou niektorých iných chorôb.
Základom liečby insomnie je
naučenie sa správnej spánkovej
hygiene. Pomáhajú aj relaxačné bylinkové čaje, reflexológia či
aromaterapia.
Ďalšími poruchami sú hypersomnia (nadmerná spavosť) a
narkolepsia (náhle zaspávanie).
Mnoho ľudí má však problém
skôr s ronchopatiou, čo je zvukový fenomén známy ako chrápanie. Vzniká v spánku vibráciami
mäkkých častí horných dýchacích
ciest. Väčšinou ide o neškodnú
spánkovú poruchu, môže však byť
príznakom závažného stavu, známeho tiež ako syndróm spánkového apnoe. Týmto syndrómom
trpí približne tri až osem percent
populácie, prevažne sú to muži
stredného a vyššieho veku. Pri
tejto poruche spiaci v podstate
prestáva dýchať, následkom čoho
sa budí a prebieha takzvané mikrobudenie, pri ktorom sa dych
obnoví. Za hodinu sa môže tento
proces zopakovať viackrát a ráno
je organizmus častokrát unavený, čo môže spôsobovať podráždenosť a nervozitu počas celého
dňa.
Medzi spánkové poruchy pat-

rí aj námesačnosť, ku ktorej sa
viažu rôzne povery. V skutočnosti ale nemá nič spoločné so splnom mesiaca. Pri námesačnosti
spiaci obvykle vstáva z postele a
prechádza sa, pričom má zníženú
úroveň vedomia, reaktivity a motoriky. Výraz v tvári je typicky neprítomný a je ťažké ho prebudiť.
Ráno po prebudení si na nočné
udalosti nepamätá. Pri liečbe sa
využíva najčastejšie psychoterapia.
Ďalšou spánkovou poruchou sú
nočné mory, ktoré sa vyskytujú
predovšetkým u malých detí a
väčšinou do 15 rokov prestanú.
Môžu sa znovu objaviť v čase
veľkého vypätia či traumatických
zážitkov.
Jednou z najzáhadnejších porúch je spánková paralýza, ľudovo sa jej povie aj prisadnutie
duchom. Je obávanou poruchou
pre svoj mimoriadne dramatický a nepríjemný priebeh, keď sa
človek po prebudení nedokáže
vôbec pohnúť. Pri uvedomení si
tejto situácie väčšinou nastupuje
intenzívna panika, predovšetkým
vtedy, ak sa paralýza odohráva po
prvýkrát. Typicky sa vyskytuje pri
spánku na chrbte.
Určite ste už niekedy zažili aspoň
jednu z vyššie uvedených spánkových porúch. Nemusíte mať však
obavy, každému sa už niekedy
stalo, že nevedel zaspať alebo ho
zobudila iná osoba v izbe kvôli
tomu, že chrápe. Kým je to v normále a cítite sa ráno oddýchnutý
a vyspatý, nie je dôvod na paniku.
Samozrejme v prípade, keď kvôli
vážnejším spánkovým poruchám
trpíte chronickou únavou a nevyspatosťou, je vhodné radšej
navštíviť odborníka a nechať si
poradiť. Spánok je totiž dôležitou
a neodmysliteľnou súčasťou nášho života.

Streda
Polievky: oravská fazuľová, tekvicová, pečivo.
● Pečené kuracie stehno, zeleninová ryža, kompót ● Hovädzie
dusené, chrenová omáčka, knedľa
● Važecká pochúťka, zemiakové
placky ● Ružový cestovinový šalát
s tuniakom ● Dusená zelenina, volské oko ● Zemiakové knedličky čučoriedkové so strúhankou ● Bageta
moravská ● Mliečny balíček.
Štvrtok
Polievky: kapustová s klobásou,
francúzska, pečivo.
● Bravčové stehno bratislavské,
cestovina ● Hydinové ražniči, zemiaky, šalát ● Držky na diabolský
spôsob, knedľa ● Lahôdkový šalát, pečivo ● Špenátové halušky s
tvarohom, zakysanka ● Lievance s
džemom ● Bageta s kuracím mäsom ● Ovocný balíček.
Piatok
Polievky: terchovská, roľnícka, pečivo.
● Bravčová pečená krkovička, kapusta, knedľa ● Hovädzie mäso
námornícke, ryža, šalát ● Ryba na
vidiecky spôsob, zemiaky, šalát ●
Hydinový šalát, pečivo ● Cestoviny
s brokolicou a smotanovou omáčkou ● Kysnutý koláč marhuľový,
kakao ● Bageta Apetito ● Mliečny
balíček.
Sobota
Polievka: mrkvová s pórom, pečivo.
● Vyprážaný bravčový rezeň, zemiaková kaša, uhorka ● Kuracie
prsia orientálne, tarhoňa, šalát ●
Bageta syrová.

Sobota
Polievka: krúpková, pečivo.
● Morčacie prsia na zelenine, ryža,
šalát ● Goralská pochúťka, knedľa
● Bageta s pikantným mäsom.
Nedeľa
Polievka: mexická, pečivo.
● Pečená krkovička na cesnaku,
zemiaky, cvikla ● Kuracie prsia na
paprike, cestovina ● Bageta syrová.

Utorok
Polievky: hovädzia s cestovinou, zeleninová, pečivo.
● Vyprážaný syr, zemiaky, tatárska
omáčka ● Plnený bravčový závitok,
slovenská ryža, šalát ● Lasagne
mäsové ● Grécky šalát, pečivo ●
Kuracie rezančeky, zelená fazuľka
s baby mrkvou ● Buchty na pare s
nutelou, maková posýpka, kakao ●
Bageta Gurmán ● Ovocný balíček.

Foto: baldriparan.sk

Nedeľa
Polievka: hŕstková, pečivo.
● Bravčové stehno nitrianske,
knedľa ● Morčacie soté na čínsky
spôsob, ryža, šalát ● Bageta Gurmán.
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Spomienky

Poďakovania

„Odišla si tichučko a nám ostala v
srdciach veľká rana.“
Dňa 22. februára uplynulo sedem
rokov, ako nás navždy opustila milovaná manželka, mama a priateľka
Evka BOHÚŇOVÁ z Podbrezovej.
Tí, ktorí ste ju poznali, venujte jej
spolu s nami tichú spomienku.
Manžel, syn s rodinou a sestry
...
„Kyticu kvetov na hrob vám kladieme, s láskou a úctou na vás spomíname.“
Dňa 24. februára uplynulo pätnásť
rokov, čo nás navždy opustil otec,
starý otec a prastarý otec
Pavol BOVA z Hornej Lehoty
a 27. decembra uplynulo osem
rokov, čo nás opustila naša drahá mama, stará mama a prastará
mama
Darina BOVOVÁ z Hornej Lehoty.
S láskou spomínajú dcéry s rodinami
...
Dňa 26. februára uplynulo tridsať rokov odvtedy, ako nás opustil
manžel, otec a starý otec
Milan PREČUCH z Čieneho Balogu.
S láskou a úctou spomínajú
manželka a synovia s rodinami
...
„Klesli ruky, ktoré pre nás pracovali, dotĺklo srdce, ktoré sme milovali,
zhasli oči, utíchol hlas, mal si rád
život a všetkých nás.“
Dňa 27. februára uplynul rok odvtedy, ako nás navždy opustil náš
drahý manžel, otec, svokor, starký,
prastarý otec, brat a príbuzný
Štefan TURŇA z Brezna – Mazorníkovo.
S láskou a úctou spomíname

Ďakujeme všetkým, ktorí sa zúčastnili na poslednej rozlúčke s našim milovaným manželom, otcom
a starým otcom
Martinom MEDVEĎOM
z Valaskej,
ktorý nás navždy opustil dňa 16.
februára vo veku nedožitých 70 rokov.
Úprimne ďakujeme všetkým zúčastneným za kvetinové dary a prejavy sústrasti.
Smútiaca rodina
...

...
„Rozlúčiť sa neznamená zabudnúť.“
Dňa 27. februára uplynulo sedem
rokov odvtedy, ako sme sa navždy
rozlúčili s milovaným synom, manželom, otcom a bratom
Jaroslavom ŤAŽKÝM z Michalovej.
S láskou a úctou spomíname
...
„V neznámy svet odišiel si spať, zaplakal každý, kto mal ťa rád. Odišiel
si od nás, my ostali sme v žiali, no
vždy budeš v srdciach tých, ktorí ťa
milovali.“
Dňa 28. februára sme si pripomenuli štrnáste výročie odvtedy, čo nás
navždy opustil náš drahý manžel, otec, dedo, brat
a spolupracovník
Dušan SCHVARZBACHER z Brezna.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu spolu s nami
tichú spomienku.
Spomíname s láskou a úctou
...
„Čas plynie, bolesť stále trápi, teba
nám už nikto nenavráti. Na krídlach anjela vzlietol si v diaľ, necítiš
bolesť, už necítiš žiaľ. Necítiš života
bolestné muky, tam niekde v diaľke
ťa objali Pánove ruky. Trpkosť osudu
ťa už nemučí, našiel si pokoj v nebeskom náručí.“
Dňa 29. februára uplynulo jedenásť rokov, ako nás
navždy opustil náš milovaný otec, manžel a starý
otec
Milan GERGEĽ z Brezna.
S úctou a láskou spomína manželka, deti a vnúčatá
...
„V neznámy svet odišla si spať, zaplakal každý, kto ťa mal rád. Odišla
si od nás, my ostali sme v žiali, no
vždy budeš v srdciach tých, ktorí ťa
milovali.“
Dňa 6. marca uplynulo šesť rokov,
ako nás opustila milovaná dcéra,
manželka, mama a stará mama
Dana MAJEROVÁ z Podbrezovej – Štiavničky.
S láskou a úctou spomínajú rodiny Majerová,
Kamoďová a Némethová, Hrašková, Debnárová

Vo februári odišiel

35 rokov
Juraj ENGLER

do predčasného
starobného dôchodku

Životné jubileá

Štefan ŠVANTNER

Ivan DOLŇAN
Igor ENGLER
Jozef KOVÁČIK
Peter KRÁLIK
Jozefína MEDVEĎOVÁ HORSKÁ
Ing. Igor ČELLÁR
Ing. Ivan DANKO
Ján FRITZMAN
Ing. Jana JANOVCOVÁ
Vladimír KALICKÝ
Ing. Ivan MAJERČÍK
Vladimír TURŇA
Jozef VETRÁK
Miroslav BELO
Jaroslav KLIMENT
Jolana KOCÚROVÁ
Jozef MESIARKIN
Ľubica RONČÁKOVÁ
Jozef SCHWARZBACHER
Ing. Karol SLABÁK
Vladimír ŠUŠOR
Eva VENGEROVÁ

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

V marci blahoželáme

Ďakujeme všetkým, ktorí sa zúčastnili na poslednej rozlúčke s našim
drahým manželom, otcom, starým
otcom, bratom, švagrom a príbuzným
Jánom KOVÁČIKOM z Brezna,
ktorý nás navždy opustil dňa 23.
februára vo veku 66 rokov.
Úprimne ďakujeme všetkým zúčastneným za kvetinové dary a prejavy sústrasti.
Smútiaca rodina

Pracovné jubileá
25 rokov
Ivan BELKO
30 rokov
Pavol LUPTÁK
Vladimír LOPUŠNÝ
Aurel STARKE

Chorobnosť v našom kraji opäť stúpla
M. Tolnayová
RÚVZ B. Bystrica

Trend zvyšovania chorobnosti, predovšetkým na chrípku a jej podobné
ochorenia (CHPO), v našom kraji pokračuje podľa epidemiológov aj na prelome mesiacov február a marec tohto
roku. V porovnaní s predchádzajúcim
sledovaným obdobím stúpol výskyt
akútnych respiračných ochorení (ARO)
síce len o necelé štyri percentá, výskyt
CHPO je však vyšší o viac ako 30 percent.
V absolútnych číslach je v Banskobystrickom kraji v súčasnosti chorých
takmer 11 200 obyvateľov. Ešte nepriaznivejšie to vyzerá v medziročnom
porovnaní. Výskyt ARO je vyšší o 55
percent a výskyt CHPO je vyšší takmer o
viac ako 90 percent. Z trinástich okresov
Banskobystrického kraja sú lokálne epidémie v desiatich. Respiračné ochorenia
či ťažšie prípady, ktoré prešli do chrípky
a jej podobným choreniam, zatvárajú v
našom kraji aj školské zariadenia.
Epidemiológovia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva (RÚVZ) v
Banskej Bystrici, ktorý zbiera a analyAutor:
PK

jednotná tarifa

erbium (chem.)

liek (čes.)

organická
zlúčenina

zuje údaje za celý Banskobystrický kraj,
eviduje na prelome mesiacov február a
marec chorobnosť na ARO celkom 3950
na 100-tisíc obyvateľov. Chorobnosť je
pomer počtu chorých osôb voči počtu
všetkých zdravých i rozlične chorých jedincov. Je to údaj, ktorým sa relevantne
dá porovnať chorobnosť v porovnaní s
inými krajmi Slovenska. Najvyššia chorobnosť na ARO je v okresoch Banská
Štiavnica a Banská Bystrica. Chorobnosť
na CHPO je najvyššia v okresoch Veľký

Krtíš a Banská Štiavnica. V absolútnych
číslach je v našom kraji 1731 chorých
na chrípku. Epidemiológovia banskobystrického RÚVZ urobili túto analýzu
na základe hlásení 67 percent všetkých
lekárov pre deti a dorast a 49 percent
lekárov pre dospelých z tohto regiónu.
Epidemiológovia takýto vývoj očakávali
a naďalej dodržiavajú prísnu epidemiologickú bdelosť.
Počet komplikácií z uvedených ochorení predstavuje v kraji 3,3 percenta.
Ochorenia na ARO
najviac postihujú
vekovú skupinu
ekonomicky aktívneho obyvateľstva, teda ľudí od
20 do 59 rokov,
žiakov základných
škôl a najmenšie deti od 0 do
5 rokov. Najnižší,
aj keď nie nízky,
výskyt je medzi
seniormi. Podobný trend je aj vo
výskyte CHPO.
Ilustračné foto: turcania.sk
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Doma sme body nezískali, v Trenčíne sme remizovali
Z podkladov zpfutbal.sk spracoval T. Kubej

FK Železiarne Podbrezová – MFK Ružomberok
0:1 (0:0)
Gól: 60. Mustedanagić.
Do zápasu sme vstúpili aktívnejšie a už v 3. minúte vyskúšal Macíka z voleja tvrdou strelou Breznanik. Rovnaký hráč neskôr z uhla
znovu vystrašil ružomberského
brankára, ktorý vyrazil jeho pokus na roh. Následne po rozohratí
a odrazenej lopte krásne z voleja
vypálil pod brvno Obročník, ale
Macík jeho strelu vyrazil nad bránu. Postupne sa hra vyrovnala a
hralo sa bez výraznejších šancí na
oboch stranách. V závere polčasu
v 40. minúte, po centri Breznanika
z ľavej strany hlavičkoval Kiwior,
brankár Macík jeho pokus opäť
vyrazil. V 43. minúte zahrával priamy kop zľava Kochan a hlavička s
tečom skončila v našej sieti, no
postranný rozhodca signalizoval

postavenie mimo hry. Podobná situácia sa odohrala aj pred bránou
hostí, keď po rohovom kope najprv Macík zneškodnil strelu zblízka
od Kiwiora, lopta sa dostala k voľnému Olatunjiovi, ktorý dopravil
loptu do siete, no gól pre ofsajd
neplatil. V úvode druhého polčasu
hostia po štandardnej situácii opäť
dopravili loptu do siete, no z postavenia mimo hry. V 60. minúte hráči
Ružomberka otvorili skóre zápasu,
keď sa po autovom vhadzovaní
dostala lopta k voľnému Mustedanagićovi, ktorý z vnútra šestnástky
skóroval strelou k pravej tyči. V 75.
minúte po peknej kombinácii domácich zakončil tesne vedľa Breznanik. V nadstavenom čase sa pri
hre vabank rútil od polovice ihriska na bránu domácich Kostadinov,
no zakončil vedľa tyče. Poslednou
akciou bola nebezpečná strela domáceho Olatunjiho pod brvno, ale
Macík jeho strelu vyrazil na roh.
Vladimír Veselý, tréner Podbrezovej: „Mrzí ma, že sme výsledkovo

nenadviazali na zápas v Nitre. V
prvom polčase, hlavne zo začiatku,
sme mali dosť príležitostí na strelenie gólu. V druhom sme súperovi
dovolili veľa štandardných situácii
okolo šestnástky, a v tom je jeho
sila. To sa aj potvrdilo a strelili z
jednej gól. Snažili sme sa potom
hrať ešte kombinovanejšie, cez krídelné priestory, zmenili sme rozostavenie, no nejakú stopercentnú
šancu sme si nevypracovali. Mrzí
ma, že sme tento zápas nedoviedli
aspoň do remízového stavu. Nič sa
však nedeje, ideme ďalej.“
FK Železiarne Podbrezová: Vantruba – Obročník, Oravec (46. Bartoš),
Kiwior, Mojžiš – Viazanko, Paraj
(88. Pavúk) – Urbanič (65. Halgoš),
Špyrka, Breznanik – Olatunji.
MFK Ružomberok: Macík – Čurma,
Maslo, Kružliak, Twardzik – Qose,
Kochan (69. Takáč) – Gal-Andrezly,
Mustedanagić (90. Gerec), Kostadinov (90. Kmeť) – Tandir.

Víkend v znamení rekordov našich kolkárov
Ing. Pavol Kühnel

Interliga pokračovala 17. kolom a
naši kolkári posledný februárový
víkend vycestovali do Luhačovíc.
Domácim sa podarilo získať až tri
body, ako prvému tímu v tejto sezóne v súbojoch s našimi hráčmi.
Treba povedať, že aj so šťastím.
Zranenému Tepšovi chýbalo 5 kolkov, Kyselicovi len dva. Nemček
ako náš tretí hráč nestačil na Goreckého (620). Ostatní traja Vadovič, Tomka a Zavarko získali body
a aj dostatok kolkov. Zavarko opäť
skvelým výkonom 680 bodov.
ŠK Železiarne Podbrezová: Tepša
578, Vadovič 631, Tomka 598, Kyselica 557, Nemček 596 a Zavarko
680. Celkovo 3:5 (3507:3640).

V extralige si muži zmerali sily s
Rimavskou Sobotou. Predposledný
celok ligy nebol pre našich problémom, rozdielom 162 bodov potvrdili svoje čelné miesto v tabuľke.
Domáci získali len dva body – dobre hrajúci Kojnok s Babčanom a
hosťujúci „Podbrezovčan“ Paulečko s Balcom. Tri šesťstovky (Kozák,
Kuna a Pašiak) boli osviežením zápasu.
ŠK Železiarne Podbrezová „A“:
Kozák 608, Kuna 629, Balco 547,
Dziad 549, Babčan 538 a Pašiak
612. Celkovo 2:6 (3321:3483).
Ženy odohrali zaujímavý zápas
kvalifikácie do Slovenského pohára v Starej Turej. Domáce družstvo
nahralo 2308 bodov, čím o 90 kolov prekonali svoje tohtoročné maximum. Ich najlepšou hráčkou bola
vekom ešte dorastenka V. Vávrová

– 613 bodov. Naše dievčatá však
od začiatku nedopustili žiadne
prekvapenie a nádherným výkonom prepísali aj rekord kolkárne –
2392 kolkov. Našou najlepšou bola
J. Kičinková, ktorá si zapísala aj svoj
nový osobák – 613 bodov.
ŠK Železiarne Podbrezová: J. Poliaková 598, Kičinková 613, Klubertová 586 a Machálková 595. Celkovo
1:5 (2308:2392).
„Béčko“ doma privítalo tabuľkového suseda KK Šemšu a pustilo im
len jeden bod. Hneď prvá trojica
„vyrobila“ náskok 203 bodov. Švantnerova šesťstovka a krásny nový
slovenský dorastenecký rekord I.
Malčeka (a zároveň samozrejme
osobný rekord) 659 boli základným
kameňom víťazstva. 3455 je najlepším výkonom „béčka“ v sezóne.
ŠK Železiarne Podbrezová „B“:
Švantner 600, Malček 659, Bánik
Filip 562, Bábelová 534, Ďuricová 538 a Herich 542. Celkovo 6:2
(3455:3179).
„Céčkari“ vycestovali na priamy
súboj o druhú priečku tabuľky základnej časti do Jelšavy. Domáci
boli odhodlaní nepustiť nič, ale
nakoniec ich naši hráči doslova
„vybodovali“. Poliak s nižším číslom, ale 2,5:1,5 na body, M. Dilský
takisto menšie číslo, ale 3:1. Aj
celkový výkon len o 9 kolkov lepší
v náš prospech – proste napínavé,
ako sa patrí. V celkovom hodnotení
7 bodov pre nás.
ŠK Železiarne Podbrezová „C“: Poliak 519, M. Dilský 554, Figura 538,
T. Dilský 561, Kriváň 503 a Mihok
557. Celkovo 1:7 (3223:3232).
Rekordný víkend uzavreli naši
dorastenci. „A“ družstvo porazilo
Trstenú v novom slovenskom rekorde na 3x120 HZ počtom 1801
zvalených kolkov, čiže o 1 kôl za
magickou 1800 bodovou hranicou.
V tomto zápase si prepísala osobný rekord aj D. Mócová (603) a F.
Bánikovi chýbalo do jeho osobáku
(627) len 8 kolov.

J. Kičinková si výkonom 613 bodov utvorila nový osobný rekord

ŠK Železiarne Podbrezová „A“:
Mócová 603, Malček 579, Bánik
619 a N. Poliaková 536.

Olatunji síce strelil gól, ale z ofsajdu. S Ružomberkom sme nakoniec body nezískali. Foto: A. Nociarová

AS Trenčín – FK Železiarne Podbrezová
1:1 (1:0)
Góly: 36. Lamine – 86. Kiwior.
V prvom polčase boli aktívnejší naši futbalisti, strely Paraja a
Olatunjiho žiaľ skončili vedľa brány. V 20. minúte odcentroval zľava Urbanič, na jeho nebezpečnú
prihrávku však nedosiahol nikto
z našich útočiacich hráčov. V 29.
minúte zahrával priamy kop spoza
šestnástky Breznanik, jeho tečovanú strelu s námahou vyrazil brankár domácich. V 36. minúte sa k
strele spoza šestnástky odhodlal
domáci Lamine a jeho výstavný pokus skončil v šibenici brány železiarov. V závere polčasu Špyrka lobom
vystrašil brankára Chudého, neskôr
krížnu strelu Olatunjiho, ktorú vyrazil brankár domácich, nedopravil
do siete aktívny Breznanik. V 67.
minúte spoza šestnástky napriahol
Breznanik a jeho bomba skončila
na brvne. V 81. minúte rozhodca
nariadil pokutový kop po faule Via-

zanka, no faulovaný Čataković prestrelil bránu. O vyrovnanie a deľbu
bodov sa postaral výnimočnými
„nožničkami“ Kiwior, keď po centri
zľava skóroval na konečných 1:1.
Vladimír Veselý, tréner Podbrezovej: „Bol to veľmi dobrý zápas
z oboch strán. Obe mužstvá chceli
hrať futbal. Vedeli sme, aká je sila
Trenčína. Inkasovali sme nádherný
gól. Mali sme potom dve-tri príležitosti na vyrovnanie. Bohužiaľ,
sa nám to nepodarilo. V druhom
polčase sme mali trochu šťastia pri
nepremenenej penalte. Stále sme
chceli hrať aktívne a tešíme sa, že
sa nám podarilo vyrovnať na 1:1.“
AS Trenčín: Chudý – Yem, Šulek,
Mašović, Skovajsa – Lamine – Roguljić (46. van Arnhem), Zubairu –
Sleegers (60. Kvocera), Čataković,
Corryn.
FK Železiarne Podbrezová: Vantruba – Obročník, Oravec, Kiwior,
Mojžiš – Viazanko, Paraj – Urbanič (73. Halgoš), Špyrka, Breznaník
(87. Pavúk) – Olatunji (66. Voško).

Futbalový turnaj „O pohár
FK Železiarne Podbrezová“
Mgr. Tomáš Kvačkaj
koordinátor prípraviek

Dňa 23. februára sme organizovali v Brezne, v hale na Mazorníku,
futbalový turnaj „O pohár FK Železiarne Podbrezová“ pre kategórie
prípraviek U-11 a U-10.
V kategórii U-11 si zmerali sily FK
Železiarne Podbrezová, MFK Dukla
Banská Bystrica, Futbalová škola
Mareka Hamšíka Jupie Podlavice,
ŠK Partizán Čierny Balog a Benecol
Košice.
Odohrali sme dobré zápasy s
kvalitnými súpermi a po troch výhrach a jednej prehre sme obsadili
na domácom turnaji pekné druhé
miesto.

Výsledky U-11:
FK ŽP – MFK Dukla Banská Bystrica
3:1, FK ŽP – FŠMH Jupie Podlavice
0:3, FK ŽP – Benecol Košice 4:0, FK
ŽP – FK Partizán Čierny Balog 5:0.
V kategórii U-10 si naši chlapci
zmerali sily s MFK Dukla Banská
Bystrica, FK Pohronie Žiar nad
Hronom a MFK Revúca. Po dvoch
prehrách a jednej výhre skončili na
treťom mieste.
Výsledky U-10:
FK ŽP – MFK Dukla Banská Bystrica
0:1, FK ŽP – FK Pohronie 5:2, FK ŽP
– MFK Revúca 1:4.

foto: zpfutbal.sk

Turnaj
mal
dobrú úroveň,
naše
družstvá
herne
nesklamali a predviedli
kus futbalového
umenia.
Všetkým zúčastneným ďakujem za
re p re ze n t á c i u
svojich družstiev
a prajem veľa
športových úspechov.
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