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Oceliarsky priemysel vyzýva na jednotu

Z obsahu čísla
vyberáme:
"O pohár generálneho
riaditeľa ŽP"
Dňa 24. mája sa na mestskom štadióne v Brezne
uskutočnil už 22. ročník
futbalového turnaja „O pohár generálneho riaditeľa
Železiarní Podbrzeová a.s.“
Futbalovú kvalitu si zmerali
žiaci prvého stupňa z osemnástich škôl v okrese Brezno.
Hosťom bolo tento rok družstvo z Brusna. Zápasy základného kola sa uskutočnili
už 16. mája, a to na ihriskách
v Podbrezovej – časť Skalica,
v Brezne na starom ihrisku a
v Heľpe.

Ing. Marcel Adamčák, PhD. + foto
odbor predaja a marketingu

Všetky parametre ostatného ročníka Made in Steel, najvýznamnejšej konferencie a výstavy v
južnej Európe venovanej oceliarskemu priemyslu, sú rekordné.
Železiarne Podbrezová a.s. sa podujatia zúčastnili pod hlavičkou
svojej najväčšej distribučnej spoločnosti PIPEX Italia SpA.
Tento popredný veľtrh sa koná
každé dva roky a spája pod jednou strechou kľúčových aktérov
oceliarskeho priemyslu – od výrobcov až po spotrebiteľov – aby
zhodnotili, v akej situácii sa sektor
nachádza. Podujatia, ktoré zatvorilo svoje brány 16. mája, sa v talianskom Miláne zúčastnilo 16 520
návštevníkov.
Ôsmy ročník, ktorý bol nazvaný
„STEEL HUMAN“ poskytol vyčerpávajúci program pre všetkých
protagonistov dodávateľského re-
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Železiarne Podbrezová
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Súťaž zmien – odbor
riadenia a zabezpečenia
kvality

Železiarne Podbrezová sa podujatia zúčastnili pod hlavičkou svojej najväčšej distribučnej spoločnosti PIPEX Italia SpA

ťazca, a to aj vďaka viac ako štyridsiatim rečníkom v konferenčnej miestnosti siderwebu. Veľtrh
spájal dve priority, ktorým čelí
globálny oceliarsky priemysel, a
to potrebu znížiť vplyv na životné
prostredie a zároveň vytvoriť nové
výrobky a procesy, s cieľom udržať
konkurencieschopnosť.
Európsky oceliarsky sektor zaznamenal dvojročné obdobie
stability. Toto obdobie sa fakticky skončilo v polovici roka 2018,
kedy boli zavedené dvadsaťpäť
percentné dovozné clá na oceľ, zo
strany Spojených štátov amerických. Spomalenie dopytu po oceli,
regionálna segmentácia trhu pod-

Z obchodných rokovaní

S Ing. Petrom Krajanom, vedúcim prevádzkarne doprava

porovaná tarifami, globálnym protekcionizmom a klímou všeobecnej neistoty sú dnes veľkou výzvou
pre naše odvetvie. Na prekonanie
súčasných ťažkostí bude potrebná
spolupráca v rámci hodnotového
reťazca, do ktorej sa musia zapojiť
výrobcovia a rovnako aj distribútori.
Železiarne Podbrezová a.s. sa
podujatia zúčastnili pod hlavičkou
svojej najväčšej distribučnej spoločnosti PIPEX Italia SpA. Počas
troch výstavných dní mali pracovníci spoločností možnosť uskutočniť desiatky rokovaní s významnými obchodnými partnermi, a to
nielen z domáceho Talianska.

Počas trvania medzizmenovej súťaže vedúci oddelení pravidelne kontrolujú a
vyhodnocujú dodržiavanie
technologických postupov,
pracovnej disciplíny, poriadku na pracovisku a bezpečnosť pri práci.
Železiarne Podbrezová

čítajte na strane 3

O zostupe rozhodol
zápas s Trenčínom
Pred posledným kolom Fortuna ligy bolo jasné, že zachrániť sa už nemôžeme ani v
prípade víťazstva. Do zápasu sme nastúpili s výrazne
omladeným kádrom. V úvode boli aktívnejší hostia zo
Senice, v 9. minúte sa z ľavej
strany dostal do zakončenia
Krč.
FK ŽP

čítajte na strane 8

Most pri Slovenskej Ľupči bude

Zaistenie bezpečnej dopravnej prevádzky dokončený, aj vďaka Železiarňam
Podbrezová, už koncom júla
bude prioritou aj tento rok
Most pri Slovenskej Ľupči, ktorý kilometrová obchádzka, ktorá
P. Motyčková
noviny@zelpo.sk

Beží druhý štvrťrok. Ako sa darí
vašej prevádzkarni od začiatku
roka?
- Úlohy kladené na zamestnancov
prevádzkarne doprava, či už je to v
železničnej, cestnej doprave, alebo
v oblasti údržby dopravných prostriedkov a zariadení, sa nám podarilo splniť. Po dlhej,
zasneženej a mrazivej
zime prišlo jarné obdobie a keďže väčšina
zamestnancov pracuje vo vonkajšom prostredí, je to o niečo
lepšie, aj keď každé
ročné obdobie má v
doprave svoje špecifiká.
V stredisku železničná doprava bola v
apríli realizovaná generálna oprava časti koľajiska železničnej vlečky. Jednalo
sa o výmenu štyroch výhybiek č. 41
až 44, zapojených do sústavy DKS –
takzvanej dvojitej koľajovej spojky.
Táto časť železničnej infraštruktúry

podniku je najzaťaženejším uzlom
vlečky, kde sa spájajú koľaje zo
všetkých obvodov susedných koľajísk a toto miesto je v tesnej blízkosti koľajových váh. Opravu sme
preto museli načasovať na termín
strednej opravy technologického
zariadenia v oceliarni. Predchádzala tomu potrebná technicko-technologická príprava a aj vďaka tomu
sme spolu s hlavným dodávateľom,
ktorým boli Koľajové a
dopravné stavby s.r.o.
Košice, výmenu výhybiek zvládli za päť dní.
V stredisku cestná
doprava plníme bežné
pracovné úlohy spojené s prepravou vecí a
materiálu, v súvislosti
so zabezpečením výrobného procesu. Podľa potreby pomáhame
aj svojimi mechanizmami pri prebiehajúcich investičných akciách. V stredisku autoservis máme
za sebou jarnú kampaň spojenú s
prezúvaním pneumatík na letné
obdobie. Uľahčiť prácu automechanikom pomohol aj nový sťaho-

vač pneumatík – prezúvací poloautomat Artiglio Master Jolly od
talianskeho výrobcu Corghy. Má
automatické nastavenie vzájomnej
polohy upínacej hlavy a nástrojových ramien podľa zadaného rozmeru kolesa, ktorý rozšíril strojné
vybavenie autoservisu.
Okrem už spomenutých akcií
máme v začínajúcej sa generálnej
oprave v spoločnosti SPAREX Slovakia s.r.o. Bánovce nad Bebravou
nákladné vozidlo TATRA T 815 s
nadstavbou ramenový nakladač.
Ramenové nakladače patria k najviac používaným vozidlám, s najväčším počtom najazdených kilometrov za rok. Očakávame kvalitné
prevedenie opravy a čo najrýchlejšie uvedenie vozidla do spoľahlivej
prevádzky. Ku koncu roka, niekedy
v novembri, by sme mali v rámci
investícií prevziať od spoločnosti
ZOS Zvolen s.r.o. lokomotívu rady
729 po vykonanej generálnej oprave, ktorá sa stane novým členom
vozového parku hnacích dráhových vozidiel na vlečke.

Dokončenie na strane 3

spája hlavný ťah medzi Breznom
a Banskou Bystricou je v havarijnom stave. Ešte pred pár mesiacmi hrozilo, že bude most počas
rekonštrukcie uzatvorený, čo by
spôsobilo veľký problém a skomplikovalo dopravu. Takéto opatrenie by pre motoristov znamenalo
až dvesto kilometrovú obchádzku
cez Ružomberok alebo Lučenec.
Denne prejde mostom viac ako
osemnásť tisíc vozidiel, z toho takmer dve a pol tisíc nákladných.
Diagnostika zo začiatku tohto roku
upozornila na jeho zlý stavebnotechnický stav a na potenciálne
nebezpečenstvo. Hrozilo, že most
bude v čase rekonštrukcie úplne
uzavretý. Obchádzka cez Ružomberok – Liptovský Mikuláš, poprípade cez Lučenec, neprichádzala v
úvahu, nakoľko by sa doprava niekoľko násobne predražila a taktiež
by sa zvýšil aj vymedzený čas jazdy,
ktorí musia vodiči dodržiavať. Náhradnou dočasnou cestou mala byť
obchádza okolo Slovenskej Ľupči,
no z dôvodu zásahu do súkromných pozemkov bola táto varianta zamietnutá. Hrozila tak dvesto

by niekoľkonásobne prevýšila náklady na dopravu. Nakoniec bolo rozhodnuté o znížení
rýchlosti v tomto úseku na päťdesiat kilometrov za hodinu.
Príčinou zlého stavu bolo
zatekanie celého mostného
objektu vrátane nosnej konštrukcie a spodnej stavby.
Most prešiel pred dvomi rokmi drobnými rekonštrukčnými
prácami, no objekt samotný
kvôli zosuvom pôdy opravený
nebol.
Pôvodný plán obnovy mosta bol naplánovaný až po roku
2020 s tým, že najprv musí byť
vybratý dodávateľ. Podľa aktuálneho harmonogramu, ktorý
máme v redakcii Podbrezovana, budú práce na záchrane
mosta ukončené už oveľa skôr
a dielo bude prebraté správcom mostného objektu do
konca júla 2019.
Železiarne Podbrezová významnou mierou prispeli k
záchrane mosta a k čo najrýchlejšej obnove plnohodnotnej a
bezpečnej dopravy.
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Právny odbor – referát organizácie
a vnútornej legislatívy

INFORMUJE

Študentská vedecká odborná
konferencia Metalurgia 2019

Ing. Soňa Roštárová

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 máji boli zverejnené:
Organizačné normy
Smernica S-352/2019
revízia 2, zmena 0

Bezpečnosť a ochrana zdravia, tvorba a
ochrana životného prostredia pri práci
externého dodávateľa služieb a prác

Smernica S-430/2019
revízia 2, zmena 0

Nápravné a preventívne opatrenia v
systéme manažérstva kvality

Pokyn PO-008/2015
revízia 1, zmena I

Hasiace prístroje, vnútorné a vonkajšie
hydranty, stabilné hasiace zariadenia

Pokyn PO-101/2019
revízia 2, zmena 0

Zber farebných a legovaných kovov

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

Podklady k spracovaniu podnikateľského zámeru ŽP a.s. na roky
2019-2023

Príkaz č. 11/2019

Zníženie nákladov na poštovné a tlač
QR kódu na obálky a štítky

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

Ďakujeme
Ďakujeme vedeniu akciovej spoločnosti Železiarne Podbrezová,
a taktiež vedeniu a kolektívu zamestnancov ŽP Informatika s.r.o.
za pomoc a podporu pri dlhoročnej liečbe našej drahej zosnulej
Ing. Ivany Avukovej.
Rodina Avuková a Pepichová.

Konferencia patrí medzi tradície fakulty
Ing. Bc. Martina Hrubovčáková, PhD.
prodekanka FMMR TUKE

Dňa 11. apríla sa na Fakulte materiálov, metalurgie a recyklácie
Technickej univerzity v Košiciach
(FMMR TUKE) konal jubilejný 25.
ročník študentskej vedeckej a
odbornej konferencie Metalurgia
2019.
Záštitu nad študentskou konferenciou prevzalo Ministerstvo
školstva, vedy, výskumu a športu
Slovenskej republiky. Finančne
študentskú konferenciu podporili
okrem mesta Košice, v zastúpení primátora mesta Ing. Jaroslava
Polačeka, aj mnoho významných
priemyselných partnerov, ktorí
aktívne spolupracujú s našou fakultou v rámci projektov alebo pri
riešení technických problémov v
praxi.
Organizovanie konferencie patrí
medzi tradície, na ktoré je fakulta patrične hrdá a každým rokom
túto tradíciu rozvíja a vylepšuje.
Takmer päťdesiat budúcich absolventov súťažilo s prezentáciami
svojich prác v piatich sekciách: hutníctvo, materiály, energetické inžinierstvo a priemyselná keramika,
environmentalistika a integrované
systémy riadenia. Ich výkony, týka-

júce sa obsahu práce, jej grafickej
úrovne a prednesu, vystupovania,
či schopnosti študenta obhájiť dosiahnuté výsledky, hodnotili odborné komisie, v ktorých mali svoje
zastúpenie okrem vysokoškolských
pedagógov aj reprezentanti vedeckých inštitúcií a priemyselných
podnikov. Na konferencii sa každoročne súťažne zúčastňujú aj študenti partnerských univerzít. Tento
rok sme boli hostiteľmi študentov z
VŠB TU Ostrava, VŠCHTaP STU Bratislava a Sliezskej univerzity v Katoviciach. Už štvrtý rok sa na konferencii nesúťažne prezentovali aj
študenti stredných škôl, tentokrát
z Gymnázia Trebišovská 12 v Košiciach a Gymnázia v Gelnici.
Rokovania v sekciách prebiehali
podľa pravidiel Štatútu ŠVOK (Študentská vedecká a odborná konferencia) a ich priebeh organizačne
zabezpečovali jednotliví garanti.
Ocenenia študentom, pri slávnostnom vyhlásení výsledkov, odovzdali prítomní zástupcovia sponzorských firiem: Ing. Milan Polča,
MBA – generálny manažér pre
zabezpečenie a rozvoj ľudských
zdrojov U. S. Steel, s.r.o. Košice,
Ing. Dagmar Jakubéczyová, CSc.
z Ústavu materiálového výskumu
SAV Košice, doc. Ing. Richard Fabík,

PhD. z VŠB TU Ostrava, primátor
mesta Košice Ing. Jaroslav Polaček, prof. Ing. Kristína Zgodavová,
PhD. ako zástupca Zväzu vedeckotechnických spoločností SR, prof.
Ing. Tomáš Havlík, DrSc., správca
neinvestičného fondu – Fond R.
Kammela, n.f., doc. Ing. Marek
Šolc, PhD. udelil ceny Slovenskej
zváračskej spoločnosti a dekanka
FMMR TUKE doc. Ing. Iveta Vasková, PhD.
Všetkým účastníkom konferencie zablahoželal k výsledkom
prorektor Technickej univerzity v
Košiciach Dr.h.c. prof. Ing. Gabriel Weiss, CSc. Súťažné podujatie
označil za významnú tradíciu fakulty a dôležitú platformu rastúcej
kvality
výchovno-vzdelávacieho
procesu na univerzite.
Po súťažnej časti konferencie
nasledovala recepcia pre všetkých
hostí a súťažiacich v priestoroch
Open space UVP Technicom TUKE.
Poďakovanie patrí doc. RNDr.
Márii Heželovej, PhD. a doc. RNDr.
Ľubomírovi Piknovi, PhD. za úspešné zvládnutie organizácie tejto
konferencie.
Ďakujeme všetkým za účasť a
prejavenú priazeň.
Zdar Boh!

Od konca mája sa do obehu dostali nové sto a dvesto eurové bankovky
Zdroj: TASR

Národná banka Slovenska (NBS)
spolu s ostatnými centrálnymi
bankami eurozóny začala 28.
mája vydávať do obehu posledné
dve nominálne hodnoty zo série
„Európa“, konkrétne sto a dvesto
eurové bankovky.
Uvedeniu do obehu predchádzali mnohé opatrenia smerujúce
na podporu všetkých zainteresovaných strán, s cieľom včasnej
informovanosti a zabezpečenia
prístupu k novým bankovkám.
Bankovky prvej série, na ktorú
sme zvyknutí, nie je potrebné
vymieňať, sú aj naďalej platné
zákonné platidlo a ich výmena,
podobne ako predchádzajúcich

nominálnych hodnôt, prebehne
postupne v rámci normálneho peňažného cyklu.
NBS bude spolu s novými bankovkami vydávať do obehu aj zostávajúce zásoby sto a dvesto eurových bankoviek prvej série, a to až
do vyčerpania ich zásob. Uvedené
bankovky sú najvyššie nominálne
hodnoty série „Európa“ a päťsto eurová bankovka v tejto sérii
vydaná nebude (päťsto eurové
bankovky, ktoré sú momentálne
v obehu sú taktiež platným zákonným platidlom). Celkovo bolo
vytlačených 2,3 miliardy kusov sto
eurových a 0,7 miliardy nových
dvesto eurových bankoviek. Nové
bankovky majú vynovený vzhľad,
zdokonalené ochranné prvky a

zjednotenú veľkosť na
päťdesiat eurovú bankovku, budú tak o niečo menšie, než bankovky z prvej
série.
Pravosť
bankoviek
bude ľahko overiteľná
do niekoľkých sekúnd, a
to hmatom, pohľadom
a naklonením, podobne
ako u všetkých bankoviek.
Okrem iného budú disponovať novými vyspelými
bezpečnostnými prvkami,
ako napríklad satelitným
hologramom,
hologramom s portrétom mytologickej Európy, vystupujúcou tlačou a mnohým
ďalším.

Nový vizuál bankoviek (vľavo) v porovnaní s bankovkami z prvej série (vpravo)
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Súťaž medzi zmenami – odbor riadenia a zabezpečenia kvality

Rozdiely v hodnotení boli medzi zmenami minimálne
P. Motyčková
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. Kritéria 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 kolektívy jednotlivých
prevádzkarní.
O priebehu súťaže v odbore riadenia a zabezpečenia kvality nás
informovala Mária Dekrétová,
referentka reklamačného oddelenia:

Ako pokračovala súťaž medzi
zmenami v minulom roku?
- V priebehu roku 2018 súťaž pokračovala medzi oddeleniami chemického laboratória, mechanickej
skúšobne a defektoskopie podľa
nezmenených pravidiel a kritérií.
Z tohto hľadiska sú zamestnanci už
dostatočne oboznámení so svojimi
úlohami a povinnosťami.
Kritériá súťaže sú
rovnaké ako každý
rok, alebo pribudli v
minulom roku nové
hodnotiace prvky?
- Počas trvania medzizmenovej súťaže
vedúci oddelení pravidelne kontrolujú
a vyhodnocujú dodržiavanie technologických postupov,
pracovnej disciplíny, poriadku na
pracovisku a bezpečnosť pri práci.
Taktiež hodnotia presnosť vykonaných chemických rozborov , mechanických, defektoskopických a
spektrometrických skúšok.
Čo najviac ovplyvňovalo priebeh

V oddelení defektoskopie zvíťazila zmena „D“.

súťaže?
- Keďže sme kontrolný a obslužný
odbor, na prvom mieste sa kladie
dôraz na kvalitu a včasnosť vykonanej práce, flexibilitu zamestnancov a znížený počet reklamácií
našich odberateľov.

Foto: I. Kardhordová

víťazných zmien ovplyvnil ich profesionálny a zodpovedný prístup

k požiadavkám prevádzkarní oceliarne, valcovne a ťahárni rúr.

Predstavíte nám víťazný kolektív
za rok 2018?
- Rozdiely v hodnotení boli medzi
zmenami minimálne, každý zamestnanec sa snažil pristupovať k
práci v kolektíve zodpovedne.
V chemickom laboratóriu zvíťazila zmena „B“, v mechanickej
skúšobni zmena „C“ a v oddelení
defektoskopie zmena „D“.

V chemickom laboratóriu zvíťazila zmena „B“.

Foto: I. Kardhordová

Čo postavilo víťazné zmeny do
popredia pred ostatné kolektívy?
- Náplň práce v jednotlivých oddeleniach je rôzna, avšak výber

Víťazná zmena „C“ z mechanickej skúšobne objektívom A. Nociarovej

S Ing. Petrom Krajanom, vedúcim prevádzkarne doprava

Slabé ochranné opatrenia EÚ a zhoršené trhové podmienky ohrozujú oceliarsky sektor

Zaistenie bezpečnej dopravnej
prevádzky bude prioritou
aj tento rok

Európsky oceliarsky priemysel bojuje naraz na viacerých frontoch

Dokončenie zo strany 1

Čo očakávate od najbližších mesiacov?
- Leto a prázdninové mesiace sú
Čo bude pre vás tento rok prioritu onedlho. Prebehnú rýchlo a po
tou?
- Ako každý rok, aj v tomto je nich sa opäť začneme pripravovať
na zimné obmojou prioritou
dobie. Chcezaistenie bezme dokončiť
pečnej dopravakcie a úlohy,
nej prevádzky,
V stredisku želez- ktoré máme
bez nehodových
udalostí a úra- ničná doprava bola v ap- na tento rok
rozpracovazov. V týchto
p a r a m e t r o c h ríli realizovaná generálna né a priprasme mali veľ- oprava časti koľajiska že- viť si výhľad
mi dobrý rok lezničnej vlečky. Jednalo na ďalší rok.
Verím, že sa
2018. Od začiatku druhého sa o výmenu štyroch výhy- na zamestštvrťroku sme biek č. 41 až 44, zapojených nancov dopravy
môzaznamenali
do sústavy DKS.
žeme spolu
mierny nárast
s riadiacimi
týchto udalostí,
zamestnantakže momencami spoľatálne prebiehajú v kolektívoch školenia, kde sa hnúť. Už neraz ukázali zomknuvenujeme príčinám týchto udalos- tosť a nasadenie pre dosiahnutie
tí. V personálnej oblasti je to stá- spoločného cieľa. Chcem sa im aj
le hlavne postupná príprava, vý- touto cestou za doteraz vykonachova a odovzdávanie skúseností nú prácu poďakovať a zaželať im
novej generácii zamestnancov vo pevné zdravie a rodinnú pohodu
k úspešnému plneniu pracovných
všetkých profesiách.
úloh.

“

Zdroj: Oceľ východu

Nadmerný dovoz ocele, stagnujúci ekonomický rast, vysoké a premenlivé náklady na suroviny ako
aj výrazne sa zvyšujúce náklady
na CO2 spoločne vytvárajú nebezpečenstvo búrky, ktorá by mohla
zasiahnuť európsky oceliarsky
priemysel a nastoliť obdobie vážnej krízy.
Vplyv kombinácie faktorov už
začal ovplyvňovať európskych výrobcov ocele. „Európsky oceliarsky sektor zažil menej než dva roky
stability končiacej v polovici roku
2018 s uvalením opatrení amerického zákona 232”, povedal Axel
Eggert, generálny riaditeľ EUROFER-u (Európske združenie ocele).
V roku 2017 sa do sektora vrátilo
osem tisíc pracovných miest a v
roku 2018 ďalších dve tisíc miest,
čím sa zabezpečila pôvodná zamestnanosť v oceliarskom sektore
v počte 330 000 pracovných miest.
Ak tento mix negatívnych podmienok pretrvá, môže dôjsť k zvratu a
opätovnému poklesu zamestnanosti v sektore.
Oceliarsky sektor radikálne spomaľuje v Európe a na celom svete.
V roku 2018 bol nárast dopytu po
oceli 3,3 percenta. Predpovede
EUROFER-u naznačujú možný pokles o 0,4 percenta v roku 2019.

„Tento stagnujúci dopyt sa v súčasnosti vyskytuje súbežne s čoraz
rýchlejšie sa zvyšujúcim objemom
dovozu. Dvanásť percentný nárast
v roku 2018 bol rekordný a v roku
2019 môžeme zažiť ešte vyššie
percento nárastu dovozu,“ povedal Eggert. Nárast dovozu podčiarkuje absurdnosť ochranných
opatrení zahŕňajúcich programové
pravidelné päť percentné uvoľnenie, a to vo februári a júli 2019 a
opäť v júli 2020 – dokonca aj napriek očakávanému nemeniacemu
sa dopytu.
Medzitým náklady na CO2 dosiahli 25 eur/1 tonu, čo je významný nárast, berúc do úvahy súčasne
nízke marže v oceliarstve. V spojení s volatilitou dodávok železnej
rudy spôsobenej katastrofou brazílskej priehrady Vale/Brumadinho
vrátane vysokých a meniacich sa
cien šrotu a koksovateľného uhlia,
európsky oceliarsky priemysel bojuje naraz na viacerých frontoch.
„Ktorýkoľvek z týchto faktorov
by mohol spôsobiť problémy v
sektore. V kombinácii však spoločne predstavujú perfektnú búrku
negatívnych dynamických faktorov, ktoré sú absolútne mimo kontroly oceliarskeho sektora,“ zdôraznil Eggert.
Po boji s finančnou a ekonomickou krízou sa európske oceliarstvo

mohlo vrátiť do rovnovážneho stavu s potlačeným nárastom dopytu
a agresívnymi cieľmi vývozcov do
EU na globálnom trhu zaplavenom
nadmernou výrobnou kapacitou.
„Za účelom odvrátenia úpadku
európskeho oceliarstva potrebujeme zákonodarcov, ktorí si budú
vedieť poradiť s primárnou hrozbou: nárastom dovozu, ktorý pohltil doslova celý dopyt po oceli v
Európskej únii na obdobie lepšej
časti desaťročia,“ povedal Eggert.
EUROFER poslal list európskym
zákonodarcom s uvedenými argumentmi, konkrétne týkajúcimi
sa rozsiahlejších a efektívnych
ochranných opatrení, ako aj pokračovania práce na reforme WTO
a medzinárodnej spolupráci zameranej na odstránenie príčin dotovanej globálnej nadmernej kapacity ocele.
„Napriek dobrým úmyslom nezabránil aktuálny rámec ochranných opatrení v oceliarskom
sektore náporu dovozu. Marže európskych výrobcov sú na najnižšej
možnej úrovni, čo podkopáva ich
schopnosť investovať do zručností, technológií a vývoja nízkouhlíkových riešení. Výstražné sirény sa
už rozozvučali a dnes sa žiada konať kvôli zabráneniu tejto záplavy,
ktorá ničí oceliarsky sektor,“ uzavrel Eggert.
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Záverečná konferencia projektu Erasmus+

Spoločné kroky pre našu
budúcnosť v Európe
Ing. Miroslav Hruška
koordinátor projektu ERASMUS+

Pri príležitosti ukončenia projektu ERASMUS+ „Spoločné kroky
pre našu budúcnosť v Európe“
podporovaného z fondov Európskej únie sme 29. apríla 2019 v
priestoroch Súkromnej strednej
odbornej školy hutníckej Železiarní Podbrezová zorganizovali
záverečnú konferenciu, ktorej sa
zúčastnili všetci žiaci, ktorí boli
do projektu zapojení, učitelia a
majstri odbornej výchovy, vychovávatelia ako aj ostatní zamestnanci školy. Za zriaďovateľa ŽP
a. s. sa konferencie zúčastnil Ing.
Ján Villim.
Konferencia sa niesla v duchu
krátkeho súhrnu informácií, poznatkov a prínosov z mobilít, ktoré

naši žiaci absolvovali v závere minulého roku. Celkovo absolvovali
tri mobility na stredných odborných školách v Českej republike,
ktoré sa realizovali v októbri, novembri a decembri 2018. Spolu sa
mobilít zúčastnilo dvadsaťdeväť
žiakov a štyri sprevádzajúci pedagógovia (dvaja učitelia odborných
predmetov a dvaja majstri odbornej výchovy) Súkromnej SOŠ hutníckej Železiarne Podbrezová. Na
prvej mobilite trvajúcej štrnásť dní
na Vyššej odbornej škole a Střední
průmyslovej škole v Žďári nad Sázavou sa zúčastnili štyria žiaci z III.
ročníka odboru mechanik elektrotechnik. Najdlhšiu dvadsať dňovú
mobilitu absolvovalo dvadsať žiakov na pôde Vítkovickej střední
průmyslovej školy. Mobilita bola
zameraná na strojové obrábanie,
programovanie CNC, metrológiu,

Za zriaďovateľa školy, Železiarne Podbrezová, sa konferencie zúčastnil Ing. Ján Villim

pneumatiku a mechatroniku. Zúčastnili sa jej žiaci III. a IV. ročníka
z odboru mechanik mechatronik,
mechanik strojov a zariadení a obrábač kovov.
Posledná mobilita prebiehala
na pôde Střední odbornej školy Třineckých železáren v trvaní
štrnásť dní, zúčastnili sa jej piati
žiaci zo študijného odboru hutník
operátor, pretože prioritným zameraním mobility bolo hutníctvo.
Hlavnou náplňou všetkých mobilít
bolo zvyšovanie úrovne vedomostí a zručností žiakov po stránke odbornosti, čo sa aj darilo napĺňať,
keďže naši žiaci boli plnohodnotne zapojení do výchovno-vzdelávacieho procesu na vyslanej škole
či už na praktickom i teoretickom
vyučovaní.
Všetky mobility hodnotíme pozitívne nielen po odbornej stránke, ale aj z hľadiska nadväzovania
vzťahov medzi školami. Prijímajúce školy o projekt Erasmus+ prejavili záujem a do budúcnosti zvažujú ich zapojenie sa. V tom prípade
by sa mohla stať naša škola pre
ich žiakov hostiteľskou, čím by sa
aj naďalej utužovali partnerské
vzťahy.
Hlavným cieľom mobilít bolo
napomôcť zvyšovaniu kvality odborného vzdelávania na našej
škole, implementovať získané poznatky a moderné inovatívne postupy od partnerov do výchovnovzdelávacieho procesu.

Úspech nášho žiaka na
Majstrovstvách sveta v kolkoch
Filip Bánik, žiak I.H triedy Súkromného gymnázia Železiarne
Podbrezová, úspešne reprezentoval našu školu, kolkársky
oddiel, ale predovšetkým našu
krajinu na Majstrovstvách sveta
U-18 v kolkoch.
Tie sa konali v dňoch 10. – 15.
mája v českých Rokycanoch. Fi-

lip získal striebornú medailu v
disciplíne šprint a pomohol slovenskému tímu k bronzu v súťaži
družstiev.
Viac o úspešnom počínaní nášho kolkára, ale aj o výsledkoch
ostatných slovenských reprezentantov si môžete prečítať na strane 8.

Krajské kolo v atletike
Dňa 30. apríla sa žiaci Súkromnej
strednej odbornej školy hutníckej
zúčastnili krajského kola v atletike, ktoré sa konalo v Banskej Bystrici, na Štiavničkách.
Disciplíny boli náročné, ale bojovali statočne. Stupienok víťazov
a medaila ich síce obišla, no získali
dve 4. miesta.
Výsledky žiakov SSOŠH ŽP
na krajskom kole v atletike
Miloslav Janík – 4. miesto v behu
na 3000 m a 4. miesto v behu na

400 metrov, Dávid Pompura – 8.
miesto v hode oštepom a 10. miesto v hode diskom, Dávid Tešlár –
11. miesto v hode diskom, Matej
Jančík –13. miesto v hode diskom,
Ján Oravkin – 11. miesto v hode
oštepom a 27. miesto v skoku do
diaľky, Ján Šutinský – 13. miesto vo
vrhu guľou, Andrej Adamec – 19.
miesto vo vrhu guľou a 21. miesto v skoku do diaľky, Jakub Kováčik
– 11. miesto v behu na 800 metrov, Norbert Šandor – 16. miesto v
behu na 100 metrov.

Štvrtáci sa lúčili so školou „posledným zvonením“
povedala Ing. Miriam Pindiaková, riaditeľka strednej odbornej školy.
Dňa 17. mája sa maturanti z
„Pred vami je akadeoboch súkromných škôl Železiarmický týždeň. Využite ho
ní Podbrezová zúčastnili „posledčo najlepšie. Na chvíľu sa
ného zvonenia“, ktorým sa lúčili
vzdajte svojich záľub, konielen so svojimi spolužiakmi z
níčkov, času strávenému s
nižších ročníkov, ale aj so školou,
priateľmi, vypnite mobily
pedagogickým zborom, majstrami
a možno zistíte, že sa vo
odborného výcviku a vychovávavás skrýva viac potenciáteľmi, pretože ich čakal adakemiclu, ako ste si mysleli,“ poký týždeň a prípravy na maturitnú
kračovala PaedDr. Katarískúšku.
na Zingorová – riaditeľka
Spolužiaci z nižších ročníkov si
gymnázia.
pre budúcich maturantov pripraAko už býva zvykom,
vili darčeky a v koridore ich vyspomedzi všetkých štvrtákov boli
odmenení tí, ktorí počas
Odmenení žiaci zo SG ŽP spolu s riaditeľkou školy PaedDr. Katarínou Zingorovou a triednymi učiteľkaštúdia na
mi Mgr. Janou Vojtko Syčovou a Mgr. Miroslavou Svinčiakovou.
Foto: I. Kardhordová
strednej
škole reprezentáciu školy v športe a dobré študij- odmenená Tereza Holubová, za
tovali školu či už né výsledky Jakub Kolečár.
reprezentáciu školy v jazykových
vedomostne alebo
Za gymnázium boli za reprezen- a literárnych súťažiach Agáta Kašportovo. Za stred- táciu školy na športových podu- raffová a za vzornú reprezentáciu
nú odbornú školu jatiach odmenení: Jakub Cibula, školy, prácu v ŽŠR, za účasť na SOČ
hutnícku boli vec- Šimon Cibula, Radoslav Čief, Gab- (stredoškolskej odbornej činnosti)
ne odmenení na- riel Holub, Lukáš Jagerčík, Adam a aktívne podieľanie sa na živote
sledovní žiaci: za Matalík, Zuzana Remeňová, Mária školy Erik Škôlka. Spomenutí doreprezentáciu školy Remeňová a Jakub Vodilka. Za re- stali knižnú odmenu.
v športe Dominik prezentáciu školy na športových
Po úspešnom absolvovaní aj ústMolčan a Šimon podujatiach a výborný prospech nej maturitnej skúšky sa naši abBubelíny, za dobré bol odmenený Samuel Floch. Žia- solventi zídu, ako zvyčajne, v Dome
študijné výsledky a ci dostali jednorázovú finančnú kultúry ŽP v Podbrezovej, kde im
vzornú dochádzku odmenu zo štipendijného fondu, budú slávnostné odovzdané matuMatej Stančík, za resp. z Nadácie ŽP.
ritné vysvedčenia, za prítomností
reprezentáciu školy
Za aktívnu prácu v Žiackej škol- členov Predstavenstva a Dozornej
a dobré študijné skej rade (ZŠR) a reprezentáciu rady Železiarní Podbrezová a budú
Odmenení žiaci zo SSOŠH ŽP spolu s riaditeľkou školy Ing. Miriam Pindiakovou a triednym učiteľom
výsledky Dominik školy v literárnych súťažiach bola prijatí do rodiny železiarov.
Mgr. Jurajom Čiefom.
Foto: I. Kardhordová
Géč a za reprezenP. Motyčková
noviny@zelpo.sk

prevádzali ich cestou k „poslednému zvoneniu“. Pred prípravou na
skúšku dospelosti sa prítomným
prihovorili obe riaditeľky, ktoré im
zaželali veľa úspechov a šťastia pri
maturitnom stole, ale aj veľa síl na
ceste životom.
Pred akademickým týždňom im
dali niekoľko rád: „Zvonenie školského zvončeka vystriedajú krátke dni a ešte kratšie noci. Na aký
predmet sa skôr vrhnúť? Na slovenčinu či odborné, alebo radšej
cibriť slovíčka v cudzom jazyku?
Až teraz si všetci spomeniete na
neustále rady učiteľov, že sa treba
učiť sústavne, z hodiny na hodinu,“
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Futbalový turnaj „O pohár generálneho riaditeľa Železiarní Podbrezová a.s.“

Po napínavom a vyrovnanom finálovom súboji sa
víťazom opäť stali žiaci zo Základnej školy Pionierska 2

Účastníci finálového kola, ktoré sa odohralo v Brezne.

Foto: I. Kardhordová

fektný výkon, čo sme potvrdili aj
tým, že sme neprehrali ani jeden
zápas. Finále nás určite mrzí, ale
chlapci si zaslúžia pochvalu, pretože predviedli krásny výkon aj
vo finále. Škoda toho posledného
gólu, ktorý bol strelený v závereč-

bojovala do finále, aj keď sme
skončili na treťom mieste. Celý
turnaj sa mi hralo veľmi dobre a
na podobné turnaje som zvyknutý. Naši súperi boli veľmi dobrí a
kvalitní. Keď ma vyhlásili za najlepšieho hráča bol som veľmi rád.

né a chvályhodné, že Železiarne
Podbrezová už viac než dvadsať
rokov podporujú týmto turnajom
základné školy formou finančných
a vecných cien. Poďakovanie patrí
Železiarňam Podbrezová, Nadácii ŽP, TJ ŽP Šport Podbrezová a
FK Železiarne Podbrezová a. s.,“
zhodnotil Andrej Smékal.

Finálové kolo
Následne sa v piatok, 24. mája,
na Mestskom štadióne v Brezne
odohralo finálové kolo turnaja. Za
krásneho a slnečného počasia sa
hralo 2x15 minút, systémom každý s každým. Do finále postúpili
ZŠ Pionierska 2 s hosťom turnaja
– ZŠ Brusno. Finálový zápas bol

vyrovnaný a napínavý do poslednej minúty. Žiaci zo ZŠ Pionierska
2 takmer našli svojho premožiteľa, keď v druhom polčase viedla
ZŠ Brusno o dva góly. Situáciu dokázali otočiť vo svoj prospech, keď
v priebehu pár minút strelili dva
góly a skóre nielen vyrovnali, ale
aj vyhrali celý turnaj. Na základe
viacerých strelených gólov v turnaji sa víťazom stala ZŠ Pionierska
2.
Okrem mužstiev boli ocenené aj
najlepšie individuálne výkony. Vyhodnotený bol najlepší hráč – Adrián Harvan zo ZŠ Telgárt a brankár turnaja – Daniel Podmanický
zo ZŠ Pionierska 2. Víťazné poháre a finančné odmeny odovzdali
družstvám riaditeľ spoločností FK
a ŠK Železiarne Podbrezová Ing.
Ivan Trajteľ a manažér mládeže
Mgr. Andrej Smékal.
„Cieľom turnaja je v prvom rade
propagácia a podpora futbalu v
základných školách v našom okrese, aby sa najpopulárnejšej hre na
svete venovalo čoraz viac žiakov.
Nemenej dôležitým cieľom je aj
priviesť deti do futbalového klubu
FK Železiarne Podbrezová, aktívne
ich zapojiť do „kolotoča tréningov
a zápasov“, aby trávili voľný čas
organizovanou športovou aktivitou. Zápasy vo finále mali náboj
až do poslednej sekundy a žiaci
v nich ukázali svoj talent. Je len
na nich, ako sa v budúcnosti presadia v živote alebo aj v našom
futbalovom klube. Je obdivuhod-

Patrik PAFKO, tréner ZŠ Brusno
- Chlapci podávali celý turnaj per-

Adrián HARVAN, ZŠ Telgárt –
najlepší hráč
- Som rád, že sa naša škola pre-

Daniel PODMANICKÝ,
ZŠ Pionierska 2 – najlepší brankár
- S turnajom som veľmi spokojný,
pretože sme vyhrali, ale celkovo
sa mi celý turnaj hralo a chytalo dobre. Sme zohratý tím, o to
lepšie to ide. Škoda tých dvoch
gólov, ale cez to všetko sme dokázali vyhrať. Cena za najlepšieho
brankára ma veľmi potešila.

Andrej SMÉKAL

Tomáš KVAČKAJ

Patrik PAFKO

Adrián HARVAN

Daniel PODMANICKÝ

P. Motyčková
noviny@zelpo.sk

Dňa 24. mája sa na mestskom
štadióne v Brezne uskutočnil už
22. ročník futbalového turnaja
„O pohár generálneho riaditeľa
Železiarní Podbrzeová a.s.“ Futbalovú kvalitu si zmerali žiaci prvého stupňa z osemnástich škôl v
okrese Brezno. Hosťom bolo tento rok družstvo z Brusna.
Zápasy základného kola sa uskutočnili už 16. mája, a to na ihriskách v Podbrezovej – časť Skalica,
v Brezne na starom ihrisku a v Heľpe. Jednotlivé školy boli rozdelené
do troch skupín a vo vzájomných
zápasoch zabojovali o postup do
finálového turnaja. Každé zúčastnené mužstvo v základnom kole
získalo pre svoju školu 100 eur.
Tri najlepšie postupujúce družstvá
si pre svoju školu vybojovali 500,
400 a 300 eur, v závislosti od konečného umiestnenia. Do finále
sa nakoniec po zaujímavých súbojoch prebojovali tri školy, konkrétne ZŠ Pionierka 2 Brezno, ZŠ
Brusno a ZŠ Telgárt.

Výsledky zápasov:
ZŠ Pionierska 2 Brezno – ZŠ Telgárt 12:0,
ZŠ Brusno – ZŠ Telgárt 9:2,
ZŠ Pionierska 2 Brezno – ZŠ Brusno 2:2.
Konečné poradie
1. miesto: ZŠ Pionierska 2 Brezno,
2. miesto: ZŠ Brusno,
3. miesto: ZŠ Telgárt.
Vyjadrenie trénerov finálových
družstiev
Mgr. Tomáš KVAČKAJ, tréner ZŠ
Pionierska 2
- Turnaj mal, ako vždy, veľmi dobrú úroveň. Zúčastnili sa ho základné školy z celého okresu, čo je
veľmi dobrá myšlienka a tradícia.
Dnes sa tu stretli tri vyrovnané
mančafty a hlavne posledný zápas, medzi Pionierskou 2 a Brusnom, bol veľmi kvalitný, vyrovnaný a napätý až do konca. Myslím
si, že žiaci z Pionierskej 2 si víťazstvo zaslúžili, pretože hrali pekný
a kvalitný futbal.

Na ihrisku to bol boj o každú loptu.

ných sekundách, ale taký je futbal a patrí to k tomu. Na chlapcov
som patrične hrdý.
Po skončení turnaja sa s nami o
svoje dojmy podelili aj najlepší
mladí futbalisti:

Foto: I. Kardhordová
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Lekáreň vo vašej záhradke

Rastlina nesmrteľnosti – päťlistý ženšen
Z podkladov z internetu spracovala
P. Motyčková

,

Jedálny lístok
3. – 9. 6. 2019

Pondelok
Polievky: terchovská, roľnícka, pečivo.
● Kuracie stehno s kuriatkovou
omáčkou, cestovina ● Hovädzia
roštenka na slanine, zemiaky, cvikla ● Bolonské špagety ● Šalát zeleninový s jablkami, pečivo ● Pečená
ryba s bylinkami, mexická zelenina
● Maxi buchta s orechovo-višňovou plnkou, vanilkový krém ● Bageta s pikantným mäsom ● Ovocný
balíček.
Utorok
Polievky: slepačia, tekvicová, pečivo.
● Bravčová pečená krkovička, kapusta, knedľa ● Hovädzie mäso námornícke, ryža, šalát ● Šampiňóny
na paprike, cestovina ● Rančerský
šalát, pečivo ● Kelový karbonátok,
zemiaky, šalát ● Plnené rožky lekvárové, kakao ● Bageta s kuracím
mäsom● Mliečny balíček.
Streda
Polievky: stupavská zabíjačková,
rascová s vajcom, pečivo.
● Vyprážaný syr, zemiaky, tatárska
omáčka ● Kuracie prsia na smotane, cestovina ● Džuveč z bravčového mäsa, uhorka ● Študentský
šalát, pečivo ● Plnené hovädzie
mäso, zeleninová obloha ● Zemiakové knedličky s nutelou, maková
posýpka ● Bageta Apetito ● Ovocný balíček.
Štvrtok
Polievky: držková, bryndzová so
strúhaným cestom, pečivo.
● Bravčový rezeň prírodný, ryža,
šalát ● Hovädzí guláš debrecínsky,
knedľa ● Kuracie stehno na zelenine, štuchané zemiaky s cibuľkou ●
Syrové tajomstvo, pečivo ● Halušky s kyslou kapustou ● Žemľovka
s tvarohom ● Bageta Gurmán ●
Mliečny balíček.
Piatok
Polievky: fazuľová kyslá, pohronská, pečivo.
● Bravčové stehno záhradnícke,
tarhoňa, šalát ● Hydinové ražničí,
zemiaková kaša, uhorka ● Torteliny so šunkou, syrová omáčka ●
Parížsky šalát, pečivo ● Ryžový
nákyp ● Cesnakové osie hniezda
● Bageta moravská ● Ovocný balíček.
Sobota
Polievka: sedliacka, pečivo.
● Hovädzie dusené, kôprová
omáčka, knedľa ● Bravčové mäso
Chilli con Carne, ryža, šalát ● Bageta s kuracím mäsom.
Nedeľa
Polievka: brokolicová dánska, pečivo.
● Sekaný rezeň z bôčika, zemiaky,
uhorka ● Kuracie prsia na hubách,
slovenská ryža, šalát ● Bageta syrová.

vysoký tlak znižuje a nízky naopak
zvyšuje. Účinne zaberá pri vyčerpanosti a dokáže harmonizovať
duševný a telesný stav, a to vďaka
veľkému množstvu antioxidantov,
ktoré obsahuje. Je tiež účinným
bojovníkom proti stresu. Dôkladne prečisťuje organizmus, zlepšuje hydratáciu pokožky a pomáha
proti starnutiu buniek. Päťlistému
ženšenu sú tiež pripisované účinky
prevencie pred infarktom a mŕtvicou. Vynikajúce na päťlistom ženšene je, že nie sú dokázané žiadne
vedľajšie nežiaduce účinky.

ja, počas ktorého prezimuje iba v
koreňoch. Nemusíte sa preto báť,
že vám rastlina uhynula, dokáže
znášať veľmi nízke teploty, zvládne
dokonca 15 stupňové mrazy. V zimnom období je dôležité obmedziť
zálievku a zeminu udržovať mierne
vlhkú. Po prezimovaní začnú nové
výhonky opäť vyrastať od koreňov.
Na celoročné získavanie listov
je vhodnejšie pestovanie v črepníku, do ktorého zasadíte dve až tri
rastliny. Nezabudnite na oporu. V
nádobách dorastá do dĺžky asi 60
centimetrov. Na zimu ho môžete
preniesť dovnútra alebo
ho pestovať počas celého roka vo vnútri. Listy
budete mať po celý rok
a navyše ide o peknú
rastlinu, ktorá okrem
liečivých účinkov spĺňa
aj dekoratívne účely.

Liečivé účinky päťlistého ženšenu,
nazývaného aj Jiaogulan, poznali
obyvatelia horských oblastí Číny
už pred stáročiami. Pred viac ako
šesťsto rokmi dostala pomenovanie bylina mladosti či nesmrteľnosti. Ľudia verili, že konzumácia
byliny im zabezpečí nielen zdravie, ale aj dlhovekosť. Túto bylinu
si môžete vypestovať aj vo svojej
záhradke a možno ju už aj máte.
Čínu spomíname zámerne. Prvá zmienka
pochádza práve z tejto krajiny. Pri sčítaní
obyvateľstva bolo zistené, že v oblastiach,
kde sa pravidelne pije
čaj z tejto rastliny žije
najviac ľudí starších
ako sto rokov. Taktiež
Využitie
tu bolo ďaleko nižšie
Jednou z možnospercento chorobnosti
tí získavania liečivých
u ľudí.
látok z päťlistého ženPrvé písomné inforšenu je príprava čaju z
mácie o Jiaogulane sa
jeho listov. V júli a audatujú do rokov 1368
guste obsahujú najväč– 1644 n.l., keď bola
šie množstvo účinných
rastlina prvýkrát opísalátok, no listy môžete
ná a spolu s náčrtom sa
zbierať počas celého
Rastlinu môžete pestovať aj doma v kvetináči, spĺňa aj dekoratívny účel
objavila v knihe z roku
roka. Zalievať si môžete
1406, ktorá sa venovala
čerstvé aj usušené lishladomoru. Mala slúžiť
ty. Odporúča sa lúhovať približne
len ako divo rastúca jedlá bylina,
Pestovať ho môžete aj doma
tri minúty vo vriacej vode. Čaj má
ktorú je možné počas hladomoru
Päťlistý ženšen patrí do čeľade príjemnú, exotickú mierne sladkú
konzumovať. Jej liečivé účinky ne- tekvicovitej, má plazivý typ rastu a chuť. Denne je možné vypiť maxiboli známe. Neskôr, v roku 1578, môžete ho pestovať voľne na záh- málne tri až štyri šálky, podľa toho,
boli čínske herbáre renovované a rade alebo aj v črepníkoch. Môžete aký silný čaj si urobíte. Odporúčapodrobne boli opísané aj účinky si ho vypestovať aj zo semienok, né množstvo je jedna čajová lyžička
päťlistového ženšenu. V neskorších ktoré sú voľne dostupné. Namočí- na približne 2,5 deci vody. Ako pri
rokoch postupne pribúdali ďalšie te ich na jeden deň do vody a ná- všetkom, aj tu platí, že aj dobrého
informácie o jeho účinkoch a pou- sledne použijete substrát bohatý veľa škodí. Ak ho budete kupovať
žití. Do tradičnej čínskej medicíny na živiny a semienka zatlačíte pol ako hotový výrobok v rôznych obvšak nebol zaradený, nakoľko sa centimetra hlboko. Potom miesto, chodoch s bylinkami, najčastejšie
skúmal len lokálne na miestach, alebo kvetináč, zakryjete igelito- sa stretnete s jeho formou v podokde divoko rástol.
vým vrecom, aby mala rastlina do- be guličky. Mala by sa rovnať jedstatočnú vlhkosť. Najvhodnejším nej čajovej lyžičke čerstvých alebo
Liečivé účinky
miestom pre pestovanie je blízkosť usušených byliniek.
Blahodárne pôsobí na funkcie plotu, nakoľko potrebuje oporu.
Ďalším obľúbeným spôsobom
tráviaceho ústrojenstva, pečene, Uprednostňuje slnečné miesta, je pridať čerstvo nasekané mladé
obličiek, posilňuje imunitný sys- prípadne polotieň. Taktiež si vyža- výhonky do zeleninových šalátov.
tém a znižuje hladinu cholestero- duje pravidelnú zálievku.
Pokročilejší môžu päťlistový ženlu. Má priam až zázračné účinky v
Aj do kvetináča je potrebné šen použiť ako prísadu do prírodprípade krvného tlaku. Dokáže ho umiestniť oporu. V jeseni sa rast- nej kozmetiky alebo z neho vyrobiť
dostať na optimálnu úroveň tak, že lina dostáva do vegetačného poko- mastičku.

Pri príležitosti ukončenia školského roka a Medzinárodného
dňa detí Železiarne Podbrezová a.s. pripravili pre deti program
Bc. Magdaléna Bardelčíková
odbor personalistiky a miezd

Divadelné predstavenie sa uskutoční 23.
júna o 14. hod v Dome Kultúry ŽP v Podbrezovej.
„Tri zlaté vlasy deda Vševeda“ je rozprávka o chudobnom plavčíkovi, ktorý sa
vyberie na dlhú dobrodružnú cestu za tajomným dedom Vševedom, aby získal od
neho tri zlaté vlasy a mohol sa tak oženiť
s princeznou.
Vstupenky na predstavenie budú bezplatné a ich hodnota bude zdaňovaná
podľa platných daňových predpisov. Záujemcovia o predstavenie si môžu prísť
po vstupenky do 21. júna, do 10. hod, na
sekretariáty prevádzkarní a odborných
útvarov.
Vstupenky budú doručené na sekretariáty prevádzkarní a odborných útvarov
13. júna, na základe predpokladu ich
požiadaviek (prípadne po dohode danej
prevádzkarne/odboru).
Zoznamy za jednotlivé prevádzkarne a
odborné útvary je nutné doručiť do 21.
júna do 14. hod na Ppam na emailovú adresu bardelcikova@zelpo.sk.
Treba uviesť meno zamestnanca, prevádzkareň, resp. odborný útvar, osobné

,

Jedálny lístok
10. – 16. 6. 2019
Pondelok
Polievky: prešporská, zeleninová,
pečivo.
● Hovädzia pečienka sviečková,
knedľa ● Pečené kuracie stehno,
zeleninová ryža, kompót ● Zemiakové knedličky s údeným mäsom,
kapusta ● Racio šalát, pečivo ●
Kondičkový tanier ● Muffiny s čokoládou, kakao ● Bageta s pikantným mäsom ● Mliečny balíček.
Utorok
Polievky: mexická, krupicová so
zeleninou, pečivo.
● Hovädzí rezeň obaľovaný, zemiaky, čalamáda ● Bravčový perkelt, cestovina ● Restovaná kačacia pečeň, hrášková ryža, cvikla ●
Šalát pekinský so šunkou, pečivo
● Zapekaná brokolica s tofu ●
Buchty na pare s lekvárom, kakaová posýpka, kakao ● Bageta Gurmán ● Ovocný balíček.
Streda
Polievky: hovädzia s pečeňovými
haluškami, karfiolová, pečivo.
● Morčacie prsia plnené špenátom a syrom, ryža, šalát ● Bravčové stehno bratislavské, knedľa ●
Ryba na vidiecky spôsob, zemiaky,
šalát ● Pestrý cestovinový šalát
● Zapekaný baklažán s hovädzím
mäsom a zeleninou ● Šúľance
s makom ● Bageta moravská ●
Mliečny balíček.
Štvrtok
Polievky: gulášová, mrkvová s pórom, pečivo.
● Bravčový rezeň na hubách, tarhoňa, uhorka ● Vyprážané kuracie
stehno, zemiaková kaša, šalát ●
Pizza s moravským mäsom ● Šalát
fazuľový so salámou a chrenom,
pečivo ● Dusená zelenina, volské
oko ● Hanácke koláče, kakao ●
Bageta Apetito ● Ovocný balíček.
Piatok
Polievky: hŕstková, francúzska,
pečivo.
● Pečené kačacie stehno, červená
kapusta, knedľa ● Hovädzí guláš
mexický, ryža, šalát ● Štefanská
sekaná pečienka, zemiakový prívarok, chlieb ● Lahôdkový šalát,
pečivo ● Cestoviny s brokolicou a
smotanovou omáčkou ● Kysnutý
koláč slivkový, kakao ● Bageta s
kuracím mäsom ● Mliečny balíček.
Sobota
Polievka: slovenská hubová, pečivo.
● Bravčový rezeň belehradský,
opekané zemiaky, uhorka ● Perkelt z morčacieho mäsa, cestovina ● Bageta Gurmán.

číslo, meno dieťaťa a dátum narodenia. Žiadame nahlasovať len
deti, ktoré spĺňajú kritéria (vek 3 – 12 rokov), nakoľko pri ich nesplnení nebudú do zoznamov zaradené. Vstupenky budú pridelené len
pre deti zamestnancov a nie pre zamestnancov samotných.

Nedeľa
Polievka: boršč s mäsom, pečivo.
● Kuracie prsia prírodné, ryža,
čalamáda ● Goralská pochúťka,
knedľa ● Bageta moravská.
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Spomienky
Dňa 3. júna si pripomenieme
osem rokov od úmrtia nášho
drahého manžela, otca
a starého otca
Ivana DIMITROVA
z Podbrezovej – Štiavničky.
Kto ste ho poznali, venujte mu
spolu s nami tichú spomienku.
S láskou a úctou spomíname
...
„Pozeráme hore ku hviezdam,
vieme, že náš otec je niekde
tam. Pri tom pohľade si slzy
utierame a s láskou na neho
spomíname.“
Dňa 3. júna si pripomenieme
prvý smutný rok odvtedy, čo
nás vo veku šesťdesiatdva rokov navždy opustil manžel, otec a starý otec
Jozef BLAŽEČKA z Podbrezovej – Štiavničky.
S láskou a úctou spomínajú
manželka, dcéra Janka s manželom,
synovia Jozef, Miroslav a vnúčatá
...

Dňa 7. júna uplynú dva smutné
roky, čo nás navždy opustil milovaný manžel, otec a starý otec
František BLAHÚT z Valaskej.
Navždy ostávaš v našich srdciach...
Spomíname s láskou a úctou

Autor:
PK

anuitná splátka

T3

druh látky

Začína obdobie dominancie silného
alergénu – lipnicovitých tráv

Štyridsiatydeviaty ročník
medzinárodných pretekov
„Malého závodu míru“

M. Tolnayová, RÚVZ B. Bystrica

V druhej polovici marca dominoval v ovzduší na
celom území Slovenska peľ ihličnanov. Denné
koncentrácie peľu drevín z čeľadí cyprusovitétisovité, topoľa, vŕby, duba, javora, hrabu i jaseňa mali klesajúcu tendenciu. Denné koncentrácie významného alergénu – peľu brezy klesli a
len ojedinele dosahovali alergologicky významné koncentrácie.
Najvyššie koncentrácie peľu zachytili monitorovacie stanice v Banskej Bystrici, Žiline a Nitre.
Okrem uvedených druhov sa v ovzduší vyskytoval ešte peľ pagaštanu, pŕhľavovitých rastlín, orecha, buka, duba, skorocelu, štiavu a bazy. „Pre
alergikov na peľ (polynotikov) je nepríjemnou
správou zvýšenie množstva peľu silného alergénu – tráv z čeľade lipnicovitých, a to na celom
území Slovenska. Spóry húb (plesní) boli zastúpené najmä rodom Cladospórium, ktorých denné koncentrácie po dažďoch a oteplení postupne
narastajú do vyšších hladín“, uviedla RNDr. Janka
Lafférsová z oddelenia lekárskej mikrobiológie
RÚVZ v Banskej Bystrici, pod ktoré spadá aj koordinácia peľovej informačnej služby (PIS) v SR.
Napriek počasiu nebude v týchto a nasledujúcich dňoch pre alergikov celkom obdobím
oddychu. Peľová sezóna brezy – najsilnejšieho
alergénu síce končí, no denné koncentrácie tohto silného alergénu budú
klesať len pozvoľne.
Významne však narastú denné koncentrácie
peľu ihličnanov z čeľade
borovicovitých, tiež sa
na celom území Slovenska zvýši denná koncentrácia peľu tráv z čeľade lipnicovitých. Počas
slnečných či veterných
dní bez zrážok môžeme
očakávať vyššie koncentrácie peľu tejto flóry.

Regionálna
priemyselná
komora

argón (chem.)

reže drevo

ruská atlétka
(skok o žrdi)

Tretie miesto obsadil Matthias Schwarzbacher
Peter Medveď + foto

V českom Lanškroune sa od piatku, 24. mája, do nedele, 26. mája,
konal už 49. ročník medzinárodných pretekov Malého závodu
míru. Sú to najťažšie etapové preteky pre kategóriu starších žiakov
a kadetiek.
Na štart sa postavilo stošesdesiatjeden pretekárov, z toho šesť
z nášho cyklistického oddielu –
Matthias Schwarzbacher, Adam
Haľak, Samuel Fedor, Jerguš Medveď, Juraj Šalko a Ondrej Hrico.
V štyroch etepách si počínali veľ-

obsluha na lodi
alebo v lietadle

otecko (fam.)

Outlook voice
access

mi dobre a všetci preteky dokončili. Najlepšie sa za podpory celého
tímu darilo Matthiasovi Schwarzbacherovi, ktorý v prvej etape obsadil 4. miesto, v druhej etape 3.
miesto, v tretej etape 6. miesto a v
štvrtej etape 3. miesto.
V celkovom hodnotení skončil na
3. mieste, čo bol najlepší výsledok
zo slovenských účastníkov. Adam
Haľak zabojoval v druhej etape –
časovke jednotlivcov, kde obsadil
4. miesto. Nebyť toho, že sa v prvej aj tretej etape zaplietol do hromadného pádu, bol by tiež bojoval
o stupne víťazov, či už v etapách
ako aj v celkovom hodnotení.

T5

Vodná
elektráreň

značka
kozmetiky

patriaci
trapistovi

jednotné číslo

T1

Európska liga

český zápor

chyť

usušená tráva

malý uzol

pohybuje sa vo
vzduchu

existujete
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lantán (chem.)

cudzie ženské
meno

tablet firmy
Apple

modela Seatu
závora na
železnici

druh papagája

pulz

Pomôcky:
ARJA, OTAN,
NINVA

ihličnatý strom

skorí

EČV
Partizánskeho

T2
cudzie ženské
meno

americký
prozaik a básnik
detská hračka

hoci po česky

Obcodná
akadémia
Emil (dom.)

nahlási úradom

trieska

utečieme

dopredu, napred

Národné divadlo

násyp

ruský veľtok
Severoatlantický pakt
NATO (fr. skr)

Video port
manager
na iné miesto

zvracia

sťaby, ako

kráčať

osobné zámeno

zámer, úmysel

osobné zámeno
na to miesto
ako hosť (skr.)

obráť
citslovce
povzdychu

títo po rusky

T6

vedecký názov
krídla

lodenica

posúvam ich
ťahaním

predpona
superlatívu

„Loď kotviaca .... (doplnenie v tajničke)

zvyk, rítus

opytovacie
zámeno

na inom mieste
podpis anonyma

rozpráva

rozdeľuje

DVOJTÝŽDENNÍK ŽELEZIARNÍ PODBREZOVÁ a.s.

PODBREZOVAN

STRANA 8 | ČÍSLO 11/2019

WWW.PODBREZOVAN.SK

ZALOŽENÝ V ROKU 1930

Kľúčový zápas v Trenčíne rozhodol o našom zostupe
Z podkladov zpfutbal.sk

AS Trenčín – FK Železiarne
Podbrezová 4:0 (2:0)
Góly: 5. Sleegers (11 m), 47. Čataković (11 m), 65. Sleegers (11 m),
71. Čataković.
Do dôležitého zápasu o udržanie sa vo Fortuna lige lepšie
vstúpili domáci Trenčania, ktorí
sa už v 5. minúte po faule Oravca v šestnástke dostali k možnosti
zahrávať pokutový kop. Ten premenil Sleegers a otvoril skóre. Domáci naďalej hrali útočne a našich
hráčov do žiadnej vyloženej šance
v prvom polčase nepustili. V poslednej minúte prvého polčasu
zbytočne fauloval na rohu šestnástky Kiwior Corryna a Čataković
z pokutového kolu zvýšil na 2:0. V
druhom polčase sme nedokázali

V poslednom zápase sezóny sme zvíťazili.

zmazať gólové manko, naopak v
65. minúte po ďalšom zbytočnom
faule Bartoša domáci z penalty
zvýšili na 3:0. V 71. minúte sa ešte
z ľavej stany presadil Čataković a
stanovil skóre existenčného zápasu na 4:0.
Vladimír Veselý, tréner Podbrezovej: „Gratulujem domácim k
víťazstvu, dali štyri góly, my ani
jeden. Prevýšili nás v dôraze, agresivite, osobných súbojoch. Za
stavu 0:3 sme sa snažili zdramatizovať stretnutie, domáci už hrali
uvoľnene, dostali krídla a pridali
štvrtý gól. Mali aj ďalšie príležitosti a zvíťazili zaslúžene.“

(75. Ubbink), Sleegers.
FK Železiarne Podbrezová: Vantruba – Obročník (23. Wiezik, 83.
Mejri), Bartoš, Kiwior, Oravec –
Halgoš (46. Špyrka), Viazanko, Paraj – Ďatko, Leško, Hlohovský.
FK Železiarne Podbrezová –
FK Senica 1:0 (0:0)

Gól: 51. Pavúk.
Pred posledným kolom Fortuna
ligy bolo jasné, že zachrániť sa už
nemôžeme ani v prípade víťazstva. Do zápasu sme nastúpili s výrazne omladeným kádrom. V úvode boli aktívnejší hostia zo Senice,
AS Trenčín: Šemrinec – Skovajsa, v 9. minúte sa z ľavej strany dostal
Šulek, Kleščík, Slávik – Zubairu, do zakončenia Krč, no jeho strela
Van Arnhem, Paur (27. Lamine) mierila vedľa brány. V 15. minú– Corryn (79. Roguljić), Čataković te sa uvoľnil v našej šestnástke
Azankpo a jeho strelu ľavačkou vyrazil
Vantruba na roh. Z
rohu následne ten
istý hráč hlavou
mieril tesne vedľa. Potom si šance
vypracovali aj naši
futbalisti, v 31.
minúte nepresne
vypálil spoza šestnástky Ďatko. O
dve minúty nebezpečnú strelu Leška
zblokovala obrana.
V 41. minúte mali
veľkú šancu hostia,
keď
Dangubičovu strelu zvnútra
šestnástky tečoval Kiwior a loptu
končekmi prstov
vytesnil brankár
Vantruba na roh.
Od úvodu druhého
polčasu boli aktívnejší naši hráči a
po šanci Galčíka
a Ďatka si v 51.
minúte vypracoFoto: A. Nociarová
vali rohový kop.

Existenčný zápas v Trenčíne sme nezvládli.

Ten zblízka dotlačil do brány Pavúk a ujali sme sa vedenia 1:0. V
56. minúte zakončoval hlavou po

centri z pravej strany Dangubič
tesne vedľa vzdialenejšej žrde. V
81. minúte sa k strele z dvadsia-

Tabuľka Fortuna liga 2018/2019
1.

ŠK Slovan Bratislava

32

25

5

2

84:33

80

2.

FC DAC 1904
Dunajská Streda

32

19

6

7

63:37

63

3.

MFK Ružomberok

32

15

11

6

50:31

56

4.

MŠK Žilina

32

16

6

10

56:44

54

5.

MFK Zemplín Michalovce

32

11

7

14

39:58

40

6.

ŠKF iClinic Sereď

32

11

5

16

39:54

38

7.

FC Spartak Trnava

32

10

8

14

33:35

38

8.

FK Senica

32

10

7

15

42:53

37

9.

FC Nitra

32

8

10

14

42:48

34

10.

FC ViOn Zlaté Moravce

32

10

4

18

33:55

34

11.

AS Trenčín

32

8

7

17

41:56

31

12.

FK Železiarne
Podbrezová

32

7

8

17

28:48

29

Majstrovstvá sveta U-18 v kolkoch
Bystrík Vadovič
reprezentačný tréner dorastencov

V dňoch 10. – 15. mája sa v českom meste Rokycany konali XIII.
Majstrovstvá sveta U-18 v kolkoch za účasti dvanástich štátov.
V slovenskom tíme reprezentovali
náš klub hráč Filip Bánik a tréneri
Bystrík Vadovič (tréner dorastencov) a Daniel Móc (tréner dorasteniek).
Prvú medailu sme získali v súťaži družstiev za 3. miesto. Náš tím
hral v zložení: Matúš Kotula (Stará
Turá), Lukáš Nesteš (TJ Rakovice),
Erik Gallo (FTC Fiľakovo), Richard
Kucko (Slavoj Veľký Šariš) a Filip
Bánik (ŠK Železiarne Podbrezová).
Druhú medailu získal v súťaži
šprint náš hráč Filip Bánik, keď obsadil krásne druhé miesto. Postupne porážal súperov: v 1. kole Gábora Kurcinaka zo Srbska, v 2. kole
Claudiu Mario Feiera z Rumunska,
vo štvrťfinále Nemca Alexa Karla
a v semifinále Tineho Vidmara zo
Slovinska. Vo finále narazil Filip na
Toniho Ljubica z Chorvátska a na
toho už nestačil, keď prehral obe
dráhy.
V posledný deň bol pre sloven-

Foto: FB AS Trenčín

tich metrov odhodlal Tešija, jeho
strela mierila tesne vedľa brány.
Najkrajšiu akciu predviedli naši
futbalisti v 84. minúte, keď sa po
prihrávke od Halgoša výborne zorientoval Skiba a z voleja napálil
loptu do brvna. Železiari sa tak s
Fortuna ligou lúčia po víťazstve
1:0.
Vladimír Veselý, tréner Podbrezovej: „Sme veľmi radi, že sme tento
zápas zvládli a rozlúčili sa s našimi
divákmi víťazstvom. Priestor dnes
dostali viacerí mladí hráči, ktorí
boli trošku nervózni prvý polčas.
Senica mala dostatok príležitostí, my sme boli všade neskoro. V
druhom polčase to už bolo lepšie,
chceli sme hrať aktívnejšie, cez
krídla a využiť na nich potenciál
našich rýchlych futbalistov. Chceli
sme dať čo najskôr gól, čo sa podarilo a sme zaň veľmi radi. Víťazstvo venujeme verným fanúšikom,
ktorí stáli celú sezónu pri nás.“

skú výpravu priam neuveriteľný.
Získali sme tri medaily, najprv
striebornú v súťaži kombinácia
vďaka Vladimíre Vavrovej (Stará
Turá). Potom nasledovala zlatá
medaila v súťaži jednotlivcov. Vo

finále medzi 24 najlepšími dorastencami dominoval Erik Gallo (FTC
Fiľakovo) výkonom 631 bodov. Bol
to najlepší výkon celých Majstrovstiev sveta do 18 rokov. K tomu pridal Erik ešte striebornú medailu v

súťaži kombinácia, kde sa rátali dva
výkony na 120 h.z.
Slovensko ešte získalo na základe
jednej zlatej, troch strieborných a
jednej bronzovej medaily 3. miesto
v hodnotení národov.

FK Železiarne Podbrezová: Vantruba – Leško, Oravec, Kiwior, Viazanko – Ďatko (62. Halgoš), Paraj
– Mejri (72. Skiba), Špyrka, Galčík
– Pavúk (82. Mojžiš).
FK Senica: Vorel – Krč (89. Martišiak), Dias Vuković (70. Asmah),
Otrísal – Totka, Zezinho, Tesija –
Sepulveda (56. Meliš), Dangubič
– Azankpo.
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