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V dňoch 18. – 19. októbra sa v pries-
toroch hotela Stupka na Táľoch 
konal už šestnásty ročník Tálskych 
sesterských dní. Podujatia, ktoré 
patrí medzi „stálicu“ v odbornom 
kalendári, sa zúčastnilo dvestošty-
ridsať sestier a iných zdravotných 
pracovníkov nelekárskych odborov 
z celého Slovenska. Počas víkendu 
si odovzdali skúsenosti z praxe. Té-
mou tohto ročníka bola prevencia 
a podpora zdravia. 

Hlavným organizátorom 16. roč-
níka Tálskych sesterských dní bola 
Sekcia sestier pracujúcich v pediat-

Šestnásty ročník Tálskych sesterských dní

Odborné skúsenosti si vymenilo dvestoštyridsať 
sestier a iných zdravotných pracovníkov

   Účastníci podujatia objektívom I. Kardhordovej

rii Slovenskej spoločnosti sestier pri 
Slovenskej lekárskej spoločnosti, 
Územný spolok nelekárskych odbo-
rov v Brezne, Fakulta zdravotníctva 
Slovenskej zdravotníckej univerzity 
so sídlom v Banskej Bystrici, ŽP Re-
habilitácia s.r.o. a Slovenská komo-
ra fyzioterapeutov.

Záštitu nad podujatím prevzali 
generálny riaditeľ a predseda Pred-
stavenstva ŽP a.s. Ing. Vladimír So-
ták a riaditeľ NsP Brezno n.o. Ing. 
Jaroslav Mačejovský. Generálnymi 
sponzormi boli Nadácia ŽP, Nadácia 
Miška Sotáka a Tále a.s. 

V úvode slávnostného otvorenia 
sa prítomným prihovorila Mgr. Zina 
Veždúrová, členka organizačné-
ho výboru, ktorá zároveň privítala 
účastníkov konferencie a hostí, me-
dzi ktorými boli predseda Dozornej 
rady ŽP a.s. Ing. Ján Banas a riaditeľ 

NsP Brezno Ing. Jaroslav Mačejov-
ský.

Nasledovali úvodné slová Ing. 
Jaroslava Mačejovského, ktorý po-
ďakoval zdravotným pracovníkom 
za ich prácu a vyzdvihol oddanosť 
ich povolaniu i napriek nie priazni-
vej situácii v zdravotníctve: „Starať 
sa o ľudí v zdravotných ťažkostiach 
si vyžaduje množstvo odborných 
vedomostí, ale aj kvalitu ľudských 
vlastností. Želám vám, aby ste po-
čas sesterských dní získali veľa no-
vých vedomostí a zároveň, aby ste 
sa navzájom povzbudili do vašej 
veľmi náročnej práce, ktorú ja skôr 
nazývam poslanie.“ 

V mene vedenia ŽP a Dozornej 
rady ŽP sa prihovoril Ing. Ján Ba-
nas: „Na svete sú rôzne povolania. 
V niektorých stačí absolvovanie 
školení a získavanie certifikátov, 
iné vyžadujú neustále vzdelávanie 
sa a potom sú tu povolania, ktoré 
si okrem tohto všetkého žiadajú aj 
srdce. Keďže som aj členom Dozor-
nej rady NsP Brezno viem, aká je 
vaša práca náročná. Želám tejto 
konferencii, aby ste si z nej odnies-
li viac, ako očakávate a aby ste aj 
ďalej odovzdali svoje skúsenosti a 
získali nové poznatky. Za Železiarne 
Podbrezová je nám cťou, že vás mô-
žeme hostiť.“ 

Po úvodných slovách začal prvý 
deň odborného programu Tál-
skych sesterských dní. Predsedníc-
tvo viedla doc. PhDr. Mária Šupí-
nová, PhD., a doc. PhDr. Bc. Beáta 
Frčová, PhD., MPH, mim. prof., 
ktorá zároveň viedla prednášku na 
čoraz viac aktuálnu tému – Rodina 
v 21. storočí z pohľadu sestry.

Pri tejto príležitosti sme ju požia-
dali o rozhovor:
 - Problematikou rodiny, zdravia 
a jej funkčnosti sa profesionálne 
zaoberám dlhodobo. Ide o oblasť, 
ktorá nie je orientovaná len do 
jednej vednej disciplíny, ale môž-
me povedať, že sa dá na ňu poze-
rať holisticky – z ošetrovateľského, 
sociologického, sociálneho, ale aj 
psychologického hľadiska. O vý-
zname rodiny nikto nepochybuje, 
aj keď v 21. storočí, samozrejme, 
podlieha určitým zmenám a vply-
vom, ktoré prináša toto obdobie. 

Aké sú najväčšie problémy súčas-
nej rodiny? 
 - Súčasná rodina hľadá svoju novú 
identitu v nových podmienkach. 

U nás, na Slovensku – v malej 
krajine, ktorá je súčasťou Európy, 
máme svoj tradicionalistický po-
hľad na rodinu a jej štruktúru, a 
takisto aj na jej funkcie. 

Treba povedať, že výchova čle-
nov rodiny, teda hlavne detí, je 
dosť problematická v tom zmysle, 
že deti sú vystavené rôznym riziko-
vým spoločenským faktorom, kto-
ré častokrát ťažko znášajú. Plynú 
z nedostatku skúseností, z nedos-
tatku času rodičov či možností... 
Kľúčovým bodom sa preto stáva 
ochrana dieťaťa, zdravá výchova, 
zdravé fungovanie a plnenie zák-
ladných funkcií, ktoré rodina má. 

Prejdime k trošku komplexnejšej 
a taktiež veľmi aktuálnej téme, 
ktorou je nedostatok zdravotných 
sestier. V čom vidíte hlavný prob-
lém?

 - Nedostatok lekárov, sestier, ale 
aj ostatných zdravotníckych pra-
covníkov začína byť celosvetovým 
problémom. Upozorňuje na to aj 
Svetová zdravotnícka organizácia, 

„Nedostatok lekárov, sestier a ostatných 
zdravotných pracovníkov začína 

byť celosvetovým problémom“

Poďakovanie

Na 16. ročníku Tálskych sesterských dní komunikovalo a navzájom si 
vymenilo informácie z praxe o prevencii a podpore zdravia 240 sestier a 
iných zdravotníckych pracovníkov nelekárskych odborov z celého Sloven-
ska. Organizačný výbor ďakuje Ing. M. Sotákovej – Nadácii Miška Sotáka, 
Železiarňam Podbrezová a Nadácii ŽP, Tálom a.s., Ing. T. Briedovi – pe-
káreň Lopej, J. Krellovi a farmaceutickým firmám za pomoc a finančnú 
podporu pri zabezpečení kongresu. V neposlednom rade ďakujem aj za-
mestnancom hotela Stupka.

Prajem všetkým pevné zdravie.
Za organizačný výbor Mgr. Zina Veždúrová

P. Motyčková
noviny@zelpo.sk

ŠK ŽP čítajte na strane 8
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Rekondičné pobyty si 
zamestnanci pochvaľujú

Rekondičný pobyt je určený 
zamestnancom, ktorí nemajú 
príznaky akútnej choroby ale-
bo prenosného ochorenia, teda 
zdravým zamestnancom, ako 
kompenzácia nepriaznivých pra-
covných podmienok a prevencia 
možného vzniku poškodenia 
zdravia. Dĺžka rekondičného po-
bytu je sedem dní. Podmienky 
nároku na rekondičný pobyt v 
roku 2019 splnilo tristoštyrid-
saťštyri zamestnancov. 

Žíhacie pece patria medzi
strategické zariadenia

Pri porovnaní pomeru výroby 
tepelne spracovaných rúr a te-
pelne nespracovaných rúr tvorí 
tento podiel zhruba osemde-
siat percent žíhaných a popúš-
ťaných rúr z celkovej produkcie 
ťahárne rúr. Je potrebné vziať 
do úvahy skutočnosť, že v mno-
hých prípadoch sa podiel výro-
by žíhacích pecí zvyšuje poč-
tom priebehov vyrábaných rúr, 
ako aj spracovaním nízkolego-
vaných rúr a v neposlednom 
rade objemom spracovaných 
zákaziek valcovne rúr.

Čarovný Gdańsk 
s Erasmom+ 

Dňa 5. októbra sme sa zobudi-
li do skorého rána. Tento deň 
nebol taký, ako ostatné všed-
né dni. V sobotu sa začínala 
zahraničná mobilita v rámci 
projektu Erasmus+ v kúzelnom 
prístavnom mestečku Gdańsk 
v Poľsku. Po spoločnom stret-
nutí v Banskej Bystrici sme 
nasadli do autobusu priamo 
do Krakova, odkiaľ sme ďalej 
do nášho cieľa cestovali luxus-
ným vlakom.

Siedme domáce
víťazstvo

V 14. kole sme privítali v do-
mácej Zelpo aréne futbalistov 
Púchova. Zápas sme začali fan-
tasticky. Už v úvodnej minúte 
sa po chybe v rozohrávke hostí 
spoza pokutového územia pre-
sadil prízemnou strelou Pribula. 
V 4. minúte už mohlo byť 2:0, 
keď Šulc skvele vypichol loptu 
hosťujúcemu brankárovi, no 
opustenú bránu netrafil. 

Slovenský pohár 
v letnom biatlone

Sezóna Slovenského pohára v 
letnom biatlone pozostávala 
tradične zo štyroch dvojdňo-
vých kôl, počas ktorých sa us-
kutočnilo osem individuálnych 
štartov, vrátane troch disciplín 
Majstrovstiev Slovenska. Všetky 
výkony športovcov boli, okrem 
poradia a výsledného času v 
cieli, ohodnotené aj príslušným 
počtom bodov.

Zľava: Ing. J. Mačejovský, Ing. J. Banas, doc. PhDr. B. Frčová, PhD., MPH, mim. prof. a 
Mgr. Z. Veždúrová
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rekondičný pobyt je zároveň aj 
rehabilitácia, ktorú zamestnáva-
teľ zabezpečuje zamestnancovi 
priebežne počas výkonu práce.

Na účel poskytovania rekondič-
ný pobyt majú nárok tí zamestnan-
ci, ktorých povolanie je orgánom 
štátnej správy na úseku verejného 
zdravotníctva do tretej alebo štvr-
tej kategórie.

Rekondičný pobyt je určený za-
mestnancom, ktorí nemajú prí-
znaky akútnej choroby alebo pre-

nosného ochorenia, teda zdravým 
zamestnancom, ako kompenzácia 
nepriaznivých pracovných podmie-
nok a prevencia možného vzniku 
poškodenia zdravia. Dĺžka rekon-
dičného pobytu je sedem dní.

Podmienky nároku na rekon-
dičný pobyt v roku 2019 splnilo 
tristoštyridsaťštyri zamestnancov. 
Nárok na rekondičný pobyt v aktu-

Rekondičný pobyt na Táľoch si zamestnanci pochvaľujú
álnom roku mali zamestnanci, kto-
rí sú exponovaní faktorom práce a 
pracovného prostredia zaradeným 
do 3. a 4. kategórie prác, počas 
najmenej piatich rokov vykonávali 
nepretržite práce zaradené do 3. 
kategórie alebo počas najmenej 
štyroch rokov vykonávali nepretr-
žite práce zaradené do 4. kategó-
rie.

Nárok na ďalší rekondičný pobyt, 
opakovaný raz za tri roky, majú za-
mestnanci, ktorí odpracovali naj-
menej šesťsto pracovných zmien, 
pracujú s dokázaným chemickým 
karcinogénom a odpracovali naj-

menej štyristo pracovných zmien.
Sedemdňový rekondičný pobyt 

pre zamestnancov so splneným 
nárokom je v roku 2019 zabezpe-
čený v spoločnosti Tále a.s. Posky-
tovanie rekondičného pobytu je 
počas šiestich mesiacov v roku (ap-
ríl – jún a september – november), 
na uvedené obdobie je zabezpeče-
ných sedemnásť turnusov.

V priemere sa jedného turnusu 
zúčastní osemnásť až dvadsať za-
mestnancov. Zabezpečený je prog-
ramovo riadený zdravotný režim, 
ubytovanie a celodenné stravova-
nie. Začiatok rekondičného pobytu 
je vždy v pondelok ráno a ukonče-
nie v nedeľu na obed. Zabezpeče-
ná je aj doprava.

Všetci zamestnanci absolvovali 
vstupné prehliadky (u lekárky v ŽP 
Rehabilitácia s.r.o.) a na ich zákla-
de im boli predpísané masáže, pa-
rafínové zábaly rúk, tens terapia, 
cvičenie vo vode, wellness, bazén, 
fínska sauna, Nordic walking, kar-
diovaskulárny tréning, muzikote-
rapia, aromaterapia, cvičenie – SM 
systém, cvičenie vo vode, inštruk-
táž – škola chrbta.

opýtali sme sa našich spolupra-
covníkov, ako sa im páči na rekon-
dičnom pobyte a či už v minulosti 
nejaký absolvovali:
Pavol KuPec, Vvr
 - Bol som na Táľoch už pred troma 
rokmi, čiže teraz som tu druhýkrát. 
Myslím, že nielen ja, ale aj všetci 
ostatní na pobyte sú spokojní. Je 
to podľa mňa dobrý relax a príjem-
ne strávený čas. Strava je tiež vyni-
kajúca. Akurát ideme na cvičenie, 
chodia k nám sestričky z rehabili-
tácie a naozaj je to super. Máme 
naordinované procedúry podľa 
časov, chodíme plávať, do sauny, je 
to vynikajúce a za ten týždeň člo-
vek úplne zrelaxuje.

Janka ŽilíKoVá, Gork
 - Na rekondičnom pobyte som 
druhýkrát a druhýkrát mám tú 
smolu, že som tu sama žena medzi 
toľkými chlapmi. Do budúcnosti 
by som bola rada, keby sme boli 

na rekondičnom pobyte aspoň 
dve ženy, pretože by to bolo určite 
lepšie, ako byť sama medzi sedem-
nástimi mužmi. Inak je všetko su-
per, voda je dobrá, strava takisto, 
aj ubytovanie. Môžeme ísť aj na 
turistiku, trochu sa prejsť, každý 
deň máme procedúry a v utorok a 
štvrtok cvičenie.

Jaroslav MAruniAK, Vvr
 - Veľmi sa mi tu páči, je to vynika-
júce. Prostredie je krásne, počasie 
nám tiež vyšlo a máme tu všetko, 
čo potrebujeme na kvalitnú re-
generáciu. Rovnako je aj strava 
výborná. Myslím, že jeden týždeň 
je celkom ideálny a úplne stačí, 
akurát by som uvítal, ak by to bolo 
častejšie, povedzme každý rok. 
Momentálne som na piatom re-
kondičnom pobyte, predtým som 
bol aj v Brusne a Rajeckých Tepli-
ciach, ale aj tu na Táľoch. Najviac 
sa mi páči určite na Táľoch, je to 
úplne ideálne.

Ján KubAndA, Vt
 - Som tu prvýkrát a veľmi sa mi tu 
páči. Doma na niečo podobné veľmi 
nie je čas, vyhovuje mi tento režim 
a rád by som na to nadviazal. Doma 
robím vo voľnom čase iba cyklisti-
ku a tento pobyt mi naozaj padol 
dobre. Týždeň myslím úplne stačí 
na regeneráciu, teda aspoň mne. 
Chodím plávať, máme procedúry, 
bol som aj na turistike. So stravou 
som úplne spokojný, celkovo to 
hodnotím veľmi pozitívne, sme tu v 
peknej prírode a každému to mys-
lím padne vhod a oddýchne si.

Vladimír rAčáK, Tcú
 - Je tu dobre a mohlo by to byť aj 
častejšie. Teraz som na rekondič-
nom pobyte tretíkrát, vždy som bol 
tu na Táľoch. Program sa mi páči, 
strava je výborná, čiže nemôžeme 
sa na nič sťažovať. Som spokojný 
so všetkým. Sme v peknej príro-
de, tento týždeň aj vyšiel čas a je 
pekné počasie, vyšlo to tento rok 
naozaj super.

Cvičenie v bazéne objektívom I. Kardhordovej

T. Kubej
noviny@zelpo.sk

Pavol KuPec Janka ŽilíKoVá Jaroslav MAruniAK Ján KubAndA Vladimír rAčáK

Akciová spoločnosť ŠK Železiarne 
Podbrezová pripravuje pre deti za-
mestnancov Železiarní Podbrezo-
vá a.s. a jej dcérskych spoločností 
výuku lyžovania formou lyžiarskej 
školy v termínoch január, február 
a marec 2020.  

Výuka lyžovania bude prebiehať 
v lyžiarskom areáli na Táľoch, pod 
vedením inštruktorov počas víken-
dov, celkovo desať dní. 

Cena za lyžiarsku školu pre dieťa 
je 210 eur. Pre deti zamestnancov 
ŽP a.s. je cena 150 eur a 60 eur je 
príspevok hradený zo sociálneho 
fondu. 

V cene nie je zahrnutá doprava.
Záujemcovia môžu svoje deti 

prihlásiť na tel. čísle 645 1220, 645 
1221. 

Lyžiarska škola pre deti zamestnancov 
ŽP a.s. a dcérskych spoločností

Ilustračné foto z minulej sezóny

Vedeli ste že?
- nová ceruzka by mala nakresliť čiaru dlhú až 58 kilometrov,
- výroba jedného kusu stoeurovej bankovky stojí približne 
16 centov,
- dve tretiny ľudí na našej planéte nikdy nevidelo sneh,
- pocit smädu cítime, keď stratíme 1 percento vody v orga-
nizme, pri strate 5 percent môžu nastať mdloby a pri strate 
10 percent dokonca smrť z dehydrácie ,
- aj niektoré motýle pijú krv,
- existuje 177 147 spôsobov ako uviazať kravatu,
- najobľúbenejšia príchuť lízatiek je čerešňová,
- na celom svete sa vyrába viac ako šesťsto druhov cestovín,
- kečup bol v roku 1830 predávaný ako liek,
- držanie ruky milovanej osoby znižuje stres a zmierňuje bo-
lesť,
- syr je najviac kradnutou po-
travinou na svete, 
- všetky vaše vlasy by vedeli 
uniesť približ- ne 12 ton,
- fajčenie ci- gariet bolo až 
do roku 1950 považované za 
zdravé. 

Cvičenie zamestnancov pod odborným dohľadom fyzioterapeutky.  Foto: I. Kardhordová
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T. Kubej
noviny@zelpo.sk

organizačné normy

Smernica S-010/2019
revízia 1, zmena I

Vstup a výstup zo ŽP a.s. – identifi-
kačné karty

Smernica S-261/2019
revízia 2, zmena 0

Príprava, odovzdávanie a prebera-
nie VTZZ  z GO, SO a po rekonštruk-
ciách

Smernica S-352/2019
revízia 2, zmena I

Bezpečnosť a ochrana zdravia, tvor-
ba a ochrana životného prostredia 
pri práci externého dodávateľa slu-
žieb a prác

Smernica S-388/2019
revízia 2, zmena 0 Organizácia protiplynovej ochrany

Smernica S-435/2018
revízia 5, zmena I Činnosť prevádzkarne ťaháreň rúr

Smernica S-444/2015
revízia 2, zmena II

Systém vybavovania obchodného 
prípadu na výstupe – kusovina

Pokyn Po-171/2018
revízia 2, zmena I

Hodnotenie spokojnosti externých 
a interných zákazníkov, marketingo-
vý prieskum, benchmarking

Pokyn Po-175/2019
revízia 2, zmena II

Strategické a nestrategické mate-
riály a služby

individuálne riadiace akty predsedu Predstavenstva ŽP 
a.s.

rozhodnutie č. 06/2019
Vypracovanie vykonávacieho plánu 
na rok 2020 – pre dcérske spoloč-
nosti

rozhodnutie č. 07/2019

Mimoriadna inventarizácia pohľadá-
vok a záväzkov, nákladov a výnosov 
spoločnosti ŽP a.s. voči jej dcérskym 
spoločnostiam k 30. septembru 
2019 – pre dcérske spoločnosti

Všetky organizačné normy, individuálne riadiace akty a infor-
mačné akty sú v elektronickej forme, v platnom úplnom znení, 
zverejnené a všetkým zamestnancom dostupné na Intranete, v 
časti Dokumenty – úsek generálneho riaditeľa – prehľad vnútro-
podnikových noriem na adrese:  

http://dbmis/informatika/VPn/index.htm 

individuálne riadiace akty generálneho riaditeľa ŽP a.s.
rozhodnutie 
č. 21/2019

Úprava pracovného režimu v ŽP a.s. 
od 11. októbra 2019

rozhodnutie 
č. 22/2019

Menovanie pracovného tímu na 
prehodnotenie organizačnej štruk-
túry a stavov zamestnancov Žele-
ziarní Podbrezová a.s.

rozhodnutie 
č. 23/2019

Úprava pracovného režimu v ŽP a.s. 
od 1. novembra 2019

Príkaz č. 13/2019 Vypracovanie vykonávacieho plánu 
na rok 2020

Príkaz č. 14/2019

Mimoriadna inventarizácia pohľa-
dávok a záväzkov, nákladov a vý-
nosov spoločnosti ŽP a.s. voči jej 
dcérskym spoločnostiam k 30. sep-
tembru 2019

Právny odbor – referát organizácie
 a vnútornej legislatívy

INFORMUJE
ing. Soňa roštárová

Vnútorná legislatíva sa dotýka všetkých oblastí činnosti Žele-
ziarní 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 doku-
ment  D-05/2019 Vestník – Individuálne riadiace akty, informač-
né akty a organizačné normy a zároveň je zverejnený v elektro-
nickej forme na nižšie uvedenej adrese.

 V tejto rubrike právny odbor – referát organizácie a vnútornej 
legislatívy informuje o riadiacej dokumentácii vydanej v pred-
chádzajúcom mesiaci. V októbri boli zverejnené:

ktorá dokonca tým, že takisto sle-
duje aj vzdelávanie zdravotníckych 
pracovníkov, apeluje na jednotlivé 
krajiny, aby sa čo najviac zjedno-
covali kurikulá a vzdelávanie zdra-
votníckych pracovníkov. Lekári a 
sestry by tak boli akcieschopní 
v ktorejkoľvek krajine. Takisto je 
veľmi dôležité, aby im bolo uzna-
né ich vzdelanie, aby mohli odbor-
ne a kvalifikovane vykonávať svoju 
prácu. 
   Na Slovensku sa tento problém 
stáva vypuklým. Je to dané aj tým, 

že ročne opúšťa fakul-
ty ošetrovateľstva a 
zdravotníctva približne 
päťsto absolventov, čo 
nepostačuje.
Druhým problémom je 
aj to, že sestry nie sú 
dostatočne finančne 
ocenené za svoju prá-
cu. Tým sa atraktivita 
a prestíž tohto zamest-
nania znižuje. Boj za 
zvýšenie platov, ktoré robí Sloven-
ská komora sestier a pôrodných 
asistentiek, ale aj iní odborníci, 
ktorí sa ošetrovateľskou starost-

livosťou zaoberajú, je 
veľmi dôležitý. Je to 
jeden zo stabilizačných 
prvkov toho, aby sestry 
u nás zostávali. 
   To, že sestier je v sys-
téme málo má dôvod 
aj ten, že je pomerne 
veľká migrácia absol-
ventov, ktorí idú za 
lukratívnejšími a zau-
jímavejšími ponukami 

do zahraničia. Ale nakoniec máme 
otvorený pracovný trh, takže sa 
veľmi nemôžeme čudovať, že je 
to tak.

Odborný program trval do ve-
černých hodín a pokračoval aj 
nasledujúci deň. Sobotnému od-
bornému programu predsedala aj 
PhDr. Eva Kňazovická zo ŽP Reha-
bilitácia s.r.o., ktorá zároveň pred-
nášala na tému Vplyv vysokový-
konnej laseroterapie na vnímanie 
bolesti a dynamiky chrbtice. 
Pri tejto príležitosti sme ju požia-
dali o rozhovor.
Ako vnímate sesterské dni a po-
trebu vzdelávania zdravotnícke-
ho personálu?

- Vzdelávanie zdravotníckeho 
personálnu je vo všeobecnosti 
veľmi potrebné a sesterské dni 
považujem za dôležité. Vždy sa 
tam dozvieme veľa nových infor-
mácii, čo je aj vzhľadom na pokro-
ky v zdravotníctve, nevyhnutné. 
Čo ma osobne na Tálskych sester-
ských dňoch veľmi potešilo bolo, 
že tento rok bol prvý, kedy sa väčší 
blok venoval aj rehabilitácii. 

Priblížite nám o čom bol váš prís-
pevok?

- Moja prednáška, ktorá odznela 
v druhý deň sesterských dní, bola 
zameraná na vysokovýkonnú lase-
roterapiu. Dôležitosť 
pohybového aparátu 
je nevyhnutná ako 
pre fyzické, tak i pre 
psychické zdravie. 
Veľa ľudí si to však 
uvedomuje až keď 
je neskoro a ich po-
hyb je obmedzený. 
Našťastie nám 21. 
storočie umožňuje 
predĺženie i zlepše-
nie kvality života. Vý-
raznou mierou nám 
k tomu pomáha aj 
laseroterapia. 

Na sesterských dňoch som ho-
vorila o konkrétnej štúdii – vplyve 
vysokovýkonnej laseroterapie na 
vnímanie bolesti a dynamiky chrb-
tice, ktorá bola robená na vzorke 
sto pacientov – zamestnancov 
ŽP a.s. Merania preukázali, že la-
seroterapia má vysoko pozitívny 
vplyv na vnímanie subjektívneho 

pocitu bolesti a zlepšenie pohyb-
livosti chrbtice. Laserová terapia 
má v rehabilitácii opodstatne-

né miesto. Pacienti, 
ktorí majú osobnú 
skúsenosť, prípad-
ne boli informovaní 
známymi, požadujú 
liečiť problémy prá-
ve touto metódou. 
V ŽP Rehabilitácia 
s.r.o. laseroterapia 
nepatrí medzi výko-
ny, ktoré sú hradené 
z verejného zdravot-
ného poistenia, nie 
je zazmluvnená zdra-
votnými poisťovňami 

a preto si ju pacienti hradia v plnej 
výške. Zamestnancom ŽP a.s. a ŽP 
Group na túto procedúru prispie-
va zamestnávateľ zo sociálneho 
fondu. Považujem to za obrovskú 
výhodu, pretože je aj v záujme fy-
zioterapeutov, aby sa táto metóda 
rozšírila a aby získala vážnosť a 
dôveru širokého okruhu pacien-
tov.

„Laserová terapia má v rehabilitácii 
opodstatnené miesto“

dokončenie na strane 3

Šestnásty ročník Tálskych sesterských dní

 „Nedostatok lekárov, sestier a ostatných zdravotných 
pracovníkov začína byť celosvetovým problémom“

V technologickom toku výroby 
presných rúr tvoria žíhacie pece 
jeden z podstatných a neodmysli-
teľných uzlov, prečo?
 - Pri porovnaní pomeru výroby 
tepelne spracovaných rúr a tepel-
ne nespracovaných rúr tvorí tento 
podiel zhruba osemdesiat percent 
žíhaných a popúšťaných rúr z cel-
kovej produkcie ťahárne rúr. Je 
potrebné vziať do úvahy skutoč-
nosť, že v mnohých prípadoch sa 
podiel výroby žíhacích pecí zvyšuje 
počtom priebehov vyrábaných rúr, 
ako aj spracovaním nízkolegova-
ných rúr a v neposlednom rade 
objemom spracovaných zákaziek 
valcovne rúr.

Pre lepšiu predstavu, koľko ton 
rúr je priemerne za mesiac na ží-
hacích peciach spracovaných? 
 - V priebehu roka 2018 to bolo v 
priemere 11 000 ton mesačne, v 
roku 2019, z dôvodu nižšej zákaz-
kovej náplne posledných mesia-
cov, je objem spracovaných rúr o 
niečo nižší.

V priebehu roka je každá pec opra-
vovaná. čo sa na nej vymieňa?
- Keďže žíhacie pece patria v ťahár-
ni rúr medzi strategické zariadenia, 
každý rok v spolupráci s prevádz-
karňou centrálna údržba pripra-
vujeme harmonogram stredných, 
prípadne generálnych opráv žíha-
cích pecí. 

Čo zahŕňa oprava žíhacej pece? 
Pred každou strednou opravou 
robíme dôkladnú vonkajšiu pre-
hliadku všetkých súčastí pece a za 
účasti pracovníkov elektroservisu 
kontrolu vykurovacích horákov. 
Veľa nedostatkov a poškodených 
súčastí je možné zistiť až po ochla-
dení a odkrytí teplej časti a chla-
diaceho kanála pece. V teplej zóne 
tvorí podstatnú časť práce výmena 
poškodených horákov, doprav-
ných valcov a nezriedka oprava 
poškodenej časti výmurovky pece. 
V chladiacom kanáli je to hlavne 
oprava klapiek, slúžiacim k zabrá-
neniu vstupu vzduchu do pece, ale 
aj kontrola dopravných valcov a 
celkového stavu kanála. 

Stredné opravy patria k nevyhnut-
ným pre správny chod jednotli-

vých pecí. Kedy a na akej žíhacej 
peci prebehla posledná stredná 
oprava a ako prebiehala?
 - Posledná stredná oprava prebeh-
la na žíhacej peci č. 3 v termíne od 
1. do 7. októbra. U pracovníkov 
podieľajúcich sa na oprave ide o 
rutinnú záležitosť, mnohí z nich 
vykonávajú tieto činnosti pravidel-
ne. Nebolo tomu inak ani pri tejto 
oprave a môžem povedať, že všet-
ky práce boli vykonané v zmysle 
dohodnutého harmonogramu. 

Pri tejto príležitosti by som rád 
poďakoval všetkým zúčastneným 
pracovníkom za skrátenie opravy o 
jeden pracovný deň.

Podieľajú sa na oprave aj externí 
zamestnanci, alebo je to v réžii za-
mestnancov ŽP?
 - Pri oprave sa podieľala aj externá 
firma ECO NEXT, s.r.o. v počte de-
sať pracovníkov. Externí pracovníci 
nám veľkou mierou pomohli práve 
pri výmene poškodených horákov, 
ale aj oprave ďalších častí pece. 
Myslím, že môžem vyjadriť spokoj-
nosť s prácou a taktiež prístupom 
pracovníkov tejto firmy.

S Ing. Ľubomírom Dolinským, vedúcim žíhacích pecí a úpravne – ťaháreň rúr

Žíhacie pece patria v ťahárni 
rúr medzi strategické zariadenia
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dňa 5. októbra sme sa zobudili 
do skorého rána. Tento deň ne-
bol taký, ako ostatné všedné dni. 
V sobotu sa začínala zahraničná 
mobilita v rámci projektu eras-
mus+ v kúzelnom prístavnom 
mestečku Gdańsk v Poľsku. Po 
spoločnom stretnutí v banskej 
bystrici sme nasadli na autobus 
priamo do Krakova, odkiaľ sme 
ďalej do nášho cieľa cestovali 
luxusným vlakom, z ktorého sa 
nám ani nechcelo vystúpiť. 

Na hlavnej stanici nás s úprim-
ným úsmevom čakala poľská pani 
učiteľka, ktorá nás zaviedla do 
nášho hostela. A práve tu sa začal 
náš príbeh.

V nedeľu nás privítalo chladné 
poľské počasie, ktoré nás však 
neodradilo. Hneď po príchode do 
školy bol pre nás pripravený zo-
znamovací program a nasledovali 
kreatívne workshopy. Deň sme 
zakončili dychvyrážajúcim pred-
stavením „The witcher“ v druhom 
najväčšom divadle v Poľsku. Tento 

skvostný muzikál 
si s nami vychut-
nalo ešte ďalších 
1 070 divákov. K 
pôvodnému poľ-
skému zneniu 
boli k dispozícií 
aj kvalitné an-
glické titulky. Ve-
deli ste, že lístky 
si musíte objed-
nať najmenej pol 
roka dopredu?

N a s l e d u j ú c i 
deň v škole sme 
mali hodinu poľ-
ského jazyka. 
Keďže hlavným 
cieľom projek-
tu bola finan-
čná gramotnosť 
a správny prvý 
krok do budúc-
nosti, absolvo-
vali sme aj hodi-
nu ekonomiky s 
vysokoškolským 
profesorom. Ďa-
lej sme vyrábali 
produkty z odpadu podľa nášho 
podnikateľského plánu. Naše kre-

atívne hlavy sa stretli, dali doko-
py a prekvapili mnoho študentov, 
ale aj učiteľov. Potom nasledovalo 
natáčanie a tvorba reklám na jed-
notlivé produkty prostredníctvom 
Ipad-ov. 

Tretí deň sme si  do našich spo-
mienok opäť pripísali pekné zá-
žitky. Väčšina dňa sa odohrávala 
v útulnom mestečku Puck, ktoré 
obklopuje záliv a my sme po pr-
výkrát počas nášho pobytu mali 
možnosť vidieť Baltské more. Naša 
prvá zastávka v Pucku bola dielňa, 
v ktorej prebiehala rekonštrukcia 
jachty Polonia z roku 1959. Potom 
sme navštívili sklárstvo, kde sme si 
vyskúšali špeciálnu sklársku tech-
niku a naše výtvory si vzali domov 
na pamiatku. Po exkurzii sme ces-
tovali opäť do školy na večernú 
„Talent show“, kde každá krajina 
predviedla svoju modernú pieseň. 
Taktiež sme si zatancovali poľský 

Spoznali sme čarovný Gdańsk s Erasmom+ 

worshopy sú neodmysliteľnou súčasťou erasmu

dňa 15. októbra žiaci 3. a 4. ročníkov nav-
štívili, v rámci dňa otvorených dverí Tech-
nickej univerzity v Košiciach, Fakultu ma-
teriálov, metalurgie a recyklácie (FMMr). 
najprv si pozreli v univerzitnej knižnici 
prezentácie jednotlivých fakúlt Technickej 
univerzity a následne aj priestory FMMr, 
kde je na ôsmich katedrách možné študovať 
študijné programy zahrňujúce hutníctvo že-
leza a ocele, hutníctvo neželezných kovov, 
tvárnenie kovov, recykláciu a spracovanie 
odpadov.

Výborné vybavenie je len odzrkadlením 
toho, aká je táto fakulta skvelá. Spolupra-
cuje i s mnohými krajinami sveta, dlhodobo 

Deň otvorených dverí na 
Technickej univerzite v Košiciach
Mgr. danica Kvačkajová
výchovná a kariérna poradkyňa SSoŠH ŽP

Mesto Gdańsk našich žiakov očarilo

národný ta-
nec. 

N a s l e d u -
júci deň sme 
strávili pria-
mo v centre 
diania v nád-
hernom mes-
te Gdańsk. Po 
z a u j í m a v e j 
exkurzii so 
sprievodcom 
si naši pria-
telia z Poľska 
pre nás pri-
pravili „city 
game”, vďaka 
ktorej sme 
spoznali aj 
tie najmen-
šie zákutia 
mesta. Do-
zvedeli sme 
sa napríklad, 
že kostol Pan-
ny Márie je 
jedna z troch 
n a j v ä č š í c h 
t e h l o v ý c h 

stavieb na svete. Po zábavnej a 
náučnej hre sme za odmenu do-

Hlavným cieľom projektu bola finančná gramotnosť

stali voľný čas, ktorý sme využili 
prechádzkou na pláži s našimi 
novými priateľmi. Ale to, čo nám 
navždy ostane v našich srdciach 
bolo večerné staré mesto, kto-
ré nám všetkým doslova vyrazilo 
dych. 

Náš posledný deň v Gdańsku 
sme zakončili športovými akti-
vitami a obchodným trhom, na 
ktorom sme prezentovali naše 
produkty a reklamné spoty. Sláv-
nostným odovzdávaním certifiká-
tov a výherných cien sme plno-
hodnotne zavŕšili našu zahraničnú 
mobitu Erasmus+ v rámci projek-
tu "Efektívne učenie, lepšia bu-
dúcnosť". 

Ďakujeme škole za príležitosť 
byť súčasťou tohto projektu a 
vám ostatným vrelo odporúčame 
prihlásiť sa na podobné projekty, 
pretože možno netušíte, ale pro-
jekt Erasmus+ vám dá do života 
veľmi veľa.

udržuje spoluprácu s praxou, kde medzi naj-
významnejších partnerov patria aj Železiarne 
Podbrezová a.s.

Pre našich žiakov boli pripravené nasledu-
júce aktivity:

1. Elektrochémia v automobilovom prie-
mysle, 2. Interactiv recycling auditorium, 3. 
Steelový svet technológií.

Získané informácie o študijných progra-
moch žiakom pomôžu pri výbere vysokej 
školy. Naši žiaci si uvedomili, že aj ako ab-
solventi fakulty majú možnosť uplatnenia sa 
v ŽP a.s. Svedčia o tom slová žiaka Samuela 
Mesároša: „Videli sme veľa zaujímavých vecí 
– stroje na recykláciu a triedenie odpadu a aj 
prístroje, o ktorých som ani nevedel, že exis-
tujú. Táto škola sa mi páčila po každej strán-
ke – výhody financií počas štúdia, možnosť 
zamestnania sa po skončení, ale aj pre pekné 

mesto Košice. Bolo to 
skvelé a určite uvažu-
jem o štúdiu na tejto 
škole.“

Čo dodať na záver. 
Deň otvorených dverí 
bol veľmi zaujímavý 
aj poučný. Ďakujeme 
pani dekanke doc. Ing. 
Ivete Vaskovej, PhD., 
ako aj ostatným za-
mestnancom FMMR 
za pozvanie a sprevá-
dzanie. Zároveň ďaku-
jeme vedeniu ŽP a.s. 
za bezplatné poskyt-
nutie autobusovej do-
pravy. 

BASF CHEMGENERATION

Vedecký program bASF chemgeneration je 
interaktívny vedecký seminár, ktorého hlav-
ným poslaním je popularizovať vedu, zapá-
jať študentov stredných škôl do objavova-
nia vzrušujúcej stránky chémie a pomáhať 
im porozumieť tomu, ako môžu prírodné 
vedy napomáhať trvalo udržateľnému roz-
voju. 

Vedecký program Chemgeneration organi-
zuje popredná svetová chemická spoločnosť 
BASF v spolupráci s najprestížnejšími univer-
zitami a vedeckými inštitúciami v strednej 
Európe.

Na Slovensku tento program vznikol v spo-
lupráci s Fakultou materiálov, metalurgie a 
recyklácie (FMMR) Technickej univerzity v 
Košiciach (TUKE). 

Aj Súkromné gymnázium ŽP sa ako jedna 
zo stredných škôl zapojilo do tohto progra-

Mgr. Martina Stieranková

mu, keď sme 25. októbra s dvadsiatmi štu-
dentami navštívili FMMR TUKE. Študenti 1. 
a 2. ročníka z profilácie STEAM a nádejní 
maturanti z chémie prostredníctvom tohto 
programu získali príležitosť zúčastniť sa na 
interaktívnych experimentoch a na vlastné 
oči si pozrieť, ako dokáže veda riešiť každo-
denné problémy a aká je jej úloha pri zá-
chrane planéty.

Veríme, že naši žiaci sa presvedčili ako 
funguje chémia za bránami školských učeb-
ní, čo podnieti ich tvorivosť a vedecké na-
danie.

Timea libičová
žiačka IV.H
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Mgr. Martina Stieranková

Projekt s názvom „recYKloHrY“ 
je školský recyklačný program, 
ktorý si kladie za cieľ systematic-
ké zapájanie témy správneho na-
kladania s odpadmi, triedenia a 
následnej recyklácie vyradených 
elektrozariadení a batérií do vý-
učby v školských zariadeniach na 
Slovensku tak, aby sa správne ná-
vyky stali súčasťou životného štý-
lu nastupujúcej generácie.

Do tohto projektu je Súkromné 
gymnázium Železiarne Podbrezová 
zapojené už niekoľko rokov. Účas-
ťou v programe škola získava body, 
ktoré môže vymeniť za odmeny v 
podobe rôznych učebných pomô-
cok. 

Dôležitou súčasťou je zber drob-
ného elektroodpadu a batérií. Ok-
rem zberu drobného elektroodpa-

du škola pravidelne získava body 
za plnenie vyhlásených úloh. Tento 
školský rok bola zatiaľ vyhlásená 
jedna úloha – Čo s klimatickou krí-
zou?

Úloha pozostávala z dvoch častí. 
Prvou bola výsadba stromčeka v 
areáli školy – s touto úlohou po-
mohli p. u. Peteraj, p. u. Stieran-
ková a ochotní žiaci a žiačky z III.H 
triedy. 

Druhou úlohou bolo vytvoriť v 
triede strom z odpadových mate-
riálov a namiesto lístkov stromu 
napísať, aké funkcie plnia stromy 
a prečo sú dôležité. Tejto neľahkej 
úlohy sa na výbornú zhostili žiačky 
a žiaci II.G triedy.

Všetkým zapojeným ďakujeme a 
veríme, že postupne budeme zvy-
šovať environmentálne povedo-
mie našich žiakov.

Výsadba stromčeka v areáli školy bola jednou z dvoch častí úlohy

R E C Y K LO H RY
Vedeli ste, že 13. novembra je 
deň Guinnessových svetových 
rekordov? oslavuje sa od roku 
2005 a inšpiruje ľudí k pokusom 
o prekonanie rôznych rekordov. 
Každoročne vychádza aj Guinnes-
sova  kniha rekordov.
   Guinnessova kniha rekordov 
vyšla prvýkrát v roku 1954. Obsa-
huje zbierku svetových rekordov, 
ľudských úspechov a extrémov 
prírody. V novembri 2004 sa pre-
dal 100 000 000. výtlačok tejto 
knihy. Rekordy v tejto knihe sú na-
ozaj rôzne a pre zaujímavosť uvá-
dzame zopár z nich. 
   Chorvát Krunoslav Budiselic 
vytvoril svetový rekord v najviac 
oblečených tričkách, keď mal na 
sebe naraz až 245 kusov tohto 
odevu, ktoré sa mu podarilo ob-
liecť za menej ako dve hodiny. 
   Rekordérov nájdeme takisto 
medzi zvieratami. V Guinnesso-
vej knihe rekordov je napríklad 
zapísaná mačka z Angoly, ktorá 
sa dožila neuveriteľných 38 rokov 
a stala sa tak najstaršou mačkou 
na svete.
   Rekordy sú zaznamenávané aj 
v pestovateľskej oblasti. V októbri 
v roku 2010 bola do Guinnessovej 
knihy rekordov zapísaná obrovská 
tekvica, ktorá bola vypestovaná 
v americkom wisconsine. Vážila 
821 kilogramov a vyrástla na záh-
rade Chrisa Stevensa. Jeho tekvica 
bola o 85 kilogramov ťažšia ako 
váha tekvice v predchádzajúcom 
rekorde. Hrdý farmár povedal, že 
jeho tajomstvo spočíva v zmesi 
dažďa, kravského hnoja, dobrej 
pôdy a morských rias.

Skončil sa mesiac úcty k starším
Symbolika jesene je tradične spojená so seniormi a október ako mesiac 
úcty k starším si pripomíname už takmer tri desaťročia. 
   Organizácia Spojených národov ho vyhlásila so zámerom upozorniť na 
postavenie a problémy staršej generácie, oceniť jej prínos, znalosti a skú-
senosti, poukázať na rovnosť postavenia a dôstojnosť starších ľudí. Snaha o 
zlepšovanie kvality ich života nemá zostať iba témou diskusií. 
   Pri príležitosti mesiaca úcty k starším si obec Podbrezová, v spolupráci so 
Základnou školou Kláry Jarunkovej v Podbrezovej – školským klubom detí 
a staršími dievčatami pripravili zaujímavý program, ktorý 25. októbra pred-
viedli nielen seniorom v Dome kultúry ŽP v Podbrezovej. Podvečer sa niesol 
v znamení vľúdnych slov, krásnych básní, veselých piesní a trefných vtipov.

Predstavenie našich najmenších objektívom I. Kardhordove

Deň svetových
rekordov

Z podkladov z internetu spracoval T. Kubej
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Jedálny lístok
4. – 10. 11. 2019

Pondelok
Polievky: fazuľková kyslá s 
kôprom, údeninová,  pečivo.
● Bravčový rezeň na hubách, tar-
hoňa, uhorka ● Hovädzia roštenka 
portugalská, zemiaky, čalamáda ● 
Klužská kapusta ● Syrové tajom-
stvo, pečivo ● Dusená zelenina, 
volské oko ● Palacinky s nutelou 
● Bageta s pikantným mäsom ● 
Ovocný balíček.

Utorok
Polievky: slepačia, rascová s vaj-
com, pečivo.
● Hovädzie mäso na korení, ryža, 
šalát ● Pečené kačacie stehno, 
červená kapusta, knedľa ● Vyprá-
žaná treska plnená brokolicou a 
syrom, zemiaky, šalát ● Bulharský 
šalát s bravčovým mäsom, pe-
čivo ● Šéfovský šalát ● Hanácke 
koláče, kakao ● Bageta Apetito ● 
Mliečny balíček.

Streda
Polievky: gulášová, krupicová so 
zeleninou, pečivo.
● Vyprážaný syr, zemiaky, tatárska 
omáčka ● Bravčové stehno brati-
slavské, cestovina ● Údené mäso, 
hrachová kaša, uhorka, chlieb ● 
Šalát pekinský so šunkou, pečivo 
● Hubové rizoto, uhorkový šalát 
● Buchty na pare s lekvárom, ka-
kaová posýpka, kakao ● Bageta s 
kuracím mäsom ● Ovocný balíček.

Štvrtok
Polievky: oravská fazuľová, kláš-
torná, pečivo.
● Hovädzia pečienka sviečková, 
knedľa ● Kuracie prsia prírodné, 
zeleninová ryža, šalát ● Zemiako-
vo-bryndzové pirohy so slaninou 
● Parížsky šalát, pečivo ● Kelový 
karbonátok, zemiaky, šalát ● Ško-
ricové osie hniezda, kakao ● Bage-
ta moravská ● Mliečny balíček.

Piatok
Polievky: boršč s mäsom, roľnícka, 
pečivo.
● Husárska roláda, zemiaková 
kaša, šalát ● Kuracie stehno s ku-
riatkovou omáčkou, cestovina ● 
Držky na diabolský spôsob, knedľa 
● Študentský šalát, pečivo ● Ryžo-
vý nákyp ● Langoše s kečupom ● 
Bageta Gurmán ● Ovocný balíček.

Sobota
Polievka: karfiolová, pečivo.
● Hovädzí guláš mexický, ryža, 
uhorka ● Bravčový rezeň sikulský, 
knedľa ● Bageta s kuracím mä-
som.

Nedeľa
Polievka: furmanská, pečivo.
● Bravčový rezeň s pečeňou, ze-
miaky, uhorka ● Kuracie prsia 
orientálne, slovenská ryža, šalát ● 
Bageta Apetito.

Jedálny lístok
11. – 17. 11. 2019

Pondelok
Polievky: držková, špenátová so 
syrovými haluškami, pečivo.
● Hovädzie dusené, paradajková 
omáčka, knedľa ● Pečené kura-
cie stehno, zeleninová ryža, kom-
pót ● Lečo s klobásou, zemiaky ● 
Šalát švajčiarsky s tofu, pečivo ● 
Bravčové mäso dusené s kelom ● 
Rezancový nákyp s tvarohom a ja-
hodami ● Bageta syrová ● Mlieč-
ny balíček.

Utorok
Polievky: slovenská hubová, zele-
ninová so šunkou, pečivo.
● Vyprážaný morčací rezeň ovčiar-
sky, zemiaková kaša, šalát ● Brav-
čové mäso na paprike, cestovina 
● Pečená ryba, krúpy so zeleninou 
● Grécky šalát, pečivo ● Top šalát 
s kuracím mäsom, pečivo ● Kysnu-
tý koláč slivkový, kakao ● Bageta 
Gurmán ● Ovocný balíček.

Streda
Polievky: morčacia, paradajková, 
pečivo.
● Kuracie prsia na lesných hrí-
boch, ryža, šalát ● Pečený bôčik s 
plnkou, kapusta, knedľa ● Štefan-
ská sekaná pečienka, zemiakový 
prívarok, chlieb ● Pestrý cestovi-
nový šalát ● Zapekaný baklažán s 
hovädzím mäsom a zeleninou ● 
Šúľance so strúhankou ● Bageta 
moravská ● Mliečny balíček.

Štvrtok
Polievky: šošovicová s kyslou ka-
pustou, francúzska, pečivo.
● Bravčové stehno záhradnícke, 
tarhoňa, uhorka ● Hovädzia roš-
tenka na slanine, zemiaky, šalát 
● Restovaná kačacia pečeň, hráš-
ková ryža, cvikla ● Horehronský 
syrový šalát, pečivo ● Zapekané 
zemiaky s pórom ● Makový závin 
s jablkami, kakao ● Bageta s kura-
cím mäsom ● Ovocný balíček.

Piatok
Polievky: hŕstková, prešporská, 
pečivo.
● Hovädzí guláš maďarský, knedľa 
● Bravčový rezeň prírodný, ryža, 
šalát ● Vyprážaný syr s modrou 
plesňou, zemiaky, brusnicová 
omáčka ● Rančerský šalát, pečivo 
● Kuracie rezančeky, zelená fa-
zuľka s baby mrkvou ● Palacinky 
s džemom a čokoládou ● Bageta 
Apetito ● Mliečny balíček.

Sobota
Polievka: roľnícka, pečivo.
● Hovädzia pečienka milánska, 
cestovina ● Detvianska nátura, 
opekané zemiaky, uhorka.

Nedeľa
Polievka: terchovská, pečivo.
● Kuracie prsia na čínsky spôsob, 
ryža, šalát ● Bravčová pečienka 
sedliacka, červená kapusta, kned-
ľa.

z podkladov z internetu spracovala
P. Motyčková

Ilustračné foto: twitter.com

Dušičky a ich bohatá história

dušičky je spoločné ľudové pome-
novanie Sviatku všetkých svätých 
a Pamiatky zosnulých. Tieto sviat-
ky nielen u nás, ale aj v zahraničí, 
patria medzi jedny z najdôležitej-
ších. napriek tomu, že si na na-
šich zosnulých spomíname počas 
celého roka, v tieto dni je to o to 
intenzívnejšie. Ako cirkevná sláv-
nosť boli zavedené približne v 10. 
storočí, no ich história je ďaleko-
siahlejšia. 

Počas dušičiek oslavujeme dva 
sviatky. V jeden spomíname na 
všetkých svätých a ten druhý venu-
jeme všetkým zosnulým. V prípade 
toho prvého ide o kresťanskú tra-
díciu, ktorá bola pôvodne oslavo-
vaná v máji a veriaci si v tento deň 
pripomínali všetkých svätých, kto-
rým neboli venované počas roka 
samostatné dni. Spomínanie na 
všetkých zosnulých má už prame-
ne v pohanských zvykoch.

Dávne tradície a rituály
Oslavuje sa už od čias Keltov, 

ktorí kedysi na našom území žili. 
Tento sviatok však oslavovali úplne 
inak. Verili, že v noci z 31. októbra 
na 1. novembra sa definitívne kon-
čí leto. Pomocou obiet a rituálov 
vítali „nového vládcu“ Samhaina. 
Zapaľovali ohne v lese, aby sa ich 
blízki vedeli dostať späť domov. V 
túto noc sa napríklad mohli mŕtvi 
voľne pohybovať po svete a hľadať 
si svoje obete. Táto tradícia je veľ-
mi podobná aj dnešnému americ-

Cintorín v Šumiaci, rok 1956.                        Foto: FB – Horehronský etnografický kaleidoskop

kému sviatku Halloween. Do Spo-
jených štátov túto tradíciu priniesli 
írski a škótski prisťahovalci, ale až 
po roku 1845 – 1846 sa z neho 
stala celonárodná udalosť, ktorá 
je sprevádzaná veľkolepými výzdo-
bami, maskami a koledovaním za 
sladkosti. 

Keď sa na našom území usadili 
Slovania, verili, že každý zosnulý 
sa síce dostane do raja, no odtiaľ 
sa opäť môže vráti do pozemského 
sveta. Vrátiť sa ale mohla iba taká 
duša, ktorá spáchala samovraždu, 
utopila sa, alebo napríklad aj zo-
snulá žena v šestonedelí či nepo-
krstené dieťa. 

Počas týchto dní sa sústredi-
li na rôzne rituály, ktoré mu mali 
tieto prechody uľahčiť. Svoju úlo-
hu mala aj takzvaná „ochranná 
mágia“, ktorá mala pomáhať tým, 
ktorí prišli do kontaktu s mŕtvymi. 
Ak napríklad došlo k násilnej smrti, 
ľudia sa obávali, že im bude taká 
duša škodiť. 

Aj v našich končinách predkovia 
verili, že v túto noc vychádzajú zo-
snulí zo sveta mŕtvych. Vždy po ve-
čeri sa preto do ohňa hádzali kúsky 
jedla, aby sa skôr vykúpila ich duša 
a do lampy sa dávalo maslo na-
miesto oleja, aby si mohli potrieť 
ubolené rany. Pred ranným zvone-
ním sa však mŕtvi museli vrátiť do 
sveta, z ktorého prišli.

Zvykom napríklad aj bývalo, že 
gazdiné piekli koláče z bielej a tma-
vej múky. Tie prvé šli pre panstvo a 
druhé pre poddaných. V prvý deň 
sa robilo pečivo v tvare kríža, ktoré 
volali kosti svätých. Na pamiatku 

zosnulých robili zase koláč v tvare 
štvorca, ktorý sa plnil sladkými pln-
kami. Ten volali dušičky a rozdávali 
ho chudobným ľuďom po ceste do 
kostola a cintorína. 

Súčasnosť 
Už od nepamäti sa ľudia pocho-

vávali na posvätné miesto alebo v 
blízkosti cintorínov. Múry na cinto-
ríne jasne rozdeľovali svetský svet 
od toho pozemského a každý, kto 
tam vstúpil, sa mal správať úctivo. 
Pri odchádzaní si človek nesmel 
zabudnúť poriadne očistiť svoje 
topánky, aby si domov nepriniesol 
neželaného ducha. Návrat na dru-
hý svet bol tak komplikovanejší a 
blúdna duša mohla byť súčasťou 
života živých až do ich smrti. 

Dnes sa tieto sviatky oslavujú u 
nás a v okolitých krajinách identic-
kým spôsobom. Prichádzame na 
cintorín, navštívime hroby našich 
blízkych, zapaľujeme sviečky a pri-
nášame vence alebo kvety. Keď 
nemôžeme ísť k hrobu nejakého 
blízkeho, tak zapaľujeme sviečky 
aspoň pri centrálnom kríži, prípad-
ne aj doma vo večerných hodinách. 

Hroby sú bohato ozdobené živý-
mi či umelými kvetmi, vencami a 
rôznymi ďalšími dekoráciami. Ve-
černý pohľad na cintoríny vytvára 
svietiace scenérie. 

Kedysi sa k tomu pristupovalo 
omnoho skromnejšie. Hroby boli 
zdobené ihličnatou čečinou a ruč-
ne vyrábanými kvietkami či ven-
cami. Kvety vyrábali z krepového 
papiera, pričom farbu volili podľa 
veku pochovaného.
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Spomienky 

„Sú ľudia, ktorí pre nás v živote 
znamenajú viac, ako tí ostatní. O 
to ťažšie je naučiť sa bez nich žiť.“
Dňa 17. októbra sme si pripome-
nuli smutné piate výročie odvte-
dy, ako nás opustila naša drahá 
mama, stará a prastará mama

Marta KAzároVá z dolnej lehoty.
S láskou a úctou spomínajú dcéry, 

zaťovia, vnúčatá a pravnúčatá
...

Dňa 3. novembra uplynulo dvad-
sať rokov odvtedy, čo nás navž-
dy opustil náš milovaný manžel, 
otec a kolega

ing. roman WeiSenPAcHer 
z Podbrezovej – Štiavničky.

Kto ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku.
Smútiaca rodina

...
Dňa 4. novembra si pripomenie-
me nedožitých 95 rokov nášho 
manžela, otca a starého otca

Jozefa FloSníKA z brezna. 
S láskou a úctou spomína rodina

...
Dňa 9. novembra uplynie päť ro-
kov odvtedy, čo nás navždy opus-
til náš milovaný otec, starý otec 
a svokor

Július KÚTH 
z Podbrezovej – Kolkárne.

S láskou a úctou spomínajú dcéry, 
nevesta a vnúčatá s rodinami

Úspech nie je konečný... (dokončenie v tajničke).

Poďakovania
Ďakujeme všetkým, ktorí sa zú-
častnili na poslednej rozlúčke s 
naším milovaným manželom, ot-
com, starým otcom a prastarým 
otcom

Milanom HAViAroM 
z nemeckej,

ktorý nás navždy opustil dňa 25. 
septembra vo veku 74 rokov.
Úprimne ďakujeme všetkým zúčastneným za 
kvetinové dary a prejavy sústrasti.

Smútiaca rodina
...

„Mal som vás všetkých rád, tak 
dobre sa tu majte, ja tíško od-
chádzam, v dobrom spomínajte.“
Ďakujeme všetkým, ktorí sa zú-
častnili na poslednej rozlúčke s 
naším milovaným bratom, ujom 
a príbuzným

Jánom MicHAlčíKoM 
z Predajnej,

ktorý nás navždy opustil dňa 22. októbra vo veku 
69 rokov.
Úprimne ďakujeme všetkým zúčastneným za 
kvetinové dary a prejavy sústrasti. Za dôstojnú 
rozlúčku ďakujeme aj Dychovej hudbe Železiarní 
Podbrezová.

Smútiaca rodina

Zľava: Ing. Ivan Trajteľ, Miroslav Viazanko a PaedDr. Michal Budovec. Foto: I. Kardhordová

Železiari privítali v rámci 14. kola druhej futbalovej ligy v zelpo aré-
ne MŠK Púchov. zápas proti Púchovu mal prívlastok rozlúčkový, a to 
hneď dvakrát. Pre našich chlapcov to bol posledný domáci ligový zá-
pas v jesennej časti sezóny. Pre jedného hráča to však bola rozlúčka 
s profesionálnou futbalovou kariérou.

Miroslav Viazanko prestúpil do FK Železiarne Podbrezová 30. sep-
tembra 2015. V našom drese nastúpil v 108 zápasoch, v ktorých stre-
lil 9 gólov a na ďalších 13 gólov prihral. V najvyššej slovenskej súťaži 
odohral celkovo v dresoch Košíc a Podbrezovej 291 zápasov, v ktorých 
skóroval 30 krát. V aktuálnom ročníku druhej ligy nastúpil v siedmich 
zápasoch, v ktorých odohral 630 minút, strelil jeden gól (v zápase s 
Trebišovom) a mal jednu asistenciu. 

Žiaľ, pre pretrvávajúce zdravotné problémy sa rozhodla naša dlho-
ročná opora ukončiť svoju bohatú futbalovú kariéru. Mirovi, ktorý si 
získal srdcia fanúšikov a zamestnancov klubu nielen výkonmi na ihris-
ku, ale najmä svojím ľudským a priateľským správaním, ďakujeme za 
odvedené služby v podbrezovských farbách a v súkromnom živote mu 
prajeme veľa zdravia a úspechov.

Miroslav Viazanko 
ukončil svoju kariéru

Ján Straka

Pozývame vás
- na filmový a hudobný festival o horách s názvom 
Ďumbierfest 2019, ktorý sa uskutoční v dňoch 14. – 16. 
novembra. Na programe budú tri večery plné inšpira-
tívnych príbehov z hôr so zaujímavými hosťami. Festival 
bude prebiehať v Metskom dome kultúry v Brezne, v 
Bombure a filmy budú premietané v Kine Mostár.



PODBREZOVAN
DVOJTÝŽDENNÍK ŽELEZIARNÍ PODBREZOVÁ a.s.

ZALOŽENÝ V ROKU 1930

www.PodbrezoVAn.SKstrana    |  číslo  22/20198

Podbrezovan – vydáva akciová spoločnosť Železiarne Podbrezová. Vychádza v párnych týždňoch v piatok. Uzávierka aktualít v párnom týždni v pondelok. Šéfredaktorka: Mgr. Petra Motyčková, redaktor: Mgr. Tomáš Kubej. Redakčná 
rada – predseda: Ing. Martin Domovec, členovia: Ing. Alena Kvačkajová, Ing. Pavol Kühnel, Ing. Soňa Roštárová, Ing. Ľuboš Ďurinďák, PaedDr. Katarína Zingorová, Ing. Pavel Valent, Ing. Miroslav Zázrivec, Ing. Tomáš Bevilaqua. Redakcia 
a administratíva: Železiarne Podbrezová a.s., Kolkáreň 35, 976 81 Podbrezová, telefón: 048 645 2711, 2714, fax: 048 645 2713, e-mail: noviny@zelpo.sk, www.zelpo.sk. Tlač: HLP grafik, s.r.o., evidenčné číslo: 15/1994. ISSN: 2453 - 7381

Siedme domáce víťazstvo, vonku sme opäť neuspeli
z podkladov zpfutbal.sk spracoval T. Kubej

FK Železiarne Podbrezo-
vá – MŠK Púchov 

5:2 (2:2)
Góly: 1. Pribula, 30. Galčík, 51. Gal-
čík, 59. Šulc, 88. Pribula (11 m) – 
14. Holiš, 34. Krčula.

V 14. kole sme privítali v domá-
cej Zelpo aréne futbalistov Púcho-
va. Zápas sme začali fantasticky. Už 
v úvodnej minúte sa po chybe v ro-
zohrávke hostí spoza pokutového 
územia presadil prízemnou strelou 
Pribula. V 4. minúte už mohlo byť 
2:0, keď Šulc skvele vypichol loptu 
hosťujúcemu brankárovi, no opus-
tenú bránu netrafil. O dve minúty 
neskôr po skvelej spolupráci Šul-
ca a Trapanovského mieril druhý 
menovaný len do bočnej siete. V 
8. minúte prišla ďalšia skvelá ak-
cia našich hráčov, prízemný center 
Galčíka však nenašiel adresáta. V 
10. minúte sa prvýkrát pripome-
nuli hráči Púchova. V pokutovom 
území vyhral hlavičkový súboj 

hosťujúci Holiš, no jeho hlavičku 
fantasticky vyrazil Macej. V 14. 
minúte hostia odpovedali na náš 
tlak vyrovnávajúcim gólom, keď 
prvý pokus hosťujúceho hráča ešte 
Macej stihol na bránkovej čiare 
vyraziť, no z následnej dorážky sa 
presadil Holiš. V 30. minúte prišla 
gólová odpoveď Podbrezovej, keď 
z veľkého uhla prekvapil hosťujú-
ceho brankára prudkou a presnou 
strelou Galčík. O štyri minúty však 
hostia opäť vyrovnali. Zvnútra po-
kutového územia sa krásnou stre-
lou presadil Krčula. Do šatní sa tak 
odchádzalo za nerozhodného sta-
vu 2:2. 

Už po šiestich minútach dru-
hého polčasu videli diváci tretí 
gól Podbrezovej, keď center Tra-
panovskeho zakončil volejom od 
zeme už dvojgólový Galčík. V 54. 
minúte to opäť skúšal aktívny Tra-
panovski, mieril však len do bočnej 
siete. O minútu na to prišla krás-
na akcia „železiarov“, keď po osi 
Šulc – Galčík – Pribula mieril náš 
kapitán mimo. V 59. minúte sme 

pridali štvrtý gól. Výbornú indivi-
duálnu akciu Galčíka zakončil do 
opustenej brány Šulc. V 65. minúte 
pokračoval vo svojom skvelom vý-
kone Galčík, jeho technická strela 
však nebola presná. V 69. minúte 
sa prvýkrát v druhom polčase pri-
pomenuli hostia, Pilátovu hlavičku 
efektne kryl Macej. V 82. minúte 
to spoza šestnástky skúšal Martin-
ko, s jeho strelou ale Macej nemal 
problémy. V 88. minúte vybojoval 
pokutový kop výborne hrajúci Gal-
čík, ktorý následne premenil Pribu-
la a pridal svoj druhý gól v zápase. 
Do konca stretnutia sa už nič pod-
statné neudialo a zaknihovali sme 
si tak siedme víťazstvo v sezóne.
Jozef Mores, tréner Podbrezovej: 
„Myslím si, že tento zápas priniesol 
všetko to, čo kvalitný druholigový 
zápas má priniesť. Priniesol množ-
stvo útočných akcií a množstvo 
gólov. Som veľmi rád, že sa naša 
efektivita oproti minulým zápasom 
zlepšila. V druhom polčase sme 
tento zápas dokázali zlomiť proti 
súperovi, ktorý bol aktívny, útoč-
ný a dokázal na naše góly v prvom 
polčase odpovedať. V druhom pol-
čase sme zvýšili aktivitu, myslím si, 
že aj herná stránka bola na našej 
strane. Tešíme sa z týchto troch bo-
dov. Každopádne nás teraz čakajú  
zápasy na ihriskách súperov. Vonku 
sme nezískali ešte ani bod, takže sa 
teraz potrebujeme dobre pripraviť 
na tieto zápasy a uvidíme, ako to 
dopadne.“
FK Železiarne Podbrezová: Macej 
– Mizerák, Otrísal, Hric, Chvátal, 
Ďatko, Špyrka, Pribula (89. Pasto-
rek), Galčík, Trapanovski (83. Mej-
ri), Šulc.
MŠK Púchov: Strelčík – Riška, Ozi-
mý, Lacko, Michlík (64. Mráz), Kr-
čula, Pilát (75. Martinko), Pišoja, 
Machara, Holiš (57. Munyorove), 
Martinček.

Mgr. Peter Kazár

Slovenský pohár v letnom biatlone pozná najlepších

Lukáš Ottinger nenašiel v letnej sezóne premožiteľa a suverénne ovládol kategóriu juniorov od 20 do 22 rokov

Aktuálne náš najlepší strelec Martin Pribula dal Púchovu dva góly.     Foto: I. Kardhordová

ŠK Slovan Bratislava „B“ 
– FK Železiarne Podbre-

zová 2:0 (1:0)
Góly: 36. Pauschek, 90. Hubert.

Pätnáste kolo prinieslo zápas 
našich futbalistov s rezervou bra-
tislavského Slovana. V zaujímavom 
zápase bolo veľmi dôležité, kto dá 
prvý gól. V 36. minúte sa to poda-
rilo slovanistom. Center zo štan-
dardnej situácie preletel na zadnú 
žrď, Martin Hubert sklepol loptu 
na päťku a Lukáš Pauschek akro-
baticky poslal belasých do vedenia.

Našim futbalistom sa gól streliť 
nepodarilo a hráči Slovana „B“ si 
svoj náskok postrážili. V poslednej 
minúte ešte kapitán Martin Hubert 
upravil konečné skóre na 2:0. Tes-
ne predtým dostal po druhej žltej 
červenú kartu náš hráč Erik Otrísal. 

Ani v piatom zápase na ihrisku 
súpera sa nám teda bodovať nepo-
darilo. Všetkých 21 bodov sme za-
tiaľ získali len za víťazstva v domá-
com prostredí. Do konca jesennej 
časti nám ostávajú ešte dva zápasy 

Sezóna Slovenského pohára v 
letnom biatlone pozostávala tra-
dične zo štyroch dvojdňových 
kôl, počas ktorých sa uskutočnilo 
osem individuálnych štartov, vrá-
tane troch disciplín Majstrovstiev 

Slovenska.
Všetky výkony športovcov boli, 

okrem poradia a výsledného času 
v cieli, ohodnotené aj príslušným 
počtom bodov. Čas víťaza každej 
vekovej kategórie mal hodnotu 
100 bodov a body v poradí ďalších 
pretekárov sa vypočítavali podľa 

percentuálneho vyjadrenia časo-
vého odstupu na víťaza. Do celko-
vého vyhodnotenia sa započítavalo 
päť najlepších výsledkov. Po skon-
čení každej sezóny vyhodnocuje 
Slovenský zväz biatlonu víťazov v 
jednotlivých vekových kategóriách 
a kluby, ktoré nazbierali najvyšší 

súčet bodov v žiackych, mládežníc-
kych a seniorských kategóriách. 

Do hodnotenia boli započítava-
né výsledky z týchto pretekov: 1. 
kolo Viessmann pohár v letnom 
biatlone v Osrblí (8. – 
9. jún), 2. kolo Viess-
mann pohár v letnom 
biatlone v Revúcej 
(29. – 30. jún), 3. kolo 
+ M-SR Viessmann 
pohár v letnom biat-
lone v Predajnej (7. 
– 8. september) a 4. 
kolo M-SR Viessmann 
pohár v letnom biat-
lone vo Vyhniach (14. – 15. sep-
tember).

S výsledkami sme spokojní, už 
druhý rok sme sa stali najúspeš-
nejším mládežníckym klubom na 
Slovensku. S plným možným bo-
dovým ziskom 500 bodov vo svo-
jich kategóriách zvíťazili Kristína 
Makovínyová, Ema Kapustová a 
Lukáš Ottinger. Takmer plný počet 
bodov získala víťazka v juniorkách 
Mária Remeňová 499,90 bodu 
a tiež druhá Zuzana Remeňová 
494,20 bodu. Do tretieho miesta 
sa v dorastencoch umiestnil aj Ma-
tej Vránsky, ktorý nazbieral 477,89 
bodu. Darilo sa aj ďalším dvom čle-
nom Centra talentovanej mládeže 
Podbrezová, keď Damián Cesnek 
zvíťazil v dorastencoch od 17 do 
19 rokov so ziskom 496,30 bodu a 
Sebastián Ilavský získal v kategó-

rii 16-ročných dorastencov tretie 
miesto so ziskom 483,47 bodu. Na 
celkovom víťazstve nášho klubu sa 
podieľali aj ďalší športovci oddielu 
biatlonu a všetci členovia realizač-

ného tímu. V závere 
chcem za športové 
zázemie a podporu 
poďakovať najmä klu-
bu ŠK Železiarne Pod-
brezová a spoločnosti 
Železiarne Podbrezo-
vá, a.s.
celkové poradie 
Viessmann pohára v 
letnom biatlone za 

rok 2019: 
dorastenky 16 r.: Kristína Makoví-
nyová 1. miesto.
dorastenci 17-19 r.: Matej Vránsky 
3. miesto, Radovan Floch 10. mies-
to, Adam Koštial 12. miesto, Filip 
Bury 17. miesto. 
dorastenky 17-19 r.: Ema Kapus-
tová 1. miesto, Sára Pacerová 8. 
miesto, Anežka Smarkoňová 12. 
miesto, Eliška Smarkoňová 19. 
miesto. 
Juniori 20-22 r.: Lukáš Ottinger 1. 
miesto. 
Juniorky 20-22 r.: Mária Remeňo-
vá 1. miesto, Zuzana Remeňová 2. 
miesto. 
ŠK Železiarne Podbrezová: 1. 
miesto v mládežníckych kategó-
riách (dorastenecké a juniorské 
kategórie) a 7. miesto v celkovom 
hodnotení klubov.

Radosť našich futbalistov po góle do siete Púchova objektívom I. Kardhordovej

na ihriskách súperov – v Košiciach 
a Poprade.
Jozef Mores, tréner Podbrezovej: 
„Prespali sme prvý polčas. Súper 
hral dôrazne, tvrdo, v osobných 
súbojoch išiel na hrane, mali sme 
s tým problém. Nedokázali sme sa 
presadiť po krajoch, ani v súpe-
rovej šestnástke. O našej pasivite 
svedčí aj fakt, že sme si v prvom 
polčase nevypracovali žiadnu šan-
cu. V druhom polčase sme sa začali 
presadzovať po krajoch, dokázali 
zakombinovať, zatlačiť súpera hlb-
šie do jeho obrannej zóny, ale re-
alizácia našej finálnej fázy nemala 
správne parametre.“
ŠK Slovan bratislava „b“: Ružin-
ský – Pauschek, Čikoš, Guzmics, 
Kozlovský. Hubert, Habodasz (69. 
Borovský), Jackuliak, Mašulovič, 
Potoma, (59. Haramia), Tzovaras 
(59. Schlossár).
FK Železiarne Podbrezová: Macej 
– Mizerák (26. Kováčik), Otrísal, 
Hric, Chvátal, Ďatko, Špyrka, Pribu-
la (73. Pastorek), Galčík (78. Von-
dryska), Trapanovski, Šulc.


