
Editoriál 

európskych a svetových trhoch.
Žiaľ, v roku 2019 slovenskí poli  -

ci nenašli priestor, aby sa zamysleli, 
ako bude vyzerať slovenská ekono-
mika v roku 2030 a aký bude podiel 
priemyslu na HDP na Slovensku. 
Či ostane 25 percent alebo bude 
menej a budeme sa približovať k 
Európskej únii. Stanoviská našich 
poli  kov nenasvedčujú tomu, ako 
rozmýšľajú. Naopak, sme svedka-
mi neuveriteľných káuz, keď pro-
kurátori žiadajú prokurátorov a 
sudcovia sudcov, aby odstúpili pre 
korupciu. Robotníci opäť ostáva-
jú na chvoste. Všetci vedia, koľko 
potrebujú zdvihnúť mzdy, ale na 
tých, ktorí tvoria hodnoty – ľudia 
vo fabrikách 
– na tých sa 
zabúda. 

V závere 
roku ma pos-
tretli zdravot-
né problémy, 
čo mi otvorilo 
oči, aby som 
zis  l, ako v 
s k u t o č n o s t i 
vyzerá zdra-
votníctvo na 
S l o v e n s k u . 
Dôležitá nie je 
stratifikácia. 
Dôležité je, 
aby sme my v Brezne mali dobrú 
nemocnicu, schopných lekárov a 
zdravotnícky personál. Som veľmi 
rád, že momentálne prebieha v NsP 
rekonštrukcia. Dôležité je aj to, aby 
sme mali dobrých zamestnancov, 
študentov, kvalitných ľudí a aby 
sme mali na čom a pre koho robiť. 

Generálna oprava vo valcovni 
bezšvíkových rúr ukázala silu na-
šich zamestnancov. Napriek tomu, 
že sa na nej podieľali takmer dve 
desiatky externých fi riem s veľmi 
dobrými preferenciami, stretli sme 
sa s takými problémami, ktoré by 

         Som presvedčený, 
že aj keby sme v 
roku 2020 mali 
mať problémy,

 s akými sme sa
stretávali v druhom

 polroku 2019, 
Podbrezová prežije.
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Rok 2019 dopadol lepšie ako sme čakali, a preto
 vedenie rozhodlo o vyplatení vianočnej mzdy

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

P. Motyčková
noviny@zelpo.sk

Ilustračné foto: I. Kardhordová

Vážení spolupracovníci,

prežívame rok, ktorý budeme 
hodno  ť ako jeden z veľmi obťaž-
ných, no nie najhorších. Tým bol 
to  ž rok 2009, keď nastala celo-
svetová kríza. Uplynulé 
mesiace sú obdobím 
dvoch rozdielnych pol-
rokov. Kým v tom pr-
vom sme dokázali plniť 
obchodný a fi nančný 
plán podľa svojich pred-
stáv, a tomu zodpo-
vedal aj hospodársky 
výsledok, druhý polrok 
bol poznamenaný veľmi 
nepríjemnými prekva-
peniami. Mohli sme sa 
naplno presvedčiť, že 
slovenskí poli  ci –  budú o pár týž-
dňov prosiť o vaše hlasy vo voľbách 
– nám narobili staros  , bez ktorých 
by sme sa zaobišli. Pokúšali sa nám 
dokázať, že majú záujem o to, aby 
boli robotníci vo fabrikách zaplate-
ní. Pravdou však je, že my môžeme 
vyplácať len toľko fi nančných pros-
triedkov, koľko si sami vytvoríme. 

Druhý polrok sa niesol aj v zna-
mení krízy, ktorej príchod bol avi-
zovaný už viac rokov.  Za  aľ ne-
prišla, hoci niektoré nepríjemné 
skúsenos   sa dostavili. Predovšet-
kým v podobe poklesu zákaziek, 
ale hlavne koncových cien našich 
výrobkov. 

Hoci sme neboli presvedčení, že 
kríza nastane, nevylučovali sme, 
najmä v závere prvého polroku, že 
nega  vne dopady sa budú prejavo-
vať na výrobcoch nášho typu. 

Skutočnosť je však taká, že rok 
2019 dopadol v konečnom dôsled-
ku lepšie ako sme čakali, a preto 
vedenie ŽP a.s. rozhodlo o vyplate-

ní vianočnej mzdy. 
Uplynulé obdobie nám ukázalo, 

aké je dôležité mať nákladové mo-
dely, mať prehľad o tom, akých ľudí 
máme a aká je ich kvalita, s kým 
spolupracujeme, akí sú naši subdo-
dávatelia, naše fi nančné ústavy a  
ukázalo, že Železiarne Podbrezová, 
to je fabrika, ktorá má hlboko vžité 
zásady. 

Hovorí sa, že čo 
človeka nezničí, to 
ho posilní. Prekona-
li sme za  aľ všetky 
nástrahy hospodár-
skych kríz, ktoré pri-
chádzali na európske 
alebo svetové trhy.

V priebehu celého 
roku 2019 sme boli 
svedkami neuveri-
teľne zbrklých vyhlá-
sení prezidenta USA, 
ktorý rozpráva rých-

lejšie, ako myslí. Ešte sa ani nezo-
budí a už vie, aké clá nasadí a bo-
juje nezmyselne s Čínou a Ruskom. 
Následky toho znášajú v konečnom 
dôsledku aj také spoločnos  , ako 
sme my. 

Ťažko odhadnúť, aký bude rok 
2020. Z môjho pohľadu priemy-
selná výroba vo svete neklesá. 
Dokonca sme svedkami, že predaj 
automobilov v novembri vzrás-
tol v Nemecku o desať percent. V 
automobilovom priemysle „ťažko 
plakali“, ako na tom budú v roku 
2019. Dnes dosiahli omnoho lepšie 
výsledky, ako predpokladali. Ško-
da, že sme svedkami preferovania 
elektromobilov. Tak, ako je podvod 
oxid uhličitý, ktorý vymyslela EÚ, 
tak aj elektromobily. Môžete vi-
dieť nádherné tvary áut, ktoré vás 
ale nikde neodvezú. To je, ako keď 
máte doma krásne kone, ale nemô-
žete na nich jazdiť, ani ich zapriah-
nuť. Za ostatných desať rokov sme 
sa stretli s mnohými podvodmi na 

sa dnes už vyskytovať nemali, ako 
je alkohol na pracovisku, nekva-
litné subdodávky, žiaľ, aj z „vysní-
vanej“ krajiny, akou je Nemecko. 
To, že sme vo valcovni rúr mohli v 
závere minulého týždňa spus  ť vý-
robu, svedčí o majstrovstve našich 
ľudí a za odvedenú prácu si zaslúžia 
poďakovanie. Bola to rozsiahla ge-
nerálna oprava, aká sa neusku-
točnila minimálne dve dekády.

Vážení spolupracovníci,

čo čakať od roku 2020? Vo feb-
ruári využijeme svoje právo a pôj-
deme voliť. Keď sa ma opýtate, 
koho by ste mali voliť, odpoviem, 

že neviem. Viem  
však, že rok 
2020 nemusí byť 
ľahký. Podbrezo-
vá aj z tejto krízy 
vyjde posilnená. 
Som presvedče-
ný, že keby prob-
lémy pretrvávali 
aj v roku 2020, 
naša spoločnosť 
prežije. Máme 
rezervy, vďaka 
ktorým s nami 
situácia neza-
trasie a nehrozí 
nám, aby sme 

z toho museli roniť slzy. Prispôso-
bíme sa situácii na trhu a budeme 
sledovať, kto z našej konkurencie 
bude nasledovať tých, ktorí skončili 
produkciu v roku 2019. 

V závere roka vám prajem hlav-
ne veľa zdravia. Až keď ho stra  -
te, začnete si uvedomovať, aké je 
dôležité a ako je fajn, keď môžete 
chodiť do práce. 

Prajem vám, aj vašim rodinám, 
príjemné sviatky. Verím, že voľné 
dni každý maximálne múdro využi-
je a teším sa na spoluprácu v roku 
2020. 

Rozhovor s trénerom 
Jozefom Moresom

Prípravu a vstup družstva do 
sezóny 2019/2020 som sledo-
val len okrajovo. V tom období 
som pôsobil v zahraničí a moja 
koncentrácia sa uberala týmto 
smerom. Z médií a interne-
tu som síce mal informácie o 
kádri, ambíciách a výsledkoch, 
ale hlbšie som sa tým neza-
oberal.

Rok vo výrobe

Blíži sa koniec roku 2019 a hoci 
sme ešte nesplnili všetky vý-
robné úlohy stanovené v de-
cembri, pomaly môžeme začať 
s jeho bilanciou. Plnenie plánu 
výroby v oceliarni v druhej po-
lovici roku 2019 bolo v porov-
naní s prvým polrokom kvôli 
hospodárskemu útlmu v oce-
liarenskom priemysle omnoho 
problema  ckejšie.

Postup v Lige majstrov

Počas prvého decembrového 
víkendu vycestovali obe naše 
družstvá k súperom odohrať 
odvety prvého kola Ligy maj-
strov. Napriek prehrám po-
stúpili ďalej ženy aj muži. V 
druhom kole nastúpime v bu-
dúcom roku, najskôr 25. janu-
ára na dráhach súperov – ženy 
v českých Rosiciach a muži v 
maďarskom Szegede. Dňa 15. 
februára budú odvety u nás.

Mikuláš v breznian-
skej nemocnici

Kto by nepoznal príbeh o svä-
tom Mikulášovi, ktorý v pamä   
ľudí prežíva už takmer  síc ro-
kov. Najviac sa na jeho príchod 
tešia de  , ktoré si v predvečer 
6. decembra do svojich okien 
pripravia vyčistené čižmy. O 
tom, že Mikuláš navš  vi naozaj 
každého svedči aj fakt, že 5. 
decembra neobišiel ani de   z 
detského a novorodeneckého 
oddelenia NsP Brezno. 

Zručný mladý Horehronec

Dňa 3. decembra boli dvere 
Súkromnej strednej odbor-
nej školy hutníckej Železiarne 
Podbrezová otvorené pre tých, 
ktorí majú chuť súťažiť. V tom-
to roku prijalo pozvanie na sú-
ťaž dvanásť základných škôl z 
okresu Brezno a spolu súťažilo 
dvadsaťštyri žiakov.

Do Vianoc nám ostáva už len 
pár dní. A hoci sa ani v tomto 
období nevyhneme zhonu či 
problémom, rýchlo na to za-
budneme, keď sa stretneme s 
rodinou. Pretože Vianoce sú aj 
o súdržnos  , slzách šťas  a, ra-
dostnom smiechu, silných emó-
ciách a o vianočnej vôni. Že aká 
to je? Je to vôňa ranného mra-
zu, praskajúceho dreva v krbe, 
vôňa koláčov, ktorá sa nesie ce-
lým domom a v neposlednom 
rade aj vôňa lásky, s ktorou celé 
 eto sviatky pripravujeme.

Napriek tomu, že na Štedrý 
deň sa tešíme asi najviac, rozp-
lynie sa rýchlejšie, ako by sme 
si želali. Zastavme sa aspoň na 
malú chvíľu a vychutnajme si 
túto jedinečnú atmosféru skôr, 
ako nám na dvere bude klopať 
nový rok a ani sa nenazdáme a 
už tu bude opäť leto. 

Pokojné sviatky plné lásky 
a rodinnej pohody vám  praje 

redakcia Podbrezovana.
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O. Kleinová

Blížia sa najkrajšie sviatky v roku. 
Naše Vianoce môžu byť nepo-
chybne krajšie a šťastnejšie, ak 
dokážeme v pravý čas nadeliť 
lásku tým, ktorí ju potrebujú. 
Prvou z príležitos   
bola predvianočná 
výzva na sociálnej 
sie   pod názvom: 
„Koľko lásky sa 
zmes   do krabice od 
topánok.“ Ponúkla 
šancu zapojiť sa do 
projektu umožňujú-
ceho obdarovať via-
nočným darčekom 
seniorov, pre ktorých sú jedinou 
rodinou spolubývajúci v domo-
voch dôchodcov. 

Celoslovenský projekt, ktorého 
realizácia závisela od dobrovoľní-
kov ochotných organizovať zbier-
ky v každom regióne, spočíval v 
naplnení krabice od topánok dar-
čekmi. Hotové, vianočne zabalené 
krabičky s označením určenia pre 
babičku či deduška, darcovia pri-

nášali na vyznačené miesta, od-
kiaľ ich dobrovoľníci distribuovali 
na miesta určenia. Aj v Brezne boli 
zriadené zberné miesta a dobro-
voľníčky si predsavzali, že budú 
môcť obdarovať DD a DSS Luna, 
kde je 118 dôchodcov. Považova-

li to za náročný cieľ 
a v  chos   dúfali, 
že sa im ho podarí 
naplniť. Konečný 
dátum odovzdá-
vania darčekov na 
zberné miesta bol 
2. december. A zá-
verečná bilancia? 
Vlani, keď vyhlá-
sili tento projekt 
v okolí Bra  slavy, 

vyzbierali 688 krabičiek. V tomto 
roku sa projekt rozšíril po celom 
Slovensku a predpokladaný počet, 
okolo  síc kusov, sa minimálne 
šesťkrát znásobil. Prekročiť pred-
pokladaný počet sa podarilo aj v 
Brezne a vďaka 314 darcom boli 
obdarovaní okrem DD DSS Luna, 
dôchodcovia aj v DD DSS Nový 
domov a Tereza vo Vaľkovni, DD 
a DSS Radosť v Telgárte, aj v DD 

a DSS Tereza v Hronci. Darčeky 
dostali aj  v NsP, n.o., na geriat-
rickom oddelení, v DDS  Drábsko 
a zvyšné krabičky plné darčekov z 
lásky dostali osamelí dôchodcovia 
v Brezne a v Čiernom Balogu. 

Krásna myšlienka. Na sociálnej 
sie   bola vďaka nej vytvorená sku-
pina šestnásť  síc členov. Každý 
deň pribúdali príspevky od ľudí, 
ktorí sa na to dali a spájalo ich 
spoločné predsavza  e – spríjem-
niť Vianoce osamelým starčekom 
a starenkám. Do projektu sa za-
radili aj celé triedy zo základných 
i materských škôl. Rodičia pripra-
vovali balíčky spoločne s deťmi a 
všetkých tento čin naplnil šťas  m 
a dobrým pocitom. Zrodili sa aj 
nové  nápady, nadviazať osobný 
kontakt s opustenými.

V ostatnom čase, v každoden-
nom zhone, vo víre predvianoč-
ného nákupného šialenstva často 
počuť konštatovanie, že skutočné 
čaro Vianoc sa pomaly vytráca a 
to, čo sa deje, už nie je pravá tvár 
najkrajších sviatkov v roku. Ale 
poduja  e, ktoré oslovilo  sícky 
ľudí, celé rodiny sa zomkli, aby 

Krásna myšlienka mohla byť realizovaná len vďaka ľuďom ochotným zapojiť sa do pro-
jektu. Veľké poďakovanie patrí všetkým, ktorí priniesli darčeky, ale zároveň si ho zaslúžia 
aj dobrovoľníčky, ktoré sa o zbierky v regiónoch starali a zabezpečovali všetko potrebné, 
aby sa krabičky s vianočným potešením dostali tam, kde patria. V Brezne sa na to po-
dujala Eva Škorváneková .                                                                                   Foto: Redakcia

Krabičky lásky aj na Horehroní
urobili krásny skutok, pripravili 
darček pre neznámych so záme-
rom spríjemniť im chvíle samoty 

Kto by nepoznal príbeh o svätom 
Mikulášovi, ktorý v pamä   ľudí 
prežíva už takmer  síc rokov. Naj-
viac sa na jeho príchod tešia de  , 
ktoré si v predvečer 6. decembra 
do svojich okien pripravia vyčis-
tené čižmy. O tom, že Mikuláš 
navš  vi naozaj každého svedčí  aj 
fakt, že 5. decembra neobišiel ani 
de   z detského a novorodenecké-
ho oddelenia NsP Brezno. 

Stalo sa už tradíciou, že pobyt v 
nemocnici v predvianočnom ob-
dobí pravidelne deťom spríjemňu-
je Kolkársky oddiel ŠK Železiarne 
Podbrezová. Krásne vianočne vy-
zdobené oddelenie a rozsvietený 
vianočný stromček čakal už len na 
Mikuláša. Ten hneď z rána so svoji-
mi pomocníkmi a s plným vrecom 

zdravých, ale i sladkých darčekov 
vstupoval do izieb malých pa-
cientov detského oddelenia, ktorí 
tento deň nemohli tráviť doma. 
Celkovo bolo obdarovaných desať 
de   a odmena za peknú básničku 
a pesničku neobišla ani 
de   čakajúce v ambu-
lanciách. Pri rozdávaní 
balíčkov asistovali aj 
Katarína Micanová, ve-
dúca družstva našich 
kolkárok, Miloš Ponja-
vič, hlavný tréner a náš 
najlepší hráč Erik Kuna.

Iskry šťas  a v očiach 
zahnali všetky zdravotné problémy 
a de   s úsmevom sledovali nielen 
Mikuláša, ale aj anjela či čerta. 
De   si pripravili pekné básničky a 
pesničky, s ktorými im v prípade 
potreby pomáhali aj maminky či 
anjel. 

Mikuláš neobišiel ani deti 
z breznianskej nemocnice 

Kolkársky oddiel ŠK ŽP navštevuje na Mikuláša NsP Brezno každoročne.  Foto: I. Kardhordová

Mikulášsky sprievod zavítal aj 
na novorodenecké oddelenie, kde 
svoje prvé okamihy života prežíva-
lo deväť novorodencov. Prvé stret-
nu  e s Mikulášom si s najväčšou 
pravdepodobnosťou pamätať ne-

budú, no pripomínať im 
to budú aspoň pamätné 
fotografi e. 

Tak, ako každý rok, aj 
tento, daroval Kolkársky 
oddiel ŠK ŽP detskému 
oddeleniu aj sponzorský 
dar, za ktorý si oddele-
nie zaobstará špeciálny 
zdravotnícky materiál, 

ktorý pomôže k skvalitneniu a zlep-
šeniu chodu oddelenia. 

Po príjemnej doobedňajšej akcii 
sa Mikuláš so svojimi pomocníkmi 
pobral ďalej, lebo na práci toho 
mali v ten deň ešte dosť. 

P. Motyčková
noviny@zelpo.sk

v čase vianočných sviatkov však 
dokazuje, že ešte je tu šanca vrá  ť 
Vianociam ich pravú tvár.

Toto je pravá tvár Vianoc

Okrem predstavenia sa de   mohli tešiť aj mikulášskym balíčkom.    Foto: I. Kardhordová

Železiarne Podbrezová a.s. pri-
pravili pre de   zamestnancov vo 
veku od 4 do 12 rokov Mikulášske 
predstavenie, ktoré sa uskutočnilo 
8. decembra v Dome Kultúry ŽP v 
Podbrezovej. 

Pom Pomove rozprávky od ma-
ďarského autora Istvána Csukása 
sú deťom dobre známe. Veselou a 
hravou formou ich vezmú do sveta 
fantázie a láskavého humoru, kde 
sa okrem neobyčajných vecí riešia 
aj aktuálne témy. Babuľa a jej ka-

Predstavenie malo
u detí úspech 

mará   sa deň čo deň stretávajú s 
novými nástrahami a problémami. 
Pom Pom ich však naučí, že na kaž-
dý problém existuje aj riešenie.

   O tom, že sú  eto rozprávky na-
ozaj populárne svedčí aj fakt, že sa 
poduja  a zúčastnilo 232 de  , pre 
ktoré boli pripravené aj mikulášske 
balíčky. Za nedeľného popoludnia 
si de   cestou domov ešte pospe-
vovali pesničky, ktoré odzneli v ho-
dinovom predstavení. 
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S Ing. Martinom Domovcom, asistentom výrobného riaditeľa 

Blíži sa koniec roku 2019 a hoci 
sme ešte nesplnili všetky výrobné 
úlohy stanovené na december, po-
maly môžeme začať s jeho bilanci-
ou.

Plnenie plánu výroby v oceliarni 
v druhej polovici roku 2019 bolo v 
porovnaní s prvým polrokom kvôli 
hospodárskemu útlmu v oceliaren-
skom priemysle omnoho problema-
 ckejšie. Kým za prvých šesť mesia-

cov sme prekročili objem výroby 
stanovený vo fi nančnom pláne o 3 
655 ton, celkový ročný plán výro-
by nesplníme zhruba o 42 800 ton. 
Pokles bol spôsobený pokračujúcou 
zníženou potrebou výroby kon  nu-
álne odlievaných oceľových blokov 
na predaj a v druhom polroku aj 
zníženou potrebou vstupných polo-
tovarov pre valcovňu bezšvíkových 
rúr. 

Objem výroby kon  nuálne odlie-
vaných blokov na predaj podkro-
číme zhruba o 39 800 ton a objem 
výroby kon  nuálne odlievaných 
blokov pre valcovňu bezšvíkových 
rúr podkročíme zhruba o 3 000 ton. 
Kvôli uvedeným zníženým požia-
davkám na kon  nuálne odlievané 
oceľové bloky sme boli nútení od 1. 
septembra pristúpiť v oceliarni aj k 
úprave pracovného režimu. 

Ďalšie hlavné ukazovatele – pred-
váhu a výrobné prestoje – môžem 
hodno  ť pozi  vne. Za celý rok 2019 
podkročíme celkovú predváhu v 
porovnaní s plánom  zhruba o 1,5 
kilogramu na tonu (ďalej kg/t) a vý-
robné prestoje podkročíme  zhruba 
o 1,5 percenta. 

Napriek uvedeným problémom s 
objemovým naplnením výroby sme 
v oceliarni dosiahli aj jeden rekord-
ný výsledok. V marci sme vyrobili 34 
671 ton oceľových blokov, čo pred-
stavuje doteraz najväčšie množstvo 
kon  nuálne odlievaných blokov vy-
robených v jednom mesiaci. Podob-
ne ako v minulých rokoch, bolo aj v 
roku 2019 v oceliarni zrealizovaných 
viacero technologických zmien a 
inovácií. Spomeniem realizáciu in-
ves  cie na mul  funkčné búracie za-
riadenie Brokk, ktorá výrazne zvýši-
la efek  vitu a bezpečnosť práce pri 
búraní a oprave žiaruvzdorných vý-
muroviek nísteje a hlavných liacich 
panví elektrickej oblúkovej pece. 

Rovnako o nega  vnom trende vo 
vývoji objemu zákaziek medzi pr-
vým a druhým polrokom je možné 
hovoriť aj vo valcovni rúr. Kým za 
prvých šesť mesiacov roka sme ob-
jemový plán prekročili o 2 904 ton, 
celkový ročný plán výroby nesplní-
me zhruba o 7 700 ton. Objem vý-
roby valcovaných rúr na predaj pod-
kročíme zhruba o 5 700 ton, objem 
výroby vstupných polotovarov pre 
výrobu presných rúr podkročíme 
zhruba o 2 000 ton. 

Napriek uvedeným problémom 
s objemovým naplnením výroby 
sme aj vo valcovni rúr, v jej jubilej-
nom štyridsiatom roku prevádzky, 
dosiahli dva rekordné výsledky. V 
marci sme zaznamenali rekordnú 
mesačnú výrobu v objeme 19 200 
ton a 1. apríla sme dosiahli historic-
ky najvyšší denný objem naložených 
a vyexpedovaných valcovaných rúr 
v objeme 928 ton. Aj vo valcovni 
môžem pozi  vne hodno  ť jeden 
z ďalších hlavných ukazovateľov – 
predváhu. Ročná plánovaná pred-
váha bude vo valcovni podkročená 
zhruba o 0,1 kg/t. Výrobné prestoje 
vo valcovni rúr za rok 2019 prekro-
číme zhruba o 1,5 percenta, ale to 
z  tulu prekročenia technologicky 
nutných prestojov a zvýšeného poč-
tu prestavieb a zmien akos  . 

Z pohľadu technologických inová-
cií môžeme rok 2019 hodno  ť veľ-
mi pozi  vne. Od začiatku roka sme 
ďalej rozšírili počet košov s tvrdo-
kovovými valcami na pretlačovacej 
stolici a ťahovej redukovni. Môžem 
konštatovať, že ide o 
jednoznačný prínos 
z pohľadu životnos   
valcov, aj zvýšenej po-
vrchovej kvality rúr. Na 
pretlačovacej stolici 
sme pokračovali v op  -
malizácii parametrov 
nového kalibračného 
radu. Rovnako sme po-
kračovali aj v op  mali-
zácii systému regulácie 
chladenia stojanov ťa-
hovej redukovne. 

Aj počas prvého polroka 2019 
prebiehali, v spolupráci so ŽP Vý-
skumno-vývojovým centrom s.r.o. 
(ďalej ŽP VVC) ďalšie merania a ana-
lýzy povrchovej teploty valcov v sto-
janoch. Umožňuje nám to dosiah-
nuť vyššiu životnos   pracovných 
nástrojov a zlepšiť homogenitu 
štruktúry a mechanické vlastnos   
rúr po valcovaní. 

V prvom polroku 2019 prebieha-
li práce na vybudovaní novej fi na-
lizačnej linky v priestore dolného 
skladu. Linka nám umožňuje vyko-
návať operácie rovnania, značenia, 
balenia a váženia v automa  ckom 
režime, čím sme si zvýšili objemo-
vé kapacity fi nalizácie vo valcovni 
rúr. V decembrovej strednej oprave 
sme začali realizovať prípravné sta-
vebné práce pre vybudovanie novej 
úpravárenskej linky na spracovanie 
rúr pre vnútropodnikovú spotrebu 
(lupu pre ťaháreň) v druhej hale 
valcovne rúr (tzv. bypass). Táto lin-
ka nám umožní realizovať delenie, 
vyfukovanie a váženie v automa  c-
kom cykle a výrazne zníži potrebu 
manipulácie balíkov medzi jednot-
livými halami valcovne rúr, čím pri-
speje k zvýšenej povrchovej kvalite 
rúr pre vnútropodnikovú spotrebu. 
Okrem novej úpravárenskej linky 
sme v decembrovej strednej oprave 
zrealizovali aj ďalšie veľmi náročné 
inves  cie. Prvou je inštalácia no-

vej nožnice na delenie kon  nuálne 
odlievaných oceľových blokov. Dru-
hou výraznou inves  ciou je výmena 
vstupnej čas   pretlačovacej stolice 
zo zváraných blokov a súčasne zača-
 e používania trojdielnej ozubenej 

tyče namiesto doteraz 
používanej päťdiel-
nej. Výrazne sme tým 
zvýšili tuhosť celej sú-
stavy, čo by nám malo 
priniesť predĺženie 
životnos   dynamicky 
zaťažovaných kom-
ponentov. Treťou vý-
znamnou inves  ciou 
bola kompletná výme-
na nísteje karuselovej 
pece.  

Ani v sor  mente 
presných rúr ťahaných za studena 
sa nám nepodarí naplniť ročný ob-
jem stanovený vo fi nančnom pláne. 
Kým za prvých šesť mesiacov sme 
prekročili objemový plán o 1 174 
ton, celkový ročný plán podkročíme 
zhruba o 2 700 ton. Pozi  vne mô-
žem hodno  ť vývoj predváhy, za rok 
2019. Podkročíme ju zhruba o 0,2 
kg/t. Z pohľadu rozdelenia pres-
ných rúr podľa účelu použi  a mô-
žem konštatovať vyrovnané množ-
stvo zákaziek vo väčšine hlavných 
výrobkových skupín ťahárne rúr 
–  štandardných konštrukčných rú-
rach, výmenníkových rúrach a kot-
lových rúrach, aj v rúrach pre hyd-
raulické a pneuma  cké rozvody. 

V sor  mente galvanizovaných 
rúr podkročíme plánovaný ročný 
objem zhruba o 600 ton. V sor  -
mente presných delených rúr cel-
kové ročné objemové plnenie pod-
kročíme zhruba o 300 ton. Objem 
výroby v sor  mente hydraulických 
rúr podkročíme o 9 ton. 

Z pohľadu technologických ino-
vácií a zvyšovania produk  vity 
práce sme v roku 2019 uskutočnili 
viacero dôležitých akcií. Prvou je 
pokračovanie inštalovania delenia 
rúr priamo na ťažnej stolici č. 3-08 
– v poradí už tretej v dielni 1, s mo-
dernizovaným ťažným vozíkom. 
Táto akcia bola dokončená v máji 
a umožňuje zarovnanie a delenie 

rúr priamo na ťažnej stolici. V rov-
nakom trende budeme postupovať 
aj v nasledujúcich rokoch a rovnaký 
spôsob delenia plánujeme nainšta-
lovať aj na minimálne troch ďalších 
ťažných stoliciach. 

Ďalšou dôležitou akciou bolo vy-
budovanie novej fi nalizačnej linky 
v dielni 1, pre rozmerový sor  ment 
od 6 mm do 16 mm. Táto linka vy-
konáva v automa  ckom režime 
všetky fi nalizačné operácie – pred-
rovnanie, rovnanie, vyfukovanie, 
nedeštruk  vne skúšanie, kontrolu 
chemického zloženia materiálu, de-
lenie, kefovanie, značenie a balenie. 

V októbri sme v dielni 2 začali s 
prípravou inves  cie úpravy kontrol-
ného roštu č.2. Rošt bude doplnený 
o vstupnú muldu, kefovacie zariade-
nie na odstránenie otrepov z kon-
cov rúr a na výstupnej mulde bude 
doplnená integrovaná váha spolu s 
cyklopovaním rúr.

V sor  mente navarovacích oblú-
kov prekročíme objem výroby sta-
novený vo fi nančnom pláne zhruba 
o 700 ton. V sor  mente redukcií 

prekročíme plánované ročné obje-
mové plnenie o 16 ton.

Z pohľadu realizovania výskum-
ných a vývojových úloh bol rok 
2019, aj vďaka spolupráci s dcér-
skou spoločnosťou ŽP VVC, ďalším 
zo série úspešných. V oceliarni sme 
v spolupráci s ďalšou dcérskou spo-
ločnosťou Žiaromat a.s. a Fakultou 
materiálov, metalurgie a recyklácie 
Technickej univerzity v Košiciach 

Bilancovanie a zhodnotenie roku vo výrobe
pokračovali v priebehu roku 2019 
v riešení problema  ky výskumu a 
vývoja v oblas   žiaruvzdornej ke-
ramiky a zvyšovania kvality ocele 
štúdiom procesov prúdenia v me-
dzipanve pomocou vodného mode-
lu. Súčasťou tohto výskumu bola aj 
analýza a op  malizácia parametrov 
výroby a odlievania legovaných kot-
lových akos  . So ŽP VVC sme spo-
lupracovali aj na matema  ckom 
modeli výrobného procesu a ana-
lýze teplotného profi lu valcovacej 
trate, ktoré by nám mali pomôcť 
detailnejšie pochopiť tepelno-de-
formačné podmienky tvárnenia v 
jednotlivých agregátoch valcovacej 
trate. V ťahárni rúr prebiehala so ŽP 
VVC spolupráca na matema  ckom 
modeli ťahania presných rúr. 

V rámci systému manažmentu 
akos   bol v roku 2019 v Železiar-
ňach Podbrezová uskutočnený 
dozorový audit podľa normy ISO 
9001:2015, dozorový audit podľa 
normy IATF 16949:2016. Všetky boli  
úspešné. Obhájili sme cer  fi káty, 
ktoré potvrdzujú, že výrobné proce-

sy sú overené a sú v zhode s po-
žiadavkami uvedenými v prísluš-
ných normách. Rovnako úspešný 
bol aj dozorový audit systému 
environmentálneho manažérstva 
podľa EN ISO 14001:2015 a recer-
 fi kačný audit systému riadenia 

bezpečnos   práce podľa OHSAS 
18001:2007.

Verím, že rok 2020 bude z poh-
ľadu objemového naplnenia zá-
kazkami lepší ako rok 2019. Som 
presvedčený, že sa nám v aj roku 
2020 podarí spoločnými silami 
znovu posunúť našu spoločnosť o 
niečo ďalej z pohľadu zlepšovania 
technológií, zvyšovania kvality na-

šich výrobkov a znižovania nákladov 
na výrobu. 

V mene výrobného úseku, ako aj 
v mene svojom, ďakujem všetkým 
zamestnancom výrobného úseku, aj 
všetkým zamestnancom ŽP a.s., za 
úsilie vynaložené pri pl není výrob-
ných úloh počas tohto roka.  Prajem 
všetkým príjemné preži  e vianoč-
ných sviatkov, veľa pevného zdravia, 
šťas  a a úspešný nový rok 2020.

Ilustračné foto: A. Nociarová

Z pohľadu 
technologických 

inovácií a zvyšovania
 produktivity práce 

sme v roku 2019 
uskutočnili viacero 

dôležitých akcií.
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Zručný mladý Horehronec

Dňa 3. decembra boli dvere Sú-
kromnej strednej odbornej školy 
hutníckej Železiarne Podbrezo-
vá otvorené pre tých, ktorí majú 
chuť súťažiť. V tomto roku pri-
jalo pozvanie na súťaž dvanásť 
základných škôl z okresu Brezno. 
Dvadsaťštyri žiakov si zmeralo sily 
v zručnos   a oboznámili sa s pod-
mienkami štúdia na našej škole.

Súťaž na overenie vedomos   a 

zručnos   žiakov základných škôl 
sme organizovali už po štvrtý-
krát. Keď sme prišli s myšlienkou 
usporiadať takúto súťaž, mali sme 
trochu obavy, či bude záujem zo 
strany žiakov základných škôl do-
statočne veľký a nami nastavené 
úlohy zvládnu. Nemali sme dosta-
tok informácií, ako sa žiaci dokážu 
vysporiadať s úlohami z prak  ckej 
čas   zhotovením technického vý-
robku a ako vedia pracovať s jed-
notlivými pracovnými nástrojmi.

Teraz to už vieme a vieme aj to, 

že na základných školách pochopili 
potrebu uberať sa rozvíjaním ma-
nuálnych zručnos   žiakov. Rušenie 
takzvaných políčok a technických 
dielní bolo zlým krokom. Obnoviť 
to, čo sa raz zrušilo, vyžaduje teraz 
veľa úsilia a aj fi nancií. Základné 
školy preto stále zápasia s nedos-
tatkom potrebného materiálno-
technického zabezpečenia, nára-
dím a materiálom. U nás v škole 
majú možnosť vidieť, aké pod-
mienky majú vytvorené naši žiaci 
a ako to má vyzerať po odbornej 
stránke. Sprevádzajúci učitelia ob-
divovali našu snahu a úsilie vytvá-
rať si stále nové technické výkresy 
s jedinečnými nápadmi. Za  aľ sme 
každý ročník zabezpečili pre žiakov 
iný námet na výrobok. Tento rok 
mali za úlohu vyrobiť dreveného 
snehuliaka a jeho jednotlivé kom-
ponenty pospájať pomocou kolíko-
vých spojov. Žiaci sa úlohy zhos  li 
veľmi dobre a je vidieť, že na roz-
diel od predchádzajúcich ročníkov 
súťaži predchádza príprava žiakov 
učiteľmi základných škôl na jej te-
ore  ckú časť a rozpoznávanie a po-
užívanie jednotlivých nástrojov im 

Mgr. Jozef Zákalický
hlavný majster SSOŠH ŽP

Žiaci v plnom pracovnom nasadení počas súťaže.            Foto: A. Nociarová

nerobí už taký veľký problém ako 
v minulos  . Žiaci zhotovovali svoje 
výrobky pod vedením majstrov od-
bornej výchovy, ktorí výsledok ich 
práce aj odborne zhodno  li. 

Po prak  ckej čas   nasledovala 
teore  cká časť, kde žiaci na počí-
tačoch vypracovávali otvorené a 
uzavreté otázky z odbornej čas  . 
Po sčítaní bodov z obidvoch čas   
nám vyšli ich výsledky.

V súťaži jednotlivcov sa na pr-
vom mieste umiestnil žiak Samuel 
Pančík zo Základnej školy (ZŠ) Ka-
rola Rapoša v Brezne, druhý skon-
čil Tomáš Kňazovický zo ZŠ Predaj-
ná a na treťom mieste sa umiestnil 
Lukáš Veverka zo ZŠ Pionierska 2. 
Pekné ceny pre víťazov venovalo 
vedenie školy.

Poradie družs  ev škôl po sčítaní 
bodov bolo nasledovné: 1. ZŠ Pre-
dajná, 2. ZŠ Polomka, 3. ZŠ Pioni-
erska 2.

Pre pedagogický doprovod žia-
kov sme pripravili environmentál-
ne zamerané dopoludnie spojené 
s exkurziou do hydrocentrály Jase-
nie, čo sa strelo s veľmi pozi  vnym 
ohlasom u prítomných pedagógov. 
Naše poďakovanie patrí vedeniu 
ŽP a.s., personálnej riaditeľke ŽP 
a.s. Ing. Márii Niklovej za spro-
stredkovanie exkurzie, zabezpeče-
nie dopravy a poskytnu  e reklam-
ných predmetov pre súťažiacich, 
pracovníkom energe  ky – hydro-
centrály Jasenie, Ing. M. Filipkovi 
za jeho odborný výklad a  všetkým 
účastníkom.Žiaci zhotovovali výrobky pod vedením majstrov odbornej výchovy.    Foto: A. Nociarová

Dňa 27. novembra sa na Strednej 
odbornej škole techniky a služieb 
v Brezne konal 21. ročník súťaže 
ZENIT v strojárstve. Táto tradičná 
strojárska súťaž je atrak  vna nie-
len z hľadiska dlhoročnej histórie, 
ale aj preto, lebo umožňuje sú-
ťaživosť žiakov stredných odbor-
ných škôl. 

Súťaž ZENIT sleduje aj priblíže-
nie atrak  vnych stránok stredoš-
kolského štúdia orientovaného 
na technické odbory a zdôrazňuje 
šance mladých ľudí uplatniť sa na 
trhu práce v technických odbo-
roch. 

Súťaž pozostávala z teore  ckej 
a prak  ckej čas  . Tento rok repre-
zentovali našu školu v kategórii R 
– ručné spracovanie kovov Adam 
Račák a Timotej Kvietok. Študen-
  svojimi prácami podali veľmi 

dobrý výkon a dosiahli nasledov-
né umiestnenie – Adam Račák 2. 
miesto a Timotej Kvietok 3. miesto. 
K dosiahnutým výsledkom srdečne 
blahoželáme.

Poďakovanie však patrí aj všet-
kým učiteľom odborných predme-
tov a majstrom odbornej výchovy, 
ktorí študentov pripravovali na sú-
ťaž.

Naši žiaci na krajských kolách súťaží ZENIT

Dňa 28. novembra sa na Strednej 
priemyselnej škole Jozefa Mur-
gaša v Banskej Bystrici konal 36. 
ročník súťaže ZENIT v elektronike. 
Súťaž má dlhú tradíciu a profesi-
onalitu celej súťaže umocnila vý-
borná organizácia v podaní dlho-
ročných organizátorov súťaže. 

Samotná súťaž pozostávala z 
odborného teore  ckého testu a 
prak  ckej čas  . Test bol náročný 
nielen pre súťažiacich, ale aj pre 
pedagogický dozor. Prak  cká časť 
pozostávala z návrhu a výroby 
elektronického zariadenia, ktoré 
muselo spĺňať viaceré kvalita  vne 
parametre. 

Náročnosť prevedenia bola zvý-
šená použi  m najmodernejších 
technológií na týchto zariadeniach. 
Žiaci reprezentovali školu v dvoch 
kategóriách. Za kategóriu A (3. a 4. 
ročník) Matej Jančík a za kategóriu 
B (1. a 2. ročník) Pavol Mesarkin. 
Nášmu maturantovi sa nepodarilo 
v náročnej konkurenciu uspieť, ale 
v kategórii B obsadil Pavol 3. mies-
to, ktoré je výborným výsledkom. 

Žiakom gratulujeme k dosiahnu-
tým výsledkom a tešíme sa na ďal-
šie úspešné reprezentovanie školy 
a práce pedagógov.

Ing. Viktor Kán, PhD.Ing. Juraj Pôbiš

Pod názvom „Školy školám“ sme 
aj v tomto školskom roku, 25. 
novembra na pôde súkromných 
škôl Železiarní Podbrezová a.s., 
zorganizovali pracovné stretnu-
 e pre vedúcich zamestnancov 

základných škôl z nášho regiónu 
a partnerských stredných škôl. 
Stretnu  e bolo zamerané na krát-
ke predstavenie škôl a možnos   
štúdia. 

Ing. Miriam Pindiaková
riaditeľka SSOŠH ŽP

„Školy školám“

Krajské kolo ZENIT v elektronike sa uskutočnilo v Banskej Bystrici.                 Foto: FB

Tento rok bol jeho súčasťou od-
borný seminár zameraný na apliká-
ciu nového zákona č.138/2019 Z.z. 
o pedagogických zamestnancoch a 
odborných zamestnancov a o zme-
ne a doplnení niektorých zákonov.  

Lektormi odborného seminá-
ra boli zamestnanci Ministerstva 
školstva, vedy, výskumu a športu 
SR – Mgr. Ján Sitarčík, PhD., riadi-
teľ odboru pedagogických zamest-
nancov a odborných zamestnan-
cov sekcie regionálneho školstva, a  
Mgr. Hilda Dudáková, vedúca od-

delenia pracovnoprávnych vzťahov 
zamestnancov rezortu.

Sme presvedčení, že seminár 
bol pre všetkých účastníkov znač-
ným prínosom a výklad lektorov 
objasnil aspoň niektoré úskalia pri 
aplikácii nového zákona do praxe a 
tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.

Naše poďakovanie patrí perso-
nálnej riaditeľke ŽP a.s. Ing. Márii 
Niklovej za sprostredkovanie od-
borného seminára, zamestnancom 
MŠVVaŠ SR a všetkým účastníkom 
pracovného stretnu  a. Ocenení súťažiaci v krajskom kole súťaže Zenit v elektronike.        Foto: FB
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Hrad Ľupča, v pozadí Prašivá.     Foto: Vladimír Veverka

Na základe predlohy J. Balkovica spracoval 
Mgr. Vladimír Homola

Povesť o ľupčianskom katovi

Keď pred stáročiami Slovenská 
Ľupča od kráľa mestské privilé-
giá obdržala, predsa jej k úplnej 
spokojnos   čosi chýbalo. Spolu s 
privilégiami to  ž právo meča ne-
dostala, čo bola výsada pre mes-
tečko veľmi dôležitá, lebo toto 
právo znamenalo, že Ľupčania 
mohli na trest smr   odsúdených 
lumpov sťa  m, obesením, na ko-
lese lámaním či na 
konskom chvoste 
vláčením popraviť. 
No a keď si už Ľup-
čania aj toto hrdel-
né právo vybojova-
li, vlastného kata 
zas nemali a vždy 
pred popravou ho 
museli aj s pomoc-
níkmi z ďalekej 
Š  avnice doviezť.

V jednom roku sa stalo, že na 
začiatku leta ľupčianski rybári pri 
Hrone novorodenca, chlapča, v 
slamenom fi lfásku našli. A keďže 
to akurát na Jána bolo a chlapča 
pod vŕbou našli, Janko Vŕba meno 
mu dali. Všetci rybári však doma 
kŕdeľ de  , vždy hladných to krkov 
mali, a tak nebolo toho, kto by si 
Janka osvojil. Až ľupčiansky richtár 
sa nad ním zľutoval, do komôrky 
na radnici prichýlil, a tam ho ľup-

čianske dojky prikrmovať chodili.
Janko Vŕba rástol sťa z vody a 

ako sirota, bez otca a matere, len 
tak po mestečku sa potuloval. No 
a keďže takým malým zvedavcom 
on bol, tu sa pri kováčovi, koláro-
vi, debnárovi, dratvárovi či mas-
 čkárovi pristavil a ich remeslo 

obkukával. Zo všetkého najviac 
ho však remeslo š  avnického kata 
zaujímalo a nešiel sa dočkať, kedy 
v Ľupči ďalšia poprava bude. No a 
keďže lumpov v tých časoch až až 
bolo, nemusel on veru ani pridlho 

čakať.
Poprava odsú-

denca tak, ako 
všade, aj pre 
Ľupčanov veľkým 
sviatkom bola. 
V ten deň sa ne-
robilo, v krčme u 
Krumov ako v úli 
bolo, tu chlapi o 
odsúdenom, tam 
zas o katovi hlasi-

to debatovali. No ako bola popra-
va pre obyčajných Ľupčanov sviat-
kom, pre richtára a prísažných 
naopak. Už skôr bolo treba kata zo 
Š  avnice doviezť, spolu s pomoc-
níkmi ubytovať, chovať, vínom na-
pájať a napokon po poprave riad-
ne vypla  ť. Skrátka, do mestskej 
pokladnice hlboko načrieť.

I v jeden deň pre Ľupčanov ta-
kýto sviatok prišiel a Janko Vŕba 
sa len okolo popravcov obšmietal, 

na všetko nazeral, až si ho samot-
ný kat všimol a či by vraj s ním do 
Š  avnice za učňa nešiel. Potešil 
sa Janko a potešili sa aj ľupčianski 
radní, že sa hladného bremena 
zbavia. A tak sa aj stalo, po pop-
rave Janko do Š  avnice s katom a 
jeho pomocníkmi odišiel.

Prešlo pár rôčkov, v Ľupči sa 
opäť poprava chystala a spolu so 
š  avnickým katom do mestečka 
prišiel aj jeho nový pomocník, vy-
učený Janko Vŕba. Nuž a po pop-
rave, pri ktorej sa Janko osvedčil, 
došlo medzi š  avnickým katom a 
radnými pánmi k vyjednávačkám 
ako na trhu. Ľupčania by boli vraj 
radi, aby Janko doma mestským 
katom sa stal. Š  avnický kat si 
však ani za celý svet šikovného 
pomocníka dať nechcel, a až keď 
pred ním kremnické duká  ky za-
štrngali, s obchodom súhlasil. A 
súhlasil aj samotný Janko s pod-
mienkou, že mu domček na býva-
nie Ľupčania postavia.

V tých časoch všade navôkol  
také pravidlo pla  lo, že mestský 
kat nesmel spoločne medzi ostat-
nými obyvateľmi bývať, a tak  Ľup-
čania Jankovi v dolinke za hradom, 
povyše šibeníc, kde sa vešalo, 
malý dômok postavili. No a v tom 
dômku Janko, ľupčiansky kat žil a 
poc  vo remeslo vykonával. Janko 
Vŕba však nebol len taký obyčajný 
kat čo inej ako katovskej roboty 
nemal, ale vedel aj ľudí kurírovať. 

Tu chorým Ľupčanom odvar z lie-
čivých byliniek pripravoval, tam 
zas skazené a zhnité zuby kováčs-
kymi kliešťami vytrhával.

Roky ubiehali, s katom Jankom 
spokojnosť vládla, až sa stalo, že 
ľupčianskych radných š  avnickí 
páni navš  vili, že ich starý kat sa 
zo sveta odobral a boli by radi, 
keby na uvoľnené miesto akurát 
Janko Vŕba nastúpil. Ľupčianski 
radní však o tom ani počuť, ale 
keď tentoraz pred nimi duká  ky 
zaštrngali, svojho kata Š  avniča-
nom predali. Smutný, presmutný 

z rodného mestečka Janko Vŕba 
odchádzal, a keď odišiel, od tých 
čias už Ľupčania nikdy svojho kata 
nemali.

Veru stáročia prešli od čias, keď 
ľupčianski rybári pri Hrone malé 
chlapča v slamenom fi lfásku našli 
a na Janka Vŕbu si už nikto ani ne-
spomenie. Všetko tu napísané je 
však pravda pravdúca, lebo mies-
to za Ľupčianskym hradom, kde sa 
vešalo, sa aj dnes Šibenice nazýva. 
No a miesto, kde Janko Vŕba ako 
kat žil? To sa Dômok menuje a 
azda aj navždy menovať bude.

V januári vstúpime do 
jubilejného roka. Že-
leziarne Podbrezová 
oslávia 180 rokov svojej 
existencie. S končiacim 
sa rokom 2019 však pri-
chádza ďalší významný 
míľnik. Noviny, ktoré 
práve držíte v rukách, 
nepretržite vychádzajú 
už sedemdesiatpäť ro-
kov.  

Podbrezovan začal svo-
ju históriu písať o niečo 
skôr. V lete roku 1930 vy-
šlo pod vedením Ladisla-
va Novomeského sedem 
čísel. Boli to prvé legálne 
robotnícke noviny na Slo-
vensku – závodné noviny 
robotníctva v štátnych 
železiarňach v Podbrezo-
vej, Hronci a Tisovci. 

Kvôli perzekúciám bolo 
ich vydávanie zastavené. 
Znova začali vychádzať 
23. decembra 1945 a 
neprerušene vychádzajú 
dodnes. 

Po roku 1950 bola 
zmenená žánrová sklad-
ba novín. Hlavný obsah aj naďa-
lej tvorila výroba, pribudol však aj 
šport a správy z kultúry. Za sedem-
desiatpäť rokov potvrdil Podbrezo-
van svoju zmysluplnosť a kvalitu, 
o čom svedčí aj fakt, že ako jediný 
z robotníckych novín funguje do-
dnes, a to najmä vďaka vedeniu ŽP 
a.s., spolupráci redakčnej rady, ve-
dúcich pracovníkov a všetkých pris-
pievateľov, ktorí sa na jeho tvorbe 
podieľajú a v neposlednom rade 
všetkým našim čitateľom. 
Pri tejto príležitos   sme sa v an-
kete pýtali: 1. Čo pre vás Podbre-
zovan znamená? 2. Čo by ste mu 
zaželali do nasledujúcich rokov?  

Ing. Soňa ROŠTÁROVÁ, Gp
 - 1. Podbrezovan pre mňa znamená 
dlhoročnú tradíciu, o čom svedčí aj 
75. jubileum jeho vydávania.  Stre-
távam sa s ním  pravidelne, nielen 
ako čitateľka, ale aj ako prispieva-
teľka a členka redakčnej rady. Je 
pre mňa zdrojom odborných a za-
ujímavých informácií, poučenia, ale 
aj zábavy.
 - 2. Našim podnikovým novinám 
prajem do nasledujúcich rokov, aby 
ho aj naďalej tvorili ľudia, ktorým 
na ňom záleží a aby vydržal v „skve-
lej forme“ čo najdlhšie.

Lea DAXNEROVÁ, žiačka SG ŽP 
 - 1. Úprimne, s Podbrezovanom 
sa stretávam už od doby, keď som 

sa naučila plynulo čítať. 
Môj otec je zamestnan-
com ŽP, a tak si celkom 
živo spomínam na rána, 
keď prišiel z roboty, položil 
si na stôl noviny a ja som 
mu ich s úsmevom na pe-
rách zobrala spred nosa 
a veselo si čítala. Vďaka 
zaujímavým článkom nie-
len z prostredia železiarní, 
ale aj škôl som sa dozve-
dela mnoho zaujímavos  , 
ktoré napokon aj zavážili 
pri výbere strednej školy. 
Momentálne je pre mňa 
tento dvojtýždenník pros-
triedkom, vďaka ktorému 
sa môžem dozvedieť in-
formácie o živote podni-
ku, jeho dcérskych. Počas 
prestávok v škole so spo-
lužiačkami častokrát rieši-
me krížovku alebo len tak 
diskutujeme nad rôznymi 
zaujímavosťami, o ktorých 
sme sa dozvedeli vo fakto-
grafi ckom okienku.
 - 2. Do ďalších rokov chcem 
Podbrezovanu zaželať 
množstvo čitateľov, nielen 
nových, ale aj tých verných, 
ktorým svojimi slovami vy-
čaríte úsmev na tvári, veľa 

zaujímavých článkov, nových auto-
rov i faktov, ktorými oboha  te naše 
znalos  . 

doc. Ing. Mar  n RIDZOŇ, PhD. ŽP 
VVC 
 - 1. S Podbrezovanom prichádzam 
do kontaktu pravidelne. V práci člo-
vek trávi veľa času, a tak som veľmi 
rád, že si o novinkách či postrehoch 
svojich kolegov môžem prečítať v 
týchto novinách. Myslím si, že aj 
každý čitateľ si v ňom nájde svoju 
tému. Podbrezovan spája rozličné 
témy do jedného celku a vytvára 
tak prehľad pre všetkých čitateľov. 
 - 2. Podbrezovanu prajem v roku 
2020, ale aj v tých nasledujúcich 

rokoch, veľa stálych čitateľov, zau-
jímavé témy, o ktorých bude radosť 
písať a potom i čítať. Celému re-
dakčnému  mu ďakujem a prajem 
tvorivú ruku pri ďalšom písaní.

Patrik RIDZOŇ, Opm
 - 1. Podbrezovan pre mňa zna-
mená neoddeliteľnú súčasť tejto 
spoločnos  . Čítam ho pravidelne, 
dozviem sa vždy nové informácie 
zo života našej fabriky a pozerám si 
napríklad aj čo bude na obed. Vždy 
ma potešia informácie ohľadom 
odmien, ale tomu sa poteší azda 

Podbrezovan oslavuje sedemdesiatpäť rokov 
nepretržitého vydávania 

každý. Pravidelne sledujem špor-
tové dianie na poslednej strane, 
hlavne futbalový klub a veci okolo 
neho.
 - 2. Podbrezovanu chcem do ďal-
ších rokov zaželať veľa čitateľov, 
aby naďalej podával aktuálne infor-
mácie, aby ste mali o čom písať a 
aby boli ochotní aj ľudia, napríklad 
do takýchto ankiet, ktoré, mimo-
chodom, čítam veľmi rád. Dúfam, 
že  budeme môcť v Podbrezovane 
čítať čo najviac pozi  vnych správ, 
pretože vo svete je teraz dosť veľa 
zlého.   

S. Roštárová

M. Ridzoň

L. Daxnerová

P. Ridzoň

P. Motyčková
noviny@zelpo.sk

 Forma aj obsah novín sa síce počas uplynulých rokov často menili, 
ale podstata vždy zostávala. Podbrezovan je tu predovšetkým pre 
vás – našich čitateľov
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Z podkladov z internetu spracovala
P. Motyčková

Vianoce by mali byť sviatky poko-
ja a rados  . Často sa nám ale stá-
va, že pokoj strieda predvianočný 
stres. Preplnené obchody, nákup-
né centrá a dlhočizné darčekové 
zoznamy spôsobujú, že v týchto 
dňoch máme viac zhonu ako po-
koja a skutočný význam Vianoc sa 
tak vytráca. Spravme si Vianoce 

príjemnejšie pre nás a ekologic-
kejšie pre našu planétu. 

Vianočné obdobie je nepochyb-
ne jedno z najkrajších v celom 
roku. Stretneme sa s rodinou, s 
ktorou sa počas roka nestretneme 
či už kvôli vzdialenos   alebo pra-
covnej či osobnej vyťaženos  , spo-
ločne si pozrieme stokrát obohraté 
rozprávky, ktoré pre nás ale v tom-
to období majú neuveriteľné čaro 
a hoci ich poznáme naspamäť, 
vždy sa k nim radi vrá  me. A aj keď 
sme si vedomí toho, že by sme mali 
jesť striedmo a zdravo, málokto vie 
odolať sladkým koláčom, zemia-

Spravme si Vianoce viac šetrné 
k nášmu prostrediu i peňaženkám 

kovému šalátu či dobrému rezňu. 
Veď predsa  eto sviatky nie sú kaž-
dý mesiac. 

Málokedy si však uvedomíme, 
že Vianoce majú aj svoju temnú 
stránku. V intenzívnych časoch 
konzumu sme ochotní v krátkom 
časovom období minúť nemalé 
peniaze na veci a darčeky, ktoré 
vlastne ani nepotrebujeme, na 
výzdobu, ktorú si vieme vyrobiť aj 
doma a častokrát aj na jedlo, ktoré 
nie sme schopní skonzumovať. Ná-
kupný vianočný zoznam je dlhý a 
nás prepadne obava, že dané veci 
už nedostaneme, tak ich pre istotu 
nakúpime v preds  hu a v raz ta-
kom množstve. Ešte predtým, než 
podľahneme vianočnému ošiaľu, 
skúsme náš zoznam prehodno  ť, 
či sa na ňom naozaj nachádzajú 
veci potrebné k preži  u pokojných 
sviatkov s našou rodinou. A vôbec 
sa pri tom nebudeme musieť ob-
medzovať, len si Vianoce spravíme 
ekonomickejšie a aj ekologickejšie. 

Prinášame vám pár  pov, ako si 
Vianoce užiť šetrnejšie a možno 
vás vlastnoručná výroba bude aj 
viac tešiť. 

Nakupujme s mierou
Zimné obdobie je pre náš or-

ganizmus najnáročnejšie. Za tmy 
chodíme do práce a za tmy z nej aj 
prídeme. Chýba nám svetlo a často 
aj pohyb na vzduchu. Okrem toho 
snaha potešiť našich blízkych dob-
rým jedlom je naozaj veľká. Snažte 
sa nakupovať s mierou, poprípade 
sa v rodine dohodnite, kto čo k šte-
drovečernému stolu prinesie. 

Vianočná výzdoba
Prírodná vianočná dekorácia je 

nielen štýlová, ale aj lahodí oku a 

pekne prevonia domácnosť. Ko-
náriky, šišky, čečina, drevené po-
lienka či sušené ovocie a koreniny 
sú základom pre krea  vny výtvor, 
na ktorý nemusíte mať špeciálny 
talent. Dobrou správou je, že vašu 
pôvodnú výzdobu nemusíte vyha-
dzovať, ale skúste ju s prírodnými 
materiálmi skombinovať a dať jej 
tak „druhý dych“. 

Na spevnenie môžete použiť vln-
ku, špagát alebo staršie kusy látky. 
Vyrobiť si takto môžete vianočné 
svietniky, ozdoby na stromček ale-
bo bežnú vianočnú dekoráciu. 

Vianočný stromček
Vianočný stromček je neodmys-

liteľnou súčasťou Vianoc a jeho 
výberu a výzdobe venujeme špe-
ciálnu pozornosť. Ak preferujete 
živé stromčeky, môžete si ich kúpiť 
aj v črepníku a neskôr ich zasadiť 
napríklad v záhrade. Tohtoročnou 
novinkou je prenaja  e si živých 
vianočných stromčekov. Doba 
prenájmu je približne dva týždne 
a potom ho vrá  te naspäť tam, 
kde ste ho zakúpili. Nasleduje ak-
lima  zácia stromčeka a neskôr, po 
dôkladnom ošetrení, opäť putuje 
do zeme. 

Nie je darček ako darček
Hovorí sa, že najkrajší darček, 

aký môžete niekomu darovať je 
váš čas. Naplánujte si spoločné 
výlety, adrenalínové zážitky ale-
bo oddychový pobyt. Zrelaxujete, 
zažijete niečo nové a čo je najdô-
ležitejšie, budete spolu so svojou 
rodinou.

Ušľach  lým činom je aj keď svoj 
darček venujete niekomu inému. 
V rámci pomoci chudobným rodi-
nám po celom svete, ktoré sa bo-
ria s nedostatkom jedla, oblečenia 
či vzdelania, vznikli charita  vne 
organizácie, prostredníctvom kto-
rým môžete vidieť, ako vás darček 
pomáha iným. Môžete pomôcť pri 
vzdelávacom rozvoji alebo prispieť 
na domáce úžitkové zviera, ktoré 
má pre chudobnú rodinu neoceni-
teľnú hodnotu. 

Balenie darčekov
Balenie darčekov má svoju tradí-

ciu a pre obdarovaného prekvape-
ním, keď nevie, čo ho pod obalom 
čaká. V 19. storočí boli luxusne za-
balené darčeky výsadou de   z bo-
hatých rodín. U chudobnejších, ak 
sa vôbec zohnal, sa krajší papier 
používal opakovane aj viac rokov. 
Darčeky sa precízne zabalili a še-
trne rozbalili, papier sa vyrovnal 
a odložil na nasledujúci rok. Dnes 
síce balením strávime aj hodiny, 
no rozbalenie trvá pár sekúnd a 
papieru je plná izba. Vianoce sú 
obdobím, kedy vyprodukujeme 
najviac odpadu za celý rok. V po-
nuke máme širokú škálu baliacich 
papierov a väčšina z nich sú ceno-
vo dostupné. Predsa ale existuje 
ešte ekonomickejší variant. Nap-
ríklad taký recyklovateľný baliaci 
papier, zvaný aj „šedák“, vyzerá 
spočiatku trošku fádne, no ak za-
pojíte fantáziu, budú vaše darčeky 
originálne. Dotvoriť ho môžete 
jednoduchým špagá  kom a nap-
ríklad vetvičkou, škoricou alebo 
drevenou ozdobou, ktorú si obda-
rovaný môžeš zavesiť na vianočný 
stromček. 

Cestovateľov a hudobníkov ur-
čite poteší vianočný darček za-
balený do starej mapy či starých 
hudobných nôt. Aj tu pla  , že kre-
a  vite sa medze nekladú. 

Ak predsa len nechcete mať 
žiadny papierový odpad a „šedák“ 
nevyužijete ďalej v domácnosti, 

K výrobe vianočného svietnika potrebujete lepiacu pištoľ alebo sekundové lepidlo, ľubo-
voľný prírodný materiál a sušené ovocie či škoricu, poprípade aj badián. 
                  Foto: Pinterest

Recyklovateľnému papieru dodajú prírodné materiály nový nádych. pri balení sa krea-
 vite medze ekladú. Na dokonalos   pridá milá vizitka s venovaním.          Zdroj: sevt.sk  

Zo šišiek sa dá vyrobiť jednoduchá a atrak  vna závesná dekorácia. Postup je jednodu-
chý: lepidlom prichy  me na spodok šišky motúz a ľubovoľný prvok, napríklad čečinu, 
škoricu alebo aj menšiu vianočnú guľu. Na dotvorenie môžeme použiť mašľu alebo kú-
sok látky.             Zdroj: kve  novyobchodik.sk

Ak máte nepotrebné zaváraninové po-
háre, môžete ich použiť ako vianočné 
svietniky. Na dno vložíte čečinu, čajovú 
sviečku a vrch ozdobíte šiškami a špagá-
tom.       Zdroj: pinterest

kúpte ekologické darčekové taš-
ky, ktoré môžete používať opa-
kovane a nie sú ani náročné na 
skladovanie. Vyrobíte k nim jed-
noduchú vizitku s krátkym odka-
zom a taktiež ich môžete dotvoriť 
prírodnou dekoráciou. 

Jednoduché ozdoby z halúziek dotvoria vašu vianočnú atmosféru.   Zdroj: topbyvanie.sk

žeľ, otáčaním na látke vyznačíme 
požadovaný tvar a vystihneme. 
Kužeľ si potrieme disperzným 
lepidlom a nalepíme naň látku. 
Opäť spodný a horný okraj za-
strihneme. Obkrútime čipku oko-
lo anjelika, môžeme si ju prichytiť 

Vianočného anjela si vyrobíte aj doma.         Zdroj: sashe.sk/lipli

štipcami, spinkami. Zafixujeme ju 
disperzným lepidlom. Prichádza 
na rad hlavička. Ak nemáte polys-
tyrénovú guličku, môžete ju na-
hradiť drevenou korálkou, malou 
vianočnou guľou. Pridáme vlásky, 
ktoré si nastriháme z bielej pria-
dze (dĺžka približne 20 cm). V 
strede ich previažeme niťou. Na 
polystyrénovú guličku pripevní-
me vlásky pomocou tavnej pišto-
le a taktiež pripevníme hlavičku 
k telu anjelika. Už nám chýbajú 
len krídla. Môžeme ich vytvoriť z 
bielych pierok, alebo vystrihnúť z 
výkresu. Krídla natrieme tyčinko-
vým lepidlom a rovnomerne roz-
miestňujeme vatu. Pripevníme 
ich lepiacou tavnou pištoľou na 
zadnú časť anjelika.

Vianočný anjel 
Vyrobte si vlastného anjelika na 

stromček alebo na stôl. Výroba ne-
zaberie veľa času a môžete zapojiť 
aj svoje ratoles  . Nepotrebujete 
k tomu žiadny špeciálny materiál, 
postačia veci, ktoré máte doma.
Potrebujeme: tvrdý papier (vý-
kres), látku, čipku/madeiru, tyčin-
kové a disperzné lepidlo, polys-
tyrénovú guličku/väčšiu drevenú 
korálku/malú vianočnú guľu, pria-
dzu na vlasy, biele pierka/servítku/
vatu na krídla, lepiacu tavnú pištoľ 
(môžete ju nahradiť sekundovým 
lepidlom alebo chemoprénom)
Postup: Z výkresu si pomocou 
tyčinkového lepidla vytvoríme 
kužeľ. Spodný okraj zastrihneme 
do jednej roviny. Vezmeme si ku-
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Pamätaj si, že ak nenájdeš Vianoce vo svojom... (dokončenie v tajničke) Vo vianočnej krížovke súťažíme o vecnú cenu. Správne odpovede posielajte na adresu redakcie alebo mailom na 
noviny@zelpo.sk. Výherca bude uverejnený v prvom januárovom čísle. 

Inzeráty
Predám rozkladaciu sedaciu súp-
ravu, lacno. 0902 688 826

...
Ponúkam kvalitnú produkciu 
hudby pre rodinné oslavy, fi rem-
né večierky... Tel. 0907 661 346

Autor:    
PK

zobral si 
ponaučenie T2 pästiarska 

skratka
vyčnievala, 

týčila sa
pohyby nožom

Elektráreň 
Nováky

ktorá (bás.)
dezinfekčný 
prostriedok

odovzdávaj 
pozdrav

Vysoká škola otec (dom.)
vo vlastnom 

byte
prvý muž

potreba 
hokejistu

zabráň, 
znemožni

chyba, závada   
Ever After High

zlato po 
španielsky

T3   
uhorský kráľ

vyučuj, škoľ

predložka (bez)  
Severo-

atlantická 
aliancia

papagáj      
perej, hať (čes.)

stará mama (z 
nem.)       

anglický 
šľachtic

hudobné 
nástroje

oceľ (nem.)     
vlasy na tele

amerícium 
(chem.)      

oznámi úradom

prvý latinský 
preklad biblie

chliev (čes.)    
cestovné 
doklady

Odborné učilište 
Slov. elektrárne

105 v Ríme dvojhláska

ročné obdobie
plán (nem.)     
čert, diabol

T1   
poláme, zláme

oxid kremnatý

slovenský 
spevák        

veľká nádoba na 
varenie

neposkytuje    
smerom hore

citoslovce 
povzdychu

pokladne      
stužený tuk

sodík (chem.)   
robiť (angl.)

Pomôcky: 
MAKE, SLAP

skúška, test 
(angl. skr.)

lesy           
In The Know

vlastnil    
Nevada (skr.)

ukazovacie 
zámeno

neoblečená    
České dráhy

T4
pracoval na 
krosnách

súčasť domu

V decembri 
blahoželáme

Pracovné jubileá

20 rokov
Dušan FORTIAK

25 rokov
Ján KRIVÁK

35 rokov
Ján JUROŠ

Eva MIŠUNOVÁ
Alena SOLIAROVÁ

40 rokov
Katarína JÁNOŠÍKOVÁ

Životné jubileá

Beáta AUXTOVÁ
Renáta FENCLOVÁ

Peter KOŠTIAL
Marian TKÁČIK
Maroš VAŇO

Miroslav JENČA
Miroslav TŔNIK

Katarína DANČOVÁ
Peter GIERTL

Anna KUPCOVÁ
Milan MEDVEĎ
Dušan MELOŠ

Jozef PÍTA
Štefan RIDZOŇ

Ing. Soňa ROŠTÁROVÁ

Oznam
Zamestnanci, ktorí absolvujú re-
kreáciu na Slovensku na prelome 
rokov 2019 a 2020 (deň zača  a 
rekreácie je v roku 2019) a chcú 
si uplatniť nárok na príspevok na 
rekreáciu za mesiac december, 
sú povinní žiadosť o príspevok 
spolu s potrebnými dokladmi 
(faktúra, potvrdenie o platbe) 
predložiť najneskôr do 7. januára 
2020.

Vianočné zaujímavosti zo sveta
- Každý rok na Vianoce je milión 
listov adresovaných Santa Clausovi 
na jeho vlastnú adresu: “Hoh oho, 
Severný pól, Kanada”.
- Počas vianočnej sezóny je na sve-
te predaných 28 LEGO stavebníc 
každú sekundu.
- Nóri pla  a v novembri iba polo-
vicu daní, aby mali viac peňazí na 
Vianoce.
- Na Novom Zélande v televízii ne-

púšťajú reklamy počas Vianoc a 
 ež ani počas Veľkej noci.

- Veľká časť Švédov pozerá tradične 
na Vianoce Káčera Donalda.
- Vianočné nákupy v USA zname-
najú šes  nu ziskov celého roku.
- Coca Cola bola prvou značkou, 
ktorá použila Santa Clausa vo via-
nočnej reklame.
- Najväčším vianočným darčekom 
v histórii bola v roku 1886 Socha 

Slobody darovaná Francúzmi Ame-
ričanom.
- Najvyšší vianočný stromček mal 
85 metrov, bol ozdobený tromi mi-
liónmi sve  elok a nachádzal sa v 
brazílskom Riu de Janeiro.
- V Taliansku sa muškáty považujú 
za vianočné kvety.
- Vôbec prvá vianočná pohľadnica 
pochádza zo Škótska. Vydaná bola 
v roku 1841.

Vianočné 
pranostiky

- Biele Vianoce, zelená Veľká 
noc.
- Do Vianoc dlhá nitka, krátky 
deň; po Vianociach krátka nitka, 
dlhý deň.
- Keď je na Štedrý večer veľa 
hviezd, bude aj toľko zemiakov.
- Keď sú na Vianoce polia pokry-
té snehom, môžeš na Veľkú noc 
sedieť pod košatým stromom.
- Lepšie Vianoce treskúce než 
Vianoce tekuté.
- Štedrý večer jasný každému je 
milý, dá vraj pánboh vína, po-
žehná v obilí.
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Cieľom je čo najlepšie pripraviť tím na jarnú časť

Ing. Pavol Kühnel

Peter Medveď

Ma  hias Schwarzbacher na prvom mieste

T. Kubej
noviny@zelpo.sk

Dohrávka 13. kola našich hráčov 
v Ružomberku bola posledným 
zápasom druhej futbalovej ligy v 
tomto kalendárnom roku. Dňa 24. 
novembra sme ružomberskej re-
zerve podľahli 2:0 a s 
jesennou časťou sme 
sa rozlúčili prehrou. 
V sedemnás  ch zá-
pasoch zaznamenali 
naši futbalis   osem 
víťazs  ev, jednu re-
mízu a osem prehier. 
So ziskom 25 bodov 
a celkovým skóre 
25:26 prezimuje naše 
mužstvo v tabuľke 
druhej futbalovej 
ligy na 7. mieste.
Po skončení jesennej 
čas   sme požiadali o 
rozhovor Jozefa Moresa, trénera 
„A“ – mužstva FK Železiarne Pod-
brezová.

Úvod sezóny nám príliš nevyšiel, 
keď sme po šies  ch kolách mali 
na konte iba šesť bodov po dvoch 
víťazstvách a štyroch prehrách. 
Vedenie klubu odvolalo trénera 
Vladimíra Veselého, ktorého ste 
spolu s kolegom Mar  nom Pol-
jovkom nahradili a hneď v 7. kole 
ste viedli naše mužstvo v zápase 

pro   Dubnici nad Váhom, ktorej 
sme podľahli. Ako si spomínate 
na toto obdobie, keď sa  mu prí-
liš nedarilo?

- Prípravu a vstup družstva do se-
zóny 2019/2020 som sledoval len 
okrajovo. V tom období som pôso-

bil v zahraničí a moja 
koncentrácia sa ube-
rala týmto smerom. 
Z médií a internetu 
som síce mal infor-
mácie o kádri, ambí-
ciách a výsledkoch, 
ale hlbšie som sa tým 
nezaoberal. Ponuka 
vrá  ť sa späť prišla 
dosť nečakane, po zá-
pase s Duklou Banská 
Bystrica a aj keď som 
to nemal v pláne, po 
rozhovoroch s vede-
ním klubu, ale hlavne 

po informácii o možnos   spoluprá-
ce a vytvorení trénerskej dvojice s 
Mar  nom Poljovkom, som ponuku 
prijal. V neposlednom rade zaváži-
lo aj to, že ako hráč, tréner či ko-
ordinátor mládeže som tu strávil 
viac ako osem rokov a Podbrezová 
sa svojím spôsobom stala mojím 
druhým domovom. Obdobie, kto-
ré spomínate, bolo samozrejme 
veľmi hek  cké, káder „A“ družstva 
bol celkom iný, ako keď som z Pod-
brezovej v máji odchádzal, a tak 

prvoradou úlohou bolo spoznať 
hráčov. Nielen po hernej stránke, 
ale hlavne po tej mentálnej. 

Potom prišla séria pia  ch víťaz-
s  ev na domácom trávniku, no na 
súperových ihriskách sme stále 
nedokázali získavať body. Až za-
čiatkom novembra sme túto smo-
lu prelomili a získali sme prvý bod 
za remízu s Košicami, následne 
sme naplno bodovali v Poprade. 
Čomu pripisujete fakt, že drvivú 
väčšinu bodov v jesennej čas   (až 
21) sme získali doma?

- V mentalite a nastavení každé-
ho jedného hráča. Tento káder má 
svoju kvalitu, ukázal ju v domácich 
zápasoch, ale k tomu, aby ste bo-
dovali a zvládali zápasy vonku, 
potrebujete popri kvalita  vnych, 
herných predpokladoch aj mentál-
nu, charakterovú, morálno – vôľo-
vú nadstavbu. A tú sme v zápasoch 
u súperov nedokázali produkovať. 
Aktuálna sezóna v 2. lige je nároč-
ná, každé jedno družstvo má svoju 
kvalitu, rozdiely sú minimálne a 
tak o výsledku rozhodujú detaily. 
A detaily sú vecou spomínaného 
nastavenia, mentality, morálno – 
vôľových vlastnos  , osobnej zod-
povednos  . V tomto smere máme 
ešte rezervy. 

Môžete nám prezradiť, aké plány 

S Jozefom Moresom, trénerom „A“ – mužstva FK Železiarne Podbrezová

máte s mužstvom počas zimnej 
prípravy? Chystáte sa aj niekde na 
sústredenie?

- Určite ho chceme posilniť o 
hráčov, ktorí spĺňajú nielen herné 
predpoklady, ale sú mo  vovaní 
neustále sa zlepšovať, pracovať 
na sebe, o hráčov, ktorí si budú 
vážiť podmienky, aké sú im v klu-
be vytvárané. Chceme vytvoriť 
konkurenčný tlak na určitých hrá-
čov, ktorí majú kvalitu, ale absen-
tuje u nich pozi  vna mentalita a  
nastavenie, neuvedomujúc si tú 
skutočnosť, že v Podbrezovej naš-
li fantas  cké podmienky pre svoj 
rozvoj. Tak  ež potrebujeme zlep-
šiť kondičné parametre,  e sú u 
niektorých hráčov nedostatočné. 
Ale hlavne chceme popracovať na 
mentalite, nastavení, charaktere 
a osobnej zodpovednos  . Tieto 
atribúty nám, ako som už spomí-
nal, chýbajú k tomu, aby sme sa 
dlhodobejšie etablovali na čelných 
pozíciách v tabuľke a pomýšľali na 
návrat do najvyššej súťaže, do 1. 
ligy. Naďalej  máme v úmysle vyťa-
hovať a etablovať do „A“ družstva 
našich mládežníkov. V jesennej 
čas   sa v pozi  vnom svetle ukazo-
vali Kováčik, Jenat, Bakaľa, Rehák 
či Vondryska. Ďatko a Galčík sú v 
ňom už dlhodobejšie etablova-
ní. Sú to naši domáci, talentovaní 
chlapci a našou úlohou je usmer-

ňovať ich správnym smerom, pra-
covať s nimi tak, aby neskoršie 
tvorili základ „A“ družstva dospe-
lých FK Železiarne Podbrezová. Sú 
budúcnosťou klubu a záleží len a 
len na nich, či svoj potenciál doká-
žu zužitkovať. A to v mladších mlá-
dežníckych kategóriách vyrastajú 
ďalšie talenty. 

V pláne je krátke päťdňové sú-
stredenie v januári v Prahe. Inak sa 
budeme pripravovať v domácich 
podmienkach s výjazdami za sú-
permi do Čiech a Poľska.

Aké sú vaše ciele pred začiatkom 
jarnej čas  ?

- Spolu s kolegom Mar  nom 
Poljovkom a celým realizačným 
 mom je cieľom čo najlepšie pri-

praviť družstvo na odvetnú – jarnú 
časť. Komplexne. Nielen po hernej 
a kondičnej stránke, ale hlavne po 
tej mentálnej. Ďalším cieľom je do-
tvoriť konkurencieschopné druž-
stvo, ktoré v krátkej budúcnos   
bude schopné pobiť sa o návrat 
do najvyššej súťaže a ktorého zá-
klad budú tvoriť odchovanci z na-
šej mládežníckej akadémie. Sme si 
plne vedomí, že odvetná časť bude 
veľmi náročná. Bodové rozdiely od 
štvrtého miesta smerom nadol sú 
minimálne. Bude to boj, či už o  -
tul, ako aj o záchranu, a to až do 
konca.

Kolkárky ŠK Železiarne Podbrezová počas odvety prvého kola Ligy majstrov v Maďarsku

Počas prvého decembrového ví-
kendu vycestovali obe naše druž-
stvá k súperom odohrať odvety 
prvého kola Ligy majstrov. Nap-
riek prehrám postúpili ďalej ženy 
aj muži. Druhé kolo odohráme v 
budúcom roku, najskôr 25. janu-
ára na dráhach súperov – ženy v 
českých Rosiciach a muži v ma-
ďarskom Szegede. Dňa 15. febru-
ára potom budú odvety u nás – v 
Podbrezovej.

V Budapeš   na ťažkých, poc  -
vých dráhach podľahli naše dievča-
tá Maďarkám 6:2. Zápas však bol 
vyrovnaný a spokojne to mohlo 
byť aj 6:2 pre nás. Súperky postavi-
li dopredu svoje najlepšie hráčky. V 
prvej dvojici chýbali Skalošovej na 
víťazstvo so Simon (536) len štyri 
kolky, zato Jankovičová si poradila 

s najskúsenejšou Maďarkou Rózsa-
Drajkó (551), aj keď tá malá famóz-
ny záver. Mali sme veľký bod a štyri 
malé. Bolo nám treba nazbierať 
ešte aspoň 4,5 setových bodíkov. 
V druhej dvojici Maďarky vstali z 
popola a zobrali oba body a nám 
prenechali len dva sety. V záve-
rečnej runde sme vkladali nádeje 
do Vávrovej a Ďuricovej. Ďuricová 
síce bola na kolky lepšia (531:520), 
no Fekete ju vybodovala (1,5:2,5) 
a keď Vávrová získala na druhej 
dráhe setový bod, bolo o našom 
postupe rozhodnuté. Vávrová na-
koniec súperku porazila. Celkové 
číslo bolo len o deväť kolkov nižšie 
ako mali domáce.
ŠK Železiarne Podbrezová: Skalo-
šová 533, Jankovičová 562, Polia-
ková 549, Machálková 546, Váv-
rová 581 a Ďuricová 531. Celkove 
3311:3302 – 6:2.

Na kolkárni v Orthe an der Do-
nau mala naša mužská družina rov-
nakú úlohu ako ženy. Získať jeden 
veľký bod a minimálne 8,5 setov. 
Hneď v prvej dvojici sme už mali je-
den bod zásluhou Tepšu (639), keď 
Veselému (628) zápas nevyšiel, ale 
len dva sety. Nemčeka (620) roz-
strieľal Zatschkowitsch (697) 4:0. 
A Rakúšania pokračovali ako na 
strelnici aj ďalej. Rathmayer (672) 
a Temistokle (677) povolili Ćalićo-
vi (659) a Vadovičovi (626) len dva 
sety. Do poslednej dvojice sme 
postavili Kunu a Pašiaka. Čech Kra-
tochvíl na troch dráhach tuho odo-
lával Erikovi Kunovi, dokonca mal o 
štyri koly viac (sety 1,5:1,5). Erik ho 
nakoniec prekonal až poslednou 
peknou dorážkou (71). Pašiak si na 
druhej a tretej dráhe vypracoval 
postačujúci náskok. Naši nakoniec 
vyrobili dva veľké body a speča  li 
tak aj mužský postup.
ŠK Železiarne Podbrezová: Tepša 
639, Nemček 620, Vadovič 626, 
Ćalić 659, Pašiak 603 a Kuna 636. 
Celkove 3877:3800 – 5:3.

V nedeľu sa odohrali ešte doras-
tenecké súboje. Ostatné družstvá 
už mali voľno.

„Áčko“ priviezlo dva body zo 
Sučian. Naším najlepším hráčom 
bol Filip Bánik (602), keď porazil 
ich najlepšieho kolkára Iľovského 
(597). Fiľakovo zaváhalo na Šari-
ši a tak sa naše „áčko“ vyšvihlo 
na čelo tabuľky a je tak jesenným 
majstrom. 

„Béčko“ nastúpilo pro   posled-
ným PKŠ Košice a získalo dva body. 
Slabšie výkony oboch družs  ev 
možno pripísať na vrub kolkárni. 
Jediný z našich sa cez päťstovku 
prehupol Matúš Bánik (511). „Béč-
ko“ zimuje na piatej priečke.
ŠK Železiarne Podbrezová „A“: N. 
Poliaková 564, F. Bánik 602, Móco-
vá 549 a Soják 521.
ŠK Železiarne Podbrezová „B“: Sa-
bová 470, A. Balco 482, M. Bánik 
511 a Oszagyanová 477.

Tri majstrovské titu-
ly našich cyklistov

Dňa 1. decembra sa v Krupine 
konali Majstrovstvá Slovenska v 
cyklokrose a na štarte nechýbali 
ani reprezentan   Cyklis  ckého 
oddielu ŠK Železiar-
ne Podbrezová. S 
nástrahami náročnej 
technickej trate si 
podbrezovskí cyklis   
poradili veľmi dobre 
a ziskom troch maj-
strovských  tulov 
sme ukončili tohto-
ročnú sezónu. 

V kategórii mladších žiakov zvíťa-
zil  člen nášho Centra talentovanej 
mládeže Michal Šichta, ktorý sa 
stal aj celkovým víťazom Sloven-

ského pohára. V kategórii starších 
žiakov si prvenstvo tak  ež vybojo-
val náš pretekár Samuel Fedor, Jer-
guš Medveď bol piaty. 

V celkovom poradí Slovenského 
pohára obsadil Samuel Fedor štvrté 

a Jerguš Medveď piate 
miesto. V kategórii ka-
detov sme si odniesli 
zásluhou Ma  hiasa 
Schwarzbachera tre   
 tul. Ma  hias vyhral 

aj v celkovom poradí 
Slovenského pohára.

Dňa 7. decembra 
Samuel Fedor a Ma  -

hias Schwarzbacher štartovali na 
pretekoch Českého pohára – Toi 
Toi cupu v Jabkeniciach. Ma  hias 
skončil tre   a Samuel pätnásty.

Ženy aj muži po-
stúpili do druhého 
kola Ligy majstrov


