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Naša škola nadpriemerne vyhovuje podmienkam pre pôsobenie ako COVP a daný certifikát sme získali na dobu neurčitú

Úspešný štart žien aj mužov v Lige majstrov

dokončenie na strane 8

Centrum odborného vzdelávania a prípravy 
pre hutníctvo, strojárstvo a elektrotechniku

Mgr. Jozef Zákalický
hlavný majster SSOŠH ŽP

Hlavným cieľom Centra odborné-
ho vzdelávania a prípravy (COVP) 
je poskytovanie vedomostí a 
zručností pre žiakov školy v pro-
filových predmetoch štúdia, po-
skytovanie nových vedomostí a 
zručností pre žiakov, vyhľadávanie 
talentovaných a nadaných žiakov, 
motivácia štúdia na škole pre žia-
kov, vzdelávanie učiteľov školy, 
ale aj učiteľov z iných škôl, no a v 
neposlednom rade vzdelávanie za-
mestnancov firiem.

Uplynulo už päť rokov, ako naša 
škola získala certifikát pôsobiť v 
rámci Slovenska ako COVP. Po uply-
nutí tejto doby sa platnosť certifi-
kátu pôsobiť ako COVP skončila, a 
preto sme znovu požiadali o vyko-
nanie auditu pre spätné získanie 
platnosti daného osvedčenia.

Na základe našej žiadosti odbor-
ná komisia z Asociácie priemysel-
ných zväzov vykonala audit na legis-
latívu a dokumentáciu COVP. Medzi 
hodnotiace štandardy  patrilo aj 
posúdenie poskytovania odborné-
ho vzdelávania a prípravy, vybave-
nosť pre daný odbor, partnerská  
činnosť, kvalita výučby (pozitívne 
hodnotenie štátnej školskej inšpek-
cie, kladné referencie zriaďovateľa, 
schopnosť implementovať novinky 

z praxe do vzdelávacieho programu 
školy, vysoká odbornosť a kvalifiko-
vanosť pedagogických zamestnan-
cov), motivácia žiakov základných 
škôl, stredných odborných škôl a 
ich nábor, praktické vyučovanie žia-
kov, ďalšie vzdelávanie, maturitné 
skúšky, záverečné skúšky a marke-
ting.

Komisia pri záverečnom hodno-
tení školy dospela k jednoznačné-

mu záveru, že škola nadpriemerne 
vyhovuje podmienkam pre pôso-
benie ako COVP a daný certifikát 
sme získali na dobu neurčitú. Aj to 
svedčí o výbornej spolupráci vede-
nia školy so zriaďovateľom školy 
Železiarne Podbrezová a.s., ako aj o 
neustálej chuti pracovať na vytvá-
raní čo najlepších podmienok pre 
štúdium našich žiakov a vytváraní 
si dobrého mena školy v rámci Slo-

venska. O tom, že to nie je jedno-
duché svedčí aj fakt, že daný certi-
fikát má len 25 škôl.

Veríme, že vytváraním podmie-
nok na štúdium pre našich žiakov 
prinesieme kvalitu do odborného 
vzdelávania a prípravy pre výkon 
povolania, ktorý je kľúčovým fakto-
rom pre uplatnenie sa absolventov 
v praxi u nášho zriaďovateľa Žele-
ziarne Podbrezová a.s.

Nástup kolkárok ŠK Železiarne Podbrezová na domáci zápas Ligy majstrov proti hráčkam maďarského tímu Rákoshegyi VSE

Predposledný novembrový víkend, 
ale aj celý týždeň, bol ovplyvnený 
prípravami na prvé kolo Ligy maj-

strov. Naši kolkári aj kolkárky odo-
hrali svoje úvodné zápasy nového 
ročníka na domácich dráhach.

Ako prvé vstúpili do Ligy majstrov 
naše dievčatá. A to bez rešpektu a 

rázne. V Podbrezovej sme privíta-
li hráčky maďarského Rákoshegyi 
VSE. Do prvej trojice sme postavili 
Skalošovú, Poliakovú a Machálko-
vú. Dominika Skalošová vybehla na 

Csongrádi vo veľkom štýle – prvá 
dráha 179. Maďarka si nedokázala 
nájsť spôsob, ako sa vrátiť do hry. 
Poliaková si s prehľadom postrážila 
Fekete. Patrícia Machálková prvé 
dve dráhy (283) nestačila na Simon 
(311), no potom sa do nej zahryzla a 
druhý „polčas“ udávala tempo. Do-
konca stiahla aj náskok Maďarky, no 
drobné smolné chvíľky znamenali 
jediný bod v prospech hostí. Naša 
druhá trojica potom rozpútala na 
tribúnach hotový uragán. Michaela 
Ďuricová (615) úplne vygumovala 
maďarskú reprezentantku Sajer-
man (540) a bola zároveň najlepšou 
hráčkou zápasu s krásnou dorážkou 
233. Jankovičová (578) v druhej 
šesťdesiatke otočila svoj duel s Bo-
goly (557). Vávrovej súperka, ďalšia 
reprezentantka, Rósza–Drajkó (546) 
nemala svoj deň. Vladimíra Vávrová 
tak po dvoch prakticky remízových 
dráhach zaútočila a hlavne skvelou

Ing. Pavol Kühnel
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Odbor zásobovanie

Plynulé zásobovanie základný-
mi materiálmi bolo zabezpe-
čené takmer bezproblémovo. 
Základné vstupy objednávame 
kvartálnymi objednávkami a 
väčšinou s dlhodobými a spo-
ľahlivými dodávateľmi. Najhlav-
nejšie vstupy pre prevádzka-
reň valcovňa bezšvíkových rúr 
– tŕňové tyče a prevádzkareň 
oceliareň – elektródy máme za-
bezpečené ročnými, respektíve 
päťročnými zmluvami. Dodávky 
šrotu máme taktiež spoľahlivo 
zaistené našimi dcérskymi spo-
ločnosťami.

Z kolkárskych dráh

Deviate kolo interligy odohrali 
naši hráči v Brne – Husoviciach 
a domácim kolkárom pridelili 
ďalšieho kanára s rozdielom 
295 kolkov. K tomu pridali aj 
nový rekord kolkárne, ktorý 
opravili o deväť kolkov na 3729. 
Najlepším naším hráčom bol 
opäť Daniel Tepša – 657, na-
ďalej je aj najlepším v tabuľke 
jednotlivcov interligy.

Posledný zápas 
jesennej časti

V dohrávke 13. kola druhej fut-
balovej ligy sme cestovali do 
Ružomberka. Bol to posledný 
zápas jesennej časti pred zim-
nou prestávkou. Prvá vážnejšia 
šanca prišla v 19. minúte, keď 
náš Špyrka preveril domáce-
ho brankára Krajčírika. Vzápätí 
na druhej strane Macej vyrazil 
Brenkusovu strelu z uhla pred 
Novotného.

Skvelý tím na FMMR

Na slávnostnej udalosti – plese 
Fakulty materiálov, metalurgie 
a recyklácie spojenej s tra-
dičnou hutníckou slávnosťou 
Šachťákom, ktorá sa uskutoč-
nila 8. novembra v Dome ume-
nia v Košiciach, sa zišli študen-
ti, absolventi, zamestnanci aj 
predstavitelia vzdelávacích, 
vedecko-výskumných organi-
zácií zo Slovenska a zahraničia. 
Slávnosť svojím príhovorom ot-
vorila dekanka FMMR doc. Ing. 
Iveta Vasková, PhD.

Jesenná údržba na 
hrade Ľupča

Areál hradu Ľupča navštevuje 
z roka na rok vyšší počet tu-
ristov. Štatistické ukazovatele 
návštevnosti sú prekonávané 
pravidelne už niekoľko rokov. 
Napríklad počas tohtoročnej 
letnej sezóny (júl – august) si 
hrad prezrelo 14 192 návštev-
níkov, čo je zhruba o 2 000 viac 
ako v roku 2018. Vysoký počet 
návštevníkov sa odzrkadľuje na 
technickom degradovaní naj-
viac exponovaných častí hrad-
ného areálu.

čítajte na strane 3

Železiarne Podbrezová

FMMR TUKE
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J e s e n n á  ú d r ž b a  n a  h r a d e  Ľ u p č a
Mgr. Vladimír Homola 
kastelán hradu Ľupča

areál hradu Ľupča navštevuje z 
roka na rok vyšší počet turistov. 
Štatistické ukazovatele návštev-
nosti sú prekonávané pravidel-
ne už niekoľko rokov. Napríklad 
počas tohtoročnej letnej sezóny 
(júl – august) si hrad prezrelo 14 
192 návštevníkov, čo je zhruba o 
2 000 viac ako v roku 2018. 

Vysoký počet návštevníkov sa 
odzrkadľuje na technickom de-
gradovaní najviac exponovaných 
častí hradného areálu. Najväčšej 
záťaži je vystavovaná prístupová 
cesta, ktorej stav je zhoršovaný 
aj v dôsledku prívalových dažďov 
a v období zimnej údržby. Pre 
zachovanie bezproblémového 
prístupu na hrad prevádzkareň 
doprava pristúpila k oprave via-
cerých výtlkov prostredníctvom 

asfaltových výplní. 
Realizovaný bol aj výkop exis-

tujúcej priekopy na odvod prí-
valovej vody strojom Komatsu. 
Týmto spôsobom sa predíde ste-
kaniu vody na cestu a jej mrznu-
tiu, rozrúšaniu a tvoreniu ľadu v 
zimnom období, čo ohrozovalo 
bezpečnosť dopravnej prevádz-
ky. 

Po letnej sezóne sme sa pustili 
aj do kompletnej výmeny dreve-
nej ochodze, ktorá sa nachádza v 
severnej polkruhovej bašte. Stav 
konštrukčných prvkov na ocho-
dze nebol dobrý. Drevo sa na 
viacerých miestach mrvilo, bola 
ohrozená statika, a tým aj bez-
pečnosť okoloidúcich. 

Prostredníctvom spoločnosti 
Sunik bola vykoná kompletná de-
montáž starých opotrebovaných 
častí, hydroizolačná injektáž 

Oprava prístupovej cesty

Ochodza v severnej polkruhovej bašte

káps na nosné trámy, ich ople-
chovanie meďou a remeselným 
spôsobom zrealizovaná výmena 
schodov a pochôdznych plôch 
so zábradliami. Kvalitná tesárska 
práca tak znova umožnila prístup 
k renovovaným strieľňam, ktoré 
sú živím dôkazom fortifikačného 
systému Ľupčianskeho hradu. 

Do príchodu zimy bude v hra-
de prebiehať pravidelná jesenná 
údržba, prostredníctvom ktorej 

sa vyčistia dažďové žľaby od lís-
tia, prekontroluje sa interiér a 
zazimujú objekty, ktorých pre-
vádzka nie je v zime potrebná. 

Napriek jesennému obdobiu 
záujem o hrad neutícha, čo sa 
najviac premieta do množstva 
realizovaných prehliadok pre 
školy, teambuildingy a najmä zá-
ujmu o svadobné fotografovanie 
v reprezentačných priestoroch, 
ktoré na okolí nemajú páru.

Klub 500 oceňuje postoj poslan-
cov Národnej rady Slovenskej re-
publiky (Nr Sr), ktorí sa rozhodli 
podporiť výstavbu podnikových 
nájomných bytov a posunúť ná-
vrh do druhého čítania. Podľa 
návrhu by zamestnávatelia mohli 
stavať podnikové byty, ktoré by 
prideľovali svojim zamestnan-
com a ich rodinám. Pomôže to 
vyriešiť problém s nedostatkom 
kvalifikovanej sily v regiónoch a 
podporí zamestnanosť. 

Slovensko trpí akútnym nedos-
tatkom dostupného nájomného 
bývania v regiónoch. Ak si chcú 
priemyselné podniky udržať pra-
covnú silu v regiónoch, sú pri-
nútené k výstavbe podnikových 
nájomných bytov, aj keď to nie je 
predmetom ich podnikania. Za-

mestnávatelia teda oceňujú, že 
podľa spomínaného návrhu záko-
na by na podnikový nájomný byt 
mohli mať nárok zamestnanci bez 
rozdielu výšky príjmu a poskytnu-
tie nájomného bývania nebude 
považované za nepeňažný príjem 
zamestnanca.

„Ak však má byť návrh účinný, 
je nevyhnutné upraviť aj existu-
júce zákonné obmedzenie, na zá-
klade ktorého si podnikateľ môže 
uplatniť výšku daňových odpisov 
len do výšky príjmov z prenájmu. 
To v praxi znamená, že podnika-
telia budú motivovaní poskytovať 
zamestnancom nájomné byty za 
zvýhodnené nájomné (zamest-
nancom sa to nezapočíta ako ne-
daňový príjem). Bez tejto úpravy 
by nezískali žiadnu výhodu, nakoľ-
ko by si v nákladoch mohli uplat-
niť len minimálne odpisy (nie tie 
navrhované),“ dodáva Tibor Gre-
gor, výkonný riaditeľ Klubu 500.

Naša krajina má zavedený sys-
tém budovania nájomných bytov, 
financie však môžu získať predo-
všetkým obce a mestá, čo považu-

jeme z pohľadu priemyslu za dis-
kriminačné. Chceme zdôrazniť, že 
nemožnosť výstavby podnikových 
nájomných bytov je diskriminačná 
práve v čase, keď bojujeme o kon-
kurencieschopnosť slovenského 
priemyslu. Návrh, ktorý prešiel do 
druhého čítania, z nášho pohľadu 
aspoň čiastočne motivuje podni-
kateľské subjekty, ktoré majú na 
to financie, aby budovali a posky-
tovali nájomné byty pre svojich 
pracovníkov.

„Dovoľujeme si upozorniť po-
slancov NR SR, že v minulosti 
stredné a veľké podniky mali pod-
nikové byty, ktoré však museli zo 
zákona odpredať nájomcom za 
nízku hodnotu. Hodnotíme ako 
nesprávne, ak štát v otázke ná-

Zdroj: Klub 500

Klub 500 vyzýva všetkých poslancov a politické strany, 
aby podporili výstavbu podnikových nájomných bytov

jomného bývania verí obciam a 
mestám, no na druhej strane ne-
dôveruje zamestnávateľom, ktorí 
napĺňajú štátny rozpočet. Máme 
preto za to, že by poslanci NR SR 
mali schváliť predložený návrh, 
ktorý sleduje verejný záujem (aby 
mali ľudia kde bývať), ale je aj 
prostriedkom na znižovanie regi-
onálnych rozdielov či riešení ne-
dostatku pracovných síl,“ vysvet-
ľuje, Tibor Gregor.

Klub 500 verí, že návrh nájde 
podporu naprieč politickým spek-
trom a vyzýva politické strany a 
poslancov, aby výstavbu podniko-
vých nájomných bytov podporili 
aj v druhom čítaní počas novem-
brovej schôdze parlamentu.

Železiarne Podbrezová ponúkajú nájomné byty svojim zamestnancom, ako jedna z mála firiem na Slovensku. Na snímke A. Nociarovej 
zrekonštruovaný bytový dom na Piesku, ktorý sa nachádza v blízkosti nového závodu ŽP a.s.

O z n a m
Žiadame všetkých zamestnan-
cov ŽP a.s., ktorí k 1. januáru 
2020 menia zdravotnú pois-
ťovňu, aby túto skutočnosť čo 
najskôr oznámili odboru per-
sonalistiky a miezd, respektíve 
príslušnej mzdovej učtárni. 

V súlade s článkom 5 ods. 5 
Pracovného poriadku ŽP a.s. sú 
všetci zamestnanci ŽP a.s. po-
vinní nahlásiť túto zmenu naj-
neskôr do piatich kalendárnych 
dní.

Odbor personalistiky a miezd

Bytový dom Podbrezovan na sídlisku Kolkáreň v Podbrezovej bol zrekonštruovaný v roku 
2017 výlučne z finančných prostriedkov ŽP a.s. K dispozícii je osemnásť nájomných bytov 
pre zamestnancov ŽP a.s. a dcérskych spoločností.         Foto: A. Nociarová
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V novom roku bude prioritou presťahovanie skladu
do novovybudovaných priestorov

P. Motyčková
noviny@zelpo.sk

S Ing. Františkom Schoberom, vedúcim odboru zásobovania

Plynulý chod Železiarní Podbrezo-
vá si vyžaduje bezchybný systém v 
zásobovaní. ako sa vám darilo od 
začiatku roka?

- Plynulé zásobo-
vanie základnými 
materiálmi bolo za-
bezpečené takmer 
bezproblémovo. Zá-
kladné vstupy objed-
návame kvartálnymi 
objednávkami a väč-
šinou s dlhodobými 
a spoľahlivými dodá-
vateľmi. Najhlavnej-
šie vstupy pre pre-
vádzkareň valcovňa 
bezšvíkových rúr – tŕňové tyče a 
prevádzkareň oceliareň – elektró-
dy máme zabezpečené ročnými, 
respektíve päťročnými zmluvami. 
Dodávky šrotu máme taktiež spo-
ľahlivo zaistené našimi dcérskymi 

spoločnosťami ŽP EKO QELET a 
KBZ. Aj ich zásluhou máme stále 
dostatočné zásoby šrotu. 

Menšie problémy vznikli pri do-
dávkach náhradných dielov s dlh-
šou dobou dodania. Po urgenciách 

sa nám podarilo tieto 
problémy vyriešiť, 
ale častokrát to bolo 
o dobrých vzťahoch 
s dodávateľmi, ktorí 
uprednostnili našu 
objednávku pred iný-
mi. 

Horšia situácia 
nastala, keď pracov-
níčky v sklade náh-
radných dielov zistili, 
že sa v ňom dvíha 
podlaha. Vedenie Že-

leziarní Podbrezová urýchlene roz-
hodlo, že sklad vysťahujeme, urobí 
sa nová podlaha a zakúpia nové 
zakladače. Akcia bola zvládnutá v 
rýchlom tempe za pol roka. Poďa-
kovanie patrí skladníčkam za vysťa-

hovanie skladu a pracovníkom in-
vestičného oddelenia za zvládnutie 
výstavby prakticky nového skladu. 

blíži sa záver roka, čím žijete v zá-
sobovaní v týchto dňoch?

- Rovnako ako aj v minulosti, aj 
teraz na konci roka sú realizované 
opravy výrobných zariadení. Spolu 
s prevádzkarňou centrálna údržba 
sme sa museli vysporiadať s posu-
nutím opravy vo valcovni rúr, a tým 
aj skoršími dodávkami materiálov 
na opravu. Úlohu sme zvládli a už 
sme vyskúšali aj skladovanie tých-
to dodávok v novom sklade, z kto-
rého mohli byť rýchlo presunuté 
na miesto opravy. 

V súčasnosti pracujeme spolu 
so ŽP Informatika na zosynchro-
nizovaní počítačových systémov 
odboru zásobovania a firmami 
Jungheinrich – regálové zakladače 
a SysTech-Group – skriňové zakla-
dače. 

Pri reálnom uskladňovaní mate-

riálov sa nám občas vyskytne ne-
jaký problém, ktorý nás zabrzdí a 
vyžaduje konzultáciu. Verím však, 
že problémy 
už nebudú a 
od budúce-
ho mesiaca 
z m e n í m e 
celú logistiku 
zásobovania. 
V rámci tej-
to zmeny sa 
centrálny prí-
jem presťa-
huje do nové-
ho skladu. 

Čo bude 
vašou pri-
oritou v na-
sledujúcom 
kalendárnom 
roku?

- Jednoznačne postupné presťa-
hovanie skladu naspäť do novo-
vybudovaných priestorov. Tento 

proces je oveľa náročnejší ako pre-
došlé vysťahovanie. Pracovníčky 
si musia zvyknúť na nový systém, 

musia sa naučiť 
obsluhovať vy-
sokozdvižné vo-
zíky a skriňové 
zakladače za pl-
nej prevádzky. 
Pritom je dôle-
žité, aby praco-
vali bezchybne, 
lebo materiál 
bude uložený 
v debničkách 
a nebude ho 
možné nájsť 
p re h ľ a d a n í m 
políc a naprave-
ním chyby. Zá-
roveň v novom 
sklade vznikne 
aj nový centrál-

ny príjem so vstupnou kontrolou. 
Toto všetko by sa malo udiať v rám-
ci zásobovania v budúcom roku. 

“Horšia situácia 
nastala, keď 

pracovníčky v sklade 
náhradných dielov 
zistili, že sa v ňom 

dvíha podlaha. Vedenie 
Železiarní Podbrezová 

urýchlene rozhodlo, 
že sklad vysťahujeme, 

urobí sa nová podlaha a 
zakúpia nové zakladače.

Skvelý tím na Fakulte materilov,
metalurgie a recyklácie

Na slávnostnej udalosti – plese 
Fakulty materiálov, metalurgie 
a recyklácie (FMMr) spojenej s 
tradičnou hutníckou slávnosťou 
Šachťákom, ktorá sa uskutočnila 
8. novembra v dome umenia v 
Košiciach, sa zišli študenti, ab-
solventi, zamestnanci aj pred-
stavitelia vzdelávacích, vedec-
ko-výskumných organizácií zo 
Slovenska a zahraničia. Okrem 
akademikov a priaznivcov fakul-
ty sa na tomto podujatí zišli aj 
zástupcovia významných firiem 
a spoločností, s ktorými FMMr 
spolupracuje.

Slávnosť svojím príhovorom ot-
vorila dekanka FMMR doc. Ing. 
Iveta Vasková, PhD. slovami: ,,Nie 
je ten najsilnejší, kto prežije, ani 
ten najinteligentnejší, ale ten, kto 
sa dokáže najlepšie prispôsobiť. 
Máme  svoju históriu, máme svoju 
budúcnosť, a to, čo teraz potrebu-
jeme, je vidieť príležitosti a využiť 
ich. Rada by som pri tejto príleži-
tosti vyslovi-
la nádej, že 
naša fakulta 
bude aj naďa-
lej hrdo niesť 
vlajku šíriteľa 
vzdelanost i , 
bude vycho-
vávať ďalšie a 
ďalšie generá-
cie bakalárov, 
inžinierov a 
doktorandov 
a bude sved-
kom formova-
nia budúcich 
generácií na-
šich potom-
kov.“ 

Na ple-
se všetkých 
p r í t o m n ý c h 
oslovil svojím 
príhovorom aj 
prorektor pre 
z a h r a n i č n é 
vzťahy a mo-
bilitu Technic-
kej univerzity 

v Košiciach – doc. Ing. Radovan 
Hudák, PhD., v ktorom poprial fa-
kulte veľa úspechov pri napĺňaní 
jej cieľov.

Súčasťou podujatia bolo aj odo-
vzdávanie cien „Osobnosť FMMR“. 
V tomto roku cenu získal tím za-
mestnancov z FMMR za projekt 
„Chemgeneration“. Ide o interak-
tívny vedecký program, ktorého 
hlavným poslaním je populari-
zovať vedu, zapájať študentov 
stredných škôl vo veku 14 až 18 
rokov do objavovania tajomstiev 
chémie, s cieľom porozumieť im 
a zároveň podnietiť ich tvorivosť a 
záujem o vedu. 

Študenti prostredníctvom tohto 
programu majú príležitosť zúčast-
niť sa na interaktívnych experi-
mentoch a na vlastné oči sa pre-
svedčiť, ako dokáže veda riešiť 
každodenné problémy a aká je jej 
dôležitá úloha pri záchrane plané-
ty.

Vedecký program Chemge-
neration je organizovaný pod 
patronátom svetovej chemickej 

spoločnosti BASF, v spolupráci s 
univerzitami a vedeckými inšti-
túciami v strednej Európe. Na 
Slovensku tento program vzni-
kol práve v spolupráci s tímom z 
Fakulty materiálov, metalurgie a 
recyklácie Technickej univerzity v 
Košiciach, ktorý tvoria: doc. RNDr. 
Alena Fedoročková, PhD., doc. Ing. 
Gabriel Sučik, PhD., Ing. Ľuboš Po-
povič, PhD., RNDr. Jana Kavuličo-
vá, PhD., Ing. Dana Ivánová, PhD. 
a Ing. Maryna Kyslytsyna.

Toto ocenenie odzrkadľuje ciele 
fakulty, že práve tvorivosť, kreati-
vita a záujem riešiť problémy vo 
vede sú základom pre úspešnú ka-
riéru a riešenie problémov v pra-
xi pre našich absolventov po ich 
opustení brány „alma mater“.

Ing. bc. Martina Hrubovčáková, Phd.

Odovzdanie ceny Osobnosť FMMR zástupcom kolektívu Chemgeneration, zľava prorektor pre zahraničné vzťahy a 
mobilitu Technickej univerzity v Košiciach doc. Ing. Radovan Hudák, PhD., dekanka FMMR doc. Ing. Iveta Vasková, 
PhD., Ing. Dana Ivánová, PhD., doc. Ing. Gabriel Sučik, PhD., Ing. Maryna Kyslytsyna a prezident spoločnosti U. S. Steel 
Košice James Bruno

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 novembri boli zverejnené:

Organizačné normy

Smernica S-260/2017
revízia 3, zmena I

Základné povinnosti pri prevádzke 
zdvíhacích zariadení

Smernica S-451/2019
revízia 4, zmena 0 Záznamy o kvalite

Smernica S-411/2017
revízia 3, zmena III Konkurz a reštrukturalizácia

Smernica S-463/2015
revízia 3, zmena III

Zabezpečenie prevádzky referent-
sky riadených vozidiel v ŽP a.s.

Individuálne riadiace akty generálneho riaditeľa ŽP a.s.

rozhodnutie č. 24/2019 Úprava pracovného režimu v ŽP a.s. 
v mesiaci december 2019 a 1.1.2020

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 

Zo sveta ocele

americký prezident donald Trump 
pohrozil zvýšením ciel na čínske 
tovary, ak Peking neuzavrie s Was-
hingtonom obchodnú dohodu.

,,Ak neuzavrieme dohodu s Čí-

Zdroj: ekonomika.sme.sk nou, ešte viac zvýšim clá,“ povedal 
Trump v polovici novembra novi-
nárom v Bielom dome.

USA a Čína v októbri vyhlásili, že 
uzavrú čiastočnú obchodnú doho-
du. Pôvodne sa počítalo s jej pod-
pisom ešte v novembri. 
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Lea daxnerová, žiačka III.H

Sedemnásty november si kaž-
doročne pripomíname ako deň, 
vďaka ktorému sú naše životy 
také, aké sú. Vďačíme mu za slo-
bodu tlače, prejavu, za možnosť 
spoznávať každý kút sveta, za 
možnosť vyznávať vieru, ktorej 
veríme či aj za maličkosti, akými 
je exotické ovocie v regáloch ob-
chodov nielen počas Vianoc, ale 
aj v bežný deň. 

Tohtoročný 17. november bol 
však o niečo iný, o niečo slávnost-
nejší. Výročie Nežnej revolúcie 
sme si totižto pripomínali už po 
tridsiaty raz. Pri príležitosti tejto 
významnej udalosti sme sa my, 
študenti Súkromného gymnázia 
Železiarne Podbrezová, zúčastnili 
workshopu na tému „Ľudské práva 
vtedy a dnes.“ Počas štyridsiatich 
piatich minút sme sa dozvedeli 
mnoho informácií o živote pred 
17. novembrom, o právach a po-
vinnostiach i o krutej realite, ktorú 
média veľakrát nemedializujú. Za-
svätení sme boli aj do problema-
tiky ľudských práv v súčasnosti, 

Ľudské práva vtedy a dnes
vysvetlili sme si pojem eutanázia 
a nezabudlo sa ani na práva žien. 

Druhá časť prednášky bola ve-
novaná diskusii, ktorá naše po-
znatky ešte rozšírila o zaujímavé 
detaily. Vymenili sme si názory na 
témy ako „Prečo hovoria o lep-
šom živote pred 89. tí, ktorí ho 
na vlastnej koži ani nezažili“ či 

extrémizmus, migranti a LGBT. Na 
záver nám ešte žiačky I.G pripravi-
li na danú tému veľmi zaujímavý 
workshop.

Z prednášky sme si odniesli veľa 
nových poznatkov a pevne verí-
me, že v budúcnosti sa už udalosti 
spred roka 1989 nikdy neuskutoč-
nia.

Študenti počas workshopu na tému „Ľudské práva vtedy a dnes.“        Foto: FB

Občas sa niekto z nás alebo našich 
blízkych ocitne v situácii, kedy si 
zdravotný stav vyžaduje urých-
lenú odbornú lekársku pomoc. 
Lekár je však nablízku len veľmi 

zriedka, a preto je veľmi dôležité, 
aby každý z nás vedel ľuďom v nú-
dzi poskytnúť prvú pomoc. 

Zásady prvej pomoci sú veľmi 
jednoduché a treba mať na pamä-
ti, že akákoľvek pomoc je lepšia 
ako žiadna. Aj preto sme sa roz-
hodli našim žiakom sprostredko-

Každý z nás môže 
zachrániť život

vať prednášky zamerané na posky-
tovanie prvej pomoci. 

Prvú prednášku absolvovali žia-
ci prvého ročníka a niektorí žiaci 
z vyšších ročníkov, ktorí chcú svo-
je znalosti a zručnosti preukázať 
v súťaži družstiev prvej pomoci, 
organizovanej Slovenským Červe-
ným krížom. Históriou Červeného 
kríža a základmi prvej pomoci ich 
previedla Ing. Spodniaková. 

Druhá prednáška spojená s dis-
kusiou už bola určená pre žiakov, 
ktorí sa pripravujú na súťaž. Ďaku-
jeme za ňu Bc. Majke Boháčikovej. 
Podľa štatistík len 5 až 10 percent 
obyvateľov krajín strednej Európy 
dokáže podať prvú pomoc. Nám 
ostáva len dúfať, že tieto čísla sa 

Mgr. Martina Stieranková

Študenti boli oboznámení so zásadami prvej pomoci.          Foto: FB

Študenti Súkromnej strednej odbornej školy hutníckej ŽP v štýle retro.        Foto: FB

Majstrovstvá Slovenska v 
CNC sústružení a frézovaní

Farby našej školy, Súkromnej 
strednej odbornej školy hutníckej 
ŽP, reprezentoval robert Schmidt, 
ktorý 19. novembra vyrábal prog-
ram a potom aj súčiastku. 

Konkurencia bola silná, do súťa-
že sa zapojilo 19 škôl, súperov, kto-
rí sa tiež svedomito pripravovali. 
Súčiastka bola odovzdaná na me-
ranie, teraz už len čakáme na ver-
dikt poroty. Najlepší traja postupu-

Ing. Ivan Majer

jú do finále, kde sa hrá o zaujímavé 
finančné odmeny. 

Držíme palce a ďakujeme za re-

prezentáciu našej školy. O výsledku 
vás budeme informovať v ďalšom 
čísle Podbrezovana.Zhotovená súčiastka Roberta Schmidta

Vo štvrtok, 21. novembra, sa 
uskutočnil v našich súkromných 
školách retro deň.

Žiaci mohli prísť v tento deň ob-
lečení v retro štýle a týmto obleče-

ním tak nahradili tradičné školské 
rovnošaty. Žiakov podporili aj za-
mestnanci obidvoch našich škôl, 
keď niektorí z nich sa takisto ob-
liekli do retro štýlu. 

Retro deň v školách

Aj zamestnanci našich súkromných škôl sa neustále vzdelávajú a niektorí z nich sa zúčast-
nili aj Kurzu prvej pomoci.            Foto: FB

budú neustále zvyšovať.
A čo sa mohli účastníci kurzu pr-

vej pomoci naučiť? Napríklad to, 
ako ošetriť drobné aj závažnejšie 
úrazy a popáleniny, ako resuscito-
vať dospelého i dieťa, čo je AED a 
ako ho používať, čo je dôležité pri 
dopravnej nehode či ako správne 
telefonovať na tiesňovú linku. 

Garantmi Kurzu prvej pomo-
ci Slovenského Červeného kríža 
sú lekári, záchranári a zdravotné 
sestry z praxe. Akreditovaný Kurz 
prvej pomoci obsahuje všetky zá-
kladné informácie k poskytovaniu 
prvej pomoci. Jeho absolventom 
sú aj uchádzači o vodičský pre-
ukaz.

Robert Schmidt počas súťaže.            Foto: FB
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Dychová hudba Železiarne Podbrezová vám
tradične zahrá koledy a chystá aj novoročný koncert

V orchestri hrajú hudobníci viacerých generácií.                Foto: I. Kardhordová

T. Kubej
noviny@zelpo.sk

Vlani oslávila naša dychovka 180. výročie svojho vzniku.                Foto: I. Kardhordová

dychová hudba Železiarne Pod-
brezová sa necelý mesiac pred 
Vianocami dôkladne pripravuje 
na tradičné koledovanie. Naša dy-
chovka hráva od apríla v nových 
priestoroch – v dome kultúry v 
Podbrezovej. Členovia orchestru 
skúšajú dvakrát do týždňa, a to v 
utorok a štvrtok, v podvečerných 
hodinách, od piatej do siedmej. 
Nácviky bývajú na javisku, kde 
bolo pre dychovku prispôsobené 
aj osvetlenie.

V súčasnosti má Dychová hudba 
Železiarne Podbrezová tridsaťpäť 
členov. Orchester tvoria zamest-
nanci ŽP a.s., študenti okolitých 
škôl, vrátane konzervatória v Ban-
skej Bystrici, ale aj dôchodcovia 
– poväčšine bývalí zamestnanci 
ŽP a.s. Súčasný dirigent našej dy-
chovky je Jakub Laco, ktorý u nás 
pôsobí v tejto pozícii už rok, keď 
nahradil na poste dirigenta Jána 
Jenču, no už predtým pôsobil v 
našej dychovke ako hráč.
Viac o sebe nám prezradil on 
sám:

- Do Podbrezovej som sa dostal 
cez moju priateľku, ktorá tu hráva-
la od detstva. Pochádzam z Prievi-
dze, respektíve z malej dedinky pri 
Prievidzi – z Tužiny. Pôsobil som v 
Bojniciach ako pedagóg, kde som 
hrával v orchestri, neskôr som vie-

dol detský orchester v Základnej 
umeleckej škole v Bojniciach. Ob-
čas cez víkend som si prišiel zahrať 
kvôli priateľke aj do Podbrezovej 
a potom, keď som spravil konkurz 
do Banskej Bystrice, do vojenskej 
hudby, tak som sem začal chodiť 
pravidelne. 

Myslím, že prvýkrát som hral 
s Dychovou hudbou Železiarne 
Podbrezová približne v roku 2016, 
kedy som sem prišiel prvýkrát ako 
výpomoc zahrať na jednu akciu. 
Potom po presťahovaní do Ban-
skej Bystrice som začal chodievať 
do Podbrezovej častejšie a ako 
som už spomenul, začal som tu 
hrávať pravidelne. Keď odišiel di-
rigent Ján Jenča, tak mi prenechal 
tento post, bolo to zhruba po sláv-
nostnom koncerte k 180. výročiu 
založenia našej dychovky.

Koledovanie je pre 
dychovku tradíciou

Ako každý rok, aj tento chystá 
naša dychovka tradičné koledo-
vanie pred Vianocami. Podľa slov 
hráčov orchestra je to už neod-
mysliteľnou súčasťou vianočných 
sviatkov v Železiarňach Podbrezo-
vá. V posledný pracovný deň pred 
vianočnými sviatkami chodí dy-
chovka spríjemňovať svojou hrou 
okolie železiarní a blízkych obcí. 
Orchester zahrá vždy niekoľko ko-
lied v novom aj starom závode, v 
Podbrezovej, v Lopeji, na Štiavnič-

ke, vo Valaskej či v Hronci.
Členovia Dychovej hudby Žele-

ziarne Podbrezová prezradili, že 
chystajú aj novoročný koncert, 
ktorý sa uskutoční 11. januára. Je 
to zároveň najbližší koncert našej 
dychovky, ak nerátame koledo-
vanie pred Vianocami. Naposle-

dy hral orchester pod vedením 
dirigenta Jakuba Laca koncom 
októbra v Králikoch, v rámci Dňa 
ľudových tradícií. Tento rok kon-
certovala naša dychovka naprík-
lad aj v Lučenci, Fiľakove, Valaskej 
či Snine.

Už teraz čaká orchester na poz-
vania na koncerty a festivaly v 
nasledujúcom roku. Niečo má už 
isté, napríklad minulý rok boli naši 
hudobníci v Snine, kde nás pozvali 
opätovne aj tento rok a pravdepo-
dobne tam budeme vystupovať 
znova. Okrem tradičných sloven-
ských festivalov, kde chodí naša 
dychovka pravidelne, má po roku 
prestávky ambíciu ísť vystupovať 
aj niekde do zahraničia.

Dirigenta Jakuba Laca veľmi teší, 
že v orchestri je aj mládež, ktorá 
má záujem o dychovú hudbu. Sú 
to prevažne odchovanci breznian-

skej Základnej umeleckej školy, 
ale aj naši podbrezovskí odcho-
vanci. Kvôli mládežníkom sa snaží 
prispôsobiť a modernizovať aj re-
pertoár skladieb na koncerty, aby 
ich to viac bavilo. Momentálne zo 
siedmich koncertových skladieb 
sú štyri muzikálové, čo je vlastne 
väčšia polovica.

Pred niektorými podujatiami 
máva Dychová hudba Železiarne 
Podbrezová aj sústredenia, väčši-
nou jedno na jar a jedno na jeseň. 
Cez víkend sa stretnú členovia or-
chestra v Osrblí, kde cvičia dvojfá-
zovo, dve až tri hodiny doobeda a 
rovnaký čas poobede. 

Je naozaj obdivuhodné, že naša 
dychovka, ktorá je najstaršia na 
Slovensku, pôsobí na scéne už viac 
ako 180 rokov. Veríme, že súčasná 
generácia mladých hráčov nasto-
lenú kvalitu minimálne udrží.

Železiarne Podbrezová a.s. pri-
pravili pre deti zamestnancov vo 
veku od 4 do 12 rokov Mikulášske 
predstavenie, ktoré sa uskutoční 
8. decembra o 14:00 hod. v dome 
Kultúry ŽP a.s. v Podbrezovej.

Kultové Pom Pomove rozprávky 
maďarského autora Istvána Csuká-
sa sú známe úsmevnou fantáziou, 
láskavým humorom, originálnos-
ťou a aktuálnymi témami. Obyčaj-
né dievčatko Babuľa zisťuje neoby-
čajné veci vďaka kamarátovi Pom 

Mikulášske predstavenie pre 
deti zamestnancov ŽP a.s.

Pomovi, ktorý ju vždy cestou do 
školy prenesie do farebného príbe-
hu. V každej rozprávke čelí Babuľa 
alebo jej noví kamaráti nejakému 
problému. Pom Pom ich však na-
učí, že riešenie sa vždy nájde.

Vstupenky na predstavenie budú  
bezplatné, ich hodnota bude zda-
ňovaná podľa platných daňových 
predpisov. Záujemcovia o predsta-
venie si môžu prísť po vstupenky 
do 6. decembra na sekretariáty 
prevádzkarní a odborných útvarov, 
ktoré tam budú doručené dňa 29. 
novembra na základe predpokladu 
ich požiadaviek (prípadne po do-

Mgr. Magdaléna bardelčíková
odbor personalistiky a miezd

hode danej prevádzky/odboru).
Žiadame nahlasovať len deti, 

ktoré spĺňajú kritéria (vek 4 – 12 
rokov, deti zamestnancov), nakoľ-
ko pri ich nesplnení nebudú do 
zoznamov zaradené. Vstupenky 
žiadame prideľovať len pre deti 
zamestnancov a nie pre doprovod. 

Zoznamy prosím doručiť za Vašu 
prevádzkareň (respektíve odborný 
útvar) do 6. decembra na e-mailo-
vú adresu: bardelcikova@zelpo.sk. 
Požadujeme uviesť meno zamest-
nanca, prevádzkareň, respektíve 
odborný útvar, osobné číslo, meno 
dieťaťa a rok narodenia.



PODBREZOVAN
DVOJTÝŽDENNÍK ŽELEZIARNÍ PODBREZOVÁ a.s.

ZALOŽENÝ V ROKU 1930

www.POdbreZOVaN.SKstrana    |  číslo  24/20196

Jedálny lístok
2. – 8. 12. 2019

Pondelok
Polievky: boršč s mäsom, sedliac-
ka, pečivo.
● Hovädzia roštenka portugalská, 
tarhoňa, cvikla ● Bravčový rezeň s 
pečeňou, zemiaky, uhorka ● Kura-
cie stehno so zeleninou, špenáto-
vé rezance ● Jesenný šalát, pečivo 
● Ryžový nákyp ● Cesnakové osie 
hniezda ● Bageta s pikantným mä-
som ● Ovocný balíček.

Utorok
Polievky: morčacia, rascová s vaj-
com, pečivo.
● Kuracie prsia na čínsky spôsob, 
ryža, šalát ● Hovädzia pečienka 
sviečková, knedľa ● Zemiakovo-
bryndzové pirohy so slaninou ● 
Pikantný syrový šalát, pečivo ● 
Bravčové mäso dusené s kelom ● 
Pečené buchty so slivkovým lek-
várom, kakao ● Bageta moravská 
● Mliečny balíček.

Streda
Polievky: slovenská hubová, frank-
furtská, pečivo.
● Vyprážaný morčací rezeň ov-
čiarsky, zemiaková kaša, uhorka 
● Bravčový perkelt, cestovina ● 
Restovaná kačacia pečeň, hráš-
ková ryža, cvikla ● Šalát z čínskej 
kapusty s hroznom a jablkami, 
pečivo ● Dusená zelenina, volské 
oko ● Zapekané palacinky s tvaro-
hom ● Bageta s kuracím mäsom ● 
Ovocný balíček.

Štvrtok
Polievky: furmanská, krupicová so 
zeleninou, pečivo.
● Hovädzí guláš maďarský, knedľa 
● Bravčový rezeň prírodný, ryža, 
šalát ● Vyprážaná treska plnená 
brokolicou a syrom, zemiaky, šalát 
● Grécky šalát, pečivo ● Kuracie 
rezančeky, zelená fazuľka s baby 
mrkvou ● Buchty na pare s nu-
telou, maková posýpka, kakao ● 
Bageta Apetito ● Mliečny balíček.

Piatok
Polievky: zeleninová, údeninová, 
pečivo.
● Pečené kuracie stehno, tarho-
ňa, kompót ● Husárska roláda, 
zemiaky, šalát ● Pizza diabolská 
● windsorský šalát, pečivo ● Hu-
bové rizoto, uhorkový šalát ● Ze-
miakové knedličky čučoriedkové 
so strúhankou ● Bageta Gurmán 
● Ovocný balíček.

Sobota
Polievka: karfiolová, pečivo.
● Bravčová pečienka sedliacka, 
červená kapusta, knedľa ● Kura-
cie prsia na lesných hríboch, ryža, 
uhorka ● Bageta s pikantným mä-
som.

Nedeľa
Polievka: terchovská, pečivo.
● Hydinové ražniči, zemiaky, uhor-
ka ● Bravčové mäso na paprike, 
cestovina ● Bageta syrová.

Jedálny lístok
9. – 15. 12. 2019

Pondelok
Polievky: mexická, francúzska, pe-
čivo.
● Kuracie prsia prírodné, ryža, 
cvikla ● Bravčové stehno bratislav-
ské, knedľa ● Tofu na kantonský 
spôsob, zemiaky, šalát ● Lahôdko-
vý šalát, pečivo ● Plnené hovädzie 
mäso, zeleninová obloha ● Šišky s 
nutelou, kakao ● Bageta syrová ● 
Mliečny balíček.

Utorok
Polievky: prešporská, tekvicová, 
pečivo.
● Detvianska nátura, opekané ze-
miaky, uhorka ● Kuracie stehno s 
kuriatkovou omáčkou, cestovina 
● Údené mäso, hrachová kaša, 
uhorka, chlieb ● Bretónsky ša-
lát, pečivo ● Špenátové halušky s 
tvarohom, zakysanka ● Palacinky 
s džemom a čokoládou ● Bageta 
Gurmán ● Ovocný balíček.

Streda
Polievky: slepačia, paradajková, 
pečivo.
● Pečené kačacie stehno, červená 
kapusta, knedľa ● Hovädzí guláš 
mexický, ryža, šalát ● Važecká po-
chúťka, zemiakové placky ● Šalát 
pekinský so šunkou, pečivo ● Ces-
toviny s brokolicou a smotanovou 
omáčkou ● Rezance s orechmi ● 
Bageta s kuracím mäsom ● Mlieč-
ny balíček.

Štvrtok
Polievky: fazuľková kyslá s 
kôprom, roľnícka, pečivo.
● Vyprážaný syr, zemiaky, tatárska 
omáčka ● Plnený bravčový závi-
tok, slovenská ryža, šalát ● Držky 
na diabolský spôsob, knedľa ● 
Pestrý cestovinový šalát ● Zelero-
vo-zemiakové pyré, pečené kura-
cie stehno ● Hanácke koláče, ka-
kao ● Bageta moravská ● Ovocný 
balíček.

Piatok
Polievky: hŕstková, bulharská, pe-
čivo.
● Morčacie prsia na hrášku so 
šampiňónmi, ryža, šalát ● Hovä-
dzie dusené, kôprová omáčka, 
knedľa ● Ryba na vidiecky spôsob, 
zemiaky, šalát ● Parížsky šalát, pe-
čivo ● Kondičkový tanier ● Šúľan-
ce s makom ● Bageta Apetito ● 
Mliečny balíček.

Sobota
Polievka: gulášová, pečivo.
● Hovädzie mäso námornícke, 
tarhoňa, šalát ● Pečená krkovička 
na cesnaku, zemiaky, cvikla ● Ba-
geta s kuracím mäsom.

Nedeľa
Polievka: stupavská zabíjačková, 
pečivo.
● Goralská pochúťka, knedľa ● 
Kuracie prsia orientálne, ryža, 
uhorka ● Bageta Gurmán.

Z podkladov z internetu spracovala
P. Motyčková

Ilustračné foto: pixabay.com

Vodná stopa v našich 
obľúbených potravinách

Stravovanie má veľký vplyv aj 
na životné prostredie. Napríklad 
emisie skleníkových plynov, kto-
ré sú spojené s výrobou a pre-
pravou potravín, sú už pomerne 
dobre preskúmané. ale premýš-
ľali ste už niekedy, aký vplyv má 
výroba každodenných potravín 
na spotrebu vody? 

Voda je základom prežitia. Po-
trebujeme ju nielen pre správne 
fungovanie nášho organizmu, ale 
aj pre pestovanie a spracovanie 
potravín, výrobu energie, pri do-
prave a aj pri starostlivosti o eko-
systém. Jednoducho povedané 
– pre náš svet je nenahraditeľná. 
V niektorých častiach našej pla-
néty, kde o vodu nie je núdza, sa 
o takzvanej „vodnej stope“ veľa 
nehovorí. Tento problém sa však 
dotýka aj nás, keďže každodenne 
používame aj potraviny, ktoré sú 
pestované za hranicami. 

Pojem „vodná stopa“ sa do 
popredia verejnosti dostal po-
merne nedávno, v časoch, keď 
sa čoraz viac hovorí o ekologickej 
kríze. Používa sa na označenie 
množstva vody, ktoré sa spotre-
buje v určitom procese pri vý-
robe. Pri pestovaní a spracovaní 
plodín a hospodárskych zvierat sa 
spotrebuje veľké množstvo vody 
– vodná stopa potravín je preto 
vysoká. 

Vyhodnocované množstvo 
vody, ktoré sa spotrebuje pri 
výrobe potravín a výrobkov, sa 
skladá z prepočtu troch zložiek 
vodnej stopy – takzvanej modrej, 
zelenej a šedej vodnej stopy. Tie-
to údaje zbiera a spracúva portál 
waterfootprint.

Modrá vodná stopa – ide o 
potrebné množstvo povrchovej 
a podzemnej vody použitej na 
výrobu konkrétnej položky. V prí-
pade potravín sa to týka hlavne 
zavlažovania plodín. 

Zelená vodná stopa predstavu-
je potrebné množstvo dažďovej 
vody. V prípade potravín sa to 
týka iba suchého poľnohospodár-
stva, kde plodiny dostávajú iba 
dažďovú vodu.

Šedá vodná stopa – je to množ-
stvo vody potrebnej na zriedenie 
škodlivých látok, aby bola voda 
dostatočne čistá a spĺňala štan-
dardy kvality vody. V prípade po-

travín ide o vodu znečistenú poľ-
nohospodárskym odtokom alebo 
výluhom z pôdy.

Koľko vody spotrebu-
jú najčastejšie využí-

vané potraviny? 

Pečivo
Priemerná celosvetová vodná 

stopa pšenice je 1 827 litrov na 
jeden kilogram. Jeden kilogram 
pšenice dáva približne 790 gra-
mov múky, takže vodná stopa 
pšeničnej múky je asi 1 850 litrov 
na kilogram. Z jednej kilogramo-
vej múky získame približne ki-
logram chleba – to znamená, že 
vodná stopa chleba je 1 608 litrov 
na kilogram. Hodnota je vypočí-
taný globálny priemer a presná 
vodná stopa chleba závisí od pô-
vodu pšenice a od toho, kde a ako 
sa pestovala. Napríklad v Európe 
je vodná stopa pšenice výrazne 
pod globálnym priemerom – 300 
gramová francúzska bageta má 
spotrebu 155 litrov, 60 gramová 
kaiserka 40 litrov.

Káva
Priemerná globálna vodná sto-

pa na jednu šálku kávy je 130 
litrov. Na výrobu jedného kilo-
gramu praženej kávy je potreb-
ných asi 18 900 litrov vody. Na 
štandardnú šálku kávy, ktorá ob-
sahuje 7 gramov praženej kávy je 
spotrebovaných 130 litrov vody.

Hovädzie mäso
Celosvetová vodná stopa hovä-

dzieho mäsa je 15 400 litrov na 
kilogram. Drvivú väčšinu (viac než 
90 percent) tvorí zelená voda. 
Ďaleko väčší podiel predstavuje 
vodná stopa súvisiaca s krmivom 
pre zvieratá – až 99 percent. 

Presná vodná stopa hovädzie-
ho mäsa závisí od výrobného sys-
tému, z ktorého hovädzie mäso 
pochádza, zloženia krmiva a pô-
vodu krmiva. Je veľký rozdiel, či 
sa hovädzí dobytok pasie na pa-
sienku alebo je chovaný v priemy-
selnej výrobe.

Vodná stopa mäsa z hovädzie-
ho dobytka je napríklad omnoho 
väčšia ako stopa mäsa z oviec, 
ošípaných, alebo kurčiat. 

Paradajka, zemiaky a ryža
Jedna paradajka, ktorá má pri-

bližne 250 gramov, spotrebuje 

v priemere 50 litrov vody. Prie-
merná celosvetová vodná stopa 
zemiakov je 290 litrov na kilo-
gram. Nelúpaná ryža vyžaduje 
1 670 litrov vody na kilogram. 
V obchode nakupujeme lúpanú 
ryžu vo forme bielej ryže. Z jed-
ného kilogramu nelúpanej ryže v 
priemere získame 0,67 kilogramu 
lúpanej ryže. Vodná stopa ryže v 
tejto forme je 2 500 litrov vody na 
kilogram.

Maslo a syry
Celosvetová priemerná vodná 

stopa plnotučného kravského 
mlieka je približne 940 litrov na 
kilogram. Jeden kilogram plno-
tučného mlieka poskytuje pri-
bližne 50 gramov masla, takže 
vodná stopa masla je 5 550 litrov 
na kilogram. Približne 50 percent 
z plnotučného kravského mlieka 
je pridelených čerstvému nefer-
mentovanému syru.

Cukor
Cukor je vyrábaný z rôznych 

plodín. Najvýznamnejšie sú však 
cukrová trstina a cukrová repa. 
Trstinový cukor má všeobecne 
väčšiu vodnú stopu ako repný cu-
kor.

Na výrobu jedného kilogramu 
cukrovej trstiny je potrebných 
približne 210 litrov vody. Jeden 
kilogram cukrovej trstiny nako-
niec poskytne iba 100 gramov 
rafinovaného cukru, takže vodná 
stopa rafinovaného trstinového 
cukru je 1 780 litrov na kilogram.

Vodná stopa cukrovej repy je 
132 litrov na kilogram. Jeden ki-
logram cukrovej repy nakoniec 
poskytne približne 130 gramov 
rafinovaného cukru, takže vodná 
stopa rafinovaného repného cuk-
ru je 920 litrov na kilogram.

Dá sa s tým niečo robiť?
Možno tieto čísla prídu nieko-

mu hrozivé, iným normálne. Čo 
však môžeme pre našu planétu 
urobiť? Nemusíme sa vzdávať 
potravín. Stačí, keď nebudeme 
plytvať samotnou vodou a bu-
deme šetrne zaobchádzať aj s 
potravinami. Robiť radšej men-
šie a častejšie nákupy. Snažme 
sa dať prednosť živočíšnym pro-
duktom, pri ktorých boli zvieratá 
chované na pasienku. Zaraďme 
do svojho jedálnička viac zeleni-
ny a ovocia.
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Spomienky 
„Čas plynie ako tichej rieky prúd, 
kto ťa mal rád, nevie zabudnúť.“
V novembri sme si pripomenuli 
tretie smutné výročie odvtedy, 
ako nás navždy opustila naša ko-
legyňa 

Vierka KOŠÍKOVÁ z brezna.
Kto ste ju poznali, venujte jej spo-

lu s nami tichú spomienku.
S láskou a úctou spomínajú kolegyne

...
„Ruky pracovité museli skrehnúť, 
žiadalo sa im v rodnej zemi odpo-
činúť. Srdce ubolené prestalo biť, 
nebolo lieku, aby mohlo ďalej žiť. 
Už ťa neprebudí slnko, ani krásny 
deň, na cintoríne spíš svoj večný 
sen.“  
Dňa 17. novembra sme si pripo-

menuli prvé smutné výročie odvtedy, ako nás 
navždy opustil drahý manžel, otec, starý otec, 
zať, brat a švagor 

Milan ČÍŽIK z Lopeja.
Kto ste ho poznali, venujte mu prosím spolu s 
nami tichú spomienku. 

S láskou a úctou spomína celá rodina
...

„Maminka, chýbaš nám.“
Dňa 24. novembra sme si pripo-
menuli smutné osemnáste výro-
čie úmrtia milovanej maminky, 
starej a prastarej mamy 

Kataríny STeINSdOrFerOVeJ, 
rod. Szarvasovej z Valaskej.

S láskou spomínajú dcéry a synovia s rodinami
...

„Kto umiera, neodchádza, ale zo-
stáva s tými, ktorí ho milovali.“
Dňa 29. novembra uplynulo de-
sať rokov odvtedy, ako nás navž-
dy opustil náš drahý manžel, otec 
a starý otec
Juraj KOHÚTIK z dolnej Lehoty.

Tí, ktorí ste ho poznali, venujte 
mu spolu s nami tichú spomienku.

S láskou a úctou spomínajú manželka, deti 
s rodinami, súrodenci a ostatná rodina

...
Dňa 8. decembra uplynú šty-
ri roky odvtedy, ako nás navždy 
opustila milovaná dcéra, manžel-
ka a sestra 

darinka KUNOVÁ z Predajnej.
Tí, ktorí ste ju poznali, venujte jej 
spolu s nami tichú spomienku.

S láskou a úctou spomínajú mama, man-
žel, syn Marek, sestra Janeta a brat Pavol

...
Dňa 10. decembra uplynie smut-
ných päť rokov odvtedy, ako nás 
navždy opustil milovaný manžel, 
otec, starý otec, brat a švagor

Milan KraMLa z Podbrezovej.
S láskou a úctou spomíname

...
„Osud je krutý, nevráti čo raz 
vzal, zostanú iba spomienky a v 
srdci žiaľ.“
Dňa 13. decembra si pripome-
nieme nedožité 78. narodeniny 
manžela, otca, starého otca, bra-
ta a švagra 

Jána rÁSTOČaNa z Polomky.
S úctou a láskou spomínajú manželka,

deti s rodinami, sestra a ostatná rodina
...

Dňa 14. decembra uplynie prvý 
rok od úmrtia nášho manžela, 
otca a starého otca 
Vojtecha reMeNÁra z brezna.

Kto ste ho poznali, venujte mu 
spolu s nami tichú spomienku.
S láskou a úctou smútiaca rodina

...
Dňa 16. decembra si pripome-
nieme smutné štrnáste výročie, 
čo nás navždy opustil náš drahý 
manžel, otec, starý otec a prasta-
rý otec

Otakar breJZa z Piesku.
Kto ste ho poznali, venujte mu 
spolu s nami tichú spomienku.

S láskou a úctou spomína celá rodina
...

Dňa 23. decembra uplynie de-
sať rokov odvtedy, ako nás náh-
le opustil milovaný manžel, zať a 
brat 

róbert SOJaK z brez-
na – Mazorníkova.

S láskou spomína man-
želka Anna a ostatná rodina V tajničke sa ukrýva citát od amerického spisovateľa a humoristu Marka Twaina.

Jesenná maľba hradu Ľupča.          Autor: Marek Kocka

Vedeli ste, že?
- kravu môžete viesť hore schod-
mi, no nie dole, pretože nedokáže 
poriadne ohnúť kolená na takúto 
chôdzu,
- je vedecky dokázané, že hlad-
kanie psa dokáže viditeľne znížiť 
krvný tlak, odstrániť stres a zlepšiť 
náladu,
- mravce prežijú aj pád z mrakodra-
pu a neexistuje výška, ktorá by ich 
zabila,
- štyri štáty na svete majú hymnu, 
ktorá nemá oficiálny text. Sú nimi 
Španielsko, San Maríno, Bosna a 
Hercegovina a Kosovo,
- Kleopatra žila bližšie k pristátiu 
na Mesiaci než k postaveniu pyra-
míd v Gíze,
- Kanada má viac jazier ako ktorý-
koľvek iný štát sveta,
- rozloha Ruska je väčšia než roz-
loha Pluta,
- zuby hlodavcov nikdy neprestá-
vajú rásť,
- najčastejšie fotený objekt v 21. 
storočí je zrkadlo,
- čierna skrinka v lietadle vôbec nie 
je čierna,
- informácia, že raňajky sú najdôle-
žitejším jedlom dňa, bola vymysle-
ná v roku 1944 spoločnosťou, kto-
rá vyrába cornflaky. Vďaka tomuto 
triku boli obchodníci schopní zvý-
šiť svoj predaj,
- román, ktorý napísal v roku 1898 
americký spisovateľ Morgan Ro-
bertson, predpovedal potopenie 
Titanicu. V románe sa nazýva loď 
Titan a bola to najväčšia loď tej 
doby. Obe lode boli označené ako 
nepotopiteľné a obe lode mali veľ-
mi málo záchranných člnov,
- benkinerosfóbia je strach, že v 
jedenástich rokoch nedostanete 
žiaden pozývací list do Rokfortu. 
Choroba existuje od vydania pr-
vej knihy príbehov o čarodejníkovi 
Harrym Potterovi,
- národným zvieraťom Škótska je 
jednorožec,
- soľ sa v minulosti používala ako 
platidlo a vymieňala sa za iný to-
var.

Inzerát
Predám rozkladaciu sedaciu súp-
ravu, lacno. 0902 688 826
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Posledný zápas jesennej časti
Z podkladov zpfutbal.sk spracoval T. Kubej

 MFK Ružomberok „B“ – 
FK Železiarne Podbrezo-

vá 2:0 (1:0)

Z  k o l k á r s k y c h  d r á h
Ing. Pavol Kühnel

deviate kolo interligy odohrali 
naši hráči v brne – Husoviciach 
a domácim kolkárom pridelili 
ďalšieho kanára s rozdielom 295 
kolkov. K tomu pri-
dali aj nový rekord 
kolkárne, ktorý opra-
vili o deväť kolkov na 
3729. 

Najlepším naším 
hráčom bol opäť Da-
niel Tepša – 657, na-
ďalej je aj najlepším 
v tabuľke jednotlivcov 
interligy.
ŠK Železiarne Podbrezová: Ća-
lić 618, Tepša 657, Vadovič 625, 
Nemček 630, Kuna 613 a Kyselica 
586. Celkove 3434:3729 – 0:8.

Mladé pušky extraligového 
„áčka“ zariadili víťazstvo 7:1 s po-
slednou Spišskou Novou Vsou. Je-
diný bod uchmatol Petrášovi Vladi-
mír Pešta (614). Z našich kolkárov 

sa cez hranicu 600 bodov prešvihli 
Štefančík (625) a Švantner (603).
ŠK Železiarne Podbrezová „a“: Bá-
nik 586, Balco 577, Dziad 551, Šte-
fančík 625, Švantner 603 a Petráš 
598. Celkove 3476:3413 – 7:1.

Extraliga žien pri-
niesla zápas prvých 
dvoch tímov. Doposiaľ 
neporazené Vrútky 
chceli určite predĺžiť 
svoju sériu, ale proti 
nim sa postavil náš 
odhodlaný tím vystu-
žený hlasivkami mlá-
dežníkov aj hráčov 

„áčka“ a „béčka“. V tejto dobrej at-
mosfére Janka Poliaková rozlepta-
la nervóznu Tomkovú (558) už po 
prvej šesťdesiatke (306:258). Pos-
ledným hodom bolo treba šesť na 
šesťstovku, no päťka ukončila zápis 
na pekných 599. Skalošová prvú 
dráhu síce prehrala, ale ostatné tri 
už boli jej. Ďuricová s Ďurčekovou 
(570) síce prehrala prvé dve dráhy, 

no potom sa do nej zahryzla a oto-
čila zápas. Machálkovej nevyšla 
jedna dráha, ale kolmi pomohla k 
dôležitému víťazstvu.
ŠK Železiarne Podbrezová: Polia-
ková 599; Skalošová 558, Ďuricová 
575 a Machálková 557. Celkove 
2289:2233 – 5:1.

„Béčko“ vycestovalo do Žarno-
vice. Zápas nám nevyšiel podľa 
predstáv. Žiaľ, siedme družstvo 
tabuľky nám body nedoprialo. 
Napriek tomu sme stále lídrom 1. 
kolkárskej ligy východ.
ŠK Železiarne Podbrezová „b“: 
Babčan 536, Kriváň 537, Mihok 
561, Móc 584 (bod), Figura 532 
(bod) a M. Dilský 536. Celkove 
3333:3284 – 6:2.

Naše dorastenecké „béčko“ pri-
vítalo Veľký Šariš a žiaľ ťahalo za 
kratší koniec. Body si na východ 
odviezli Šarišania.
ŠK Železiarne Podbrezová „b“: A. 
Balco 546, Sabová 509, Lopušná/
Osagyanová 492 a M. Bánik 505.

Góly: 41. Holub, 51. vlastný gól.
V dohrávke 13. kola druhej 

futbalovej ligy sme cestovali do 
Ružomberka. Bol to posledný zá-
pas jesennej časti pred zimnou 
prestávkou. Prvá vážnejšia šan-
ca prišla v 19. minúte, keď náš 
Špyrka preveril domáceho bran-
kára Krajčírika. Vzápätí na druhej 
strane Macej vyrazil Brenkusovu 
strelu z uhla pred Novotného, 
ktorého dorážku zblokovala naša 
obrana. Po polhodine hry sa oci-
tol v šanci Pribula, lenže sám 
pred Krajčírikom neusmernil lop-
tu do brány. V 35. minúte Macej 
vyrazil točený center Brenkusa z 
priameho kopu pred seba a ná-
slednú dorážku domácich hrá-
čov vytesnili naši obrancovia na 
roh. Defenzíva železiarov bola 
úspešná aj po tejto štandardnej 
situácii, kedy nepustila do siete 
Mrvovu hlavičku. Po opakova-

Ján Straka

Školenie trénerov 
v našom klube

V spolupráci s Coerver Coaching 
sa od 11. novembra začalo v na-
šom klube školenie trénerov – Co-
erver kurz 2. 

Počas troch novembrových pon-
delkov získavali tréneri z našej 

akadémie cenné poznatky a skúse-
nosti. Cieľom futbalového klubu FK 
Železiarne Podbrezová je neustále 
sa zlepšovať v práci s mládežou a 
preto veríme, že vzdelaní tréneri, 
ktorí sa neustále učia novým po-
znatkom, nám výraznou mierou 
pomáhajú dosahovať tento cieľ.

Školenie trénerov FK Železiarne Podbrezová

dorážkou rozhodla zápas v náš 
prospech. Výsledok 7:1 po krás-
nom oduševnenom výkone nám 
dáva pred odvetou v decembri v 
Budapešti veľké šance na postup. 
O kvalite výkonu svedčí aj to, že 
dievčatá zaostali za historickým 
rekordom družstva iba o dva kolky.
ŠK Železiarne Podbrezová: Skalo-
šová 594, Poliaková 573, Machál-
ková 586, Ďuricová 615, Jankovi-
čová 578 a Vávrová 577. Celkove 
3523:3356 – 7:1.

Diváci na tribúnach nabažení 
dámskym úspechom očakávali po-
dobný koncert aj v mužskom po-
daní. Súperi k nám pricestovali z 
neďalekého Rakúska – KSK Union 
Orth an der Donau. Tento tím sme 
už poznali z predchádzajúceho roč-
níka, keďže sme ich aj pred rokom 
vyradili z bojov v Lige majstrov. Do 
prvej trojice tréner postavil to naj-
lepšie, čo máme a tak to aj vyzera-
lo – po „polčase“ 3:0 a náskok 148 
kolkov. Najviac sa natrápil Tepša s 
Čechom Kratochvílom (606), keď 
až na poslednej dráhe strhol víťaz-
stvo na svoju stranu. Jovan Ćalić 
po šesťdesiatke (344) povolil Rath-
mayerovi jeden set, ale v závere už 
opäť jasne dominoval. Erik Kuna 
(668) si hral „svoju ligu“. Doležalovi 
(566) pridelil stovečku najlepším 
výkonom zápasu. Druhá trojica 
Vadovič, Pašiak a Nemček mala za 
úlohu postrážiť náskok a potiahnuť 
ďalšie body. Na Bystríka Vadoviča 
sa postavil úspešný rakúsky repre-

zentant Zatschkowitsch. Bystrík sa 
bez rešpektu pustil do boja a prvú 
dráhu vyhral. Žiaľ, vyrovnaný súboj 
(659:659) rozhodlo niekoľko drob-
ných chýb nášho hráča a stálo nás 
to jediný bod, keď Rakúšan vyhral 
na body 3:1. Pašiak sa spočiatku 
potrápil s ďalším reprezentantom 
Lukasom Temistokle, ale v druhej 
polovici už jasne dominoval. Ani 
najlepší hráč súpera, druhý český 
legionár Jiří Veselý, nemal svoj deň 
a slabším výkonom nemohol na-
robiť starosti v pohode hrajúcemu 
Nemčekovi. Pred odvetou sme tak 
jasným favoritom na postup.
ŠK Železiarne Podbrezová: Tepša 
620, Ćalić 655, Kuna 668, Vadovič 
659, Pašiak 581 a Nemček 610. 
Celkove 3793:3592 – 7:1.
Slovo trénera Miloša Ponjavića: 
„Dievčatá hrali výborne. Bol som 
prekvapený, čakal som viac od Ma-
ďariek. Aj muži hrali veľmi dobre a 
škoda, že sme nevyhrali 8:0, keď to 
už bolo tak dobre pripravené. Prvý 
krok sme urobili výborne, avšak do 
odvety pôjdeme s rešpektom.“

Po takomto šťavnatom predkr-
me nastúpilo večer naše „béčko“ 
do zápasu so Žarnovicou. Žarno-
vica to na nás asi vie, lebo opäť 
nám ukradla bod po remíze 4:4. V 
zápase sme uhrali dva body vďaka 
Poliakovi a Mihokovi a celkovému 
číslu. Stále sme však na čele tabuľ-
ky 1. kolkárskej ligy východ.
ŠK Železiarne Podbrezová „b“: 
Móc 577, Kriváň 549, Poliak 570, 
Mihok 581, Babčan 569 a Dilský 
576. Celkove 3422:3393 – 4:4.

Úspešný štart žien aj 
mužov v Lige majstrov

Naši kolkári pred zápasom s rakúskym súperom KSK Union Orth an der Donau

dokončenie zo strany 1

Posledný zápas jesennej časti proti Ružomberku „B“.                    Foto: Rudolf Maškurica

nom Brenku-
sovom rohu 
Madleňák hla-
vičkoval nad 
brvno. Po pia-
tich minútach 
sme pohrozili 
n e b e z p e č -
ným centrom 
a následne 
Chváta lovou 
strelou sme-
rujúcou do 
hradby tiel. 
V 41. minúte 
aktívny Bren-
kus našiel 
centrom z ro-
hového kopu Holuba a ten ne-
kompromisne rozvlnil sieť – 1:0. 
V 51. minúte zahrával Brenkus 
rohový kop a zaujímavo zakrúte-
ná lopta skončila aj s prispením 
nášho stopéra Paraja v bráne – 
2:0. V ďalšom priebehu sa naši 
hráči snažili vrátiť do stretnutia 
kontaktným gólom. Ružomber-
čania oduševnene bránili a pri 
niekoľkých tvrdých strelách spo-
za šestnástky sa zaskvel výborný-
mi zákrokmi gólman Krajčírik. Aj 

vďaka viacerým úspešným zákro-
kom domáceho brankára sme do 
konca zápasu gól nestrelili a s je-
sennou časťou sa lúčime prehrou 
v Ružomberku.
Jozef Mores, tréner Podbrezovej:
„Z našej strany nevydarený zá-
pas. Pôsobili sme pomaly, veci 
riešili komplikovane, do šírky, 
chýbal nápad, kolmosť, zakonče-
nie, emócie. Individuálny herný 
výkon tvorí základ herného vý-
konu družstva a na našej strane 
bolo príliš priemerných až pod-
priemerných individuálnych vý-
konov, čoho logickým vyústením 
bol konečný rezultát. Mysleli sme 
si, že sme ďalej. Tento zápas nás 
však vrátil späť do reality. Ak sa 
chceme pozerať smerom nahor, 
potrebujeme bezpodmieneč-
ne zvýšiť kvalitu a konkurenciu 
v družstve o hráčov, ktorí pop-
ri kvalitatívnej stránke spĺňajú 
aj náročné mentálne kritériá, o 
hráčov so správnou mentalitou. 
Tie sú popri hernej kvalite doslo-
va nevyhnutnosť, ak chceme v čo 
najskoršom období naplniť klu-
bové ciele.“

MFK ružomberok „b“: Krajčírik 
– Ondrek, Mrva, Holub, Madle-
ňák, Kudlička, Švec, Jedinák (39. 
Almaský), Brenkus (66. Dopater), 
Novotný, Gerec (53. Kmeť).

FK Železiarne Podbrezová: Ma-
cej – Kováčik, Otrísal, Paraj, 
Chvátal, Ďatko, Špyrka, Pribula, 
Galčík (87. Mizerák), Trapanov-
ski (61. Pastorek), Šulc (61. Von-
dryska).

Tabuľka II. ligy po jesennej časti 

1.  MFK Dukla Banská Bystrica  17  12  2  3  40:20   38 

2.  FK Dubnica nad Váhom   17  12  2  3  38:22   38 

3.  MFK Skalica     17  11  2  4  33:18   35 

4.  FK Poprad     17  10  1  6  26:16   31 

5.  MŠK Žilina B    17  9  1  7  37:29   28 

6.  MFK Tatran Liptovský Mikuláš  17  8  2  7  27:28   26 

7.  FK Železiarne Podbrezová  17  8  1  8  25:26   25 

8.  MFK Ružomberok B   17  7  1  9  23:35   21 

9.  FC KOŠICE     17  5  6  6  22:18   21 

10.  MŠK Púchov    17  6  3  8  21:24   21 

11.  Partizán Bardejov BŠK   17  6  3  8  18:21   20 

12.  KFC Komárno    17  5  5  7  19:27   19 

13.  FC ŠTK 1914 Šamorín   17  5  3  9  22:30   18 

14.  FC Petržalka    17  5  2  10  24:33   17 

15.  ŠK Slovan Bratislava B   17  4  2  11  14:30   14 

16.  SLAVOJ Trebišov    17  2  6  9  21:33   12 


