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Žiaromat Kalinovo

Musím povedať, že v Žele-
ziarňach Podbrezová som 
sa veľa naučil. Nadobudnu-
té skúsenosti som následne 
zúročil vo funkcii výrob-
no-technického riaditeľa v 
dcérskej spoločnosti ŽP EKO 
QELET. V tejto spoločnosti  
som pracoval  päť a pol roka 
a bola to veľmi zaujímavá 
práca. 

Štatistický úrad SR bude 
zisťovať, koľko zarábate

Komplexný obraz o chudo-
be, sociálnom vylúčení a 
životných podmienkach na 
Slovensku začína realizovať 
Štatistický úrad Slovenskej 
republiky priamo v domác-
nostiach. Výstupom budú 
aktuálne doplnenia dát o 
príjmoch a životných pod-
mienkach domácností s náz-
vom EU SILC. 

V Hoteli Biela Medvedica sa 21. 
marca opäť po roku stretli delego-
vaní zástupcovia Základnej organi-
zácie Odborového zväzu KOVO Že-
leziarní Podbrezová, aby zhodnotili 
svoju činnosť za uplynulé obdobie. 
Konferencie sa zúčastnilo 71 dele-
gátov. 

Rokovanie otvoril predseda od-
borovej organizácie Pavol Koštial, 
ktorý zároveň privítal zástupcov 
zamestnávateľa – Ing. Mariana 
Kurčíka, podpredsedu Predstaven-
stva Železiarní Podbrezová a.s. a 
ekonomického riaditeľa, Ing. Máriu 
Niklovú, členku predstavenstva a 
personálnu riaditeľku a Ing. Miloša 
Dekréta, člena predstavenstva a vý-
robného riaditeľa. Pokračoval pred-
nesením správy o činnosti základnej 
organizácie a konštatoval: „Činnosť 
sme vykonávali v súlade s platnými 
podmienkami a stanovami Konfe-
derácie odborových zväzov a Od-
borového zväzu KOVO. V ŽP a. s. 
v roku 2018 nedošlo k žiadnemu 
porušeniu zákonných predpisov. 
Pre zamestnanca aj zamestnávateľa 
je dôležité, aby pre nový rok bola 

Odborári sa stretli v Hoteli Biela Medvedica, 
aby zhodnotili uplynulý rok 

pokračovanie na 2. strane  

Odborárska konferencia objektívom A. Nociarovej

P. Motyčková
noviny@zelpo.sk

S prof. Ing. Ľudovítom Parilákom, CSc., riaditeľom ŽP VVC s.r.o.

Ako hodnotíte uplynulý rok vo va-
šej spoločnosti?
 - Rok 2018 bol výnimočný, preto-
že sme si pripomínali 10 rokov čin-
nosti spoločnosti ŽP VVC. Pri tejto 
príležitosti sme urobili hodnotenia 
desaťročnej práce, ktoré boli pre-
zentované aj na konferencii, ktorá 
sa uskutočnila 4. – 6. 
septembra 2018 na 
Táľoch. V zborníku z 
konferencie sú tieto 
hodnotenia uvedené a 
s radosťou konštatuje-
me, že boli pozitívne z 
hľadiska prínosov pre 
ŽP GROUP v oblasti 
výskumu, vývoja a zvy-
šovania produktivity 
práce a kvality výroby. 

Myslím, že rok 2018 
bol významný tým, že 
v oblasti definovaných výskumov, 
v oblasti poznávania a základného 
výskumu, sme vyriešili všetky zá-
sadné otázky týkajúce sa optimali-
zácie procesov pri výrobe kontinu-
álne odlievaných oceľových blokov, 
ale aj valcovaných a presných rúr. V 
roku 2018 sme sa začali viac orien-
tovať na problematiku nie riešenia 
výrobných problémov, ale na opti-
malizáciu jednotlivých technologic-
kých postupov. Ak mám hodnotiť 
rok 2018, pri ktorom sme riešili 8 
výskumných projektov a 5 projek-
tov APVV, môžem konštatovať, že 
plánované úlohy sme splnili. Ne-
budem hodnotiť výsledky výskumu 
podľa jednotlivých projektov, ale 
viac sa budem orientovať na výstu-
py, ktoré sú dôležité pre jednotlivé 
prevádzkarne.

Pre oblasť valcovania rúr sme 
realizovali riadené ochladzovanie 
valcov redukovne a optimalizovali 

Budeme nadväzovať na výsledky dosiahnuté v minulom roku
veľkosť a tvar trysiek, ktoré majú 
byť v budúcnosti používané pri oc-
hladzovaní valcov. Zavedené bolo 
aj meranie dĺžky "kontizliatkov" za 
narážacou pecou. Realizovali sme 
práce pri inštrumentalizácii diero-
vacieho lisu, použitím tlakových 
snímačov a termokamery pre me-
ranie teploty kontizliatkov pred a 
po dierovaní. V oblasti modelova-
nia a jeho validácie termálnych dát 

a prestupu tepla medzi 
valcami na ťahovej re-
dukovni a medzi valco-
vanou rúrou sme získa-
li pôvodné údaje pre 
zabezpečenie riadené-
ho valcovania rúr. Po-
kračovali mikroštruk-
túrne rozbory vplyvu 
rôzneho tepelného 
spracovania na ocele 
9CRNB na mechanické 
vlastnosti. Vo februári, 
v Bazileji, bol úspešne 

obhájený projekt GRA-
MAT v rámci európskeho progra-
mu RFCS, ktorý riešil vývoj feritic-
ko-austenitickej valcovanej rúry. 
Bolo započaté patentové konanie 
v oboch spomínaných oblastiach. 
Taktiež boli uskutočnené úvodné 
štúdie a projektové analýzy s plá-
nom naplnenia nášho cieľa, takz-
vaného virtuálneho pracoviska pre 
prípravné poradie na valcovni.

V spolupráci s odborom riadenia 
a zabezpečenia kvality sme riešili 
štatistické analýzy kvality vybra-
ných produktov, kontizliatkov, val-
covaných rúr a presných rúr, pričom 
s radosťou konštatujeme, že kvalita 
výroby v roku 2018, v každých hod-
notených parametroch, bola lepšia 
ako v roku 2017, a to aj napriek vy-
sokým objemom a produkcie výro-
by v minulom roku. V oblasti výroby 
presných rúr a tvárnenia za studena 
sme pokročili v oblasti teórie tex-

pokračovanie na 3. strane 

T. Kubej
noviny@zelpo.sk

V roku 2018 sme prekročili plá-
nované hodnoty vo výrobe ocele, 
bezšvíkových aj presných rúr, ako 
aj vo výsledku hospodárenia spo-
ločnosti. 

Vďaka vysokému dopytu po na-
šich výrobkoch počas roka 2018 
boli naplnené výrobné kapacity na 
hlavných výrobných prevádzkar-
ňach a boli dosiahnuté historické 
rekordy vo výrobe ocele (379 tisíc 
ton) a vo výrobe bezšvíkových rúr 
(208,4 tisíc ton).

Tržby za výrobky dosiahli hodno-
tu 285 miliónov eur, pričom plán 
bol 264,8 milióna eur. 

V porovnaní s plánom sme pre-
dali o 10,5 tisíc ton výrobkov viac a 
medziročne sme predali až o 23,3 
tisíc ton výrobkov viac. Náklady 
na výrobnú spotrebu boli v sku-
točnosti vyššie o 8,6 milióna eur a 
osobné náklady prevýšili plán o 2,6 
milióna eur.

Výsledok hospodárenia v hlavnej 
hospodárskej činnosti dosiahol zisk 
14 163 tisíc eur, čo je naviac oproti 
plánu o 10 179 tisíc eur. Tento po-
zitívny efekt sme dosiahli zabezpe-
čením vyšších skutočných predaj-
ných cien oproti plánovaným. 

Výsledok hospodárenia vo fi-
nančnej činnosti  je zisk 2 297 tisíc 

eur vďaka prijatým dividendám od 
dcérskych spoločností znížených o 
úroky z poskytnutých úverov a o 
kurzové straty.

Z celkového výsledku hospodá-
renia, po zohľadnení pripočítateľ-
ných a odpočítateľných položiek 
vstupujúcich do daňového základu,  
bola vypočítaná daň z príjmov práv-
nických osôb, vo výške 2 901 tisíc 
eur. Splatnosť dane bola k 1. aprílu 
2019. 

Účtovná hodnota celkového ma-
jetku spoločnosti ŽP a.s.  je  289,6 
milióna eur, pričom hodnota bu-
dov, stavieb, strojov a zariadení 
vzrástla medziročne o 4,9 milióna 
eur,  zásoby materiálu, náhradných 
dielov, polotovarov a výrobkov o 
10,5 milióna eur a pohľadávky za 
výrobky a služby o 4,9 milióna eur. 
Obstaranie dlhodobého hmotného 
majetku za rok 2018 bolo v hodno-
te 13,2 milióna eur. 

Celková hodnota majetku je krytá 
vlastnými zdrojmi vo výške 72 per-
cent. Úverová zadĺženosť je 12,4 
percenta.

Správnosť, pravdivosť a preuká-
zateľnosť zobrazenia finančnej si-
tuácie spoločnosti ŽP a.s., výsled-
ku jej hospodárenia a peňažných 
tokov k 31. decembru 2018 overila 
a potvrdila audítorská spoločnosť 
Deloitte Audit s.r.o. Bratislava.

Rok 2018 bol rekordný vo výrobe 
a úspešný v ekonomike

dojednaná a podpísaná kolektívna 
zmluva. Nie vždy, aj vzhľadom na 
zákony, je to jednoduchá záležitosť. 
S vedením akciovej spoločnosti sme 

sa dohodli o náraste taríf o tri per-
centá.“ Prítomným pripomenul, že 
v roku 2018 bola mimo kolektív-
nej zmluvy vyplatená veľkonočná 

odmena, dovolenkový plat a histo-
ricky najvyšší vianočný plat, ktorý 
predstavoval štrnásť percent.

túr a modelovania pomocou EBSD 
analýz s optimalizáciou a riadenia 
procesu ťahania presných rúr v 
príslušných kryštalografických rovi-
nách. V oblasti vývoja technológie a 
inštrumentalizácie sme zabezpečili 
trojrozmerné skenovanie, počíta-

čovú tomografiu pre geometriu a 
presnosť vyrábaných presných rúr. 
Zaviedli sme meranie teploty rúr 
za prievlakom. Za najvýznamnejší 
pokladáme program pod názvom 

Ing. L. Trnik
vedúci odboru ekonomických informácii

Súťaž odborných zručností 
v Žďáre nad Sázavou

V marci sa naši žiaci zo SSOŠH 
ŽP zúčastnili súťaže odbornej 
zručnosti „Řemeslo Vysoči-
ny 2019“, ktorá sa konala v 
priestoroch Vyššej odbornej 
školy a Strednej priemyslo-
vej školy v Žďáre nad Sáza-
vou. Súťaž prebiehala pod 
patronátom zástupcov pre 
školstvo, mládež a šport kra-
ja Vysočina a záštitu prevzal 
Cech KOVO.

Striebro pre našich 
kolkárov v Lige majstrov

V dňoch 30. – 31. marca sa 
stretli štyri najlepšie ženské a 
štyri mužské kolkárske druž-
stvá vo finálovom turnaji o 
víťaza Ligy majstrov pre se-
zónu 2018/2019. Naši kol-
kári, ako obhajcovia titulu, 
postúpili do týchto bojov cez 
rakúsky Orth a slovinský Ma-
ribor. V semifinále sa najskôr 
v sobotu, 30. marca, stretli s 
maďarským Szegedi TE. Dru-
hou mužskou semifinálovou 
dvojicou bol domáci Zaprešič 
s nemeckým Zerbstom. Se-
mifinále Ligy majstrov bolo 
pre našich kolkárov úspešné.

Futbalisti Podbrezovej v 
reprezentačných dresoch

Reprezentačná prestávka 
bola pre fanúšikov „žele-
ziarov“ výnimočnejšou ako 
obvykle. V reprezentačných 
výberoch svojich krajín sa 
totiž objavili až štyria hráči z 
kádra Vladimíra Veselého. Aj 
tento počet hráčov je výbor-
nou vizitkou nášho klubu a fi-
lozofie, ktorú nastolilo nové 
vedenie futbalového klubu. 
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Odborári sa stretli v Hoteli Biela 
Medvedica, aby zhodnotili  uplynulý rok 

dokončenie z 1. strany 

Správu o BOZP predniesla pod-
predsedníčka základnej organi-
zácie, Soňa Lopušná: „Chcem 
vás požiadať, aby ste sa pri svojej 
práci vyhýbali zakázaným mani-
puláciám, vedome si neubližovali 
a dbali na to, aby ste z práce od-
chádzali zdraví.“ Ďalej zdôraznila, 
že znižovanie prevencie úrazov 
je jednou z hlavných úloh aj zá-
stupcov zamestnancov, ktorí sú za 
svoju prácu odmeňovaní, hoci to 
zákon zamestnávateľovi neukladá 
za povinnosť. Nasledovala otvo-
rená diskusia, v ktorej  na otázky 
zamestnancov (pripravené písom-
ne vopred, ale aj priamo z pléna) 
odpovedali prítomní – podpred-
seda a členovia Predstavenstva ŽP 
a. s . Vo svojich príspevkoch všetci 
členovia vedenia poďakovali za-
mestnancom za výsledky, ktoré 
fabrika dosiahla v roku 2018. Ing. 
M. Kurčík okrem iného zdôraznil: 
„Podpísanie kolektívnej zmluvy 
ešte pred začatím nového roka je 
pre nás veľmi dôležité a sme radi, 
keď je lepšia, ako tie predchádza-
júce. Starať sa o zamestnancov je 
jednou z našich priorít a verím, že 
to tak ostane aj v budúcnosti“.

Viaceré otázky boli venované 
novoprijatým zamestnancom, v 
ktorých bol konštatovaný pokles 
kvality ich prípravy a samotného 
pracovného výkonu. Zaznievali aj 
otázky k výhodám pre zamestnan-
cov zaradených do projektu Šanca 
pre všetkých a z toho plynúci pocit 
nerovnosti: „Kvalita zamestnancov, 
ktorých ponúka trh práce, klesá. 
Ak chceme, ako fabrika, aj naďa-
lej zarábať, musíme plniť zákazky, 
vyrábať v požadovanej kvalite a ná-
sledne aj predávať, aby sme mali 
na výplaty a mnohé ďalšie bonusy, 

ktoré s tým súvisia. Na to potrebu-
jeme dostatok zamestnancov a ak 
trh neponúka dostatočne vyškole-
ných a odborne zdatných uchádza-
čov, bohužiaľ, je na nás, aby sme 
ich k tejto práci priučili. V žiadnom 
prípade však medzi novoprijatými 
a zamestnancami, ktorí u nás pra-
cujú dlhší čas, nerobíme rozdiely 
v dodržiavaní pravidiel, platových 
podmienkach, ani v iných benefi-
toch. Sme si vedomí, že osobitnú 
kategóriu tvoria zamestnanci z 
projektu Šanca pre všetkých, kto-
rých zaučenie trvá dlhší čas. V tom-
to projekte je nápomocný aj štát, 
ktorý nám platí polovicu nákladov 
v priebehu 12 mesiacov ich práce. 
Zdôrazňujem – nemajú ubytova-
nie a stravu zadarmo a taktiež im 
nedávame príspevky na cestova-
nie do práce či iné benefity. Otáz-
ky týkajúce sa tejto problematiky 
sú neopodstatnené. Aj pre týchto 
zamestnancov platia rovnaké pra-
vidlá, pokiaľ ide o zaradenie, plat, 
ale aj dodržiavanie zásad a posti-
hy pri ich porušovaní (napríklad 
pri absenciách),“ situáciu ozrejmi-
la Ing. M. Niklová. Ďalšia oblasť, 
ktorej bola diskusia venovaná, 
bol pracovný čas a čas na očistu 
či čerpanie dovoleniek.  Ing. M. 
Dekrét  reagoval: „Zamestnanci sú 
odmeňovaní za 7,5 odpracovaných 
hodín. Neznamená to, že do tohto 
času je zahrnuté aj prezliekanie sa 
a očista zamestnanca. Zo zákona 
má každý nárok na 30 minút, počas 
ktorých má prestávku na jedlo, nič 
viac. Funguje to tak vo fabrikách 
na Slovensku aj vo svete, kde nikto 
neakceptuje ďalších, napríklad 30 
minút, ktoré zamestnanec neodp-
racuje. Pokiaľ ide o dovolenky – je 
vždy potrebné dbať na vzájomnú  
dohodu zamestnanca a jeho nad-
riadeného. Treba si uvedomiť, že 

predáci a majstri sú zodpovední za 
to, aby fungovala celá zmena a ak 
vyhodnotia, že majú momentálne 
vyššiu chorobnosť, alebo si už nie-
kto dovolenku na ten čas nahlásil, 
je logické, že ďalšiu dovolenku už 
dať nemôžu.  Zamestnanec si však 
môže vybrať iný deň a nadriadený 
mu  dovolenku schváli.“ Pripome-
nul, že Železiarne Podbrezová, ako 
zamestnávateľ, nevyužívajú svoje 
právo rozhodovať o pomernej čas-
ti dovoleniek zamestnancov podľa 
svojich potrieb, ale dávajú dôraz 
na vzájomnú dohodu a akceptova-
nie potrieb oboch strán.

V závere diskusie bola otvorená 
aj problematika rekreačných pou-
kazov: „Okolo tohto nového záko-
na stále existuje veľa nezrovnalos-
tí. Aj z dôvodu rôznych výkladov a 
zlého znenia legislatívy sme za Že-
leziarne Podbrezová, prostredníc-
tvom Klubu 500, dali návrh, ktorý 
by bol kompromisom a sme pres-
vedčení, že by vyhovoval všetkým. 
Uvediem príklad – aby čiastka z 
poukazov bola vyplatená každému 
zamestnancovi, bez ohľadu na od-
pracované roky a dané podmienky 
na čerpanie. Následne by sa spo-
mínané oslobodenie od dane a od-
vodov vrátilo iba tým zamestnan-
com, ktorí predložia potvrdenie o 
rekreačnom pobyte na Slovensku, 
v zmysle zásad,“ povedala Ing. M. 
Niklová. Zároveň dodala, že uve-
dený návrh bude predložený aj 
odborovej Organizácii, od ktorej 
očakáva, že bude taktiež žiadať 
akceptovanie týchto úprav pros-
tredníctvom odborové štruktúry. 
Po ukončení diskusie pokračovala 
konferencia podľa programu rieše-
ním vnútroodborových záležitostí.

Podrobne vás o  priebehu konfe-
rencie  budú informovať vami dele-
govaní zástupcovia.

Organizačné normy

Poriadok P-01/2018
revízia 5, zmena II

Organizačný poriadok Železiarní Podbre-

zová a.s.

Poriadok P-02/2019
revízia 6, zmena 0

Pracovný poriadok Železiarní Podbrezová 
a.s.

Smernica S-017/2019
revízia 1, zmena 0

Verejné obstarávanie – postup pri zadá-

vaní zákaziek

Smernica S-019/2019
revízia 1, zmena 0

Riadenie projektov – organizácia činností 
projektového cyklu

Smernica S-171/2019
revízia 2, zmena 0

Činnosť  technickej rady

Smernica S-301/2019
revízia 6, zmena 0

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

Smernica S-390/2019
revízia 2, zmena 0

Vyplácanie miezd zamestnancom ŽP a.s.

Smernica S-410/2016
revízia 3, zmena II

Nakladanie s odpadmi v ŽP a.s.

Pokyn PO-174/2016
revízia 2, zmena I

Tvorba obchodného plánu ŽP a.s.

Pokyn PO-202/2016
revízia 3, zmena I

Marketingové analýzy

Pokyn PO-216/2017
revízia 1, zmena I Evidencia obalov a neobalových výrobkov

Individuálne riadiace akty predsedu Predstavenstva ŽP a.s.
Rozhodnutie č. 04/2019 Menovanie projektového tímu projektu 

„IS na správu registratúry“ – II.  etapa 
(komplexný projekt integrácie s IS ŽP a.s.)

Individuálne riadiace akty generálneho riaditeľa ŽP a.s.
Rozhodnutie č. 11/2019 Menovanie komisie pre revíziu zbierko-

vých predmetov
Rozhodnutie č. 12/2019 Menovanie komisie pre tvorbu a katego-

rizáciu zbierok Hutníckeho múzea Žele-
ziarní  Podbrezová

Rozhodnutie č. 13/2019 Úprava pracovného režimu v ŽP a.s. po-
čas strednej opravy v prevádzkarni ocelia-
reň a počas veľkonočných sviatkov 19. 04. 
2019 – 22. 04. 2019

Príkaz č. 08/2019 Kontrola, údržba a prehliadka stavu elek-
trického zariadenia v 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

Právny odbor  –  referát organizácie 
a vnútornej legislatívy

INFORMUJE
Ing. Soňa Roštárová

Vnútorná legislatíva sa dotýka všetkých oblastí činnosti Železiarní 
Podbrezová a.s. a je záväzná pre zamestnancov, ktorí v zmysle jej usta-
novení 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 legis-
latívy informuje o riadiacej dokumentácii vydanej v predchádzajúcom 
mesiaci. V marci boli zverejnené:

Na slovíčko
Ako sa správne píšu základné číslovky slovom:

Oddeľujeme milióny, tisícky a desiatky alebo ich píšeme spolu?

Podľa pravidiel slovenského pravopisu sa základné číslovky v základ-
nom tvare píšu spolu, napr. dvetisícosemstopäť. V zložitých prípadoch 
možno na zlepšenie prehľadnosti oddeľovať tisícky, stovky a desiatky s 
jednotkami, napr. dvestopäťdesiattritisíc štyristo dvadsaťosem. Číslov-
ky označujúce milióny a miliardy sa píšu oddelene. Sumu 1 895 434 
eur možno zapísať nasledovne: milión osemstodeväťdesiatpäťtisícšty-
ristotridsaťštyri aj milión osemstodeväťdesiatpäťtisíc štyristo tridsaťš-
tyri. Pri skloňovaní základných čísloviek sa oddeľujú tvary, ktoré sa 
skloňujú, napr. dvadsiatich piatich, sedemdesiatimi tromi, dvestodvad-
siatich piatich, tisíctristosedemdesiatimi tromi.

V najbližších dňoch vás môže navštíviť 
Štatistický úrad Slovenskej republiky, 

bude zisťovať, koľko zarábate

Komplexný obraz o chudobe, 
sociálnom vylúčení a životných 
podmienkach na Slovensku začína 
realizovať Štatistický úrad Sloven-
skej republiky (ŠÚ SR) priamo v 
domácnostiach. Výstupom budú 
aktuálne doplnenia dát 
o príjmoch a životných 
podmienkach domácnos-
tí s názvom EU SILC.

Cieľom je vytvoriť har-
monizovaný zdroj úda-
jov o príjmoch, úrovni 
a štruktúre chudoby a 
sociálnom vylúčení do-
mácností na Slovensku, 
aj v ostatných krajinách 
Európskej únie. Získané 
štatistiky budú podkla-
dom pre analýzy životnej 
úrovne obyvateľstva a 
pre realizáciu opatrení v 
oblasti sociálnych politík, 
ktoré by mali smerovať k zvyšova-
niu životnej úrovne. Keďže bude 
prieskum realizovaný vo všetkých 
členských krajinách EÚ, Nórsku a 
na Islande, umožní to porovnanie 
výsledkov aj s inými krajinami. 

Zber údajov začal 4. februára a 
potrvá do 28. júna 2019. Realizo-
vaný bude v približne 6 700 ná-
hodne vybraných domácnostiach, 
celkovo v 354 obciach, mestách či 
mestských častiach v rámci Sloven-
skej republiky. 

O viac informácii sme požiadali 
Ing. Ing. Máriu Vozárovú, vedúcu 
Oddelenia zberu údajov z terén-
nych zisťovaní v Banskej Bystrici:

 - Zisťovanie EU SILC sa povinne 
uskutočňuje vo všetkých krajinách 
Európskej únie (EÚ)  na základe 
platnej európskej legislatívy. Cie-

ľom tohto zisťovania je vytvoriť 
harmonizovaný zdroj údajov o príj-
moch, úrovni a  štruktúre chudoby 
a sociálnom vylúčení domácností 
nielen na Slovensku, ale aj v ostat-
ných krajinách Európskej únie. 

Dĺžka zisťovania jednej domác-
nosti je závislá od počtu jej členov. 
Spravidla je to do približne jednej 
hodiny. Všetky dotknuté domác-
nosti dostanú  pred zisťovaním list 
s bližšími informáciami, dátumom 
a časom zisťovania, kontaktom na 

opytovateľa a vedúceho oddele-
nia, aby si mohli túto skutočnosť 
overiť. Opytovanie môže prebe-
hnúť v domácnosti alebo na inom 
dohodnutom mieste. Pracovníci 
štatistického úradu budú vopred 
vyškolení a budú so sebou mať 
preukaz ŠÚ SR, aby ich totožnosť 
bola overiteľná. Domácnosti si ho 

tak budú môcť preveriť, 
že skutočne nejde o po-
domového podvodní-
ka. Navyše, informácie 
o ňom, a rovnako aj o 
tom, či bola domácnosť 
vybratá do zisťovania, sú 
overiteľné na krajských 
pracoviskách Štatistické-
ho úradu SR.

Domácnosti vzni-
ká podľa zákona č. 
540/2001 Z. z. o štát-
nej štatistike povinnosť 
poskytnúť požadované 
údaje. Všetky informá-
cie a názory, ktoré nám 

domácnosť v rámci zisťovania po-
skytne, budú anonymné a použité 
výlučne na štatistické účely. Ochra-
nu dôverných údajov upravuje 
zákon č. 540/2001 Z. z. o štátnej 
štatistike v znení neskorších pred-
pisov a ochranu osobných údajov 
zákon č. 18/2018 Z. z. o ochra-
ne osobných údajov a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov. Za 
ochranu dôverných aj osobných 
údajov zodpovedá Štatistický úrad 
Slovenskej republiky.

P. Motyčková
noviny@zelpo.sk

Zdroj: shutterstock.com
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“ V oblasti vývoja 
technológie a inštru-

mentalizácie sme za-

bezpečili trojrozmerné 
skenovanie, počítačo-

vú tomografiu pre ge-

ometriu a presnosť vy-

rábaných rúr.

S prof. Ing. Ľudovítom Parilákom, CSc., riaditeľom ŽP VVC s.r.o.

Budeme nadväzovať na výsledky dosiahnuté 
v minulom roku

dokončenie z 1. strany 

TUBEFORM, ktorý je prototypom 
alebo prípravou laboratória, kde 
budeme prototypovou formou 
modelovaním a simuláciou na 
stande realizovať modelové skúš-
ky ťahania na tŕni a na prievlaku, 
ktorá bude realizovaná na špeciál-
nom trhacom stroji, ako základ-
né východisko pre optimalizáciu 
konkrétnych procesov ťahania v 
prevádzkarni ťaháreň rúr. Konšta-
tujeme, že na základe teoretických 
štúdií a modelovania sa realizovali 
prvé experimenty na konkrétnej 
akosti E235, s cieľom znížiť počet 
ťahov a tým racionalizovať proces 
ťahania.

V oblasti aplikácie presných rúr 
pre automobilový priemysel, v 
spolupráci s útvarom pre predaj 
a marketing, sme uskutočnili roz-
siahle analýzy kvality výroby pres-
ných rúr určených pre automobilo-
vý priemysel, s priamym dopadom 
na ekonomiku výroby, prípadne 
zvyšovanie produktivity výroby 
týchto polotovarov. Všetky tieto 
práce boli samozrejme realizované 
v úzkej spolupráci s prevádzkarňou 
s tým, že boli naše zámery na naj-
bližšie štyri roky prakticky zhrnuté 
do návrhu projektu TIP (techno-
logická a inovačná platforma) v 
oblasti výroby presných rúr v pod-
mienkach ŽP a.s. V neposlednom 
rade všetky procesy sú modelova-
né s tým, že za jeden z výstupov 
pokladáme aj optimalizáciu tvaru 
tŕňového prievlaku vo vzťahu k 
ťažnej sile pri ťahaní presných rúr. 

V spolupráci s oceliarňou po-
kračovali práce v oblasti environ-
mentálnych riešení, osobitne boli 
študované otázky vplyvu skladby 
šrotu na chemické zloženie odpraš-
kov. Na našom spoločnom praco-
visku FMMR LSPO boli vyriešené 
otázky odpadových vôd pri hydro-
metalurgickom spracovaní odpraš-
kov z EOP. Dobré výsledky boli do-

siahnuté aj v oblasti analýzy trosky 
z EOP s tým, že najväčšiu pozornosť 
venujeme otázkam jej uplatnenia 
ako umelého hutného kameniva, 
respektíve ako kovonosnej sázky.  
Našim ďalším cieľom je kontrola, 
prípadne znižovanie obsahu železa 
v troske z EOP. Pre modelovanie a 
riadenie sekundárneho chladenia 
LPO bol použitý systém OptiExpert 
na prípravu programovo realizova-
teľného prototypu, ktorý by mal 
viesť k systému pre automatizo-
vanú analýzu dát, výpočty a ich 
spracovanie pre následnú optima-
lizáciu kryštalizácie ocele pre for-
mát 205/40. Z najvýznamnejších 
výsledkov uvá-
dzame otvore-
nie laboratória 
SimConT na 
FMMR, ktorý 
je dôsledným 
modelom me-
dzipánve v ŽP 
a.s. Na tomto 
modeli boli 
uskutočnené 
prvé overova-
cie experimen-
ty, s imple-
mentáciou pre 
prevádzkové  
p o d m i e n k y 
m e d z i p á nve 
ŽP a.s. V ob-
lasti žiarubetónov, nízko a bezce-
mentových, boli urobené úvodné 
štúdie a optimalizované príslušné 
zmesi a chemické zloženia, ktoré 
budú predmetom ďalšieho výsku-
mu, s možnosťou priamej aplikácie 
v podmienkach ŽP a.s.

Z uvedeného jednoznačne vyplý-
va, že prezentované výsledky boli 
realizované v úzkej spolupráci so 
všetkými pracovníkmi na prevádz-
karňach ŽP a.s., za čo im vyslovu-
jem poďakovanie. 

Na základe výzvy ministerstva 
hospodárstva SR sme v roku 2018 
v spolupráci so ŽP a.s. podali pro-

jekt pre technicko-inovačnú plat-
formu, kde je programovo defino-
vaný zámer výskumu, vývoja, ale 
hlavne optimalizácie technológie 
výroby valcovaných a presných rúr 
s výhľadom až do roku 2023. Jeho 
význam spočíva v tom, že zahŕňa 
inováciu ako v materiálovej oblas-
ti, tak inováciu v technológiách vý-
roby zabezpečením aj unikátnych 
investičných zariadení, z ktorých 
spomeniem napríklad smart ťažnú 
stolicu.

S akými očakávaniami ste vstúpili 
do nového roka a čo bude pre vás 
v tomto roku prioritou?

 - Výskum a 
vývoj je konti-
nuálny proces, 
preto jedno-
značne bude-
me nadväzovať 
na výsledky 
dosiahnuté v 
minulom roku. 
V každom prí-
pade máme 
pomerne jasnú 
predstavu o za-
meraní výsku-
mu nielen pre 
rok 2019, ale 
s výhľadom na 
najbližších päť 
rokov. Ako som 

už v úvode naznačil, popri základ-
nom a aplikovanom výskume sa 
naše hlavné zámery začínajú viac 
premietať do nasledovných oblas-
tí: oblasť výrobkovej a technolo-
gickej inovácie s vysokou pridanou 
hodnotou a produktivitou práce, 
zabezpečenie transferu výsledkov 
výskumu priamo do riadiacich pro-
cesov v jednotlivých technologic-
kých uzloch, v konečnom dôsledku 
až po online procesy s dôsledným 
využívaním princípov Industry 
4.0. Tieto zámery a výskum musí-
me orientovať na riešenie takých 
úloh, ktoré prispejú a zabezpečia 

svetovú konkurencieschopnosť 
a ekonomickú prosperitu ŽP a.s., 
respektíve jej dcérskych spoloč-
ností. V tomto zmysle v spoluprá-
ci so všetkými prevádzkarňami by 
som vyzdvihol hlavné zámery v 
oblasti výskumu a vývoja pre zís-
kanie súboru poznatkov, ktoré 
nám vytvoria základ pre následnú 
algoritmizáciu technológie výroby. 
Všetky tieto zadania sú premieta-
né do ôsmich výskumných úloh, 
ktoré budeme v roku 2019 riešiť a 
piatich projektov APVV. Sme spolu-
riešiteľmi ďalších piatich podaných 
projektov APVV a v prípade ich 
schválenia bude náš výskumný zá-
ber od 1. júla podstatne rozšírený. 

Z najvýznamnejších úloh uve-
dieme tieto: v oceliarni budeme 
naďalej pokračovať v softvérovom 
riešení optimalizácii kryštalizácie 
kontizliatkov, s možnosťou vytvá-
rania big date údajov a následnou 
implementáciou do riadiacich sys-
témov v rámci oceliarne. Očakáva-
me prvé výsledky z vodného mo-
delu, ktoré umožnia optimalizovať 
procesy v medzipánve ŽP a.s. Bu-
deme sa venovať problematickým 
prípadom náročných akostí ocelí 
pri výrobe kontizliatkov. V envi-
ronmentálnej oblasti očakávame 
ukončenie budovania laboratória 
LSPO a hydrometeorologického 
spracovania odpraškov na ZnO res-
pektíve ZnSO4 a veríme, že sa nám 
podarí realizovať ich praktické ove-
renie u potenciálnych odberateľov. 
V prípade trosky z EOP chceme 
optimalizovať gralunometrické zlo-
ženie trosky pre konkrétne priemy-
selné využitie, a to ako pre oblasť 
UHKT, cementárne, tak aj pre ob-
lasť využitia ako kovonosného od-
padu. Pristúpime k prvým overova-
cím skúškam k znižovaniu obsahu 
železa v troske. Budú realizované 
prvé laborátorné experimenty s 
novými typmi žiarobetónov, a to 
nízko a bezcementových. V prípa-
de spolupráce s valcovňou chceme 

v každom prípade realizovať plnú 
inštrumentalizáciu dierovacieho 
lisu s možnosťou merania a sní-
mania excentricity a budeme po-
kračovať v modelovaní a simulácii 
procesov v reálnom čase vo všet-
kých uzloch prípravného poradia. 
Pokladáme za potrebné, aby na 
ťahovej redukovni boli inštalované 
optimalizované trysky pre všetky 
stojany a chceme zaviesť kontinu-
álne snímanie teploty valcov redu-
kovne a teploty valcovaných rúr v 
jednotlivých stojanov redukovne, 
ako základ pre riadený proces val-
covania. V oblasti výroby presných 
rúr budeme pokračovať v optima-
lizácii viacťahových technológii s 
cieľom znížiť počet operácii, ťahov, 
priebehov a tým zvýšiť ekonomiku 
a produktivitu práce. Za kľúčové 
pokladáme vybudovanie pracovis-
ka TUBEFORM, ktoré umožní na 
laboratórnych stendoch realizovať 
modelové skúšky procesov ťahania 
na tŕni, na prievlaku, s možnosťou 
priamej implementácie na kon-
krétnu ťažnú stolicu v ťahárni rúr. 
Chceme prispieť k využitiu najmo-
dernejších technológii, ako je počí-
tačová tomografia, 3D meranie pre 
presné a priebežné stanovenie ge-
ometrie vyrábaných presných rúr. 

V závere chcem povedať, že 
mnohé naše dosiahnuté výsledky 
spĺňajú medzinárodné a sveto-
vé kritéria. V minulom roku sme 
publikovali 45 prác, pričom nami 
prezentované výsledky mali dobrý 
ohlas a osobitne uvádzam aj pred-
nášky v Japonsku a Číne. Vyzdvi-
hujem veľmi dobrú spoluprácu so 
všetkými prevádzkarňami ŽP a.s., s 
odborom riadenia a zabezpečenia 
kvality a prevádzkarňou centrálna 
údržba, bez ktorej by uvedené vý-
sledky nebolo možné realizovať.

Pán riaditeľ, do Železiarní Pod-
brezová ste nastúpili hneď po 
ukončení vysokoškolského štú-
dia. Čo vás motivo-
valo zamestnať sa 
práve tu?
 - Železiarne Podbre-
zová boli, a stále sú, 
silnou a stabilnou fir-
mou, ktorá poskytuje 
svojim zamestnan-
com rôzne benefity 
a istoty. Počas môjho 
štúdia na Hutníckej 
fakulte Technickej 
univerzity v Košiciach 
som do podbrezov-
ských železiarní cho-
dil ako diplomant. Ako študent 
som tiež využil možnosť podniko-
vého štipendia a následne na to, 
po ukončení štúdia, som tu získal 
pracovné miesto. 

V materskej spoločnosti ste pô-
sobili dvanásť rokov. Potom ste 
odišli do dcérskej spoločnosti ŽP 
EKO QELET. Ako s odstupom času 
hodnotíte toto obdobie? 
 - Do železiarní som nastúpil v roku 

S Ing. Petrom Balážom, generálnym riaditeľom Žiaromat Kalinovo, a.s.

„Žiaromat je spoločnosť s veľkým potenciálom“ 
2001, konkrétne do prevádzkarne 
ťaháreň rúr I. Zhruba po polročnej 
praxi v jednotlivých strediskách 
ťahárne rúr som bol zaradený 
do funkcie technológa. Následne 
som bol koncom roka 2002 me-

novaný do funkcie 
vedúceho strediska, 
kde som pôsobil až 
do roku 2013, kedy 
som odišiel do spo-
ločnosti ŽP EKO QE-
LET.

Musím povedať, 
že v Železiarňach 
Podbrezová som sa 
veľa naučil. Nado-
budnuté skúsenosti 
som následne zú-
ročil vo funkcii vý-
robno-technického 

riaditeľa v dcérskej spoločnosti 
ŽP EKO QELET. V tejto spoločnos-
ti  som pracoval  päť a pol roka 
a bola to veľmi zaujímavá práca. 
Toto obdobie hodnotím ako skve-
lú príležitosť. Získal som tu roz-
hľad vo viacerých smeroch a tak-
tiež nadobudol mnoho vedomostí 
ako v pracovnej oblasti, tak aj na 
úrovni spoločenskej – napríklad 
pri stretnutiach a rokovaniach s 
množstvom zaujímavých ľudí. 

Od januára pôsobíte ako generál-
ny riaditeľ ďalšej dcérskej spoloč-
nosti Žiaromat Kalinovo. V čom je 
táto práca pre vás iná? 
 - ŽP EKO QELET je dynamická 
firma a je stále v pohybe. Naj-
podstatnejší 
rozdiel je v 
tom, že táto 
spo ločnosť , 
r e s p e k t í v e 
jej strediská 
a zberne, sa 
n a c h á d z a -
jú na dvoch 
tretinách Slo-
venska. Pri 
v y ko n á v a n í 
p ra c o v nýc h 
povinností na 
tak rozľahlom 
území bolo 
nevyhnutné 
riešiť množ-
stvo úloh 
priamo počas 
šoférovania v 
aute. Keďže 
som mal na 
starosti výro-
bu a plnenie plánu, bolo to o kaž-
dodennej operatíve. 

Naopak, Žiaromat Kalinovo mi 
ponúka možnosť prevažnú väčši-
nu pracovných úloh riešiť a plniť 
na jednom mieste. Aj keď som na 
začiatku Žiaromat až tak dobre 
nepoznal, myslím si, že je to spo-
ločnosť s veľkým potenciálom do 

budúcnosti. 

Prvý štvrťrok 
je za nami. 
Vytýčili ste 
si v začiatku 
roka nejaké 
ciele? 
 - Mojím pr-
v o r a d ý m 
cieľom je 
čo najlepšie 
spoznať fir-
mu a obo-
známiť sa s 
jej výrobným 
programom, 
ktorý je, 
vzhľadom na 
veľké množ-
stvo vyrába-
ných výrob-
kov, veľmi 
r o z m a n i t ý. 

Spoločnosť prevažnú časť vstup-
ných surovín nakupuje, preto je 

veľmi dôležité, aby som čo naj-
lepšie poznal dodávateľov a vedel 
kvalitu dodávaných surovín posú-
diť.  

Čo bude pre v tomto roku priori-
tou?
 - Spoločnosť dosiahla v minulom 
roku historicky najlepší výsledok 
hospodárenia, preto bude patriť 
medzi moje priority udržanie toh-
to trendu a snaha, aby firma pros-
perovala a aj naďalej bola schop-
ná ponúkať svojim zamestnancom 
sociálne istoty. Prioritou bude aj 
to, aby spoločnosť investovala 
do modernizácie technologických 
zariadení, ktoré budú zvyšovať 
kvalitu vyrábaných výrobkov a zni-
žovať výrobné náklady. Pre firmu 
je dôležité dodávať odberateľom 
kvalitné výrobky v požadovanom 
množstve a dodržiavať výrobné 
termíny. V neposlednom rade 
bude pre nás dôležité aj rozširo-
vanie portfólia našich zákazníkov.  

“ Spoločnosť do-

siahla v minulom roku 
historicky najlepší vý-

sledok hospodárenia, 
preto bude patriť medzi 
moje priority udržanie 
tohto trendu a snaha, 
aby firma prosperovala a 
aj naďalej bola schopná 
ponúkať svojim zamest-

nancom sociálne istoty.

P. Motyčková
noviny@zelpo.sk
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Ing. Miroslav Hruška

V marci sa naši žiaci zo SSOŠH ŽP 
zúčastnili súťaže odbornej zruč-
nosti „Řemeslo Vysočiny 2019“, 
ktorá sa konala v priestoroch 
Vyššej odbornej školy a Strednej 
priemyslovej školy v Žďáre nad 
Sázavou. 

Súťaž prebiehala pod patroná-
tom zástupcov pre školstvo, mlá-
dež a šport kraja Vysočina a záštitu 
prevzal Cech KOVO, ktorý sa, ok-
rem iného, zameriava na zvyšova-
nie profesionality a odbornej kvali-
fikácie mládeže. 

Každá odborná škola z kraja Vy-
sočina mohla vyslať dvoch súťažia-
cich. Na základe predchádzajúcich 

výborných vzťahoch s organizujú-
cou školou sme dostali pozvanie 
ako jediný zahraničný účastník. 
Našu školu reprezentovali žiaci 
tretieho ročníka učebného odbo-
ru obrábač kovov – Jakub Kurák a 
Norbert Pavelka, ktorých na súťaž 
pripravovali učitelia odborných 
predmetov, majstri odbornej vý-
chovy a najmä pridelení inštruktori 
zo Železiarní Podbrezová a.s.

Úlohou súťažiacich bolo vyrobiť 
dve súčiastky na hrotovom sústru-
hu podľa výkresovej dokumen-
tácie, vypočítať rýchlosť otáčok 
a preukázať teoretické znalosti z 
oboru, vrátane vedomostí pri me-
raní súčiastky a spracovania mera-
cieho protokolu. Každý žiak mal na 
vyhotovenie súčiastok štyri hodiny 
a na spracovanie meracieho proto-
kolu jednu hodinu. 

Objektívny priebeh a hodnote-
nie súťaže zaručovala komisia roz-
hodcov zložená z pedagogických 
pracovníkov zúčastnených škôl. Ví-
ťazné družstvo, ako aj jednotlivec, 
postupovali do celoštátnej súťaže 
„České ručičky“. Zvíťazilo družstvo 
zo Strednej školy priemyslovej, 
technickej a automobilovej Jihlava, 

Súťaž odborných zručností v Žďáre nad Sázavou

Vzdelávanie technického charakteru je dôležité 
pre všetky priemyselne rozvinuté krajiny

z jednotlivcov dosiahol najlepšie 
výsledky Eduard Ťupa z VOŠ a SPŠ 
Žďár nad Sázavou.

Napriek tomu, že naši nevyhra-
li, získali množstvo skúseností a 
znalostí. Rozšírili si obzor vo svojej 
profesii a absolvovali aj exkurziu 
do výrobného podniku ŽĎAS Inc. 
Zaujímavý program pripravili or-
ganizátori počas popoludnia, kedy 

sme spoločne so žiakmi navštívili 
UNESCO pamiatku – kostol Zelená 
hora a zámok.

Medzinárodne obsadená súťaž 
potvrdila skutočnosť, že vzdelá-
vanie technického charakteru je 
dôležité pre všetky priemyselne 
rozvinuté krajiny a vzájomné „me-
ranie síl“ prispieva k zvyšovaniu 
odbornosti jednotlivcov.

Norbert Pavelka počas súťaže.     Foto: Ing. P. Mlynarčík Našu školu reprezentoval aj Jakub Kurák.    Foto: Ing. P. Mlynarčík 

Trnavská mestská športová hala 
bola v dňoch 26. – 27. marca de-
jiskom finálového turnaja Škol-
ských majstrovstiev Slovenska vo 
futsale žiakov stredných škôl. 

Turnaja sa mali právo zúčastniť 
víťazné mužstvá krajských maj-
strovstiev. Za Banskobystrický kraj 
sa tejto pocty ušlo chlapcom z 
nášho Súkromného gymnázia ŽP. 
Vďaka veľmi dobrej spolupráci s 
vedením FK Železiarne Podbrezo-

vá a ústretovosti jednotlivých tré-

nerov futbalového klubu sme na 
tieto majstrovstvá mohli vycesto-

vať v tej najsilnejšej zostave. Takže 
veľmi pekne ďakujeme hlavne tré-

nerovi U19 – Martinovi Poliovko-

vi, ktorý veľmi ochotne pomohol 
s nomináciou, ale aj všetkým tré-

nerom FK ŽP za vynikajúcu futba-

lovú prípravu našich hráčov. Bez 
ich podpory a výbornej prípravy 
chlapcov by sme nedosiahli vytú-

žený úspech. Turnaja sa zúčastnilo 
osem družstiev, (z ôsmich rôznych 
krajov Slovenska), ktoré boli vy-

žrebované do dvoch skupín. Žreb 
nám prisúdil Športové gymnázi-
um z Nitry, Obchodnú akadémiu z 
Bratislavy a Gymnázium z Čadce. 
Najťažším zápasom v skupine bol 
pre nás hneď prvý – proti Nitra-

nom. Podarilo sa nám iba remizo-

vať 1:1. V ostatných skupinových 
zápasoch sme úplne jasne porazili 
obidvoch súperov, najprv chlap-

cov z Bratislavy 5:0 a potom aj 
gymnazistov z Čadce 6:1. Tým sme 
si zabezpečili postup do semifiná-

lového stretnutia z prvého mies-

ta. Nastúpili sme proti Súkromnej 
strednej športovej škole Košice, 
ktorej sme nedali šancu a zvíťazi-
li sme 4:0. Znamenalo to pre nás 
postup do finále a boj o celkové 
prvenstvo, kde nás čakal veľmi 
ťažký súper – Prešov, ktorý vo svo-

jej skupine dominoval. Bol to boj 
o každú loptu a dlho nerozhodný 
stav. Tri sekundy pred koncom pr-
vého polčasu musel náš brankár 
čeliť pokutovému kopu. Michal 
Trnovský ho chytil a v závere bol 
zaslúžene vyhlásený za najlepšie-

ho brankára celého turnaja. 
V druhom polčase sme využili 

priamy kop, ujali sa vedenia 1:0 
a neskôr sme pokutový kop ko-

pali aj my. Zodpovednosť prevzal 
na seba Gabo Holub a premenil – 
2:0. Súper robil čo mohol a vedel, 

ale my sme si výsledok postrážili 
až do konca zápasu. 

Medzi našimi chlapcami by som 
veľmi ťažko hľadal najlepšieho 
hráča, pretože všetci boli skve-

lí. Na turnaji sme mali najlepšie 
mužstvo, a tak sme zaslúžene zví-
ťazili. Jasnou rečou hovorí naša 
štatistika z turnaja: štyri výhry, 
jedna remíza a skóre 18:2. 

Tento krásny výsledok je ďalším 
„trblietavým kamienkom do mo-

zaiky“ športových úspechov náš-

ho súkromného gymnázia, ktoré 
sa za svoju krátku históriu môže 

pýšiť úspešnou reprezentáciou v 
športe nielen na slovenských maj-
strovstvách, ale aj tých svetových 
(Grenoble – biatlon, Paríž – cez-

poľný beh, Buenos Aires – cyklisti-

ka, Rišon le-Cijon – futsal a Beleh-

rad – futbal).
Chlapcom gratulujeme a ďaku-

jeme za výbornú reprezentáciu 
školy, poďakovanie patrí aj FK Že-

leziarne Podbrezová za prípravu 
futbalového majstrovstva a ústre-

tovosť pri nominácií na vrcholné 
školské športové podujatia.

Naši gymnazisti sa stali majstrami Slovenska

Chlapci zo SG ŽP - majstri Slovenska vo futsale žiakov stredných škôl.                                                                     Foto: FB  

PaedDr. Roman Snopko, PhD.

Maturita nie je formalita
Žiaci stredných škôl sa od 12. mar-
ca pasovali s písomnou časťou 
skúšky dospelosti. Ako obvykle, 
začalo sa slovenským jazykom a li-
teratúrou, pokračovalo sa cudzími 
jazykmi a odvážlivci maturovali aj 
z matematiky.

Výnimkou neboli samozrejme 
ani naše súkromné školy. V Sú-
kromnej strednej odbornej škole 
hutníckej ŽP maturovalo spolu 43 
žiakov a v Súkromnom gymnáziu 
ŽP 52 žiakov. Maturity prebehli v 
poriadku a bez problémov. 

Práve maturita z nášho materin-
ského jazyka vyvoláva každoročne 
niekoľko sporných otázok. Tento 
rok bola dokonca jedna z otázok 
anulovaná a vďaka nejasnej odpo-
vedi, ktorá sa v teste nachádzala, 
za ňu každý žiak získal jeden bod, 
bez ohľadu na to, ako odpovedal. 
Podmienky úspešnej maturity os-
tali aj v aktuálnom školskom roku 
nezmenené a k ústnej maturite 
môžu žiaci ísť bez ohľadu na vý-
sledky testu či slohu.

Písomnú časť maturity majú naši žiaci úspešne za sebou.                 Foto: Mgr. J. Čief
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Využite exkluzívnu ponuku pre zamestnancov našej spoločnosti a získajte mimoriadne 
zvýhodnenie na nové vozidlá SEAT.

Vzorové príklady možnej zľavy - pre získanie presnej výšky zľavy na Vašu individuálnu konfiguráciu prosím kontaktujte 
doleuvedeného predajcu SEAT.

SEAT Partner Program sa nevzťahuje na akčné modely a nezahŕňa službu Servis Grátis. 
Bližšie informácie ku konkrétnej konfigurácii vozidla získate u predajcu uvedeného v tomto letáku.
Táto ponuka platí do 31. 12. 2019 alebo do vyčerpania zásob výhradne u predajcu SEAT. 

JEDINEČNÁ PONUKA

SEAT PARTNER PROGRAM pre firmu

Model 
Špecifikácia

Štandardná 
cena €

Akciová
cena €

Výška
zľavy

ŽELEZIARNE PODBREZOVÁ

Arona Xcellence 1,0 TSI 115k man. 6.st. + full LED +WW1+biela farba 18158 16 893 1 265

Leon 5D Style 1,0 TSI 115k man. 6.st. + balík Comfort + metalíza 17 905 15 805 2 100

Leon ST Style 1,5 TSI 130k man. 6.st. + balík Comfort+ biela farba 19 520 17 397 2 123

Ateca Style 1,5 TSI 150k man. 6.st.+ balík Ride + metalíza 23 983 21 823 2 160

AUTO SLOVÁK s.r.o.

Strážska cesta 5614

Zvolen

0907 42 40 42

predaj.seat@autoslovak.sk
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Jedálny lístok

8. – 14. 4. 2019

Pondelok
Polievky: prešporská, kláštorná, 
pečivo.
● Hovädzie mäso námornícke, 
slovenská ryža, čalamáda ● Pe-
čené kuracie stehno s kapustou, 
zemiaky ● Furmanské halušky ● 
Šalát lahôdkový zelerový, pečivo 
● Zapekaná ryba so šampiňónmi, 
šalát z červenej kapusty s kuku-
ricou ● Šišky s džemom, kakao ● 
Bageta Apetito ● Ovocný balíček.

Utorok
Polievky: šošovicová kyslá, krupi-
cová so zeleninou, pečivo.
● Plnená paprika, knedľa ● Ho-
vädzí guláš mexický, ryža, šalát ● 
Špenátové listy s hlivami, opeka-
né zemiaky ● Šalát macedónsky s 
tofu, pečivo ● Kondičkový tanier 
● Dukátové buchtičky s vanilko-
vým krémom ● Bageta Gurmán ● 
Mliečny balíček.

Streda
Polievky: hovädzia s pečeňovými 
haluškami, kapustová letná, peči-
vo.
● Vyprážaný bravčový rezeň, ze-
miakový šalát s majonézou ● 
Morčacie prsia prírodné, tarhoňa, 
cvikla ● Pizza diabolská ● Mexický 
šalát, pečivo ● Cestoviny s broko-
licou a smotanovou omáčkou ● 
Zapekané palacinky s tvarohom ● 
Bageta s kuracím mäsom ● Ovoc-
ný balíček.

Štvrtok
Polievky: stupavská zabíjačková, 
francúzska, pečivo.
● Kuracie prsia na lesných hrí-
boch, ryža, šalát ● Hovädzia pe-
čienka sviečková, knedľa ● Ryba 
na vidiecky spôsob, zemiaky, ša-
lát ● Bulharský šalát s bravčovým 
mäsom, pečivo ● Ohnivé kuracie 
stehno orientálne, zeleninová ob-
loha ● Zemiakové knedličky s nu-
telou, maková posýpka ● Bageta 
syrová ● Mliečny balíček.

Piatok
Polievky: oravská fazuľová, karfio-
lová, pečivo.
● Bravčový perkelt, cestovina ● 
Hydinové ražniči, zemiaková kaša, 
uhorka ● Restovaná kačacia pe-
čeň, hrášková ryža, cvikla ● Syro-
vé tajomstvo, pečivo ● Pečené ze-
miaky s paradajkovou omáčkou ● 
Muffiny s čokoládou, kakao ● Ba-
geta moravská ● Ovocný balíček.

Sobota
Polievka: pohronská, pečivo.
● Bravčové stehno záhradnícke, 
ryža, šalát ● Hovädzí guláš debre-
cínsky, knedľa ● Bageta s kuracím 
mäsom.

Nedeľa
Polievka: terchovská, pečivo.
● Jelenie ragú s brusnicami, cesto-
vina ● Husárska roláda, zemiaky, 
čalamáda ● Bageta Gurmán.

,,

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 So-
táka. 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 posti-
hnutým 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 pouká-
zaní dvoch percent dane z príjmu do 30. apríla 2019 daňovému úradu v mieste 
svojho trvalého bydliska. Spolu s Vyhlásením doložíte potvrdenie svojho za-
mestnávateľa, 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

Jedálny lístok

15. – 21. 4. 2019

Pondelok
Polievky: morčacia, krúpková, pe-

čivo.
● Hovädzie dusené, chrenová 
omáčka, knedľa ● Bravčový rezeň 
na hubách, ryža, cvikla ● Kuracie 
stehno so zeleninou, špenátové 
rezance ● Lahôdkový šalát, pečivo 
● Halušky s kyslou kapustou ● Pe-
čené buchty s tvarohovou plnkou, 
kakao ● Bageta Gurmán ● Mliečny 
balíček.

Utorok
Polievky: boršč s mäsom, roľnícka, 
pečivo.
● Vyprážaný syr, zemiaky, tatár-
ska omáčka ● Morčacie prsia pl-
nené nivou, slovenská ryža, šalát 
● Údené mäso, hrachová kaša, 
uhorka, chlieb ● Šalát cestovino-
vý s brokolicou ● Hovädzí guláš so 
zelenou fazuľkou ● Ryžový nákyp 
s ovocím ● Bageta s kuracím mä-
som ● Ovocný balíček.

Streda
Polievky: držková, mrkvová s pó-

rom, pečivo.
● Kuracie prsia prírodné, zeleni-
nová ryža, šalát ● Pečený bôčik s 
plnkou, kapusta, knedľa ● Važec-
ká pochúťka, zemiakové placky ● 
Parížsky šalát, pečivo ● Zapekané 
zemiaky s pórom ● Kysnutý koláč 
slivkový, kakao ● Bageta moravská 
● Mliečny balíček.

Štvrtok
Polievky: slovenská hubová, úde-

ninová, pečivo.
● Pečené kuracie stehno, tarhoňa, 
kompót ● Bravčový rezeň beleh-
radský, opekané zemiaky, uhorka 
● Lasagne mäsové ● Šalát pekin-
ský so šunkou, pečivo ● Dusená 
zelenina, volské oko ● Šúľance s 
makom ● Bageta Apeito ● Ovocný 
balíček.

Piatok
Polievka: zeleninová, pečivo.
● Hovädzí guláš maďarský, kned-
ľa ● Vyprážaná treska, zemiaková 
kaša, uhorka.

Sobota
Polievka: furmanská, pečivo.
● Pečená krkovička na cesnaku, 
zemiaky, cvikla ● Kuracie prsia na 
paprike, cestovina.

Nedeľa
Polievka: sedliacka, pečivo.
● Bravčové stehno nitrianske, 
knedľa ● Morčacie soté na čínsky 
spôsob, ryža, uhorka.

Je striedanie letného a zimného času potrebné?
Z podkladov z internetu spracoval 
T. Kubej

V poslednej dobe sa často stretá-
vame s rôznymi diskusiami o tom, 
či je správne striedanie letného a 
zimného času. Určite ste sa aj vy 
zamýšľali nad tým, ktorý čas vám 
vyhovuje viac a či je vôbec po-
trebné jeho striedanie.

Letný čas v tomto roku začal v 
nedeľu, 31. marca, kedy sme si o 
druhej hodine ráno posunuli čas o 
hodinu dopredu, čím sme si predĺ-
žili deň. Letný čas vo všeobecnosti 
je označenie systémovej úpravy 
merania času, pri ktorej sa v let-
ných mesiacoch roka nepoužíva 
čas daný príslušným časovým pás-
mom, ale používa sa čas, ktorý je o 
určitú dobu (zvyčajne o jednu ho-
dinu) posunutý dopredu. Cieľom 
zavedenia letného času bola v mi-
nulosti predovšetkým úspora elek-
trickej energie, ktorá by bola inak 
potrebná pre večerné osvetlenie. 
Po skončení letného času sa hodi-
ny posunú dozadu, čo zodpovedá 
slnečnému času, v našom pásme 
stredoeurópskemu času, ktorý sa 
nazýva aj zimný čas. V aktuálnom 
roku sa k nemu vrátime zo soboty 
na nedeľu, 27. októbra.

Niečo z histórie
Princíp podobný letnému času 

spomenul už Benjamin Franklin v 
roku 1784 v jednom zo svojich zá-
piskov. Franklin však nechcel úplne 
zaviesť zmenu času. Viac mu šlo o 
to, aby ľudia chodili spať skôr, čím 
by lepšie využili denné svetlo. Prvý 
návrh na zavedenie letného času 
urobil až neskôr v roku 1907 lon-
dýnsky staviteľ William Willet.

V praxi bol letný čas prvýkrát za-
vedený v roku 1916 v niekoľkých 
európskych krajinách. Boli medzi 
nimi Švédsko, ktoré skončilo v ten 
istý rok, ďalej Nemecko a Rakús-
ko-Uhorsko (od 30. apríla 1916 do 
roku 1918). Nápad si nezískal obľu-
bu a po vojne ho zrušili. Aj Spojené 
kráľovstvo zaviedlo letný čas už v 
roku 1916. V Rusku bol letný čas 
zavedený v roku 1917, v niektorých 
rokoch si Rusi posúvali hodinové 
ručičky až o tri hodiny. Spojené štá-
ty americké zaviedli letný čas spolu 
s časovými pásmami v roku 1918.

Na území Česko-Slovenska fun-
goval letný čas s prestávkami v 
40. rokoch 20. storočia. Na území 
Protektorátu Čechy a Morava bol 
zavedený letný čas od roku 1940, 
konkrétne v letných mesiacoch 

medzi 1. aprílom a 4. októbrom. V 
povojnovom Československu bol 
letný čas zavedený aj od 6. mája do 
7. októbra 1946. V tom istom roku, 
1. decembra, zaviedli jediný raz v 
histórii takzvaný zimný čas, ktorý 
však bol trochu iný, ako ten dneš-
ný. Nastal totiž opačný posun než 
v prípade letného času – hodiny sa 
posúvali nie dopredu, ale naspäť 
oproti stredoeurópskemu času. 
Opatrenie platilo do 23. februára 
1947 a neosvedčilo sa. 

Ako prvé začalo uplatňovať pra-
videlný letný čas Taliansko v roku 

1966, potom sa pridalo Grécko 
(1971), Španielsko (1974) a Fran-
cúzsko (1976). V rokoch 1976 až 
1981 sa dohodlo na používaní let-
ného času desať členských štátov 
vtedajšieho Európskeho spoločen-
stva (ES), aby si navzájom zosúladili 
svoje časové pásma. Od roku 1980 
už platil harmonizovaný prístup k 
posunu času v ES.

Každoročný letný čas bol zavede-
ný v Československu v roku 1979. 
K jeho zavedeniu prispela aj ener-
getická kríza v tomto období, kedy 
ochladenie v januári 1979 spôso-
bilo výpadok v zásobovaní uhlím a 
následne trojtýždňové uhoľné práz-
dniny. Od letného času sa očakávali 
energetické úspory. 

V roku 1981 sa u nás ustálilo pra-
vidlo, že letný čas sa začína posled-
ný marcový víkend v noci zo sobo-
ty na nedeľu, konkrétne v nedeľu 
nadránom, teda v čase, keď je vplyv 
zmeny času na pracovné aktivity 
minimálny. Od roku 1996 je letný 
čas o jeden mesiac dlhší – trvá až 
do posledného víkendu v októbri, 
čiže letný čas trvá sedem mesiacov. 
Pred rokom 1996 trval len šesť.

Využitie letného času
Letný čas sa používa najmä v 

miernom pásme. V tropickom pás-
me, kde je dĺžka dňa v lete takmer 
rovnaká ako dĺžka dňa v zime, by to 
nemalo význam. Rovnako to platí 
aj o polárnych oblastiach, kde noc 

trvá pol roka. Letný čas sa teda po-
užíva vo všetkých štátoch Európy (s 
výnimkou Islandu a od roku 2011 
aj Bieloruska a Ruska).

Letný čas v krajinách EÚ upra-
vuje smernica 2000/84/ES, ktorá 
ukladá členským štátom povinnosť 
prejsť na letný čas v poslednú mar-
covú nedeľu a späť na zimný čas v 
poslednú októbrovú nedeľu a to 
jednotne, aby sa predišlo poten-
ciálnym problémom v doprave aj 
inde.

Argumenty za a proti 
letnému času

Letný čas má viaceré klady aj zá-
pory. Najvážnejším argumentom 
pre jeho zavedenie bolo lepšie vy-
užitie slnečného svetla a menšia 
spotreba energie.

Momentálne má však letný čas 
veľa odporcov, pretože šetrenie 
energie využívanej na svietenie je 
už zanedbateľné (oproti spotrebe 
na iné účely). Prieskumy Pražskej 
energetiky hovoria, že letný čas 
ušetrí iba 0,5 % spotreby energie a 
vedie k zvýšenej spotrebe benzínu.

Medzi nevýhody patrí aj chaos v 
období zmeny časov, s ktorým sa 
spája meškanie vlakov, dopravné 
nehody, ale aj zdravotné problémy 
niektorých ľudí spôsobené naruše-
ním ustáleného rytmu striedania 
bdenia a spánku. Prejavom zmeny 
rytmu u citlivých ľudí môžu byť tiež 
nervozita, migréna, bolesti žalúdka 
či poruchy spánku.

Zrušenie v Európskej únii
Európska komisia v septembri 

2018 v reakcii na celoeurópsky 
prieskum, podľa ktorého je za zru-
šenie striedania času 84 percent 
účastníkov prieskumu, navrhla, 
aby sa každý členský štát do apríla 
2019 rozhodol, či chce zaviesť per-
manentný letný alebo zimný čas. 
Respondenti väčšiny krajín prefe-
rovali ponechanie letného času 
celoročne (vo Fínsku, v Dánsku, 
v Českej republike a v Holandsku 
bola väčšina za celoročný zim-

ný čas), a tak sa termín zrušenia 
striedania časov posúval. Dňa 26. 
marca 2019 Európsky parlament 
schválil návrh Európskej komisie 
na ukončenie striedania zimného 
a letného času v Európskej únii 
počnúc rokom 2021. Po schválení 
návrhu získal europarlament man-
dát na rokovania o tejto otázke s 
Radou EÚ, ktorá môže mať záve-
rečné slovo.
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Spomienky 
„Prinášame biele kvety, majú biele lu-

pienky, my sme do nich uložili všetky 
naše spomienky. Odišla si, už nie si 
medzi nami, no v našich srdciach stále 
žiješ spomienkami.“
Dňa 10. marca uplynul jeden smutný 
rok, ako nás opustila milovaná man-
želka, mama, stará mama, sestra a 
príbuzná

Zuzka HADŽEGOVÁ z Valaskej.
Kto ste ju poznali, venujte jej tichú 
spomienku.

S láskou a úctou spomínajú 
manžel Ján, synovia Ján, Ma-

rian a Roman s rodinami
...

Dňa 11. marca uplynulo šesť rokov 
odvtedy, ako sme sa navždy rozlúčili  
s našim milovaným otcom, bratom a 
starým otcom

Ing. Júliusom STARKE z Valaskej.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu ti-
chú spomienku.

S láskou a úctou spomíname
...

„Ocko náš milý, snívaš svoj večný sen, 
my plačeme len. Si v nebeskej ríši a 
náš plač nik neutíši.“
Dňa 16. marca uplynulo desať rokov, 
ako nás navždy opustil manžel, otec a 
starý otec

Richard LEITNER z Hronca. 
Kto ste ho poznali, venujte mu tichú 
spomienku.

S láskou a úctou spomína dcéra 
Zuzka a vnúčatá Riško a Erika

...

„Už 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 13. apríla si pripomenieme šies-
te smutné výročie odvtedy, ako nás 
navždy opustila naša drahá mama a 
stará mama
Zuzana PALIDEROVÁ z Podbrezovej.

Dňa 1. mája si zároveň pripomenieme 
jej nedožitých 60 rokov.

Spomíname s láskou a úctou
...

„Sú ľudia, ktorí pre nás znamenajú 
viac, ako ostatní, o to ťažšie je naučiť 
sa bez nich žiť.“
Dňa 14. apríla uplynie smutný rok 
odvtedy, ako nás navždy opustila dra-
há mamička, babi, starká a prastará 
mama

Mária ZVARÍKOVÁ z Podbrezovej.
Spomíname s úctou a láskou. 

Dcéra a synovia s rodinami
...

„Len kytičku kvetov z lásky na hrob 
môžeme dať, spokojný spánok priať, 
tichú modlitbu odriekať a s bolesťou 
v srdci spomínať.“
Dňa 15. apríla uplynú dva roky odvte-
dy, ako nás opustil manžel, otec, starý 
otec, brat a švagor

Ján BALCO z Podbrezovej. 
S láskou a úctou spomínajú man-

želka, syn, vnuci Radovan, Patrik, 
Andrejko a ostatná rodina

...

„Keby sa dalo zavolať do neba a po-

vedať, ako smutno je bez teba. Keby 
sa dal vrátiť čas, pohladiť, počuť tvoj 
hlas a stretnúť sa s tebou zas.“
Dňa 19. apríla uplynie prvý smutný 
rok odvety, ako nás navždy opustil náš 
milovaný manžel, ocko a starký

Dr. Titus KŇAZÍK z Podbrezovej.
Kto ste ho poznali, venujte mu spolu s 
nami tichú spomienku.

Manželka a deti s rodinami
...

„To, že rana sa zahojí, je len klamné 
zdanie, v srdci nám bolesť ostala a ti-

ché spomínanie.“
Dňa 19. apríla uplynie štrnásť rokov, 
ako nás navždy opustil manžel, otec a 
starý otec
Jozef BOHÁČIK z Pohronskej Polhory.
Kto ste ho poznali, venujte mu tichú 
spomienku.

S láskou spomínajú manželka, deti 
s rodinami, vnúčatá s rodinami

V marci odišli 
do predčasného 

starobného dôchodku

Alica DUDÁŠOVÁ
Štefan AUXT

Štefan BAČKO
Ján ČERVIENKA

do starobného dôchodku

Ján PANČÍK
Katarína ŠEVCOVÁ

V mene vedenia akciovej spo-
ločnosti Železiarne Podbrezo-
vá im ďakujeme za odvedenú 
prácu a do ďalších rokov živo-
ta želáme veľa slnečných dní.

V apríli blahoželáme 
Pracovné jubileá

20 rokov
Marek ALBERTY

Miroslav ROCHOCKÝ
Mgr. Eva STRMEŇOVÁ

30 rokov
Beáta BATISOVÁ
Milan BLAŽEČKA

Milan BYSTRIANSKY
Beáta MACULOVÁ

Ladislav NOVÁK
Miroslav SLUŠNIAK
Bibiana TURISOVÁ

35 rokov
Ing. Miroslav FILIPKO

Jozef MARÁK
Elena RABATINOVÁ

Eva RAČÁKOVÁ

40 rokov
Oľga KŇAZÍKOVÁ

Životné jubileá

Zuzana BABNIČOVÁ
Ing. Miroslav FILIPKO

Lívia JÁNOŠÍKOVÁ
Anna KOKAVCOVÁ
František PILIAR

Juraj ŠOLTÝS
Miroslav BERAXA

Ján BROZMAN
Anna DAXNEROVÁ

Ing. Dagmar ĎURIAKOVÁ
Milan KRAMLA

Ľubica PEČOVSKÁ
Iveta ŠKVARKOVÁ

Štefan AUXT
Elena ČIŽMÁROVÁ

Mariana ČUNDERLÍKOVÁ
Eva HONKOVÁ

Vladimír KALINEC
Jozef KATUNINEC
Marian ORAVKIN

Vasil POLDAUF
Milan RIDZOŇ
Eva STUDENÁ

Mária ŠTULAJTEROVÁ

„Dobro, ktoré si .... (pokračovanie v tajničke)

Deň bláznov: kedy sa vtipkovanie 
rozmohlo na Slovensku?

Aprílová žartovná tradícia je rozší-
rená v mnohých krajinách sveta a 
datuje sa približne do  17. storočia. 

Korene Dňa bláznov, alebo aj 
vtipkárov, siahajú podľa niektorých 
zdrojov do starej Indie, kde sa v 
čase od 30. marca do 1. apríla kona-
li slávnosti s názvom „Holí“. Počas 
veľkolepých karnevalov museli mať 
ľudia na sebe masku a s ňou splniť 
nezmyselné rozkazy, napríklad ob-
rátiť tok rieky. Kto nedokázal vtipne 
reagovať, stal sa bláznom osláv. 

Podobná slávnosť bláznov nazý-
vaná „Deň roztopaše a smiechu“  sa 
konala aj v Starovekom Ríme.

V stredoveku tieto slávnosti 
utíchli, no druhý dych chytili v dru-
hej polovici 16. storočia vo Francúz-
sku, kde kráľ Karol IX. v roku 1564 
„ediktom roussillonským“ stanovil 
začiatok nového roka na 1. január. 
Niekde ho totiž slávili 25. marca na 
Deň zvestovania Panny Márie.  V 
tento deň si ľudia medzi sebou po-
sielali dary, zvyčajne boli skromnejšieho charakteru v 
podobe jedla. 

Tí, ktorí sa týmto novým dátumom začiatku roka 
neriadili a slávili ho v týždni do 1. apríla, boli nazývaní 
bláznami. Neskôr tento deň stanovili na „Deň bláz-
nov“ a usporiadali oslavy v komických kostýmoch. 
Zmenil sa aj charakter darčekov, boli spojené s vtip-
nou myšlienkou. Pravidlom bolo, že nik žiadny príjem-

ca sa nemohol uraziť, nakoľko bol deň bláznov, kedy 
sa nič nebralo vážne.

Na Slovensku sa prvoaprílové vtipkovanie rozmoh-
lo v 20. storočí. 

Tento deň je však spojený aj s iným dňom – so Sve-
tovým dňom vtáctva. Možno ste nevedeli, ale tradícia 
ochrany vtáctva a stromov sa prvýkrát slávila v roku 
1900. Založil ju slovenský prírodovec Oto Hermann, 
ktorý sa narodil, žil a pôsobil v Brezne.

zdroj: thinkstock.com

Autor:      
PK
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Ďakujeme
vedeniu spoločnosti ŽP a.s. za pomoc a podporu pri  lieč-
be ťažkého ochorenia.

Jaroslava Havranová
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Brankár Martin Vantruba podal spoľahlivý výkon a gól nedostal.                        Foto: M. Lednický

Z podkladov zpfutbal.sk spracoval T. Kubej

FK Senica – FK Železiar-
ne Podbrezová 0:0

Po reprezentačnej prestávke sme 
v predposledný marcový deň odo-
hrali druhé kolo nadstavbovej čas-
ti Fortuna ligy proti Senici. 

V našej zostave sa po zranení pr-
výkrát na jar objavil Dávid Leško. 
Už v 5. minúte sa do šance dostal 
Olatunji a o dve minúty neskôr 
vystrelil spoza šestnástky Špyrka, 
Tabordu v bráne domácich však 
neprekonali. V 24. minúte pohro-
zili domáci, keď sa z pravej strany 
oprel do lopty El Moudane, náš 
brankár Vantruba jeho pokus bez-
pečne kryl. Hneď na druhej strane 
Leškovu strelu z uhla vytlačil Ta-
borda len na roh. Najväčšiu šancu 
v prvom polčase nepremenil do-

máci Castaňeda v 34. minúte, keď 
jeho zakončenie zvnútra šestnást-
ky výborne vyrazil brankár Vantru-
ba. V závere polčasu vysunul do 
zakončenia Fadairo Olatunjiho, no 
jeho krížna strela gólom neskonči-
la. V druhom polčase boli aktívnej-
ší domáci, ale ich pokusy, najmä po 
rohových kopoch, neohrozili našu 
bránu. Veľkú šancu na zvrátenie 
nerozhodného stavu mal v 83. 
minúte Azankpo, jeho strelu zľava 
však zneškodnil výborne chytajúci 
Vantruba.

Vladimír Veselý, tréner Podbrezo-
vej: „V dnešnom zápase by vyhralo 
mužstvo, ktoré by skórovalo. Bol to 
zápas o jednom góle. Prvý polčas 
sme boli lepší a kombinačnejší. Do-
máci sa zamerali na rýchle protiú-
toky a štandardné situácie, majú 

na to vhodné typy hráčov. Začiatok 
druhého polčasu bol z našej strany 
dobrý, potom sme to začali hrať 
cez stred a nie cez kraje. Súper to 
zachytával, dostával sa do brejkov 
a štandardných situácií, v ktorých 
bol nebezpečný. My sme sa do vy-
loženej šance nedostali. Bod berie-
me.“

FK Senica: Taborda – Dubois, Dias, 
Da Graca, Krč – Petshi, El Moudane 
(86. Dangubič) – Tesija (81. Zezin-
ho), Deretti (57. Azankpo), Casta-
ňeda – Ramírez.

FK Železiarne Podbrezová: Van-
truba – Obročník, Oravec, Kiwior, 
Mojžiš – Viazanko, Štefánik (31. 
Fadairo) – Leško, Špyrka, Hlohov-
ský (86. Podstavek) – Olatunji (76. 
Więzik).

Po bezgólovej remíze si zo Senice odnášame bod

Striebro pre našich kolkárov v Lige majstrov

V dňoch 30. – 31. marca sa stret-
li štyri najlepšie ženské a štyri 
mužské kolkárske družstvá vo 
finálovom turnaji o víťaza Ligy 
majstrov pre sezónu 2018/2019. 
Naši kolkári, ako obhajcovia titu-
lu, postúpili do týchto bojov cez 
rakúsky Orth a slovinský Maribor. 
V semifinále sa najskôr v sobotu, 
30. marca, stretli s maďarským 
Szegedi TE. Druhou mužskou se-
mifinálovou dvojicou bol domáci 
Zaprešič s nemeckým Zerbstom.

Semifinále Ligy majstrov bolo 
pre našich kolkárov úspešné a 
možno povedať, že zaslúžene sme 
postúpili do finále, keď sme neprí-
jemný Szeged zdolali 5:3.

Po počiatočných taktických vý-
menách a striedaniach sa na dráhy 
postavili už tie správne zostavy. Na 
Norberta Kissa (631) sme nasadili 
nášho najlepšieho kolkára Vilmoša 
Zavarka (702, najlepší výkon dňa). 
Kto očakával väčší odpor Maďara, 
mohol zostať sklamaný, lebo náš 
kolkár súpera riadne vycvičil a na-
hral na neho 71 kolov, 4:0 a bod. 
Milan Tomka začal s Loncsarevi-
tom dobre, ale žiaľ 590 nestačilo 
na mladého Srba (606) – 2:2, bez 
bodu. Už doliečený Daniel Tepša 
(652) si relatívne bez problémov 
poradil s nervóznym Karsaiom 
(613) 3:1 a získal bod. Celkovo sme 
mali po prvej trojici náskok 94 kol-
kov.

V druhej časti nastúpil Nemček 
(613) proti Brancsekovi (623). Za-
čiatok bol pre nás výborný a zna-
menal 2 sety (333:303). Žiaľ, tretia 

dráha a plné na štvrtej priniesli 
straty setov a v závere aj celkového 
bodu – 2:2. Erik Kuna sa stretol so 
starým harcovníkom Tiborom Szé-
lom a prvú dráhu prehral o 6 kolov. 
Na druhej však už ušiel Maďarovi 
o 33 kolkov. Tretia bola vyrovnaná, 
ale s lepšou dorážkou pre Széla. 
Keďže už bolo prakticky rozhod-
nuté, rozhodli sme sa pre vystrie-
danie Erika, aby trochu pošetril 
mierne natiahnutý sval. Striedajúci 
Bystrík Vadovič udržal Széla hlavne 
výbornou dorážkou. Tomáš Pašiak 
(646) dostal za súpera našu býva-
lú dlhoročnú oporu Jovana Ćalića 
(631). Od prvej nerozhodnej dráhy 
bolo jasné, že duel bude zaujíma-
vý. Tomáš sa zahryzol do súpera a 
výbornou poslednou dráhou získal 
ďalší bod pre družstvo.

V nedeľu, 31. marca, sa rozhod-
lo o novom víťazovi Ligy majstrov. 
Chorvátske mužstvo KK Zaprešič 
dokonale využilo domáce prostre-
die, keď sa im v búrlivej atmosfére 
podarilo zdolať našich chlapcov len 
tesne. Naši kolkári odohrali vynika-
júci zápas plný zvratov a napätia. 
Potvrdili sme, že patríme k abso-
lútnej svetovej špičke. 

Na začiatku stretnutia sa opäť 
taktizovalo s tajnými súpiskami. 
Nakoniec v prvej trojici za nás 
nastúpili Tepša, Vadovič a Zavar-
ko. Začali sme veľmi aktívne a vy-
budovali si solíny náskok. Zavarko 
(688) postupne naberal rozdiel na 
Fridlovi (628) a zbierka setov bola 
4:0 v náš prospech a plus 60 kol-
kov. Tepša po prvej vyhratej  šesť-
desiatke  trochu ubral z plynu, čo 
nás žiaľ v závere stálo bod (na sety 
2:2) – Manev na tretej dráhe (173) 

nahral rozhodujúci náskok. Vadovč 
(651) narazil na viacnásobného 
majstra sveta, Bogdanoviča (670) a 
bol mu viac ako vyrovnaným súpe-
rom, žiaľ aj tu sme stratil bod. Pred 
druhou trojicou sme mali náskok 
26 kolkov.

V druhej časti začali lepšie Chor-
váti, po 60 hodoch zmazali manko 
a ich náskok bol +71 kolkov. V dru-
hej šesťdesiatke výborne hrajúci 
Nemček (662) napokon prevalco-
val Stoklasa (636) a získal 3 sety. 
Pašiaka (612) čakala ťažká misia 
– najlepší hráč zápasu – Bolanča 
(694). Vôbec nedal nášmu hráčovi 
šancu a popri setoch 0:4 natiahol 
aj náskok v koloch. Prvú dráhu síce 
Erik Kuna (681) s Macedóncom 
Vlakevskim (679) prehral, no po-
tom už pozbieral všetky sety a po 
3:1 aj celý bod. 

Záverečné dráhy boli dramatic-
ké, keď naši chlapci výrazne zni-
žovali rozdiel v kolkoch, čo mohlo 
znamenať aj naše víťazstvo. Aj 
neutíchajúce chorály domácich 
na tribúnach zostali chvíľami za-
skočené. Malá skupinka našich 
verných fanúšikov mala chvíľu 
priestor na svoje povzbudzovanie. 
Na našu škodu sa nám však manko 
už zmazať nepoarilo. Zvíťazili sme 
síce 13:11 na sety, ani to nám však 
nestačilo na obhajobu titulu. Cel-
kove sme podľahli chorvátskemu 
súperovi 3:5. Naši kolkári napriek 
tesnej prehre podali pekný výkon a 
rozšírili si svoju medailovú zbierku 
o cenné striebro. 

ŠK Železiarne Podbrezová: Tep-
ša 624, Vadovič 651, Zavarko 688, 
Nemček 662, Pašiak 612 a Kuna 
681. Celkove 3:5 (3918:3946).

Ing. Pavol Kühnel

Futbalisti Podbrezovej 
v reprezentačných dresoch

Ing. Patrik Müller

Reprezentačná prestávka bola 
pre fanúšikov „železiarov“ výni-
močnejšou ako obvykle. V repre-
zentačných výberoch svojich kra-
jín sa totiž objavili až štyria hráči 
z kádra Vladimíra Veselého. Aj 
tento počet hráčov je výbornou 
vizitkou nášho klubu a filozofie, 
ktorú nastolilo nové vedenie fut-
balového klubu.

Prvým hráčom, ktorý zasiahol v 
reprezentačnom drese do akcie, je 
stále len 19-ročný stredný obran-
ca Jakub Kiwior. Mladý obranca 
ako kapitán viedol poľskú repre-
zentáciu do 19 rokov vo všetkých 
troch kvalifikačných zápasoch. V 
prvom zápase favorit z Francúzska 
nedokázal prekonať obranu na-
šich susedov, na čom mal nemalú 
zásluhu aj Jakub. Zápas skončil re-
mízou 0:0. Na poľskú reprezentá-
ciu potom čakali ešte dva zápasy 
proti rovesníkom zo Švajčiarska a 
Izraela. Jakub nastúpil v každom 
zápase na celých 90 minút, Poľsko 
podľahlo najtesnejším rozdielom 
Izraelu 1:0 a so Švajčiarskom sa 
zrodila ďalšia bezgólová remíza.

Až trojnásobné zastúpenie sme 
mali v slovenskej reprezentácii do 
21 rokov. Hlavný tréner Adrián 
Guľa nominoval do svojho výbe-
ru brankára Martina Vantrubu, 
stredného obrancu Mateja Orav-
ca a stredopoliara Jozefa Špyrku. 
Slovenskí sokolíci najskôr v piatok, 
22. marca, nastúpili v Žiline proti 
rovesníkom z Grécka a v utorok, 
26. marca, si zmerali mladí re-
prezentanti svoje sily v Dunajskej 
Strede s Nórskom. Spomínaná 
trojica našich hráčov úspešne za-
siahla do obidvoch zápasov v naj-
cennejšom drese a boli dôležitou 
súčasťou kádra trénera Adriána 
Guľu. K víťazstvu nad Gréckom v 
pomere 4:3 prispel víťazným gó-
lom Matej Oravec, ktorý skóroval 
v 89. minúte, za remízového stavu. 
Brankár Martin Vantruba odchytal 
celý zápas, Jozef Špyrka zasiahol 
do hry od 72. minúty. Druhý zápas 
s Nórskom našim futbalistom už 
nevyšiel podľa predstáv, keď pre-
hrali 0:2. Brankár Vantruba odchy-
tal celý prvý polčas, v ktorom in-
kasoval dva góly, Oravec odohral v 
obrane našich celý zápas a Špyrka 
nastúpil do zápasu v 58. minúte. 

Matej ORAVEC

Martin VANTRUBA

Jozef ŠPYRKA

Jakub KIWIOR


