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Vážení spolupracovníci,
dovoľte, aby som sa vám prihovoril v situácii, keď celá Európa
bojuje so šírením koronavírusu
COVID-19. Ubezpečujem vás, že
vedenie ŽP a. s. už niekoľko týždňov vyvíja aktivity smerujúce k
zabezpečeniu ochranných prostriedkov. Sami sa presviedčate,
že sme ochranné prostriedky porozdeľovali a snažíme sa zabezpečiť ich ďalšie objemy. Opatrenia,
ktoré sme prijali aj pri vydávaní
stravy, prosím, chápte. Je pre
vás lepšie, keď stravu dostanete
v balíčkoch. Riziko šírenia vírusu
pri výdaji varenej stravy je totiž
veľmi vysoké a tomu musíme zabrániť.
Všetci veľmi dobre viete, že
náš pracovný kolektív považujem
za vysoko uvedomelý. Čo sa však
týka tejto situácie, niektorí naši
zamestnanci (a nie sú to len zamestnanci R kategórie, ale aj TH),
podcenili istú skutočnosť. Pokiaľ
cestovali za hranice Slovenska
alebo mali rodinných príslušníkov vonku, ich povinnosťou bolo
zostať v karanténe. V prípade zis-

Z obsahu čísla
vyberáme:
Žiaromat Kalinovo, a.s.
Doteraz prijaté nariadenia
vlády na všetkých úrovniach
nás priamo ovplyvňujú. Celoplošné uzavre e škôl malo za
následok vo zvýšenej miere
čerpanie OČR našimi zamestnancami. Ďalej uzavre e hraníc nám komplikuje dodávky
vstupných surovín a rovnako
tak aj expedíciu hotových výrobkov. Tiež máme zamestnancov, ktorým sa vrá li rodinní príslušníci zo zahraničia
a boli nútení ostať v povinnej
karanténe.
ŽP Group

Hrotovačka za tepla v ťahárni rúr.

Foto: I. Kardhordová

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

Vedenie spoločnosti neurobí ani jedno rozhodnutie,
ktoré by bolo namierené proti zamestnancom
tenia tejto skutočnosti vedenie
reagovalo veľmi striktne a týchto
ľudí sme poslali domov.
V priebehu tohto týždňa sme
zabezpečili ochranné prostriedky
na čistenie hygienických zariadení, kľučiek, umývadiel a šatní.
Verím, že budeme mať dostatok
dezinfekčných prostriedkov, aby
v každej prevádzkarni, v rámci
upratovania, bola zabezpečená aj
takáto ochrana, denne, a v každej
pracovnej zmene.
Verím, že opatrenia vlády SR,
ktoré prijala pod vedením premiéra Petra Pellegriniho s celým
štábom, budú veľmi účinné, a
na Slovensku sa nezopakuje si-

tuácia z Talianska či Španielska.
Som presvedčený, že vývoj šírenia
koronavírusu na Slovensku nebude mať
podobný scenár.
Teší ma, že zdravotnícke zariadenia,
vrátane NsP Brezno,
n.o., sú vybavené na
poskytnutie pomoci
ľudom, ktorí sa stretli
s týmto vírusom a verím, že na Slovensku
nebudú z uvedeného
dôvodu ľudia zomierať. Preto vás chcem
poprosiť, aby ste dodržiavali hygienické predpisy, aby ste sa zdr-

žiavali na pracovisku a nevytvárali
skupinky, kde by mohlo dôjsť k prípadnému šíreniu vírusu. Skutočnosť, že v
našom regióne zatiaľ
nemáme vírus potvrdený, je veľmi potešujúca a viac ako dobrá.
Verím, že vďaka obmedzeniam z dôvodu
nedostatku zamestnancov v čase, keď sa
nám darí získavať zákazky na presné rúry,
ale aj na valcované za
tepla či kontinuálne
odlievané oceľové bloky, keď môžeme vyrábať, nebudeme nútení

Pomôžte tým, ktorí to potrebujú

odstaviť výrobu. Viete veľmi dobre, že v podstate my máme iba tie
peniaze, ktoré si zarobíme. Ubezpečujem vás však, ak by došlo aj k
takej situácii, vedenie spoločnosti
určite neurobí ani jedno rozhodnutie, ktoré by bolo namierené
proti zamestnancom. Som presvedčený, že aj „noví politici“ sa
postavia k celému problému koronavírusu na Slovensku správnym smerom. Rozprávať o niečom
a radiť je totiž podstatný rozdiel,
ako niečo urobiť. Verím, že stará, ale aj nová vláda urobí všetko
preto, aby čo najmenej našich občanov bolo zbytočným spôsobom
nakazených týmto vírusom.

čítajte na strane 2

Certifikácia systému
manažérstva kvality
V dňoch 11. – 12. marca boli v
našej akciovej spoločnos zástupcovia cer ﬁkačnej spoločnos PROMSTANDART z Ukrajiny, Sirenko Natália Anatolivna
a Pyľ Oleg Ivanovič, ktorí preverovali systém manažérstva
kvality podľa normy DSTU ISO
9001:2015 (ISO 9001:2015,
IDT).
Železiarne Podbrezová

čítajte na strane 3

Jarnú časť sme
odštartovali víťazstvom
Prvé kolo jarnej čas a celkove
osemnáste kolo druhej futbalovej ligy sme odohrali 6. marca
na domácom trávniku. V 8. minúte prišiel náznak prvej šance,
no strela hosťujúceho Blažeka z
hranice šestnástky bola veľmi
nepresná. V 18. minúte zahrávali naši futbalis rohový kop,
na zadnej tyči však výborne zasiahol hosťujúci Hric.
FK ŽP

čítajte na strane 8

Víťaz piateho kola čitateľskej súťaže

Využite aj tento rok možnosť darovať dve percentá svojej dane Nadácii Železiarne Podbrezová alebo Nadácii
Miška Sotáka. Obidve sa zameriavajú na poskytovanie ﬁnančnej, prípadne materiálnej pomoci, organizovanie
rôznych poduja v oblas ach sociálnej sféry, zdravotníctva, kultúry, vzdelávania a športu. Podporujú región,
pomáhajú chorým a pos hnutým spoluobčanom zmierniť ich ťažký údel, horehronským deťom a mládeži pri
vzdelávaní a pri športe, občianskym združeniam pri zachovaní kultúrnych hodnôt alebo pri ochrane životného
prostredia. O pomoc môže požiadať každý, kto ju potrebuje. Ak sa rozhodnete pre podporu týchto nadácií, vaše
peniaze sa dostanú do správnych rúk. Ďakujeme všetkým darcom, ktorí doteraz prispeli svojím percentom dane
a veríme, že sa ich okruh rozšíri.
Ako poukázať dve percentá dane?
Ak vám vykoná ročné zúčtovanie dane zo závislej činnos zamestnávateľ, stačí vyplniť a predložiť Vyhlásenie o
poukázaní dvoch percent dane z príjmu do 30. apríla 2020 daňovému úradu v mieste svojho trvalého bydliska.
Spolu s Vyhlásením doložíte potvrdenie svojho zamestnávateľa, že vaša daň, vyplývajúca z ročného zúčtovania,
bola odvedená daňovému úradu. V prípade, že si podávate daňové priznanie samostatne, uvediete ako prijímateľa dvoch percent dane Nadáciu ŽP alebo Nadáciu Miška Sotáka.
Názov organizácie: Nadácia Železiarne Podbrezová
Sídlo: Kolkáreň 35, 976 81 Podbrezová
Právna forma: nadácia
IČO: 37818481
Názov organizácie: Nadácia Miška Sotáka
Sídlo: Kukučínova 24, 977 01 Brezno
Právna forma: nadácia
IČO: 37828738

Vyžrebovali sme víťaza piateho kola čitateľskej súťaže venovanej
180. výročiu založenia podbrezovských železiarní. Žrebovali sme
z úspešných riešiteľov, ktorí odpovedali, že druhá siemens-marnská pec bola postavená v roku 1890. Správne odpovedala aj
Katarína Malá z odboru riadenia a zabezpečenia kvality. Získava
darčekovú tašku, ktorú do súťaže venovala Ing. Anna Kováčová,
riaditeľka Zaninoni, s.r.o. Výherkyni blahoželáme a cenu si môže
prísť prevziať do redakcie (t.č. 645/2711 resp. 2714).
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S Ing. Petrom Balážom, generálnym riaditeľom Žiaromat Kalinovo, a.s.

Boli sme nútení pristúpiť aj k nepopulárnym opatreniam
P. Motyčková
noviny@zelpo.sk

Vývoj uplynulého roka nebol
pre mnohé spoločnosti priaznivý. Ako toto obdobie hodnotíte
vo vašej spoločnosti?
- Väčšina uplynulého roku
2019 sa v našej
spoločnosti niesla
v znamení priaznivých predajných,
aj výrobných čísel.
Neboli to však rekordné čísla, ako
tomu bolo v roku
2018.
V priebehu celého roka sa k nám
dostávali
informácie od našich
obchodných
partnerov o poklese ekonomických
aktivít naprieč celou ekonomikou. Tento pokles sa nás nakoniec významnejšie dotkol až počas posledného štvrťroku. V ňom
sme zaznamenali výrazný pokles
predaja v porovnaní s predchádzajúcimi tromi štvrťrokmi, aj v

porovnaní s obchodným plánom.
Prepad z posledného kvartálu
výrazne zrevidoval naše očakávania ohľadom koncoročných čísel smerom nadol.
Ako ste odštartovali nový rok?
- Vývoj na začiatku roka 2020
sa výrazne neodlišuje
od situácie z konca
uplynulého roka. Objem zákaziek zatiaľ
nedosahuje požadovanú úroveň, hlavne
vo výrobe šamotu.
Táto skutočnosť v
kombinácií s navýšením cien energií
a zvýšením úrovne
minimálnej
mzdy
a príplatkov, má za
následok postupné
znižovanie kmeňového stavu
zamestnancov spoločnosti. Ide
o nepopulárne opatrenie, ktoré
sme, vzhľadom na vývoj na trhu,
boli nútení urobiť.
Čo bude pre vás v tomto roku
najväčšou prioritou?

- Našou prioritou bude pl- nie OČR našimi zamestnancami.
nenie finančného plánu. Ďalej Ďalej uzavretie hraníc nám komchceme čo najlepšie zoptimali- plikuje dodávky vstupných suzovať výrobné procesy, aby sme rovín a rovnako tak aj expedíciu
čo najefektívnejšie využívali hotových výrobkov. Tiež máme
technologický a ľudský poten- zamestnancov, ktorým sa vrátili
ciál, hlavne pri výrobe šamoto- rodinní príslušníci zo zahraničia
vých stavív. Saa boli nútení
mozrejmosťou
ostať v povinbude snaha o
nej karanténe.
za b ez p e č e n i e
Našou prioritou
Vyžaduje si aj
kvalitných subude plnenie finančného
zásadné opatrovín na výrorenia?
bu všetkých naplánu. Ďalej chceme čo
- Prvoradým
šich výrobkov a
opatrením
minimálne si
najlepšie zoptimalizovať
bolo zabezpeudržať portfóvýrobné procesy, aby
čenie
osoblio dlhodobých
ných ochranodberateľov.
sme čo najefektívnejšie
ných pomôcok
pre najrizikoPodpísala sa
využívali technologický
vejších zamestsúčasná situa ľudský potenciál.
nancov, ktorí
ácia na chode
sú v priamom
vašej spoločkontakte s exnosti?
- Áno, doteraz prijaté nariade- ternými pracovníkmi. V našom
nia vlády na všetkých úrovniach prípade ide o zamestnancov
nás priamo ovplyvňujú. Celo- vlastnej ochrany, expedície a záplošné uzavretie škôl malo za ná- sobovania. Ďalším dôležitým krosledok vo zvýšenej miere čerpa- kom, tak ako v Železiarňach Pod-

“

brezová, bolo uzavretie závodnej
kuchyne a poskytovanie balenej
stravy našim zamestnancom, aby
sme čo najviac obmedzili stretávanie väčšieho počtu ľudí na jednom mieste. Chápeme, že týmto znížime kvalitu poskytovanej
služby, ale vzhľadom na situáciu,
aká je na Slovensku a v okolitých
štátoch, je to nutné opatrenie.
Nemáte problém s ochrannými
prostriedkami?
- Tak, ako celé Slovensko, aj my
zápasíme s ich nedostatkom. Našou snahou je zabezpečiť rúška
pre všetkých zamestnancov akciovej spoločnosti, čo sa nám zatiaľ nedarí uskutočniť. Siahli sme
aj po netradičných dodávateľoch
rúšok a objednali sme ich od malej miestnej krajčírskej firmy.

Nový mamograf v NsP Brezno, n.o.
Z podkladov NsP Brezno, n.o.
spracovala P. Motyčková

Mamograﬁcké vyšetrenie by
mala raz za dva roky absolvovať
každá žena vo veku nad 40 rokov.
Vyšetrenie bolo v NsP Brezno od
septembra minulého roka nedostupné, nakoľko bol vtedajší
technický stav nevyhovujúci. V
rámci rekonštrukcie nemocnice
sú ale okrem stavebných prác
realizované aj nové nákupy kvalitnej prístrojovej techniky. Mamograﬁcké vyšetrenie je v NsP
Brezno od začiatku marca opäť
dostupné.
Rakovina prsníka je postrach
žien. Karcinóm prsníka na Slovensku predstavuje osemnásť percent
zo všetkých karcinómov v ženskej
populácii. Preven vne mamograﬁcké vyšetrenie je jediná metóda,
vďaka ktorej sa dá odhaliť rakovina prsníka v včasnom štádiu, kedy
je veľmi dobre liečiteľná.
Mamograﬁa sa štandardne robí
ako preven vne vyšetrenie žien
s cieľom ak vneho vyhľadávania
zhubného nádoru prsníka, ale aj
u žien s príznakmi tohto ochorenia, a ež v prípade akýchkoľvek
príznakov choroby prsnej žľazy,
hmatateľného nálezu, resp. pri
iných subjek vnych ťažkos ach
spojených s prsníkom. Mali by ju
však absolvovať všetky ženy, ktoré
dovŕšili vek 40 rokov, bez ohľadu
na príznaky.
Vyšetrenie je veľmi dôležité
u diagnos kovaných zhubných
ochoreniach prsníka, pri monitorovaní včasnej i dlhodobej odpovede na liečbu a aj pri diagnos ke
včasnej lokálnej recidívy ochorenia. Mamograﬁcké vyšetrenie v
nemocnici v Brezne bolo jediné v
rámci regiónu, preto bol jeho nákup prioritný.
„V rámci prebiehajúceho projektu rekonštrukcie z eurofondov,
sme urýchlili verejné obstarávanie
už plánovaného nového mamografu, pripravili nové vyhovujúce
priestory s technickým zabezpečením a pre pacientov, vzhľadom na

charakter vyšetrenia, aj samostatnú čakáreň s boxom na prezliekanie v rámci RDG oddelenia.
Po získaní všetkých potrebných
povolení sme prevádzku nového mamograﬁckého prístroja zn.
AMULET Innovality, vrátane novej
diagnos ckej pracovnej stanice, v
celkovej sume 142 800 eur spusli 2. marca,“ uviedla RNDr. Edita
Niklová, námestníčka pre úsek
spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek NsP Brezno, n.o.,
ktorá zároveň dodala, že sa tešia
opätovnému skvalitneniu nielen
práce, ale aj prístrojovej techniky
v rámci regiónu.
Na vyšetrenia sa môžu pacientky objednávať na základe odporu-

čenia odborného lekára, a to telefonicky na tel. čísle 048/2820 351.
Po podpísaní informovaného
súhlasu vyšetrenie absolvujú za
asistencie erudovaného personálu. Odborný popis výsledku vyšetrenia zabezpečujú lekári – špecialis v odbore rádiológia.

V Železiarňach Podbrezová sú ochranné rúška samozrejmosťou už od prvých okamihov
šírenia koronavírusu.
Ilustračné foto: I. Kardhordová

Vláda nájde úspory v školstve
a efektivite verejnej a štátnej správy
Zdroj: Klub 500

Napriek každoročnému nárastu

Mamograﬁcké vyšetrenie je od marca opäť dostupné.

Foto: NsP Brezno, n.o.

príjmov sa v posledných rokoch
ani raz nepodarilo dosiahnuť vyrovnaný štátny rozpočet a zadlžovanie Slovenska neustále pokračuje. Veľkí zamestnávatelia
zastúpení v Klube 500 analyzovali
náklady štátu a upozornili polikov na možnos úspor, najmä
v školstve a v štátnej a verejnej
správe.
„Jednou zo základných oblas ,
na ktorú by sa mala nová vládna
garnitúra pozrieť, je štátna a verejná správa. Mala by nastaviť jej
efek vnejšie fungovanie,“ povedal
na stretnu s novinármi výkonný
riaditeľ Klubu 500 Tibor Gregor.
Podľa údajov veľkých zamestnávateľov je na Slovensku 427 000
zamestnancov štátnej a verejnej
správy, pritom v roku 2013 bol ich
počet o 90 000 nižší. „Ak to porovnáme so šta s kami OECD (Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj), tak vidíme, že podiel
zamestnancov štátnej a verejnej
správy na celkovom počte zamestnancov a podiel na celkovom obyvateľstve, je nad priemerom OECD
a máme ich viac ako okolité krajiny,“ upozornil Gregor.
Pokiaľ by podľa Klubu 500 Slovensko znížilo počet štátnych a verejných zamestnancov na priemer

OECD, ušetrilo by ročne pol miliardy eur a pokiaľ by znížilo počet
týchto zamestnancov na úroveň
Česka, úspora by vzrástla na 1,1
miliardy eur. Pri poklese počtu
zamestnancov štátnej a verejnej
správy o 190 000, čo je pomerná
úroveň Nemecka, by Slovensko
ušetrilo štyri miliardy eur, v porovnaní s najefek vnejším Japonskom
by krajina musela znížiť počet zamestnancov o 290 000 a úspora by
sa vyšplhala na 6,3 miliardy eur.
Samostatnou kapitolou efek vity verejnej správy je podľa Klubu
500 územná samospráva. Nová
vláda by mala podľa Gregora pristúpiť k reforme verejnej správy,
nakoľko priemerný počet obyvateľov obce na Slovensku je trikrát
menší ako priemer EÚ a päťkrát
menší ako priemer OECD. Z toho
vyplýva aj 3,5-násobne vyšší počet
starostov a dvojnásobne vyšší počet
komunálnych poslancov na 100 000
obyvateľov, ako je priemer EÚ. Sústredenie výkonu samosprávy do
mikroregiónov by podľa podnikateľov ušetrilo až 316 miliónov eur
ročne.
Zamestnávatelia upozornili aj
na situáciu v školstve, kde malo
Slovensko v roku 1989 – 748 953
žiakov základných škôl a 39 102
učiteľov. V roku 2018, pri počte 475 304 žiakov, bolo v krajine
40 493 učiteľov.
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Súťaž medzi zmenami v oceliarni

Zmena „A“ zvíťazila už po šiestykrát

Víťazná zmena objek vom I. Kardhordovej
T. Kubej
noviny@zelpo.sk

Už deviaty rok prebieha v akciovej spoločnos Železiarne Podbrezová súťaž medzi pracovnými
zmenami vo výrobných a obslužných prevádzkarňach, do ktorej
sú zapojené pracovné kolek vy
kategórie „R“ z oceliarne, valcovne bezšvíkových rúr, ťahárne rúr,
centrálnej údržby, energe ky, dopravy a odboru riadenia kvality.
Kritériá súťaže sú zamerané na
kvalitu, výsledky hospodárenia,
dodržiavanie zásad bezpečnos

pri práci a reklamácie, a sú vyhodnocované a zverejňované na
vývesných tabuliach prevádzkarní. Ako každý rok, aj teraz vám
predstavujeme víťazné kolek vy
jednotlivých prevádzkarní.
O priebehu súťaže v oceliarni nás
informoval Ing. Juraj Havran, vedúci výroby:
Ako pokračovala súťaž medzi
zmenami v roku 2019?
- Rok 2019 bol pre oceliareň špeciﬁcký. Od začiatku roka sme pracovali v štvorzmennom nepretržitom
režime, v septembri však nastala
zmena. Z dôvodu nízkeho počtu

zákaziek sme museli od prvého
prejsť na trojzmenný
päťdňový pracovný
režim, čím aj hodnotenie súťaže medzi
zmenami bolo náročnejšie.
Ovplyvnila táto situácia aj kritériá
súťaže alebo ostali
hodno ace prvky
rovnaké ako po minulé roky?
- Kritériá vyhodnocovania súťaže sa stanovujú

vždy na začiatku roka. Čiastočné
zmeny boli takisto aj v
roku 2019 a to hlavne
sprísnením niektorých
limitov, ako je spotreba elektrickej energie
a predváha. Pre tento
rok sú opäť mierne
sprísnené.
Predstavíte nám víťazný kolek v za rok
2019?
- Víťazom súťaže
medzi zmenami je už
po šiestykrát zmena „A“ pod ve-

dením majstra Dušana Búdu a Miroslava Horvátha. Poďakovanie za
odvedenú prácu v minulom roku
však patrí všetkým zamestnancom
oceliarne, keďže ani ostatné zmeny za víťaznou výsledkami veľmi
nezaostávali a v niektorých mesiacoch skončili na prvom mieste.
Čo postavilo víťaznú zmenu do
popredia pred ostatné kolek vy?
- Medzi víťaznou a ostatnými
zmenami boli veľmi malé rozdiely.
Niektoré kritériá splnili na plný počet bodov, čo ich postavilo do popredia na prvú priečku.

Kvalita je pre Železiarne Podbrezová nesmierne dôležitá

Certifikácia systému manažérstva kvality podľa normy DSTU
ISO 9001:2015 (ISO 9001:2015, IDT)
Ing. Iveta Dančová
špecialista systému manažérstva kvality

V dňoch 11. – 12. marca boli v
našej akciovej spoločnos zástupcovia cer ﬁkačnej spoločnos PROMSTANDART z Ukrajiny,
Sirenko Natália Anatolivna a Pyľ
Oleg Ivanovič, ktorí preverovali
systém manažérstva kvality podľa normy DSTU ISO 9001:2015
(ISO 9001:2015, IDT).
Počas auditu boli preverované
oceľové bezšvíkové rúry z uhlíkovej a nízkolegovanej ocele, ktoré
sú určené na prevádzku potrubí s
parou a horúcou vodou pod tlakom, kód UKT ZED 7304. Sú vyrábané sériovo, v zhode s technickými normami TU 14-3-460:2009,
pre „Bezšvíkové oceľové rúry pre
parné kotly a potrubia a TU 143-190-2004 pre „Bezšvíkové oceľové rúry pre kotolne a potrubia.
Potvrdenie zhody výroby s požiadavkami bolo realizované v
súlade s technickým predpisom o
bezpečnosti zariadení prevádzkovaných pod tlakom, schváleným

Výnosom KMU (Kabinet minis- rábané sériovo, podľa technickej
trov Ukrajiny) č.27 zo 16.januára dokumentácie výrobcu.
2019 (DSTU EN 10216-2:2016,
Počas auditu bola preverovaDSTU EN 10021-2002, DSTU EN ná nielen dokumentácia zo všet10204:2017).
kých článkov podľa normy DSTU
Audítori získali dôkazy o zabez- ISO 9001:2015, ale zároveň bolo
pečovaní SMK z odboru predaja preverované aj prenesenie požiaa
marketingu,
daviek zákazníka
odboru riadenia
do praktických
a zabezpečenia
činností vo výCertifikácia
kvality, prevádzrobných procerozširuje obchodné
karne oceliareň,
soch, v skúšaní a
valcovňa bezšvíčinností v našich
príležitosti, zaručuje
kových rúr a ťalaboratóriách.
zákazníkom spoľahlivú
háreň rúr.
Táto
certifiPredložené
kácia
rozširuje
spoluprácu a zvyšuje
dôkazy potvrdili,
obchodné príledôveru k Železiarňam
že systém mažitosti, zaručuje
nažérstva kvality Podbrezová a.s. v oblasti našim zákaznív ŽP a.s., spĺňa
kom spoľahlivú
požiadavky nor- hutníckeho priemyslu.
spoluprácu
a
my DSTU ISO
zvyšuje dôveru
9001:2015 (ISO
k
Železiarňam
9001:2015, IDT) pre výrobu bez- Podbrezová a.s. v oblasti hutnícšvíkových rúr z uhlíkovej ocele 20 keho priemyslu výroby bezšvíkoa nízkolegovanej ocele 12CH1MF, vých rúr z uhlíkovej ocele 20 a
s vonkajším priemerom od 20 nízkolegovanej ocele 12CH1MF,
do 140 milimetrov, pre potrubia podľa preverovaných štandardov.
pary a horúcej vody, ktoré sú vyV záverečnom stretnutí audíto-

ri vyjadrili spokojnosť so zabezpečovaním systému manažérstva
kvality. Počas ich návštevy nebolo zaznamenané žiadne negatívne zistenie, ktoré by malo vplyv
na kvalitu.

Všetkým zúčastneným zamestnancom z preverovaných oblastí
ďakujem za ich profesionálny prístup a ich ochotu prejavenú počas auditu.

“

Metalograﬁcké laboratórium – elektrónový mikroskop s mikroanalyzátorom. Foto: I. Kardhordová
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Žiakom našej školy učarovala fotografia

Roman RYŠIAN, III.H

tomu, že súťaž trvá už trinásť rokov a musím skonštatovať, že cit
pre fotograﬁu sa každým ročníkom zlepšuje,“ zhodno l A. Jirmer.
V aktuálnom školskom roku sa na
prvom mieste umiestnil Roman
Ryšian z III.H, na druhom Mária
Štulajterová zo IV.G a na treťom
Ema Kapustová z II.G. V ankete
sme sa ich pýtali, čo ich viedlo
k prihláseniu sa do súťaže, kde
víťazná fotograﬁa vznikla a ako
dlho sa svojmu koníčku venujú:

Takzvaná „golden hour“ zachytená víťazom Romanom Ryšianom

P. Motyčková
noviny@zelpo.sk

Fotografovanie je spoločenská,
umelecká, technická a dokonca aj
vedecká disciplína, ktorá učarovala aj našim žiakom. Fotograﬁcká súťaž má v našej škole bohatú
históriu. V prvom polroku školského roku 2019/2020 bol vyhlásený už jej trinásty ročník.
Súťaž organizuje Mgr. Alexander
Jirmer, ktorého je fotografovanie
osobným koníčkom a rozhodol sa
do nej zapojiť aj žiakov.
Témou v aktuálnom školskom
roku bola príroda cez objek v. Fotograﬁa vie o človeku vypovedať
veľmi veľa. Niekedy odzrkadľuje
realitu, inokedy „bublinu“ autora.
Ako pri všetkom, aj tu musíte mať
aj kúsok šťas a, aby ste dobrú fotku zachy li. Hlavnými kritériami
pre výhru v tomto ročníku nestačilo splniť len tema cké zadanie, ale
tak ež bolo hodnotené zaostrenie
fotograﬁe, svetlo či kompozícia.
„Fotograﬁcká súťaž je pre nás
každoročnou výzvou. Mladí ľudia

v súčasnej dobe nechcú prezentovať seba a svoj pohľad na svet cez

Roman Ryšian – 1.miesto
- Začínal som ako každý. Prvé
fotky vznikali na mobil a cez kompakt som sa dostal k mojej prvej
zrkadlovke. Napriek tomu, že fotografovať ma bavilo už od začiatku,
nie vždy to bolo jednoduché. Až
posledný rok a pol sa jej venujem
naplno. Väčšinu svojho voľného
času fo m a následne fotky upravujem v počítači.
Víťazná fotka vznikla pri prechádzke v prírode, pri západe slnka, takzvanej „golden hour“. Zaujímavosťou je že na fotograﬁi sú

Mária ŠTULAJTEROVÁ, IV.G

Ema KAPUSTOVÁ, II.G

najkrajšie fotky.
Ema Kapustová – 3. miesto
- Do súťaží sa zapájam rada, a
preto, keď sa naskytla možnosť
zapojiť sa aj do tejto, neváhala
som a poslala som svoje fotky. Ví-

ťaznú fotograﬁu som odfo la pri
tréningu, keď som sa bola prebehnúť. Fo m väčšinou iba pre seba,
najradšej prírodu, pretože v nej
trávim najviac času, hlavne keď
chodím behať, bicyklovať alebo
bežkovať.

Zatvorená je aj naša škola,
študenti však prázdniny nemajú
Ministerka školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
podľa ustanovenia § 3 ods. 8 vyhlášky č. 231/2009 Z. z. Ministerstva školstva SR o podrobnostiach o organizácii školského roka
školách v dôsledku ohrozenia života a zdravia detí, žiakov alebo
zamestnancov škôl a školských zariadení na základe rozhodnutia
hlavného hygienika a záverov Ústredného krízového štábu, ktoré
je zapríčinené šírením respiračného ochorenia vyvolaného novým
koronavírusom COVID-19 prerušuje vyučovanie na školách a školských zariadeniach v období od 16. do 27. marca vrátane.
Neznamená to ale, že študenti majú prázdniny. Vyučovanie prebieha formou e-learningu, prostredníctvom portálu Edupage, kde
budú žiakom zasielané vyučovacie zadania, pokyny a úlohy, ktoré
budú následne hodnotené.
Opatrenie sa pravdepodobne najviac dotkne maturantov, nakoľko bude externá časť a písomná forma internej časti maturitnej
skúšky v aktuálnom školskom roku presunutá na obdobie od 31.
marca do 3. apríla 2020.

FAKULTA MATERIÁLOV, METALURGIE A RECYKLÁCIE

3ULGDMVDNQiPDãWXGXMSHUVSHNWtYQHãWXGLMQpSURJUDP\

Čo ponúkame?
Mária Štulajterová mala za objek vom šťas e a fotograﬁu zachy la náhodne

objek v verejne, hoci napríklad
na sociálnych sieťach s tým problém nemajú. O to viac sa tešíme

Ema Kapustová, ako ak vna športovkyňa, obľubuje fotograﬁe z prírody

zachytene v podstate len tri farby.
Momentálne sa zaoberám prevažne portrétnou fotograﬁou,
pretože ma baví zachytávať naše
emócie. Podľa mňa môže byt fotka
taká dobrá, ako veľmi ste krea vni
a to pla aj v živote.
Mária Štulajterová – 2. miesto
- K prihláseniu do súťaže ma priviedol pán učiteľ Jirmer, ktorý má
túto súťaž na staros .
Moja fotograﬁa vznikla na prechádzke v lese a odfo la som ju,
pretože sa mi záber zdal zaujímavý. Víťazný záber vznikol tak nejak
náhodne, keďže som vtedy fo la
všetko.
Osobne nefotím dlho, teda skoro vôbec a aktívne sa tomu nevenujem. Avšak keď sa pozriem na
fotky, ktoré som odfotila, je na
nich väčšinou príroda. Rada fotím aj ľudí, ale nie profesionálne,
skôr ako momentku, na ktorej
zachytím ich emócie – keď sú
šťastní a väčšinou sú z toho tie

Kvalitné
vzdelanie
6PHV~þDVĢRXMHGQHM
]QDMOHSãtFKVORYHQVNêFK
XQLYHU]tW7HFKQLFNHM
XQLYHU]LW\Y.RãLFLDFK

Perspektívne
programy

Nadpriemerné
odmeňovanie

Sme na poprednom mieste
z hľadiska perspektívnosti
a relevantnosti študijných
programov pre potreby praxe.

100€QiVWXSQiSULHPHUQi
P]GDnášho absolventa


3URVSHFKRYp
PRWLYDþQpVRFLiOQH
DMSRGQLNRYp
ãWLSHQGLXPRG
äHOH]LDUQt
3RGEUH]RYiDV

Bakalárske študijné programy
HUTNÍCTVO
RIADENIE A MODELOVANIE METALURGICKÝCH PROCESOV
ZLIEVARENSTVO PRE AUTOMOBILOVÝ PRIEMYSEL
CHEMICKÉ PROCESY VO VÝROBE MATERIÁLOV
MATERIÁLY
KONŠTRUKČNÉ0$TERIÁLY V$UTOMOBILOVOM PRIEMYSLE
PROGRESÍVNE MATERIÁLY A TECHNOLÓGIE

Kontakt:
Technická univerzita v Košiciach
Fakulta materiálov, metalurgie
a recyklácie
042 00 Košice
Tel.: 055/ 602 24 29
Email: studijne.fmmr@tuke.sk
http://fmmr.tuke.sk

TEPELNÁ TECHNIKA A PLYNÁRENSTVO
SPRACOVANIE A RECYKLÁCIA
2'3$'29
INTEGROVANÉ SYSTÉMY RIADENIA
(19,5210(17È/1$&+e0,$(19,5210(17$/&+(0,675<

Fakulta materiálov,
metalurgie a recyklácie

0(7$//85*<0$7(5,$/6$1'5(&<&/,1*

O perspek ve, ktorú fakulta ponúka svojim študentom, svedčí skutočnosť, že až 95 percent jej absolventov nachádza uplatnenie v odbore, ktorý vyštudovali.
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Podbrezová bola na prelome storočí spoločenským centrom
Z archívnych materiálov spracovala
O. Kleinová

Železiarne Podbrezová v roku
2020 oslavujú už stoosemdesiat
rokov svojej existencie. Ich bohatý vývoj si v tomto roku pripomíname aj na stránkach Podbrezovana prostredníctvom čitateľskej
súťaže.
Vašou úlohou bude pozorne
čítať a prostredníctvom ústrižkov odpovedať na otázky, ktoré
následne zašlete do redakcie. V
každom vydaní Podbrezovana žrebujeme jedného výhercu, ktorý
bude vecne odmenený. O záverečnú Cenu generálneho riaditeľa
ŽP a.s. však budú súťažiť len ,
ktorí správne odpovedia na všetky otázky. Všetkým držíme palce a
budeme radi, ak nám v priebehu
roka budete posielať zaujímavé
námety a py na príspevky do novín, ktoré úzko súvisia s históriou
našej spoločnos .
Bratská pokladnica
Mladí robotníci sa po určitom
čase stali členmi Bratskej pokladnice v Podbrezovej. Bola to jediná
pla orma sociálnej starostlivos-

Pohronské družstvo v Podbrezovej.

ležal prívlastok "kráľovský". Bolo
to jeho zvýhodnenie aj v prípade,
že sa chcel ženiť. Prvou otázkou
rodičov nevesty to ž bolo, či je už
"kráľovským". Inak nevestu nedostal. Bolo to pochopiteľné, pretože robotník, ktorý už bol v bratskej
pokladnici poistený, sa obvykle v
závode usadil a pracoval tu až do
penzie. Bol to robotník, s ktorým
sa mohlo počítať natrvalo a v tom
bola záruka, že sa dokáže postarať
o rodinu.
Šalandy pre robotníkov
Prevažná časť robotníkov zo širokého okolia bývala v šalandách.
Nakoľko podmienky v šalandách
boli nevyhovujúce, bol pri závode
(v priestoroch nad dnešnými tenisovými kurtmi) vybudovaný v roku
1900 parný kúpeľ so siedmimi vaňami, ktorý využívali zamestnanci
na osobnú hygienu.
Robotníci ubytovaní v šalandách chodili domov len na sviatky,
Vianoce, Veľkú noc či na Turíce.
Dovolenky si vyberali pravidelne bud' na jar, keď mali prácu na
poli, alebo na jeseň, keď chystali
drevo na zimu. Výplaty v železiarňach boli vyplácané týždenne,

Foto: archív redakcie

každú sobotu. Deň pred výplatou
navš vili robotníkov ich manželky.
Priniesli živoby e na ďalší týždeň
a odniesli výplatu, ktorú manžel
zarobil.
V tento deň bolo v Podbrezovej
večer zvyčajne veselo. Závodná
hudba hrala v hos nci zadarmo a
bola aj tanečná zábava. Na druhý
deň odcestovali manželky domov
a robotníci nastúpili do práce a
tešili sa zasa na sobotu. Keďže
„hlava rodiny“ žila mimo domu,
o výchovu de
sa starali zväčša
manželky. Ich
starosťou bolo
aj
zabezpečiť
obživu. V čase
výplat sa v Podbrezovej konali jarmoky, na
ktorých si ženy
nakúpili potrebné potraviny na
celý nasledujúci
týždeň. Jarmoky
mali nezabudnuteľnú atmosféru.
Bývať v šalande mohli len
robotníci, ktorí sa podriadili
domovému poriadku. Svedčí o
tom aj zachovaný text takéhoto
predpisu, ktorý
uvádzame v pôRímskokatolícky kostol Štefana Kráľa dali postaviť podbrezovské
vodnom znení:
železiarne pre svojich zamestnancov.
Foto: archív redakcie

o robotníkov v starobe, chorobe, v starostlivos o rodinu,
ktorá stra la živiteľa. Na základe
zákona z roku 1854 O nemocenskom a penzijnom poistení, bolo
v Uhorsku zriadených dvadsaťsedem bratských pokladníc. Medzi
ne patrila aj Bratská pokladnica
pre Podbrezovú, Hronec, Tisovec
a železorudné bane v Železníku,
so sídlom v Podbrezovej. Robotník poistený v bratskej pokladnici
bol vo výhode a preto mu priná-

V Podbrezovej bol v roku 1900 postavený kúpeľný dom, ktorý slúžil robotníkom na pravidelnú očistu.

1. Každý robotník je povinný všetke v týchto predpisoch obsahujúce
nariadenia bez zdráhania prijať a
svedomito dodržať.
2. Robotníci do šalánd len na odporúčanie svojho nadriadeného úradníka dielní (Betriebsleitera) alebo
oddielu sa prijímajú.
3. Ležiaci robotník, alebo nákazlivou chorobou trpiaci v šalande bývať nesmie. Ľahko chorý robotník
za tri dni v šalande ostať môže,
jestli ale pod týmto časom jeho
stav sa nezlepší, toho dohliadač
(Aufseher) šalandy hlavnému lekárovi naskutku ohlásiť musí.
4. V každej izbe šalandy je jedon z
tejže bývajúcich robotníkov z dohliadnutím na poriadok, slušnosť,
disciplínu poverení, ktorého z tej istej izby bývajúcich počúvať musia.
5. Pušný prach, dynamit a iný nebezpeční materiál doniesť do šalandy je prísne zakázané.
6. Neslobodno je odpočinok z roboti
sa navrátiacich oddychujúcich robotníkov z hlasným zhováraním a
hlučným zabávaním búriť.
7. O 10 hodine večer sa lampi a
svetlo v šalandách zhasiť majú. Po
zhasení svetla musí v šalande najväčšia tichosť byť. Rušenia pokoja a
opilosť (korhelstvo) sa netrpí a takí,
ktorí sa tomu prehrešia, naskutku
zo šalandy vyhodení budú.
8. Fajky, cigaru alebo cigaretu na
posteli fajčiť, v izbe horiacu cigaru
odhodiť, alebo fajku vyklepať, je
prísne zakázané.
9. Na dlážku pľuť neslobodno a len
do k tomuto cieľu vystavenej nádoby je dovolené.
10. V šalandách proti robotníckym
a fabrickým predpisom – poriadkom poburujúce časopisy, noviny a
iné spisy držať alebo rozširovať, je
prísne zakázané. Kto proti tomuto
zákazu sa previní, nielen naskutku
zo šalandy, ale aj z roboti prepustení bude.
Potravinové družstvo
Dňa 24. júna 1876 Jozef Schmidt
Fajlík, zlievačský majster, Anton
Rolla, modelársky majster, Žigmund Vančo, klinčiarsky majster,
Štefan Siman, predný vaľkár, Just,
pisár a Anton Schreiner, vaľkár,
založili potravinové družstvo s
názvom Maďarsko – kráľovský
potravný spolok v Hronci. Cieľom tohto spolku bolo umožniť
zamestnancom Hronca a Podbrezovej zabezpečiť si potraviny
a šatstvo za výhodnejšiu cenu na
členskú knižku. Platbu realizovali zrážkou zo mzdy. V roku 1887,
následkom presídlenia riaditeľstva z Hronca do Podbrezovej,
sa aj správa spolku presťahovala
do Podbrezovej. Prvým predsedom spolku bol vtedajší riaditeľ

podbrezovských železiarní Viliam
Wagner (1884 - 1897).
Prvá predajná miestnosť bola
zriadená v šalande č. 6, kde bol
dvakrát do týždňa výdaj tovaru,
ale len najpotrebnejších vecí, ako
bola múka, slanina, soľ, cukor, korenie, tabak, atď. Nákup za hotové
peniaze bol spočiatku zakázaný.
Neskôr bola predajňa presťahovaná do skladu šrotového poľa a
v roku 1901 bola postavená nová
predajňa pri hlavnej ceste. Boli
zmenené stanovy spolku, aj názov na Maďarský kráľovský potravinový spolok Podbrezová. Mal
1 592 účas n, v hodnote 15 420
zlatých. V tých časoch zarábali
robotníci dve zlatky, takže akcie
boli dosť vysoké. V rokoch 1904 až
1905 potravinové družstvo začalo
pre svojich členov vyrábať sódovú
vodu v mechanizovanom zariadení na elektrický pohon. V roku
1909 sa opäť stanovy družstva
zmenili, členov pribúdalo, a tak
bolo potrebné rozširovať aj počet
zamestnancov, ktorí pracovali v
družstve. V roku 1909 bola v Podbrezovej postavená vila, v ktorej
býval riaditeľ družstva (Dom hos
v Podbrezovej – pozn. redakcie).
Počas prvej svetovej vojny zásobovalo potravinové družstvo nielen zamestnancov a ich rodinných
príslušníkov, ale aj obyvateľov širokého okolia. Preto vzniklo 23.
októbra 1923 Pohronské družstvo
robotníkov a zamestnancov štátnych železiarní.
Podbrezová sa postupne stávala
nákupným a spoločenským centrom pre okolité obce. V budove
Pohronského družstva boli dve
predajne a sklady. V prvej predajni predávali potraviny a potreby
pre domácnosť. Patrila k nej aj
pekáreň s výborným pečivom a
chlebom. V druhej, takzvanej „hábovej“, boli v ponuke odevy, látky,
krajčírske potreby a potreby pre
šustrov. Pohronské družstvo veľmi rýchlo rozširovalo svoju člen-

Foto: archív redakcie

skú základňu. Členstvo sa získavalo nízkymi vkladmi, k výhodám
patrilo ﬁnančné zvýhodňovanie
úrokom zo sumy celoročného nákupu. Jednotlivé nákupy boli zaznamenávané v členskej knižke.
Výhodou členstva bol nákup na
úver, vyplácanie dividend, dovoz
nákupov do bydliska, prijímanie
objednávok.
Rímskokatolícky kostol
Vo fabrike zamestnancom strhávali pokuty za priestupky a
výťažok bol použitý na knižnicu,
na hudbu, neskôr mal slúžiť na
výstavbu kaplnky. Do roku 1890
bolo na tento účel vyzbieraných
6000 zlatých. Nakoľko sa železiarske centrum rozrastalo, zrodila
sa myšlienka výstavby vlastného
kostola. Riaditeľ železiarní Wiliam
Wágner so Samuelom Huszágom,
staviteľom, dali vyhotoviť plány
a rozpočet na výstavbu kostola.
Biskup Imrich Bende plán schválil
a povolil, aby bol základný kameň
výstavby kostola v Podbrezovej
pri príležitos 50. výročia vzniku
železiarní vysvätený. Ministerstvo
ﬁnancií schválilo výstavbu kostola
v blízkos Lobkowitzovho pomníka, na plošine Pyramis.
Dňa 10. novembra 1890 bol základný kameň vysvätený. Kostol
bol dokončený 29. augusta 1891
a vysvätený 21. augusta 1892
banskobystrickým
diecéznym
biskupom Imrichom Bende. Kostol zasvätený svätému Štefanovi
Uhorskému je výnimočný svojim
interiérom, keďže časti oltára a
ďalších sakrálnych zariadení kostola sú vyhotovené z umeleckej
lia ny a tvarovaného plechu.
Hlavný oltár tvorí majstrovské
dielo hrončianskych klampiarov.
Organ bol výrobkom továrne Jozefa Angotera. Na vežu kostola boli
zavesené štyri zvony, tri z nich boli
odliate v Hronci a jeden pochádzal z mošódskeho (ostravského)
opusteného hámra.

Kupón č. 6
Súťažná otázka č. 6:
Kedy sa presťahovalo potravinové
družstvo z Hronca do Podbrezovej?
Odpoveď: ............................................................................................
.............................................................................................................
Meno a priezvisko, os. číslo, prevádzkareň/útvar: ..............................
.............................................................................................................
Správne odpovede zasielajte na vystrihnutom kupóne do redakcie
Podbrezovana, najneskôr do desia ch dní od vydania aktuálneho
čísla.
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Základné informácie, ktoré by ste mali vedieť o koronavíruse (COVID-19)

Dôležité je dodržiavanie hygieny a dostatočná informovanosť
Z podkladov z internetu spracovali
P. Motyčková + O. Kleinová

Prítomnosť koronavírusu neobišla ani Slovensko. Na mieste je
preto zdravá opatrnosť a rešpekt.
Na COVID-19 neúčinkujú an bio ká a overená očkovacia látka
za aľ neexistuje. Základom je
dobrá informovanosť z overených
zdrojov, dodržiavanie základných
hygienických pravidiel a nepodliehanie panike.
Dôležité je pripomenúť, že nie
každé ochorenie s kašľom, horúčkou, sťaženým dýchaním, bolesťou
svalov a kĺbov musí byť COVID 19.
Napriek tomu, že je možné nakaziť
sa aj od osôb, u ktorých za aľ koronavírus nebol potvrdený, ak ste
neboli v zasiahnutých krajinách, či
v kontakte s osobami, ktoré uvedené krajiny navš vili, ide s veľkou
pravdepodobnosťou o iné akútne
respiračné ochorenie alebo chrípku.
Informácie čerpajte iba z overených zdrojov, ako napríklad z
Úradu verejného zdravotníctva
SR, webových stránok nemocníc
alebo poisťovní, nie z nedôveryhodných internetových obežníkov
a informácií na sociálnych sieťach.
Základné fakty
Čo je to koronavírus? Koronavírus spôsobujúci ochorenie COVID-19 bol iden ﬁkovaný na konci
roku 2019 v Číne a predstavuje
nový kmeň vírusu, ktorý u ľudí doposiaľ nebol známy. Ochorenie
patrí medzi kvapôčkovú infekciu a
odhadovaný inkubačný čas ochorenie je dva až štrnásť dní.
Koho ohrozuje? Predovšetkým
ľudí, ktorí boli v posledných 14
dňoch v oblas ach, kde sa koronavírus vyskytuje. Ohrození sú aj ľudia, ktorí sa nachádzali v blízkom
kontakte s osobou, u ktorej vírus
diagnos kovali v laboratóriu.
Kto sú rizikové skupiny? Vysoké
riziko predstavuje pre starších ľudí
(65+), ľudí s oslabenou imunitou
alebo pacientov s chronickými
chorobami, so srdcovo-cievnym,
neurologickým, pľúcnym alebo

onkologickým ochorením.
Príznaky ochorenia? Vírus sa dá
spozorovať na základe niekoľkých
hlavých čŕt, ktorými sú horúčka
nad 38 stupňov Celzia, kašeľ, bolesť hlavy, bolesť svalov, celková
únava a sťažené dýchanie.
Ako sa pred koronavírusom
chrániť
Ako sa hovorí, najúčinnejším
liekom je prevencia. Tú obzvlášť v
týchto časoch netreba podceniť.
Treba dôsledne dodržiavať osobnú hygienu, pravidelne si umývať
ruky mydlom pod teplou tečúcou
vodou (najmenej dvadsať sekúnd),
ak nemáme momentálne prístup k
teplej vode a mydlu, použijeme
dezinfekčný gél.
Pri kašľaní a kýchaní si ústa a nos
zakrývame hygienickou jednorazovou vreckovkou, ktorú následne
ihneď vyhodíme. Ak pri sebe momentálne nemáme vreckovku, v
žiadnom prípade nekýchame ani
nekašleme do dlaní, ale použijeme
ohyb lakťa.
Dôsledne treba dbať na čistotu
bezprostredného prostredia (čistenie dotykových povrchov – kľučky, mobily, stôl a pod.) a obmedziť
nosenie náramkov a iných predmetov na rukách.
Vyhýbať sa blízkemu kontaktu
s ľuďmi, ktorí javia príznaky prechladnu a alebo ochorenia dýchacieho traktu.
Dodržiavať osobný odstup (najmenej 1 meter), zbytočne si nepodávať ruky. Nevyhľadávať miesta s
vysokou hustotou ľudí, ak to nie je
nevyhnutné.
Ostať doma v prípade príznakov
prechladnu a, boles hrdla, zvýšenej teploty a kašľa a neprijímať
návštevy.
Zamedziť zdieľaniu používania
uterákov, riadov a iných osobných
predmetov s členmi rodiny, o to
dôslednejšie v práci s kolegami.
Ak sa príznaky zhoršia, zavolať
svojmu lekárovi alebo kontaktovať
Úrad verejného zdravotníctva SR a
neohlásene nenavštevovať ambulanciu alebo pohotovostnú službu.
Mať doma základné lieky na zní-

ženie horúčky.
Pravidlá pre čisté ruky:
1. každé umývanie rúk má trvať 40
– 60 sekúnd,
2. navlhčite si ruky teplou vodou
a naberte si dostatočné množstvo
mydla,
3. ruky si po erajte spôsobom
dlaň o dlaň, pokračujte preložením dlane pravej ruky na chrbát
ľavej ruky s čistením vnútorných
strán prstov a opačne,
4. trením čis te spojené prsty pravej ruky pro ľavej ruke a opačne,
následne zovrite prsty jednej ruky
do dlane a po erajte si ich opro
druhej dlani,
5. nasleduje čistenie ľavého palca
krúživým pohybom pravou rukou
a opačne,
6. ľavú dlaň si čis te krúživým pohybom spojenými prstami pravej
ruky a opačne,
7. ruky si opláchnite vodou a dôkladne utrite jednorazovou u erkou alebo čistým uterákom.
Umývanie rúk s dezinfekčným
prostriedkom na báze alkoholu:
1. naberte si dezinfekčný prostriedok do dlaní a naneste ho na celý
povrch rúk,
2. preložte dlaň pravej ruky na
chrbát ľavej ruky, čis te vnútorné
strany prstov a opačne,
3. trením si čis te spojené prsty
pravej ruky pro ľavej ruke a opačne,
4. uzavrite prsty jednej ruky do
druhej dlane a po erajte nimi druhú dlaň,
5. krúživým pohybom si čis te
ľavý palec pravou rukou a opačne,
6. spojenými prstami pravej ruky
čis te krúživým pohybom ľavú
dlaň a opačne,
7. keď ruky vyschnú, sú vydezinﬁkované.
Ruky si umývajte:
- po každom návrate domov (do
práce) a z vonkajšieho prostredia,
- pri akomkoľvek pocite nečistých
rúk,
- po ceste v prostriedkoch hromadnej dopravy,
- pred, počas a po príprave jedla,
- pred konzumáciou jedla,
- po každom použi toalety,
- pred manipuláciou s bábätkom a
po výmene znečistenej plienky,
- po manipulácii so zvieratami a
ich krmivom,
- po manipulácii s odpadom a odpadovým košom,
- pred a po návšteve nemocnice,
lekára.
Ako vyrobiť rúško doma?
Výskumy z krajín pos hnutých
ochorením COVID-19 preukázali,
že nosenie rúšok môže pomôcť
úplne zamedziť šíreniu nákazy,
najmä pri kontakte s chorými. Momentálne sa však rúška stali podpultovým tovarom. Ak ich nemôžete zohnať, skúste prezrieť vašu
autolekárničku, či náhodou neobsahuje rúško aj ochranné rukavice,
či dezinfekčný gél, poprípade dezinfekčné u erky. Ak nebudete mať
šťas e ani tam, v prevencii šírenia
koronavírusu vám pomôžu aj podomácky vyrobené rúška.
Na výrobu rúška doma potrebujete:
hrubé papierové vreckovky/u erky, hrubšiu gázu, potreby na ši e,
obyčajné gumičky, spinkovač.
Postup pri výrobe rúška:
pripravte si hrubšiu papierovú
vreckovku vo veľkos , aby vám sedela na tvár (môže byť obdĺžnikového alebo štvorcového tvaru, dôležité je, aby vám priľahla k tvári).

Kratšie konce obšite (ak nemáte
potreby na ši e, oblepte lepiacou
páskou), boky zahnite, vnútra pripravte tak, aby sa do pásky dali
ešte vložiť gumičky.
Na každú stranu vložte dve obyčajné gumičky, ktoré budú slúžiť
ako uchopenie masky na ušiach.
Gumičky prišijete k rúšku alebo
použijete spinkovač, aby ste ich
upevnili vo vreckovke.
Do strednej čas (v mieste, ktoré bude prekrývať váš nos a ústa)
umiestnite ešte kus hrubšej gázy a
prispinkujte.
Vhodné je, aby rúško malo v
hornej čas , pri nose, všitý aj kus
drôtu, ktorým si rúško prispôsobíte k nosu.
Pravidlá karantény
1. Svojmu lekárovi telefonicky
oznámte, že ste sa vrá li z krajiny,
v ktorej bol potvrdený koronavírus. Prípadne, ak ste boli v kontakte s človekom, u ktorého bol koronavírus potvrdený.
2. Lekár vystaví automa cky
práceneschopnosť z dôvodu karantény pre COVID-19.
3. Ak nechcete ohroziť svojich
blízkych, možno využiť zariadenia
ministerstva vnútra.
4. V karanténe je automa cky
celá domácnosť.
Ak ste v karanténe, musíte minimalizovať sociálne kontakty.
Znamená to, že neprijímate návštevy, nechodíte vonku. Pla zákaz
cestovania po Slovensku. V prípade karantény nesmiete chodiť do
práce. Ak vám to charakter práce
dovolí, môžete požiadať o tzv.
home oﬃce. Nesmiete chodiť ani
na nákup. Je potrebné požiadať o
pomoc niekoho z rodiny, prípadne
obecný úrad. Ak sa vyskytne u vás
niektorý z príznakov, ako je horúčka, kašeľ, dýchavičnosť, okamžite
kontaktujte ošetrujúceho lekára a
miestne príslušný regionálny úrad
verejného zdravotníctva. Aj na
venčenie psa si treba vybrať čas,
kedy na ulici nestretnete ľudí. Nevyhnutné sú samozrejme ochranné pomôcky. V domácom prostredí je nutné pravidelné vetranie,
dezinfekcia povrchov v domácnosčastejšie, ako obvykle.
Čo jesť, aby sme
vírus porazili
Jedálniček by mal byť zdravý
a pestrý. Beta-glukán podporuje
likvidáciu vírusov. Nájdete ho v
ovsených vločkách, ryži natural,
hlive ustricovej, v hubách šitake a
v banánoch. Podľa odborníkov je

zinok dôležitý, aby zabránil prilepiť
sa vírusu a jeho rozmnožovaniu.
Jedzte preto strukoviny, obilniny,
tekvicové semená, orechy, ale aj
horkú čokoládu, či pas lky so zinkom. Pri prvom kontakte vírusu s
organizmom na sliznici je dôležitý
vitamín A. Sťažuje priľnu e na sliznici. Jedzte preto oranžovú, žltú,
červenú a tmavozelenú zeleninu a
ovocie. Vhodná je paprika, špenát,
ružičkový kel, paradajky, vňate,
marhule, ale aj batáty. Na posilnenie imunity užívame vitamín C.
Podporuje schopnosť bielych krviniek dostať sa na miesto, kde sa
vírus chy alebo napadne bunky.
S každým hlavným jedlom jedzte
veľa zeleniny a ovocia, prípadne v
malých dávkach pri každom jedle
užívajte vitamín C. Pozoruhodný je
vitamín D, ktorý bráni schopnos
vírusov množiť sa. Vhodné je preto jesť ryby. Vzhľadom na ročné
obdobie a nedostatok slnečných
lúčov, je potrebné užívať výživové
doplnky.
Aby sme zostali zdraví
Nepime alkohol – jeho konzumácia znižuje imunologickú ochranu organizmu a zvyšuje náchylnosť
na niektoré choroby.
Sladkos nahraďme ovocím –
imunitu to ž ničí priveľa cukrov,
polotovarov, chemických farbív a
konzervantov v jedle.
Nechytajme si tvár – v autobuse, v nákupnom stredisku, vo výťahu, pri platbe mincami, pri stláčaní
kľučky, všade sa týchto miest dotýka veľa ľudí, nechytajme si preto tvár. Miesta, ktorých sa dotklo
veľa ľudí, sú ideálnym miestom na
prenos choroboplodných zárodkov na ruky a cez ne na tvár či na
sliznice.
Otužujme sa – sprchovať sa treba od nôh hore, až po tvár. Teplejšiu vodu striedame s chladnou
a striedame trikrát. Končíme vždy
studenou vodou. Ráno sa otužujme dvakrát dlhšie ako večer.
Spánok je dôležitý – ak telu nedoprajeme dostatok spánku, do
všetkých úkonov musíme investovať raz toľko energie a v konečnom dôsledku nás znova unaví. A
tak telo nemôže odolávať vírusom
a baktériám.
Obmedzme stres – stres je veľkým „pomocníkom“ pri ničení
imunity. Snažme sa preto myslieť
pozi vne. Aj keď nie je dôvod na
smiech, snažme sa aspoň usmievať, aby sme potlačili symptómy
dlhodobého stresu. Úsmev pomáha imunite.

Opatrenia platné od 16. marca 2020
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ako príslušný
orgán štátnej správy na úseku verejného zdravotníctva, podľa zákona
o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia z dôvodu vyhlásenia
mimoriadnej situácie na území SR vládou SR, v súlade s uznesením
vlády SR z 15. marca 2020, nariadil:
s účinnosťou od 16. marca 2020 sa na štrnásť dní uzatvárajú všetky
maloobchodné prevádzky a všetky prevádzky poskytujúce služby okrem:
1. predajní potravín, mäsa, chleba a pečiva, ovocia a zeleniny, predajní
potravín na osobitné výživové účely pre dojčatá a malé de a predajní potravín na osobitné lekárske účely,
2. lekární, predajní a výdajní zdravotníckych pomôcok,
3. predajní drogérie,
4. čerpacích staníc pohonných hmôt a palív,
5. predajní novín a tlačovín,
6. predajní s krmivom pre zvieratá a veterinárnych ambulancií,
7. prevádzok telekomunikačných operátorov,
8. prevádzok verejného stravovania a stánkov s rýchlym občerstvením,
9. prevádzok poštových, bankových a poisťovacích služieb,
10. prevádzok internetových obchodov (eshop) a donáškových služieb.
Na obdobie štrnásť dní sa zakazuje prítomnosť verejnos v prevádzkach verejného stravovania a stánkov s rýchlym občerstvením. Zákaz sa
nevzťahuje na predaj mimo prevádzku stravovacích služieb (napríklad
prevádzky rýchleho občerstvenia s okienkom výdaja alebo predaj pokrmov so sebou, bez vstupu do prevádzky.
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Pohár mládeže vo Veľkom Šariši

Spomienky
„Odišla si tíško, niet ťa medzi
nami, v našich srdciach žiješ spomienkami. Kyticu kvetov na hrob
ti kladieme, s láskou a úctou na
teba spomíname.“
Dňa 10. marca uplynul smutný
druhý rok, ako nás opustila milovaná manželka, mama, stará mama, sestra a
príbuzná
Zuzana HADŽEGOVÁ z Valaskej.
Kto ste ju poznali, venujte jej tichú spomienku.
S láskou a úctou spomínajú manžel Ján,
synovia Ján, Marian a Roman s rodinami
...
Dňa 11. marca uplynulo sedem
rokov odvtedy, ako sme sa navždy rozlúčili s naším milovaným
otcom, bratom a starým otcom
Ing. Júliusom STARKE z Valaskej.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte
mu tichú spomienku.
S láskou a úctou spomíname
...
„Za všetkú lásku a starostlivosť
tvoju, čo s vďakou dnes ti môžem
dať, hrsť krásnych kvetov na pozdrav a potom len spomínať.“
Dňa 12. marca uplynuli tri roky,
čo nás navždy opustil náš drahý
manžel, otec, starý otec, krstný a
švagor
Anton ŽIVČÁK z Predajnej.
S láskou a úctou spomínajú
manželka a deti s rodinami
...
„Slza smútku tíško stečie po tvári, bolesť v srdci zabolí, no pekná
spomienka ako večný plameň v
našich srdciach zahorí.“
Dňa 17. marca sme si pripomenuli
smutné desiate výročie odvtedy,
ako nás náhle opustil náš milovaný manžel a otec
Ján HUBERT z Brezna.
Kto ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku.
Spomíname s láskou a úctou
...
„Odišla si tíško, už nie si medzi
nami, no v srdciach našich stále
žiješ s nami.“
Dňa 25. marca uplynie prvé
smutné výročie, ako nás navždy
opustila naša drahá
Ing. Ivana AVUKOVÁ z Brezna.
Kto ste ju poznali, venujte jej spolu s nami tichú
spomienku.
S láskou a úctou smútiaca rodina
...
„Čas plynie a nevráti, čo navždy
vzal. Zostali len spomienky a v
srdci žiaľ.“
Dňa 25. marca uplynie pätnásť
rokov odvtedy, ako nás navždy
opustil manžel, otec a starý otec
Ján REJTA z Lopeja.
S láskou a úctou spomínajú
manželka a dcéry s rodinami
...
„Odišiel si tíško, už nie si medzi
nami, no v našich srdciach stále
žiješ spomienkami.“
Dňa 25. marca uplynie dvadsať
rokov, ako nás navždy opustil náš
milovaný manžel, otec, starý otec
a dedko
Ján BELASÝ z Valaskej.
Spomínajú manželka a dcéry s rodinami
...
„Len kytičku kvetov z lásky na
hrob môžeme dať, pokojný spánok priať, tichú modlitbu odriekať
a s bolesťou v srdci spomínať.“
Dňa 28. marca uplynie šesť rokov
odvtedy, ako nás navždy opustila
milovaná manželka, mama, stará
a prastará mama
Mária KALICKÁ z Brezna.
S láskou a úctou spomína
manžel a dcéra s rodinou

kovom súčte po troch turnajoch siedma
priečka. Lucii Oszagyanovej chýbal v boji
o tre e miesto len povestný kúsok šťasa, avšak aj štvrté miesto je určite úspechom. Matúš Bánik sa tentoraz medzi
najlepších nedostal, keďže vypadol už v
prvom kole vyraďovacích bojov. Napriek
tomu mu v celkovom hodnotení patrí
druhé miesto.
V kategórii U12 naša Šarlota Sabová
po tom, ako s prehľadom ovládla kvaliﬁkáciu, vo ﬁnále nestačila na Davida

Daniel Móc, tréner mládeže

Začiatkom marca sa konal v poradí už
tre turnaj mládeže, ktorý sa tentokrát
uskutočnil na kolkárni vo Veľkom Šariši. Naši mladí kolkári opäť potvrdili, že
patria medzi slovenskú špičku.
V kategórii U14 zvíťazila Daniela Mócová, ktorá sa druhým víťazstvom v rade
dostala na prvé miesto v celkovom hodnotení súťaže. Druhé miesto obsadil Andrej Balco, vďaka čomu mu patrí v cel-

Mikolaja z Tatranu Spišská Nová Ves.
Napriek tomu si udržala vedúce postavenie pred záverečným superﬁnálovým
turnajom. V tejto kategórii sa turnaja
zúčastnili a cenné skúsenos tak nazbierali i tri naše najmladšie hráčky Petra Kováčiková, Katarína Markusová a
Emma Pružinová.
Záverečný turnaj o celkového víťaza
Turnaja mládeže je za aľ naplánovaný
na 10. apríla a mal by sa odohrať v Pobedime.

Účastníci turnaja vo Veľkom Šariši

Poďakovanie

Rúška či rúško?

Ďakujeme všetkým príbuzným, priateľom a známym, ktorí sa prišli
rozlúčiť s našou drahou mamou, starou mamou a prastarou mamou
Teréziou SLOSIAROVOU
z Valaskej,
ktorá nás navždy opustila dňa 5. marca.
Zároveň ďakujeme aj za prejavy sústrasti a kvetinové dary, ktorými
ste sa pokúšali zmierniť náš žiaľ. Za dôstojnú rozlúčku ďakujeme
Dychovej hudbe Železiarne Podbrezová.
Syn s rodinou

Ochranné rúška sa stali súčasťou našej potreby v dnešných
dňoch. Tento pojem sa skloňuje na verejnos už pomerne
dlhý čas. Jedni hovoria rúško,
iní rúška. Čo je správne?
V praxi používame pojem rúško, ktoré je podstatným menom
stredného rodu. Rúška ženského rodu je doménou básnikov.

Autor: PK
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Jarnú časť sme odštartovali domácim víťazstvom
Z podkladov zpfutbal.sk spracoval T. Kubej

FK Železiarne Podbrezová –
MFK Skalica 1:0 (1:0)
Gól: 22. Pribula.
Prvé kolo jarnej čas a celkove
osemnáste kolo druhej futbalovej ligy
sme odohrali 6. marca
na domácom trávniku. V 8. minúte prišiel
náznak prvej šance,
no strela hosťujúceho
Blažeka z hranice šestnástky bola veľmi nepresná. V 18. minúte
zahrávali naši futbalisrohový kop, na zadnej tyči však
výborne zasiahol hosťujúci Hric. V

22. minúte otvorili skóre stretnu a
naši chlapci, keď sa po výbornej
individuálnej akcii Špyrku presadil
kapitán Mar n Pribula – 1:0. O dve
minúty neskôr už mohlo byť vyrovnané, no hosťujúci Frimmel z vnútra pokutového územia prestrelil
bránu. V 27. minúte to skúšal
ak vny Pribula znova, s jeho tečovanou
strelou si však Junas
poradil. V 29. minúte
strieľal hosťujúci Haša
spoza šestnástky, s
jeho prízemnou strelou ale nemal Ludha
žiadny problém. V
31. minúte zakončil
náš rýchly pro útok Špyrka len
do rukavíc pohotového Junasa. V

39. minúte sa pripomenuli hos a,
no s nevýraznou hlavičkou Ranka si Ludha pohodlne poradil. V
44. minúte mohli hos a vyrovnať,
no fantas cký defenzívny zákrok
predviedol Pajer. Do kabín tak odchádzali naši hráči s vedením 1:0.
Po zmene strán ako prví pohrozili
hos a, z dobrej pozície ale v páde
mieril vysoko nad Šebesta. V 75.
minúte sa od polovice ihriska rúl sám na hosťujúceho brankára
Pastorek, traﬁl však len Junasove
rukavice. V závere zápasu vyvinuli Skaličania veľký tlak, ale najprv
predviedol fantas cký defenzívny
zákrok Paraj a v 87. minúte sa pro
hlavičke hosťujúceho Šulca vyznamenal Ludha. Naši chlapci to nakoniec zvládli a zaknihovali tak veľmi

Strelec nášho jediného gólu Mar n Pribula v akcii.

dôležité víťazstvo.
Mar n Poljovka, tréner Podbrezovej: „V prvom rade musím povedať,
že víťazstvo nás teší, aj keď druhý
polčas súper ukázal, prečo je momentálne tre v tabuľke a reálne
je v hre o postup do najvyššej súťaže. Najmä v druhom polčase nás
zatlačili. Troška ma mrzí, že sme z
prvého polčasu nevyťažili viac, ako
len jednogólové vedenie. Myslím
si, že potom by aj ten druhý polčas
nebol taký hek cký. Nechcem, aby
to ale vyzeralo, že sme nespokojní.
Samozrejme berieme tri body a víťazstvo 1:0. Vzhľadom k tomu, akú

Foto: I. Kardhordová

sme mali v prvom polčase dominanciu a šance, tak sme mohli ísť aj
do väčšieho vedenia. Druhý polčas
ale súper prebral ak vitu a my sme
sa aj kvalitou súpera s ahli hlbšie,
ako sme chceli. Som rád, že sme to
nakoniec všetko zvládli.“
FK Železiarne Podbrezová: Ludha – Kováčik, Paraj, Pajer, Chvátal, Ďatko, Šfefánik (66. Pastorek),
Špyrka, Pribula (72. Galčík), Trapanovski, Zachara.
MFK Skalica: Junas – Nagy, Ranko,
Hric, Hlavatovič, Opiela, Mášik (82.
Hollý), Frimmel, Haša, Šebesta (71.
Popović), Blažek (71. Šulc).

Tréningy aj zápasy zrušené

Brankár Richard Ludha si udržal čisté konto a veľkou mierou prispel k víťazstvu nad Skalicou.

Foto: I. Kardhordová

Vedenie FK Železiarne Podbrezová 16. marca z dôvodu prevencie
a ochrany zdravia všetkých členov
súvisiacim so šírením koronavírusu (COVID-19) zrušilo tréningový
proces všetkých družs ev až do
odvolania.
Tréningy mládeže boli zrušené
už o týždeň skôr – 9. marca, na
základe rozhodnu a Slovenského

futbalového zväzu, krízového štábu a hlavného hygienika SR.
Zároveň oznamujeme fanúšikom, že všetky súťažné stretnu a
mužov, ako aj družs ev mládeže,
naplánované do 22. marca 2020,
sú odložené na neurčito.
O prípadnej zmene situácie vás
budeme informovať v ďalšom čísle
Podbrezovana.

Kolkárky na druhom mieste v slovenskej extralige
T. Kubej
noviny@zelpo.sk

Dňa 7. marca odohrali naše kolkárky predposledné kolo slovenskej extraligy. Na domácich dráhach nastúpili pro lídrovi súťaže
TJ Lokomo va Vrútky.
Už pred zápasom bolo jasné,
že práve eto dve družstvá si bez
ohľadu na výsledok
rozdelia prvé a druhé
miesto v rámci tohto
ročníka ženskej kolkárskej extraligy. Hosťujúce hráčky sme nakoniec porazili hladko
6:0. Pred zápasom
sa konalo slávnostné
odovzdávanie
cien
pre obidve družstvá.
O viac informácií sme požiadali
Ing. Pavla Kühnela, manažéra Kolkárskeho oddielu ŠK Železiarne
Podbrezová:
Ako hodno te pôsobenie nášho
ženského družstva v aktuálnom
ročníku kolkárskej extraligy?
- Naše dievčatá potvrdili svoju
kvalitu. Napriek zložitejšej organizácii tréningov a zápasov, keďže
väčšina hráčok študuje na vysokých školách, sme dokázali suverénne obsadiť druhú priečku. Žiaľ,
vďaka niekoľkým drobným zaváha-

niam sme prišli o dôležité body. Je
to ambiciózny kolek v a verím, že
s dobrou perspek vou do budúcnos .
Pro Vrútkam, majsterkám SR,
sme dokázali dvakrát jednoznačne vyhrať na domácich dráhach.
Naopak, u nich sa nám nedarilo
a dvakrát sme prehrali. Bolo to
rozhodujúce v boji o
celkové extraligové
prvenstvo?
- Treba povedať, že
Vrútky sú špeciﬁcké.
Do Vrútok sa „nechodí
vyhrávať“. Je to typická „domáca“ kolkáreň,
kde domáci poznajú
detailne jej špeciﬁká a
všetky hosťujúce my,
nielen ženské, ale aj mužské, tam
mávajú problémy. Práve víťazstvá
našich dievčat nad Vrútkami u nás
doma zmazávajú tú aureolu ich
neporaziteľnos . Ako vravím, škoda straty bodov s inými súpermi,
mohlo to byť napínavejšie.
V lige majstrov ženy vypadli v druhom kole, rovnako ako muži. Ako
sa s odstupom času pozeráte na
eto výsledky?
- V prvom kole sme si prekvapujúco doma poradili s Maďarkami.
Poznáme sa, hrávame spolu príp-

ravu. Priznám, nečakal som až také
víťazstvo. Naše dievčatá mali skvelý deň. Češky nám v druhom kole
ponúkli šancu na dobrý výsledok u
nich, žiaľ nevyužili sme ju a doma
nám zápas nevyšiel. Mužské druhé
kolo bolo čiastočne ovplyvnené aj
zdravotným stavom našich opôr a
Maďari si šancu nenechali ujsť.
Pre informáciu, Liga majstrov sa
kvôli koronavírusu nedohrá a tento
ročník tak nebude mať ani víťaza.
Sezóna pomaly končí, aké sú vaše
plány pred tou ďalšou a do najbližšej budúcnos ?
- Všetko bude závisieť aj od stavu
spoločnos ohľadom spomenutého koronavírusu. Všetky súťaže aj
náš tréningový proces sú zastavené a za aľ nie je jasné, či a kedy
sa budú dohrávať. Prekladajú sa aj
májové majstrovstvá sveta. Týka sa
to aj našich hráčov, keďže tvoríme
kostru reprezentácie. Na leto sme
v spolupráci s chorvátskym zväzom
chystali dva výcvikové kempy pre
mládež, ktoré ež môžu byť ohrozené. V našom klube pripravujeme organizáciu Svetového pohára
družs ev, ktoré by mali byť v Podbrezovej začiatkom októbra tohto
roku. Veríme, že sa situácia ohľadom zdravia stabilizuje a my sa ďalej budeme môcť venovať nášmu
obľúbenému športu.

Horný rad zľava: K. Micanová – vedúca družstva žien, M. Ďuricová, P. Machálková, P.
Kühnel – manažér. Dolný rad zľava: E. Bábelová, D. Skalošová, J. Poliaková. Chýbajú: V.
Vávrová, D. Jankovičová a D. Klubertová.
Foto: I. Kardhordová
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