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Železiarne Podbrezová objek  vom I. Kardhordovej

Víťaz siedmeho kola čitateľskej súťaže 

Vyžrebovali sme víťaza siedmeho kola čitateľskej súťaže venovanej 
180. výročiu založenia podbrezovských železiarní. Žrebovali sme z 
úspešných riešiteľov, ktorí odpovedali, že výroba koľajníc v Podbre-
zovej bola zastavená v roku 1884. Správne odpovedal aj Tibor Floch 
z valcovne rúr. Získava darčekovú tašku, ktorú do súťaže venoval 
obchodný riaditeľ Ing. Vladimír Soták ml. Výhercovi blahoželáme a 
cenu si môže prísť prevziať do redakcie (t.č. 645/2711 resp. 2714).

Rok 2019 v akciovej spoločnosti 
Železiarne Podbrezová

Aj v minulosti sme čelili krízam, vždy sa našlo východisko

Porazili sme všetky, porazíme aj koronavírus
O. Kleinová
noviny@zelpo.sk

ŽP Trade Bohemia a.s.

V mojom ostatnom príspevku 
pred pár týždňami som uvie-
dol, že prioritou našej spo-
ločnos   bude udržať si svoje 
pozície na českom trhu a tým 
aj predaj primeraného obje-
mu rúr. Uvedené zámery mali 
rýdzo obchodný podtext, bez 
následného zdravotno-bez-
pečnostného vplyvu. Dňa 12. 
marca 2020 však vláda Českej 
republiky vyhlásila núdzový 
stav, vzhľadom na preukáza-
nie výskytu koronavírusu.

Súťaž medzi zmenami
v ťahárni rúr

Súťaž pokračovala veľmi vy-
rovnane. Výkony jednotlivých 
zmien boli veľmi stabilné s mi-
nimálnymi rozdielmi. Kritériá sa 
nezmenili, ale začali sme klásť 
oveľa väčší dôraz na dodržiava-
nie pracovnej a technologickej 
disciplíny. 

Transmesa

V súlade s nariadeniami špa-
nielskeho ministerstva zdra-
votníctva sme v našich spoloč-
nos  ach už vo februári začali 
realizovať celý rad opatrení za-
meraných na ochranu zdravia 
zamestnancov a na zamedzenie 
šírenia epidémie. Ofi ciálne tak 
neevidujeme ani jeden prípad 
z radov našich zamestnancov, 
napriek tomu, že autonómne 
spoločenstvo Katalánsko, v kto-
rom sa obidve spoločnos   na-
chádzajú, je aktuálne s počtom 
viac ako 28  síc pozi  vne tes-
tovaných, jedno z najviac pos  -
hnutých v rámci Španielska.

Od okamihu, keď v údolí Hrona, 
pod horou Brezová, vyrástol naj-
modernejší hutnícky závod Ra-
kúsko-Uhorska, uplynie onedlho 
stoosemdesiat rokov. S úctou dnes 
listujeme v histórii, z ktorej sa do-
zvedáme, že naši predchodcovia 
prešli často veľmi ťažkými a tvrdý-
mi podmienkami. 

Prvá kríza zas  hla železiarne už 
po dvadsia  ch rokoch. Vcelku ús-
pešný rozlet železiarskej výroby v 
Uhorsku a na celom Slovensku za-
siahla hospodárska kríza v rokoch 
1858 – 1861. Dotkla sa aj železiar-
skej výroby a hoci k oživeniu došlo 
po troch rokoch, výroba stagnovala 
až do rakúsko-maďarského vyrov-
nania, kedy uhorská vláda prejavila 
mimoriadny záujem o podbrezov-
ské železiarne. Vďaka štedrému 

dotovaniu ich dostavby sa stali je-
diným vývozcom koľajníc. Vrchol 
výroby dosiahli v roku 1871. O dva 
roky nastala hlboká kríza a depre-
sia. Nemilosrdne odhalila technic-
ké zaostávanie erárnych železiarní 
a nasledovali prenikavé zmeny v 
technológii, sor  mente, výrobe, 
odbyte, ekonomike i preprave. 
Po prestavbe podbrezovských že-
leziarní – v celom komplexe bolo 
päťdesiat valcovacích stolíc, z toho 
štyridsaťšesť v Podbrezovej - mož-
no hovoriť o kroku k ich záchrane 
pred zánikom.

Vypuknu  m prvej svetovej vojny 
v roku 1914 sa výrobný program 
železiarní prispôsobil vojnovým 
potrebám – vyrábali sa prevažne 
obaly na šrapnely.

Hoci v Uhorsku Slovensko tvori-
lo jeho najpriemyselnejšiu oblasť, 
po vzniku Československa vystúpil 
do popredia náskok českého prie-

myslu. Kapacita železiarskej pro-
dukcie v Čechách bola priveľká na 
takú malú krajinu, nastali ťažkos   
s odbytom. Po neúspešných sna-
hách o získanie koloniálnych odby-
 šť sa preorientovali na slovenské 

trhy a dôsledkom bolo ohrozenie 
slovenského železiarskeho prie-
myslu. Zákulisné rokovania z roku 
1922 dokazujú, že podnik bol váž-
ne ohrozený zo strany Živnobanky, 
spojenej s dvomi najväčšími žele-
ziarskymi spoločnosťami (Banská a 
hutní spoločnost a Pražská železá-
renská společnost). Osud podbre-
zovských železiarní bol spečatený a 
boli odsúdené na likvidáciu. Zdalo 
sa, že niet východiska, zhluk na-
sledujúcich okolnos   však situáciu 
vyriešil. 

Nastúpila povojnová hospodár-
ska kríza, ktorá zasiahla najskôr 
západné štáty a až v polovici roku 
1921 aj územie Československa. 

Výrobné náklady sa v porovna-
ní s cenami prudko zvýšili. Začala 
klesať zamestnanosť, kým v roku 
1918 bolo v železiarňach 3153 za-
mestnancov, v roku 1924 len 2598. 
Výraznejší rozkvet nezaznamenali 
podbrezovské železiarne ani počas 
hospodárskej konjunktúry v rokoch 
1924 – 1928.

Svetová hospodárska kríza, do-
vtedy najväčšia a najničivejšia, za-
siahla Československo už koncom 
roku 1929. Prebiehala v niekoľkých 
fázach. Začiatok roka 1930 ešte 
nebol poznamenaný markantným 
poklesom výroby. Ten prišiel až v 
druhej polovici roka. Potom sa na 
chvíľu zastavil a niekde sa výroba 
dokonca prechodne aj oživila. 

Koncom roka však došlo opäť k 
jej prudkému poklesu a ten pre-
trvával celý nasledujúci rok a vy-

Editoriál
Koronavírus paralyzoval svet a 

nevyhol sa ani Slovensku. Viac-
menej sme pochopili, že najlep-
šou cestou, ako sa chrániť, je 
dodržiavať všetky odporúčania a 
nariadenia. Želaním nás všetkých 
je, aby sa život čo najskôr vrá  l do 
starých koľají. A to si žiada zodpo-
vedný prístup k tlmeniu šírenia 
vírusu. Vzhľadom na symptómy je 
dôležitým opatrením aj meranie 
teploty. Každý z nás by si mal pre 
vlastné uspokojenie občas zme-
rať telesnú teplotu. Ak ju máme 
zvýšenú, zostaneme doma, spo-
zornieť by sme mali v prípade, že 
teplota vystúpi nad 38 stupňov 
Celzia a táto hodnota pretrváva. 
Pochopiteľne, nie každé zvýšenie 
telesnej teploty znamená, že sme 
to „chy  li“. Poradíme sa preto 
telefonicky so svojim obvodným 
lekárom, prípadne postupujeme 
podľa ďalších pokynov.

Len spoločnými silami dokáže-
me to, čo si želáme všetci a preto, 
aj keď to znie ako klišé, zodpoved-
ný prístup každého z nás je presne 
to, čo je v tomto momente najdô-
ležitejšie. 

O. Kleinová

Plán výsledku hospodárenia spo-
ločnos   Železiarne Podbrezová 
a.s. pre rok 2019 pred 
zdanením  bol stano-
vený v hodnote 7 677 
 síc eur zisku, z toho 

v hospodárskej (pre-
vádzkovej) činnos   3 
674  síc eur. 

Prvý polrok roku 
2019 bol veľmi dob-
rý, kedy sme dosiahli 
v hlavnej činnos    o 
3,8 milióna eura  viac 
zisku ako stanovoval 
plán, avšak v druhom polroku, v 
dôsledku zníženia dopytu po na-
šich výrobkoch,  došlo k poklesu 

výroby, k zníženiu predaja našich 
výrobkov, ako aj  k poklesu predaj-
ných cien, ktorý bol rýchlejší ako 
pokles cien vstupných materiálov. 
V dôsledku tejto situácie sa nám 

nedarilo v mesiacoch 
druhého polroka plniť 
plán, ale nakoniec sku-
točný výsledok hospo-
dárenia v hospodárskej 
činnos   za rok 2019 
bol zisk 2 739  síc eur. 
Vďaka dividendám od 
dcérskych spoločnos   
fi nančný výsledok hos-
podárenia bol zisk 4 387 
 síc eur.

Tržby za naše výrobky 
a služby sme dosiahli vo výške 251 
miliónov eur, v porovnaní s plá-
nom je to menej o 44 miliónov eur. 

Náklady na výrobnú spotrebu boli 
v skutočnos   nižšie len o 33 milió-
nov eur.

Účtovná hodnota majetku spo-
ločnos   ŽP a.s. ku koncu roka 2019 
predstavuje hodnotu 280,6 milió-
na eur. Dlhodobý hmotný majetok 
medziročne vzrástol o 5,2 milióna 
eur. 

Celková výška preinvestovania 
bola 15,9 milióna eur. Majetok 
spoločnos   je krytý vlastnými 
zdrojmi na úrovni 75 percent, úve-
rová zadlženosť je 11,5 percenta. 

Pravdivosť a preukázateľnosť 
zobrazenia fi nančnej situácie a vý-
sledku hospodárenia spoločnos   
Železiarne Podbrezová a.s. k 31. 
decembru 2019 overila a potvrdila 
audítorská spoločnosť Deloi  e Au-
dit s.r.o. Bra  slava.

Ing. Libor Trnik
vedúci odboru ekonomických informácií

ŽP Group
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Pomôžte tým, ktorí to potrebujú 
Využite aj tento rok možnosť darovať dve percentá svojej dane Nadácii Železiarne Podbrezová alebo Nadácii 
Miška Sotáka. Obidve sa zameriavajú na poskytovanie fi nančnej, 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 ži-
votného 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 daňovému úradu v mieste svojho trvalého bydliska. Spolu s Vyhlá-
sením doložíte potvrdenie svojho zamestnávateľa, že vaša daň, vyplývajúca z ročného zúčtovania, bola od-
vedená 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

Program zamestnaneckých výhod pre zamestnancov Železiarní Podbre-
zová a.s. a dcérskych spoločností v Allianz – Slovenskej poisťovni, a.s.

V rámci Programu predstavenstva 
ŽP a.s. v oblas   starostlivos   o 
zamestnancov a s cieľom podpo-
ry a ďalšieho rozvoja dlhodobých 
korektných a obchodných vzťahov 
medzi ŽP a.s. a Allianz – Sloven-
skou poisťovňou, a.s. bola dňa 25. 
februára 2020 uzatvorená nová 
Zmluva o spolupráci pre poskyt-
nu  e zliav na poistnom zo strany 
Allianz – Slovenskej poisťovne, 
a.s. v cestovnom poistení, pois-
tení privátneho majetku – Môj 
domov, poistení motorových vozi-
diel – Moje auto a v poistení zod-
povednos   za škodu spôsobenú 
pri výkone povolania pre zamest-
nancov ŽP a.s. a vybraných spo-
ločnos   skupiny ŽP GROUP. 

Tieto zľavy sa vzťahujú len na 
novouzatvorené poistné zmluvy v 
jednotlivých produktoch zo štan-
dardného poistného, určeného 
na základe platného sadzobníka v 
čase uzavre  a danej poistnej zmlu-
vy po predložení kupónu potvrde-
ného zamestnávateľom.

Zamestnanci – poistení sú roz-
delení do troch skupín, zoznamy 

budú dostupné k nahliadnu  u na 
odbore personalis  ky a miezd a na 
sekretariátoch príslušných dcér-
skych spoločnos  .

TYP POISTENIA

Cestovné poistenie
Zľavy na cestovné poistenie sa 

vzťahujú na krátkodobé poistenie 
na viac ako 7 dní a celoročné po-
istenie.

V rámci cestovného poistenia je 
možné uzatvoriť so zľavou aj ces-
tovné poistenie pre hráčov golfu 
– „GOLF“.

Poznámka: V cestovnom pois-
tení vzniká nárok na zľavu na po-
istnom aj rodinným príslušníkom 
zamestnanca: manžel/manželka 
alebo de   zamestnanca do dovŕ-
šenia 25. roku v čase začiatku po-
istenia.

Poistenie privátneho 
majetku – Môj domov

Zľavy sa vzťahujú na poistenie 
budovy - rodinný dom, byt v by-
tovom/rodinnom dome, rekrea-
čný dom/chata, nebytový priestor 
a pod. a domácnos   – hnuteľné 
veci, ktoré slúžia k uspokojovaniu 
potrieb členov domácnos  , sú v 
ich vlastníctve alebo ich používajú. 

Poznámka: Pri poistení privátne-
ho majetku vzniká nárok na zľavu 
na poistnom aj rodinným prísluš-

níkom zamestnanca: manžel/man-
želka alebo de   zamestnanca do 
dovŕšenia 25. roku v čase začiatku 
poistenia.

Poistenie motorových 
vozidiel – Moje auto

 Poistenie vozidiel MOJE AUTO je 
komplexné poistenie motorových 
vozidiel s rozsahom poistnej och-
rany, ktorá môže zahŕňať povinné 
zmluvné poistenie (PZP) vrátane 
úrazového poistenia, havarijné po-
istenie (KASKO)  ež vrátane úrazo-
vého poistenia, ako aj asistenčné 
služby a právnu pomoc. Poistenie 
sa vzťahuje na prípad poškodenia 
alebo zničenia vozidla v dôsledku  
havárie v plnom rozsahu, živelnej 
udalos  , odcudzenia vozidla alebo 
jeho čas  , vandalizmu, škody spô-
sobené zrážkou so zvieraťom. Spo-
luúčasť je dojednaná vo výške 5%, 
min. 100,00 €, územná platnosť 
Európa.

Poznámka: Pri poistení motoro-
vých vozidiel vzniká nárok na zľavu 
na poistnom aj rodinným prísluš-
níkom zamestnanca: manžel/man-
želka alebo de   zamestnanca do 
dovŕšenia 25. roku v čase začiatku 
poistenia.

Poistenie zodpovednos-
ti za škodu spôsobenú 
pri výkone povolania  

Zamestnávateľ má právo vy-

máhať si od zamestnanca škody, 
ktoré mu zamestnanec spôsobil 
zavineným porušením pracovných 
povinnos  , a to až do výšky štvor-
násobku jeho priemerného mesač-
ného zárobku. Poistenie kryje ško-
dy spôsobené zamestnávateľovi 
pri výkone povolania. Allianz- Slo-
venská poisťovňa, a.s. poskytuje  
zamestnancom ŽP a.s. a vybraných 
spoločnos   skupiny ŽP GROUP pri 
uzatvorení novej poistnej zmluvy 
pre poistenie zodpovednos   za 
škodu spôsobenú pri výkone po-
volania zľavy v nasledovnom roz-
sahu:

a) pre povolanie zaradené do Ka-
tegória I. – 20 % obchodná zľava,

b) pre povolanie zaradené do Ka-
tegória II. – 35 % obchodná zľava,

c) pre povolanie zaradené do Vo-
diči I. – 45 % obchodná zľava,

d) pre povolanie zaradené do 
Vodiči II. – 50 % obchodná zľava.

Pre zamestnancov Železiarní 
Podbrezová a.s. a dcérskych spo-
ločnos   sa budú ponúknuté zľavy 
na novouzatvorené poistné zmlu-
vy môcť uplatňovať pre poistenie 
privátneho majetku a poistenie 
motorových vozidiel na pobočkách 
Allianz – Slovenskej poisťovne, a.s., 
a u ktoréhokoľvek fi nančného kon-
zultanta. 

Pre cestovné poistenie a poiste-
nie zodpovednos   za škodu spô-
sobenú pri výkone povolania je 

možné uplatniť si zľavu len u fi nan-
čného konzultanta – zamestnanca 
ŽP a.s. a to: 
Marta Veselovská, Ppam – 
048/645 2961, 0911 375 643;
Eva Vengerová, Ppam – 048/645 
2973, 0908 911 816;
Elena Milerová, Td – 048/645 
5763, 0903 283 294.

Zľavy na poistnom si zamestnan-
ci uplatnia prostredníctvom zľavo-
vých kupónov, ktoré zamestnan-
com Železiarní Podbrezová a.s., 
ako aj zamestnancom dcérskych 
spoločnos   vydá a potvrdí zamest-
návateľ na základe zaradenia do 
jednotlivých skupín.

Tieto kupóny budú pre zamest-
nancov Železiarní Podbrezová a.s. 
dostupné v budove personálneho 
úseku v odbore personalis  ky a 
miezd v starom závode a pre za-
mestnancov dcérskych spoločnos   
budú k dispozícii na sekretariátoch 
príslušných dcérskych spoločnos  .

Poskytovanie zliav je upravené 
pokynom PO-218, ktorý je zverej-
nený na intranete v čas   Doku-
menty – úsek generálneho riadi-
teľa – prehľad vnútropodnikových 
noriem.

Veríme, že vás táto ponuka vý-
hod pri uzatváraní vašich budúcich 
poistných zmlúv v Allianz – Sloven-
skej poisťovni, a.s. osloví a využije-
te ju k vašej spokojnos  . 

Termín darovania dvoch 
percent dane je predĺžený 

O. Kleinová

Blíži sa 30. apríl 2020, čas, dokedy poukazujeme každoročne dve percentá dane z príjmu za rok 2019. Vláda 
SR v rámci opatrení súvisiacich s koronavírusom však umožnila posun termínu na podanie daňového pri-
znania. Ako treba postupovať v súvislos   s odovzdaním Vyhlásenia o poukázaní podielu zaplatenej dane z 
príjmov fyzických osôb? 
O priblíženie sme požiadali Ing. Zuzanu Peniakovú z odboru Personalis  ky a miezd:

- Postup pri odovzdávaní Vyhlásení o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby (ďalej 
len vyhlásenie) sa nemení. Vyplnené vyhlásenie, spolu s potvrdením o zaplatení dane, zamestnanec môže 
odovzdať na daňovom úrade, poslať poštou alebo doručiť odboru personalis  ky a miezd – svojej mzdovej 
účtovníčke, ktorá zabezpečí odovzdanie tlačív daňovému úradu. Vzhľadom k tomu, že lehota na podanie 
vyhlásenia uplynie počas obdobia pandémie, termín sa predlžuje a  možno ho podať do konca druhého ka-
lendárneho mesiaca, nasledujúceho po skončení obdobia pandémie.

Právny odbor ŽP a.s

Neprehliadnite!
Aby sme zamedzili šíreniu koronavírusu COVID-19, sme nútení pri-
jímať opatrenia, ktoré je nevyhnutné dodržiavať. Žiadame všetkých 
zamestnancov, aby komunikovali so zamestnancami odboru perso-
nalis  ky a miezd predovšetkým telefonicky, respek  ve e-mailom.

Osobne budú vybavované len nasledovné prípady:
• nástupy, prestupy a výstupy zamestnancov, v čase dohodnutom na 

základe telefonického dohovoru,
• zamestnanci, ktorí absolvujú preven  vnu lekársku prehliadku o 

zdravotnej spôsobilos   na prácu,
• nahlasovanie zmien osobných údajov, napríklad: trvalý pobyt, ob-

čiansky preukaz, prípadne ďalšie zmeny osobných údajov, len v prípa-
de, ak zamestnanec nemá k dispozícii možnosť odoslania e-mailom.

V uvedených prípadoch je vstup do priestorov odboru personalis  -
ky a miezd možný len s ochranným rúškom, prípadne inou vhodnou 
ochranou tváre.

Ostatné požiadavky, ako napríklad žiados   o pridelenie bytu, vysta-
venie potvrdenia o zamestnaní, potvrdenia o príjme, budú vybavované 
telefonicky, poštou alebo e-mailom, podľa požiadaviek zamestnancov.

Doklady, ktoré potrebujete doručiť do mzdovej učtárne, vhoďte do 
schránok umiestnených v starom závode pri vstupe do budovy per-
sonálneho úseku a v novom závode pri vstupe do učtárne, v budove 
valcovne rúr.

Ďakujeme za pochopenie.

Odbor personalis  ky a miezd

Autobusy aktuálne premávajú 
v sobotnom režime

T. Kubej

Od 2. apríla je v súvislos   s vyhlásením mimoriadnej situácie pre úze-
mie Slovenskej republiky zavedený režim premávania „COVID-19“ na 
všetkých prímestských autobusových linkách v Banskobystrickom 
kraji.

V praxi to znamená, že všetky autobusy SAD Zvolen premávajú od 2. 
apríla v sobotnom režime až do odvolania. Do tohto režimu je zahrnu-
tý aj spoj pre TH zamestnancov našej spoločnos  .

Ranný spoj má odchod z Brezna – Mazorníkova o 6.45 hod. a ide cez 
nový závod, kde je v čase 7.07 hod. s príchodom do Podbrezovej (k 
starému závodu) o 7.15 hod. Poobedný spoj naspäť s odchodom spred 
starého závodu v Podbrezovej o 15.40 hod. ide takisto cez nový závod, 
kde je o 15.50 hod. s príchodom do Brezna – Mazorníkova o 16.16. 
hod. Samozrejmosťou obidvoch spojov sú zastávky v Brezne, vo Valas-
kej a na Chva  mechu. Viac informácií nájdete na webových stránkach 
www.cp.sk a www.sadzv.sk.

Nadácia Miška Sotáka
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Víťazstvo bolo založené 
na kvalite a efektívnosti 

využitia pracovného času

Súťaž medzi zmenami – ťaháreň rúr

T. Kubej
noviny@zelpo.sk

S Martinom Čermákom, riaditeľom ŽP TRADE Bohemia, a.s.

Z dnešného pohľadu by mal
zvrat nastať koncom apríla

Pán riaditeľ vy ste nedávno v 
rozhovore pre Podbrezovan kon-
štatovali, že vašim cieľom je mi-
nimálne udržať si svoju pozíciu 
na českom trhu. Prešlo pár týž-
dňov, dnes je 6. apríla 2020, a 
situácia tak ako na Slovensku, aj 
v Čechách nabrala vďaka koro-
navírusu úplne nový 
smer. Môžete nám 
priblížiť, ako preží-
vate  eto dni a ako 
sa podpísala súčasná 
kríza na chode vašej 
spoločnos  ?

- Áno, v mojom 
ostatnom príspevku 
pred pár týždňami 
som uviedol, že pri-
oritou našej spoloč-
nos   bude udržať si 
svoje pozície na čes-
kom trhu a tým aj predaj primera-
ného objemu rúr. Uvedené zámery 
mali rýdzo obchodný podtext, bez 
následného zdravotno-bezpeč-
nostného vplyvu. Dňa 12. marca 
2020 však vláda Českej republiky 
vyhlásila núdzový stav, vzhľadom 
na preukázanie výskytu koronaví-
rusu Covid-19, ktorý zahŕňa celý 
rad karanténnych obmedzení. 

Táto veľmi zložitá, neľahká a ne-
predvídateľná situácia sa dotýka 
súkromného aj profesionálneho 
života všetkých obyvateľov Čes-
kej republiky. Obchodný kontakt 
s našimi hlavnými partnermi sme 
neprerušili, skladové a výrobné 
subjekty neprerušili činnosť. Viac 
menej ich prevádzkové režimy do-
držujú pravidlá núdzového stavu a 
s tým spojené karanténne opatre-

nia.

Dotkli sa spoločnos   
konkrétne karantén-
ne opatrenia?

- Karanténne opat-
renie, ktoré núdzový 
stav zahŕňa, sa dotýka 
aj samotnej prevádz-
ky našej spoločnos  . 
Pre zabezpečenie mi-
nimálneho medziľud-
ského kontaktu na-
šich zamestnancov, 

čo zahŕňa aj cesty do zamestnania, 
sme pristúpili k núdzovému rieše-
niu, ktoré sa sústredilo na využi  e 
možnos   práce z domu. Komplet-
ný objem našej obchodnej a eko-
nomickej činnos   však nemožno 
vzdialene zabezpečiť a čiastočne 
vyžaduje personálnu prítomnosť 
v sídle spoločnos  . To riešime kaž-
dodennou prítomnosťou jedného 

zástupcu jednotlivých úsekov v 
sídle spoločnos  .

Uvedené opatrenia napĺňajú a 
rešpektujú vládne nariadenia naj-
mä v oblas   obmedzenia voľného 
pohybu a medziľudského kontak-
tu osôb a v nadväznos   umožňujú 
kon  nuitu prevádzky našej spo-
ločnos   aj v tejto zložitej dobe.

Ako vidíte situáciu na najbližšie 
týždne?

- Veľmi rád by som použil op  -
mis  cký odhad vývoja situácie. 
Viac-menej podľa aktuálnych in-
formácií, vrchol v počte nakaze-
ných osôb koronavírusom v Česku 
by mal byť dosiahnutý v závere 
apríla 2020. Na toto obdobie je 
za  aľ plánované aj ukončenie nú-
dzového stavu v Českej republike 
a postupné uvoľňovanie karantén-
nych opatrení. Vývoj v oblas   eko-
nomiky, hospodárstva a obchodu 
je v súčasnos   striktne naviazaný 
na zdravotno-bezpečnostnú situ-
áciu.

Prajem všetkým zamestnancom 
ŽP Group a ich rodinám pevné 
zdravie.

O. Kleinová
noviny@zelpo.sk

O. Kleinová
noviny@zelpo.sk

Už deviaty rok prebieha v akci-
ovej spoločnos   Železiarne Pod-
brezová súťaž medzi pracovnými 
zmenami vo výrobných a obsluž-
ných prevádzkarňach, do ktorej 
sú zapojené pracovné kolek  vy 
kategórie „R“ z oceliarne, val-
covne bezšvíkových 
rúr, ťahárne rúr, 
centrálnej údržby, 
energe  ky, dopravy 
a odboru riadenia a 
zabezpečenia kvali-
ty. Kritéria súťaže sú 
zamerané na kvalitu, 
výsledky hospodáre-
nia, dodržiavanie zá-
sad bezpečnos   pri 
práci a reklamácie, 
a sú vyhodnocované 
a zverejňované na 
vývesných tabuliach prevádzkar-
ní. Ako každý rok, aj teraz vám 
predstavujeme víťazné kolek  vy 
jednotlivých prevádzkarní.
O priebehu súťaže v ťahárni rúr 
nás informoval Ing. Václav Kortán, 
špecialista pre systém kvality:

Ako pokračovala súťaž medzi 
zmenami v minulom roku?

- Súťaž pokračovala veľmi vyrov-
nane. Výkony jednotlivých zmien 
boli veľmi stabilné s minimálnymi 
rozdielmi.

Kritériá súťaže sú rovnaké ako 
každý rok, alebo pribudli v minu-
lom roku nové hodno  ace prvky?

- Kritériá sa nezmenili, ale začali 
sme klásť oveľa väčší dôraz na do-
držiavanie pracovnej a technolo-
gickej disciplíny. 

Čo najviac ovplyvňovalo priebeh 
súťaže?

- Vodcovstvo a dob-
rá organizácia práce. 
Ľudia pracujú omnoho 
lepšie, keď ich vedie 
človek, ktorý ich prácu 
pozná, ktorý im ukazu-
je správny smer, udáva 
vhodné tempo a vie sa 
správne rozhodnúť a 
riešiť ich problémy.

Predstavíte nám ví-
ťazný kolek  v za rok 
2019?

- Víťazným kolek  vom v pre-
vádzkarni ťaháreň rúr sa za rok 
2019 stala zmena „B“ z dielne príp-
ravy výroby – výroba 1, pod vede-
ním predáka Ondreja Babica.

Čo postavilo víťaznú zmenu do 
popredia pred ostatné kolek  vy?

- Táto zmena už raz vyhrala. Stalo 
sa tak v roku 2013, keď spracova-
li najväčšie množstvo materiálu v 
ťahárni rúr. Tento rok bolo ich ví-
ťazstvo založené na kvalite a efek-
 vnos   využi  a pracovného času.

S Ing. Drahomírom Ďurčenkom, fi nančným riaditeľom Transmesa

Dúfam, že sa v najbližších 
týždňoch vrátime do práce

Zo sveta ocele
Zdroj: ekonomika.sme.sk

Európska komisia zaviedla dočasné an  dumpingové clá na niektoré 
výrobky z nehrdzavejúcej ocele z Číny, Indonézie a Taiwanu. Uvádza 
sa to v ofi ciálnom dokumente Európskej únie. K zavedeniu ciel tak 
došlo takmer osem mesiacov po zača   vyšetrovania nízkych cien do-
vážanej ocele.

Colné sadzby na nehrdzavejúce oceľové plechy valcované za tepla 
zahŕňajú clo vo výške 17 percent na dodávky od indonézskych dcér 
čínskej spoločnos   Tsingshan Holding Group. Prudké zvýšenie ich 
lacného dovozu do Európskej únie nahnevalo výrobcov v európskom 
bloku.

Na výrobky ďalšej čínskej spoločnos   Shanxi Taigang z nehrdzavejú-
cej ocele a jej troch dcérskych fi riem uvalila Komisia najvyššie clo 18,9 
percenta, za  aľ čo ostatné fi rmy z Číny čelia clám v pásme od 14,5 
percenta do 17,4 percenta.

Clá na oceľ z Taiwanu sú nižšie, v rozmedzí od 6 do 7,5 percenta. 
Cieľom týchto ciel je dosiahnuť spravodlivé obchodné podmienky, 
ukončiť umelé stláčanie cien a umožniť priemyslu v Európskej únii zo-
taviť sa.

Podľa smernice Európskej komisie zo 7. apríla mal cenový tlak váž-
ny vplyv na ziskovosť európskych fi riem. Komisia začala vyšetrovanie 
minulý rok v auguste po sťažnos   na dumpingové ceny, ktorú predlo-
žilo združenie európskych oceliarov Eurofer v mene štyroch výrobcov 
z Európskej únie.

Reagovali tak na prudký nárast dovozu ocele do Európy po tom, ako 
USA zaviedli dovozné clá na oceľ vo výške 25 percent a fak  cky tak 
uzavreli americký trh pred oceľou zo zahraničia. Dovoz ocele z Číny, 
Indonézie a Taiwanu do Európskej únie sa v období od 1. júla 2018 
do 30. júna 2019 zvýšil o 66 percent a dosiahol viac ako 30 percent 
spotreby na európskom trhu.

Ceny tohto dovozu boli výrazne nižšie ako ceny európskych výrob-
cov. Konkrétne v prípade taiwanského importu boli nižšie o 4,1 per-
centa, čínskeho o 9,3 percenta a ocele z Indonézie o 10,7 percenta.

Európska únia podala Svetovej obchodnej organizácii samostatnú 
sťažnosť na zákaz vývozu niklovej rudy z Indonézie, ktorá sa používa 
na výrobu nehrdzavejúcej ocele, od začiatku tohto roka.

Komisia uviedla, že dostala odpovede na dotazníky od dvoch zná-
mych indonézskych vývozcov plechov a cievok z nehrdzavejúcej ocele, 
ktorých materskou spoločnosťou je čínsky holding Tsingshan.

Podľa Bruselu obidvaja vývozcovia pritom neposkytli Európskej ko-
misii jasnú a zmysluplnú globálnu štruktúru skupiny, pričom cena, kto-
rú sami pla  li za niklovú rudu, bola o viac ako 30 percent nižšia ako 
medzinárodná trhová cena.

Komisia poskytla zainteresovaným stranám 15 kalendárnych dní na 
predloženie písomných pripomienok k nariadeniu a päť kalendárnych 
dní na požiadanie o vypoču  e.

Pán riaditeľ, keď ste nedávno 
v rozhovore pre Podbrezovan 
konštatovali, že prioritou bude 
pružne reagovať a čo najlepšie sa 
prispôsobiť trhovým podmien-
kam, ešte ste netušili čo príde v 
nasledujúcom období. Dnes, tak 
ako celý svet, aj vaša 
spoločnosť  prežíva 
obdobie, na ktoré nik-
to nebol pripravený a 
ktoré sa nikomu azda 
ani neprisnilo.  Môže-
te nám priblížiť, ako 
prežívate  eto dni a 
ako sa podpísala sú-
časná kríza na chode 
vašej spoločnos  ?

- Máte pravdu, dô-
vody pre ktoré sme 
sa pripravovali na rie-
šenie možnej krízovej situácie a 
ktoré som nedávno uvádzal, boli 
úplne odlišné. Napriek tomu, že 
sme na začiatku roka rokovali so 
zástupcami zamestnancov o mož-
nom krátení pracovného času v 
rozsahu niekoľkých dní v mesia-
ci, vývoj a nábeh objednávok na 
nasledujúce obdobie nás napĺňal 
op  mizmom, nakoľko zákazky na 
mesiace marec, apríl a máj boli na 
dobrej úrovni. Predpokladali sme, 
že v krátkom čase budeme môcť 
od týchto opatrení upus  ť. 

Rozšírenie epidémie koronaví-
rusu však veľmi rýchlo zmenilo 
podmienky a viac-menej zasiahlo 
do prevádzky každej spoločnos  . 
V súlade s nariadeniami španiel-
skeho ministerstva zdravotníctva 
sme v našich spoločnos  ach už vo 
februári začali realizovať celý rad 
opatrení zameraných na ochranu 

zdravia zamestnancov a na zame-
dzenie šírenia epidémie. Ofi ciálne 
tak neevidujeme ani jeden prípad 
z radov našich zamestnancov, nap-
riek tomu, že autonómne spolo-

čenstvo Katalánsko, 
v ktorom sa obidve 
spoločnos   nachá-
dzajú,  je aktuálne s 
počtom viac ako 34 
 síc pozi  vne testo-

vaných, jedno z naj-
viac pos  hnutých v 
rámci Španielska.

V polovici marca, 
v priebehu niekoľ-
kých dní, ohlásili 
prerušenie výroby 
významní európski, 

ako aj americkí výrobcovia v auto-
mobilovom priemysle, do ktorého 
smeruje prevažná väčšina našich 
výrobkov. To ovplyvnilo celý rad 
subdodávateľov a znamenalo po-
zastavene objednávok zo strany 
mnohých našich španielskych, 
francúzskych a následne aj americ-
kých zákazníkov. Po prehodnotení 
situácie a stavu zákaziek na apríl, 
bol od 24.marca upravený výrobný 
program tak, aby sme zabezpečili 
plynulé zásobovanie zákazníkov, 
ktorých prevádzku táto mimoriad-
na situácia neobmedzila. Súbežne 
bol zo strany vedenia pripravený 
plán na postupné znižovanie a od 
pondelka 6. apríla úplné pozasta-
venie výroby v obidvoch prevádz-
karňach, s výnimkou sekcie dele-
nia rúr a centrálneho expedičného 
skladu.

Po podpise dohody s odborovou 

organizáciou bola 30. marca poda-
ná na príslušný úrad práce žiadosť 
v súlade s platnou legisla  vou 
umožňujúcou v takýchto prípa-
doch jednostranné skrátenie pra-
covného času, respek  ve dočas-
né prerušenie pracovných zmlúv, 
známe pod názvom ERTE (Expe-
diente de Regulación temporal 
de Empleo). Ide o systém pomoci 
zamestnávateľom, ako aj zamest-
nancom, udržať  pracovné miesta 
po dobu potrebnú na prekonanie 
krízovej situácie. Podobný, aký sa 
v Nemecku používa pod názvom 
„Kurzarbeit“ a ktorého zavedenie 
presadzujú zamestnávatelia na 
Slovensku. Zamestnanci sú tak v 
dohodnutom rozsahu ERTE legálne 
dočasne nezamestnaní a podľa zá-
kona im vzniká nárok na podporu 
v nezamestnanos  .  Tú upravuje 
všeobecný zákon o sociálnom po-
istení, pričom dĺžka podpory je in-
dividuálna, v závislos   od platenia 
príspevkov sociálneho poistenia 
každého zamestnanca  počas šies-
 ch rokov bezprostredne predchá-

dzajúcich stavu nezamestnanos   a 
jej maximálna hranica je stanove-
ná na 720 dní. Prvých 180 dní sa 
tak zamestnancovi vypláca podpo-
ra vo výške 70 percent priemernej 
mzdy a od 181 dňa je to 50 per-
cent. Počas dočasného prerušenia 
zmluvy však spoločnosť stále udr-
žuje zamestnanca v stave na plate-
nie poistného za zamestnávateľa. 

Výroba je tak aktuálne dočasne 
pozastavená, pričom s výnimkou 

pokračovanie na strane 4
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      Vláda na seba 
prakticky neprevzala 

zodpovednosť 
za zamestnancov 
v priemysle, čím 

znížila svoje výdavky 
a skomplikovala 

život fi rmám.

“

S Ing. Drahomírom Ďurčenkom, fi nančným riaditeľom Transmesa

vrcholil v marci 1933. Robotníci 
podbrezovských železiarní medzi 
prvými pocí  li jej dôsledky. Závod, 
ktorý aj dovtedy zápasil s nedos-
tatkom odbytu a s vysokým defi -
citom, okamžite reagoval na zme-
nenú situáciu obmedzením výroby 
a od 1. januára 1931 zaviedol päť-
dňový pracovný režim.

Pod vplyvom krízy poklesla vý-
roba ocele v Podbrezovej v porov-
naní s rokom 1929 o 60 percent a 
výroba valcovaného tovaru o 56 
percent. Od 2. januára 1932 boli 
okrem jednej, odstavené všetky 
mar  nské pece. 

Štátna správa urobila dohodu, 
že Vítkovice a Třinec budú Pod-
brezovej dodávať ingoty a ako 
pro  hodnotu budú odoberať zo 
Železníka a Rožňavy železnú rudu. 
Premiestnením výroby do Vítko-
víc a odstavením výroby surové-
ho železa v Tisovci, stra  li stovky 
robotníkov zamestnanie. V máji 
toho istého roku došlo k ďalšiemu 
obmedzeniu výroby. Závod pre-
šiel na štvordňovú výrobu a časť 
robotníkov bola premiestnená na 
náhradné práce. Aj  e však boli 
obmedzené.

V apríli roku 1933 správa závodu 
rozhodla o najprv platenej, potom 
neplatenej dovolenke na dva až 
šesť týždňov. Životná úroveň v dô-
sledku uvedených činiteľov katas-
trofálne klesala, robotníci nemali 
ani na úhradu potravín vyzdvihnu-
tých na knižku v potravinovom 
družstve. 

V rokoch 1935 – 1938 depresia 
postupne prechádzala k čiastoč-
nému oživeniu výroby. Postupne 
dochádzalo k obnoveniu výroby v 
Podbrezovej.

Nielen hospodárske krízy, aj ži-
velné pohromy spôsobovali fabri-
ke neuveriteľné škody. Povodeň v 
roku 1974 úplne zničila staré pre-
vádzkarne a na generálnom riadi-
teľstve Hutníctva železa odzneli 
veľké pochybnos   o ich oživení. 

Vtedajší podnikový riaditeľ Ing. 
Anton Kolenička ich ubezpečil, že 
železiari to zvládnu. Uplynul me-
siac a neuveriteľné sa stalo sku-
točnosťou.

Aj v novodobej histórii sme už 
prežili krízy. Pre našu spoločnosť 
to boli roky 1993 – 1994. V hutníc-
tve nastala totálna recesia, pridru-
žili sa an  dumpingové opatrenia 
Európskeho spoločenstva. Prob-
lema  cký bol vývoj cien a nedos-
tatok oceľového šrotu, základnej 
vstupnej suroviny. Zlá situácia 
pretrvávala až do druhej polovice 
roku 1994. Predstavenstvo pod 
vedením Ing. Vladimíra Sotáka pri-
jalo množstvo opatrení. 

Štartom k úspechom nasledu-
júcich rokov bola dobrá obchod-
ná poli  ka vypracovaná v rokoch 
1994 – 1995, umocnená realizá-
ciou revitalizačného programu 
spoločnos  . Za ostatné roky si 
Železiarne Podbrezová vybudovali 
pozíciu popredného európskeho 
výrobcu oceľových rúr. Dlhoročná 
prosperita garantovala aj rast ži-
votnej úrovne obyvateľov celého 
Horehronia.

V druhej polovici roka 2008 
začali podbrezovské železiarne 

pociťovať prvé následky svetovej 
fi nančnej krízy, ktorá postupne 
prerástla do hospodárskej krízy. 
Nasledujúci rok znamenal ťažký 
dopad na výsledky hospodárenia 
spoločnos  , ale vďaka veľkému 
úsiliu a veľmi dobrej práci obchod-
níkov, ale aj celého  mu výroby aj 
obslužných prevádzkarní bilancia 
výsledkov bola už v jubilejnom 
roku 2010 na úrovni spred troch 
rokov. Železiarne Podbrezová si 
opäť udržali svoju pozíciu medzi 
špičkovými výrobcami bezšvíko-
vých rúr.

A prišiel rok 2020. Opäť sme sa 
ocitli v zložitom období, ktoré sa 
však nedá porovnávať s predchá-
dzajúcimi situáciami, vedúcimi ku 
krízam podbrezovských železiarní 
v minulos  . Nikto nevie s určitos-
ťou odpovedať na otázku, dokedy 
bude koronavírus vyčínať.

V jedno však veriť neprestá-
vame. Železiarne Podbrezová 
dokázali vždy odolať všetkým ná-
strahám a v každej dobe sa našli 
východiská. Nakoniec sa vždy po-
zviechali a obhájili si svoju pozíciu 
– pre zamestnancov v prvom rade 
najvýznamnejšieho živiteľa rodín 
celého Horehronia.

Aj v minulosti sme čelili krízam, vždy sa našlo východisko

Porazili sme všetky, porazíme aj koronavírus
dokončenie zo strany 1

Ak sa politické strany
vzdajú časti príspevku,

štát ušetrí ďalšie milióny
Zdroj: Klub 500

Zamestnávatelia združení v Klube 500 vyzývajú poli  cké strany, aby 
 ež prejavili solidaritu a vzdali sa čas   príspevku, ktorý dostali po feb-

ruárových voľbách. Na podporu poli  ckých strán je pritom vyčlene-
ných viac ako 75,3 milióna eur. Takýmto spôsobom by štát dokázal 
nájsť ďalšie prostriedky, ktoré pomôžu slovenským občanom, podni-
kom a aj ekonomike.

V tomto volebnom období majú parlamentné a mimoparlamentné 
strany dostať dokopy až 75,3 milióna eur. V tomto balíku sú započítané 
príspevky za hlasy, ktoré strana dostane, príspevok na činnosť a príspe-
vok na mandát. Za každých 20 percent príspevku, ktorého sa poli  cké 
strany vzdajú, máme ďalších vyše 15 miliónov eur, ktoré by pomohli 
kompenzovať dôsledky krízy spôsobenej pandémiou COVID-19.

Koalícia oznámila zriadenie Fondu vzájomnej pomoci, pričom predse-
da parlamentu Boris Kollár (SME RODINA) vyzval aj veľké fi rmy, aby doň 
posielali príspevky. Podľa Klubu 500 by však mali v zmysle spoločenskej 
zodpovednos   postupovať aj jednotlivé poli  cké strany, ktoré poberajú 
milióny od štátu.

„V čase, keď podniky bojujú o preži  e a záchranu pracovných miest, 
keď množstvo ľudí prichádza zo dňa na deň o prácu a ďalší sa musia 
uskromniť so zlomkovým príjmom, ktorý sotva vykryje ich základné 
životné potreby, keď slovenská ekonomika smeruje k hlbokej kríze, 
vyzývame poli  cké strany, aby sa vzdali čas   fi nancií, ktoré dostali po 
voľbách. Prerozdeliť viac ako 75 miliónov poli  ckým subjektom v tej-
to situácii nepovažujeme za rozumné ani za solidárne,“ hovorí výkonný 
riaditeľ Klubu 500 Tibor Gregor.

Finančný príspevok od štátu dostanú všetky strany, ktorých podpora 
vo voľbách bola vyššia ako 3 percentá vrátane strán, ktoré majú len 
zopár členov. Klub 500 v tejto situácii nevidí dôvod, aby sa miliónovými 
sumami podporovali poli  cké subjekty zložené len z niekoľkých osôb. 
Vyzýva preto poli  cké strany, aby sa vzdali podstatnej čas   príspevku 
od štátu a vládu, aby do budúcnos   prehodno  la mechanizmus pre-
rozdeľovania fi nančného príspevku aj podľa veľkos   členskej základne. 
Ušetrené peniaze by sa následne mohli použiť napríklad na záchranu 
pracovných miest, na ktoré vláda vyčlenila nedostatočný objem fi nan-
cií.

„Vážení páni poli  ci, uvedomte si koľko musia ľudia vo fi rmách robiť, 
aby skončili s takýmito ziskami, po zaplatení všetkých daňových a odvo-
dových povinnos  ,“ uzavrel predseda Klubu 500 Vladimír Soták.Povodeň v roku 1974 zničila starý závod.        Foto: archív redakcie

expedičného skladu, sekcie de-
lenia rúr a minimálneho servisu 
jednotlivých úsekov, je väčšine za-
mestnancov,  rovnako ako v roku 
2009, dočasne prerušená pracov-
ná zmluva. Rýchla realizácia za-
vedených opatrení tak znamená 
výraznú op  malizáciu nákladov 
a zmiernenie nega  vnych ekono-
mických dopadov  v tejto zložitej 
situácii.  

Priblížite nám obmedzenia počas 
núdzového stavu v Španielsku?

- Španielsko patri medzi najviac 
pos  hnuté krajiny sveta a vláda 
dnes čelí kri  ke, ako aj niekoľkým 
žalobám, za postup pri riešení tej-
to krízy.  Dňa 14. marca bol vyhlá-
sený núdzový stav  a obmedzenie 
obyvateľstva v pohybe, v oveľa 
prísnejšom režime, aký pla  l po-
čas veľkonočných sviatkov na Slo-
vensku.  Povolený je len nákup 
potravín a liekov v nevyhnutnom 
rozsahu, cesta za účelom zdravot-
ného ošetrenia, ako aj cesta do 
práce. V aute však nemôže cesto-
vať viac ako jedna osoba a je po-
trebné potvrdenie od zamestná-
vateľa s uvedením miesta výkonu 
práce. Nákupy zabezpečuje vždy 

len jedna osoba a sú obmedzené 
na najbližšie supermarkety a le-
kárne. Pri kontrolách je potrebné 
predložiť doklad o zaplatení, na 
ktorom je uvedený čas nákupu. 
Použi  e dopravných prostriedkov 
alebo pohyb mimo uvedených trás 
sa považuje za porušenie núdzo-
vého stavu a fyzickej osobe môže 
byt uložená 
pokuta do 30 
 síc eur. Aké-

koľvek špor-
tové ak  vity, 
p r í p a d n e 
v y c h á d z k y 
do prírody 
sú zakáza-
né. Platnosť 
karantény v 
tomto roz-
sahu bola 
už  dvakrát 
p r e d ĺ že n á , 
aktuálne do 
26. apríla. 
Pre ľudí, kto-
rým bola nariadená práca z domu, 
všetky de   a mnoho ďalších, to 
prak  cky znamená viac ako šesť 
týždňov „domáceho väzenia“. 

Dotkla sa spoločnos   priamo si-
tuácia s nariadením karantény?

- Napriek tomu, že karanténa v 
tomto rozsahu sa dotkla každého, 
nemala až taký priamy vplyv na 
chod našej spoločnos  . V našom 
prípade sme ani nezaznamenali 
zvýšenú absenciu zamestnancov z 
dôvodu starostlivos   o de  , preto 
výroba mohla naďalej pokračovať. 
Samozrejme to prinieslo celý rad 

komplikácií, ako 
napríklad v stra-
vovaní, nakoľko 
spoločnos   po-
skytujúce stravo-
vacie služby for-
mou rozvozu boli 
zatvorené.

V oveľa zlo-
žitejšej situácii 
sa ocitli mnohé 
spoločnos   a 
SZČO, ktorých 
činnosť bola po-
zastavená naria-
dením vlády. V 
takomto prípade 
však všetci za-

mestnanci prechádzajú do stavu 
dočasnej nezamestnanos  , navy-
še spoločnos  am do 50 zamest-
nancov odpadá povinnosť úhrady 
poistného úplne, pri vyššom počte 
sa znižuje o 75 percent. V marci 
tak Španielsko zaznamenalo histo-

ricky najvyšší nárast  nezamestna-
nos  , keď bolo zaregistrovaných 
834  síc trvale a viac ako milión 
prechodne nezamestnaných. Do-
pady na ekonomiku sú obrovské, 
preto som si ani v tak vypätej si-
tuácií nevedel predstaviť úplný 
zákaz činnos   v priemysle. Vláda 
však od pondelka 30. marca do 
9. apríla na osem pracovných dní 
vyhlásila takzvaný stav „hiberná-
cie“, ktorým zakázala prevádzku 
všetkých spoločnos  , ktoré nevy-
rábajú produkty alebo neposky-
tujú služby zákonom defi nované 
ako základné potreby. Zároveň na-
riadila zamestnávateľom dohod-
núť so zamestnancami kalendár, 
podľa ktorého musia  eto dni do 
konca roka nahradiť a odpracovať. 
To bude dosť komplikované hlav-
ne v nepretržitých prevádzkach, 
prípadne pri rozviazaní pracovné-
ho pomeru. V nedeľu 29. marca, 
päť pracovných dní pred plánova-
ným prerušením výroby, sme tak 
museli uzavrieť prevádzku. K ešte  
výraznejšiemu obmedzeniu došlo 
v expedícii našich výrobkov. Väč-
šina zamestnancov však už v tom 
čase mala pozastavenú zmluvu. 
Týmto nesystémovým krokom s 
vážnymi ekonomickými dopadmi, 
vláda na seba prak  cky neprev-

zala zodpovednosť za zamestnan-
cov v priemysle, čím znížila svoje 
výdavky a skomplikovala život 
fi rmám. Napriek kri  ckej situácii, 
neporovnateľnej so Slovenskom, 
si však nedovolila tento stav pre-
dĺžiť, preto, mierne povedané, so 
znepokojením sledujem niektoré 
vyhlásenia o možnom vypnu   slo-
venskej ekonomiky.

Ako vidíte najbližšie týždne?
- Od utorka 14. apríla je ob-

novená nakládka v expedičnom 
sklade a delenie rúr. Napriek 
tomu, že sa situácia vo viacerých 
krajinách vrátané Španielska po-
stupne zlepšuje, je predpoklad 
predĺženia núdzového stavu až na 
začiatok mája. Všetko sa tak bude 
odvíjať od postupného nábehu 
výroby a objednávok zo strany 
našich zákazníkov, ako aj stavu 
zásob štandardných výrobkov v 
našom sklade. My budeme situ-
áciu priebežne prehodnocovať a 
sme pripravení v prípade potre-
by ak  vovať celú, alebo aj časť 
výroby, na zabezpečenie v rámci 
možnos   plynulého vybavovania 
objednávok. Dúfam, že to bude už 
v najbližších týždňoch a všetci naši 
zamestnanci sa budú môcť čo naj-
skôr vrá  ť spať do práce.

Dúfam, že sa v najbližších týždňoch vrátime do práce
dokončenie zo strany 3
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Kupón č. 8

Súťažná otázka č. 8: 

Kedy bola zrušená prevádzka
šikmého výťahu na Šiklov?

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.

*** čitateľská súťaž ***čitateľská súťaž ***čitateľská súťaž ***čitateľská súťaž ***čitateľská súťaž ***čitateľská súťaž ***čitateľská súťaž ***

Trosku prepravovali v „huntíkoch” na Šiklov
Z archívnych materiálov spracovala 
O. Kleinová

Železiarne Podbrezová v roku 
2020 oslavujú už stoosemdesiat 
rokov svojej existencie. Ich boha-
tý vývoj si v tomto roku pripomí-
name aj na stránkach Podbrezo-
vana prostredníctvom čitateľskej 
súťaže. Vašou úlohou je pozorne 
čítať a prostredníctvom ústriž-

kov odpovedať na otázky, ktoré 
následne zašlete do redakcie. 
V každom vydaní Podbrezova-
na žrebujeme jedného výhercu, 
ktorý bude vecne odmenený. O 
záverečnú Cenu generálneho ria-
diteľa ŽP a.s. však budú súťažiť 
len  , ktorí správne odpovedia na 
všetky otázky. Držíme vám prsty. 
Potešíte nás, ak prispejete zaují-
mavými námetmi a  pmi súvisia-
cimi s našou históriou k spestre-
niu obsahu novín.

Do dvadsiateho  storočia vstú-

pili železiarne v znamení začiatku 
využívania vodných tokov na výro-
bu elektrickej energie. Prvá malá 
vodná elektráreň v Podbrezovej, 
s dvomi vodnými turbínami a ge-
nerátorom, bola uvedená do pre-
vádzky v roku 1902. V roku 1903 
bola daná do užívania malá vodná 
elektráreň v Piesku, v roku 1906 
v Lopeji a následne v roku 1910 v 
Dubovej. 

Na chladenie 
siemens mar-
 nských pecí 

bola vedená 
voda  z vodnej 
nádrže z po-
toka Hnusno. 
V roku 1906 
a 1907 boli 
uvedené do 
prevádzky šty-
ri 20 – tonové 
siemens mar-
 nské pece. V 

roku 1908 bola 
postavená val-
covacia trať 
na výrobu hru-
bých plechov 
typu Lauthovo 
trio a násled-
ne univerzál-
na valcovacia 
trať. Vybudo-
vaná bola nová 
rúrovňa na 
výrobu bezšví-
kových rúr. V 
roku 1909 bol 
uvedený do 
prevádzky no-
vovybudovaný 
závod na vý-
robu veľkoroz-
merných rúr a 
dutých telies 
zváraných vod-
ným plynom. 

Kvôli uľahčeniu nakládky pribudol 
žeriav na vonkajšej žeriavovej drá-
he. V tomto období bol zazname-
naný veľký rozvoj aj v osade. Výro-
ba ocele a valcovaného materiálu 
sa stále zvyšovala a vrchol dosiah-
la v roku 1913. Tu však nastúpili 
prvé náznaky krízy.

Súčasťou prevratných zmien, 
ktoré trvali do vypuknu  a prvej 
svetovej vojny, bolo postupné zvy-
šovanie výroby ocele v siedmich 
SM peciach a celkové zvýšenie 
výroby valcovaných výrobkov a 

tovaru. Ich produkcia výrazne zvý-
šila množstvo odpadu, najmä oce-
liarenskej trosky, ktorej likvidácia 
bola v rokoch 1912 – 1915 vyrie-
šená výstavbou pozemnej lanovej 
dráhy na západný výbežok vrchu 
Brezová, tzv. Šiklov (ide o časť vr-
chu Brezová, názov pochádza z 
maďarského slova „sikló“ – šikmý 
výťah, pozemná lanovka). 

V historických materiáloch 
nachádzame zmienku o proce-
se likvidácie trosky, podľa ktorej 
bola spolu s ďalším odpadom vo 
výklopných vagónikoch – hun  -
koch, najskôr prepravená po no-
vovybudovanej úzkorozchodnej 
vlečke obchodnou ulicou (bývalou 
župnou cestou) k údolnej stanici 
pozemnej lanovky. Vybudovaním 
mohutných oporných múrov na 
výbežku vrchu Brezová vznikla 
veľká manipulačná plošina s koľa-
jišťom pre ručný posun vagónikov. 
Na plošine bola postavená budo-
va strojovne, odkiaľ bol ovládaný 
pohon a následný posun na lanách 
pripevnených dvoch vozňov lano-
vej dráhy. Jeden vozeň s dvomi 
naloženými hun  kmi bol lanom 
ťahaný k vrcholu stanice a súčas-
ne druhý, prázdny vozeň, bol spúš-
ťaný k údolnej stanici. V strede 
prepravnej dráhy sa obidva vozne 
vyhýbali po samostatnej koľaji. 
Z vozňa lanovej dráhy sa vagóni-
ky s odpadom ručným posunom 
presunuli na okraj „výsypiska“. Po 
vysypaní odpadu boli prázdne va-
góniky spustené do údolnej stani-
ce. Elektrickú energiu pre pohon 
strojného zariadenia vrcholovej 
stanice privádzalo voľné stožia-
rové vedenie, smerujúce pozdĺž 
celej trasy pozemnej lanovky. 
Dolná a horná stanica pozemnej 
lanovej dráhy boli spojené tele-
fónnymi linkami. 

Pozemná lanovka bola pôvodne 
vyprojektovaná ako dvojdráhová, 
každý vozeň lanovej dráhy sa mal 
pohybovať po vlastnej koľajovej 
dráhe. Zrealizovaný však bol jed-
nodráhový variant so stredovou 
koľajovou výhybkou, ktorý ušetril 
fi nančné náklady na vybavenos   
dolnej a hornej stanice, aj na vlast-
nej koľajovej dráhe. 

Dňa 1. októbra 1966 bola pre-
vádzka šikmého výťahu zrušená. 
Odpad bol následne na haldu 
Šiklov za vrch Brezová vyvážaný 
nákladnými autami po vybudo-

Výroba veľkorozmerných rúr zváraných vodným plynom.     Foto: archív redakcie

Oceliarensku trosku vyvážali pozemnou lanovou dráhou na Šiklov. 
         Foto: archív redakcie

vaných cestách až do 31. júla 
2000, keď bolo jej prevádzko-
vanie v súlade s legislatívnymi 
požiadavkami ukončené. Od 1. 
augusta 2000 je halda Šiklov v 
procese postupnej rekultivácie. 

Po vypuknutí prvej svetovej 
vojny, 28. júla 1914, sa podbre-
zovské železiarne dostali pod 
priamu vojenskú kontrolu a vý-
robný program prispôsobili jej 
potrebám až do roku 1918. Zánik 
Habsburskej monarchie a vznik 
Československej republiky pri-
niesol rozpad jednotného trhu a 
negatívny dopad na železiarne. 
Bolo cítiť silný tlak konkurencie 
z českých krajín. Osada Brezová 
bola v roku 1919 premenova-
ná na Podbrezovú a železiarne 
prešli do vlastníctva Českoslo-
venskej republiky, pod správu 
Ministerstva verejných prác. Ús-
tredná správa štátnych banských 
a hutníckych závodov Praha ich 

začala riadiť štátno – monopolis-
tickými formami. Technologické 
zariadenie bolo veľmi zastarané, 
príznačným bol vysoký podiel 
manuálnej práce, čo vyústilo do 
vysokých výrobných nákladov a 
výrobky boli predávané za vyššie 
ceny, čím sa veľmi ťažko presa-
dzovali na trhu. 

Ranou pre železiarne bolo vy-
tvorenie železiarskeho kartelu, 
ako dôsledok povojnovej krízy. 
Výrobný a predajný monopol 
spôsobil, že malé hutnícke pod-
niky sa mali rozhodnúť, či vstú-
pia do kartelu a prežijú alebo 
nevstúpia a zaniknú. 

Štátne železiarne v Podbrezovej 
vstúpili do kartelu 1. augusta 1922. 
Predĺžilo to síce ich životnosť, ale 
neriešilo budúcnosť. Ministerstvo 
verejných prác v Prahe sa stalo 
ofi ciálnym garantom strát, ale aj 
evidenčným miestom zadlžovania 
železiarní.

Svetový deň kultúrneho dedič-
stva, alebo  ež Medzinárodný 
deň pamiatok a sídiel vznikol na 
podnet Medzinárodnej rady pre 
pamiatky a sídla (ICOMOS). V 
roku 1983 ho ofi ciálne vyhlásilo 
UNESCO a každoročne pripadá na 
18. apríla.

Tento deň je určený na zvýšenie 
povedomia o význame ochrany 
pamiatok a historických sídiel. V 
dôsledku tejto príležitos  , ktorá je 
určená predovšetkým verejnos  , 
sa konajú mnohé poduja  a zame-
rané na propagáciu a prezentáciu 
historických a kultúrnych hodnôt.

Vedeli ste, že jeden prvok, ktorý 
je súčasťou svetového kultúrneho 
dedičstva, máme aj v našom okolí?

V reprezenta  vnom zozname 
nehmotného kultúrneho dedič-
stva ľudstva UNESCO má Sloven-
sko momentálne sedem prvkov. 

Jedným z nich je aj Horehronský 
viachlasný spev, o ktorého zápise 
do svetového zoznamu rozhodli 
7. decembra 
2017 členovia 
Medzivládne-
ho výboru na 
ochranu ne-
hmotného kul-
túrneho dedič-
stva UNESCO 
na juhokórej-
skom ostrove 
Jeju na svojom 
dvanástom za-
sadnu  .

H o r e h r o n -
ský viachlasný 
spev, typický 
intenzívnymi 
hrdelnými pre-
javmi s veľkou 
nosnosťou do diaľky a dobre po-
čuteľnými viachlasnými súzvukmi, 
patrí k najvýraznejším tradíciám 

regiónu.
Obce regiónu Horehronia sa 

vyznačujú mimoriadne bohatými 

a stále živými prejavmi tradičnej 
ľudovej kultúry. K tým najvýraznej-
ším a najtrvácnejším patrí ľudový 

Horehronský viachlasný spev v UNESCO
Z podkladov z internetu spracoval T. Kubej viachlasný spev − ten je aj v širšom 

povedomí obyvateľov Slovenska 
pociťovaný ako charakteris  cký 

miestny fenomén. 
Z hľadiska spôso-
bu spevu sa horné 
obce Horehronia 
(Šumiac, Telgárt, 
Vernár) v interpre-
tačných nuansách 
aj tvorbe tónu od-
lišujú od dolných 
(ostatné). V rámci 
dolných obcí sú si 
navzájom bližšie 
Pohorelá s Heľpou 
a Závadka s Polo-
mkou. Z hľadis-
ka rázu ľudovej 
vokálnej kultúry 
zohrávali dôleži-
tú úlohu prírodné 

podmienky. Práve spev do príro-
dy pri prácach na lúkach alebo v 
horách podmieňoval veľmi inten-

zívne hrdelné prejavy s veľkou 
nosnosťou do diaľky a dobre poču-
teľné viachlasné súzvuky.

Tradícia tohto typu spievania 
bola spojená s priebojnosťou i vi-
talitou, prvkami vyplývajúcimi z 
valašsko-pas  erskeho spôsobu 
života, ktorý do regiónu prinieslo 
doosídľovanie územia na základe 
valašského práva (14. – 17. storo-
čie). Tradícia spevu v neposlednom 
rade súvisí aj s náboženským cíte-
ním obyvateľov regiónu, hudobnú 
kultúru Horehronia významne ov-
plyvnila duchovná pieseň. Tento 
jav sa týka predovšetkým obcí vo 
východnej čas   regiónu, v ktorých 
sa dodnes prak  zuje takzvaný vý-
chodný obrad. 

Okrem este  ckej a umeleckej 
hodnoty predstavuje horehronský 
spev i prvok, prostredníctvom kto-
rého miestni obyvatelia deklarujú 
príslušnosť k rodnej obci a regió-
nu.

Ilustračné foto: interez.sk
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T. Kubej
noviny@zelpo.sk

Ako sme vás už na stránkach na-
šich novín informovali, vedenie 
Železiarní Podbrezová a.s. v uply-
nulých rokoch pristúpilo k stabi-
lizácii zamestnancov aj prostred-
níctvom poskytovania možnos   
ubytovania v nájomných bytoch. 
O tento typ benefi tu je medzi za-
mestnancami dlhodobý záujem. 

Ďalšou stavebnou inves  ciou, 
ktorá má rozšíriť ponuku bytov, je 

Bytový dom Piesok – desať nových bytov na najvyššom poschodí
prebudovanie jestvujúceho najvyš-
šieho poschodia v bytovom dome 
Piesok. Predtým boli v budove re-
alizované stavebné úpravy ešte v 
roku 2018 na prízemí, kde bolo z 
jedálne so zázemím a priestorov 
pre práčovňu vybudovaných tri-
násť bytových jedno  ek. 

Teraz sme pristúpili k stavebným 
úpravám na najvyššom poschodí. 
Doposiaľ toto podlažie poskytova-
lo ubytovanie vhodné pre zájazdy, 
školy v prírode a podobne. Avšak, 
vzhľadom na slabšie využi  e a 

pretrvávajúci dopyt po nájomnom 
ubytovaní pre zamestnancov ŽP 
a.s., vedenie spoločnos   rozhodlo 
o prebudovaní týchto priestorov 
na samostatné byty.

Ku koncu februára 2020 boli 
ukončené stavebné práce a bolo tu 
vybudovaných desať plnohodnot-
ných bytov, z toho osem jednoiz-
bových a dva dvojizbové. Ku každé-
mu bytu môže byť priradené jedno 
vyhradené parkovacie miesto vo 
dvore alebo pred budovou. Roz-
hodnu  e o zmene užívania stavby 
(kolaudácia) nadobudlo právoplat-
nosť 26. marca 2020.

 
Výmery bytov sú nasledovné:

Byt 48 – dvojizbový, 82,71 m²
Byt 49 – jednoizbový, 51,97 m²
Byt 50 – jednoizbový, 50,97 m²
Byt 51 – jednoizbový, 51,13 m²
Byt 52 – jednoizbový, 51,53 m²
Byt 53 – jednoizbový, 51,79 m²
Byt 54 – jednoizbový, 53,31 m²
Byt 55 – jednoizbový, 41,68 m²
Byt 56 – jednoizbvý, 40,86 m²
Byt 57 – dvojizbový, 51,38 m²

Každý byt je vybavený laminá-
tovými podlahami, respek  ve 
dlažbou. V kuchyni je inštalovaná 
nová kuchynská linka s elektrickým 
sporákom a rúrou, digestorom a 
chladničkou. Príprava teplej úžit-

Ing. Mar  n Sladký, MBA

kovej vody je centrálna, podobne 
ako kúrenie – rovnako ako na os-
tatných poschodiach domu. Kaž-
dý byt má samostatné meranie 
teplej a studenej vody, elektrickej 
energie, meranie spotreby tepla 
na kúrenie je riešené pomerovými 
meračmi. 

Veríme, že každý byt si čoskoro 
nájde svojho spokojného nájomní-
ka.

Stavebné práce na prízemí pre-
biehali za užívania ostatných bytov 
v objekte nižšie. Týmto sa chcem Každý byt má plne vybavenú kuchyňu.       Foto: I. Kardhordová

Bytový dom v Piesku objek  vom I. Kardhordovej

na záver poďakovať ich nájomní-
kom za trpezlivosť a pochopenie 
najmä pri rušení hlukom. Celko-
vo však boli práce uskutočnené v 
zimnom období pomerne rýchlo 
a kvalitne, za čo patrí vďaka sta-
vebnej fi rme Staso ĎZ s.r.o. Tiež 
ďakujem všetkým zúčastneným zo 
ŽP a.s., projekcii a príprave odboru 
technického a inves  čného rozvo-
ja a odbornému vedeniu stavby 
stavebnému dozoru Marekovi Tur-
ňovi a dozoru elektro Ľubomírovi 
Turňovi.

Adam LATINÁK Lukáš PRAŠOVSKÝ Adam KLEMENT Lívia PANĆÍKOVÁ Viktória KRAKOVSKÁ Samuel JENAT

Študenti nezaháľajú ani počas domácej výučby

Už vyše mesiaca sú brány Súkrom-
nej spojenej školy Železiarne Pod-
brezová zatvorené. Od 13. marca, 
kedy bolo udelené mimoriadne 
riaditeľské voľno, sa v našej škole 
neučí. Na základe usmernenia Mi-
nisterstva školstva vedy, výskumu 
a športu SR vo veci prerušenia vyu-
čovania v školách a školských zaria-
deniach sa najskôr prerušilo vyučo-
vanie v období od 16. do 27. marca 
2020. Momentálne je vyučovanie 
prerušené až do odvolania.

Prostredníctvom portálu EduPage 
sú však všetkým žiakom zasielané 
od vyučujúcich zadania, pokyny a 
úlohy, ktoré sú následne hodnote-
né. Žiaci musia rešpektovať zverej-
nené pokyny a dodržiavať termíny 
plnenia úloh či testov. Priebežne 
preto musia sledovať komunikáciu a 
oznamy na stránke EduPage.

Našich študentov sme sa pýtali, 
ako hodno  a obdobie, ktoré musia 
stráviť doma, v čom vidia výhody 
a v čom naopak nevýhody online 
vzdelávania a na čo sa najviac te-
šia, ak skončí aktuálna situácia a 
budú sa môcť vrá  ť do školských 
lavíc.

Adam LATINÁK, SSOŠH ŽP, II. A
- Keby nebol koronavírus, bolo by 

všetko tak, ako má byť. Prvý týždeň 
doma bol ešte fajn, vedel som, čo 

mám robiť a učivo sme mali ešte 
vysvetlené zo školy od učiteľov. Ale 
keď nám už začali posielať vzdeláva-
cie podklady k novému učivu, vysky-
tol sa občas problém. Je oveľa ťažšie 
porozumieť tomu takto, ako keď 
nám to v škole vysvetlia. Naši učite-
lia sú však veľmi trpezliví, ochotní a 
pomáhajú nám ako môžu. Nemajú 
problém ani s tým, ak sa ozveme po 
pracovnej dobe, čo si určite nielen 
ja, ale aj ostatní žiaci veľmi vážia.

Výhodu online vzdelávania vidím 
v tom, že si môžeme pri vypracova-
ní zadaní pomôcť internetom alebo 
knihou. Nevýhoda je, že ak niečomu 
nerozumiem, v škole mi stačí zdvi-
hnúť len ruku a takto musím nejaký 
čas čakať na vysvetlenie.

Najviac sa teším na spolužiakov, 
ale samozrejme aj na učiteľov, maj-
strov a kuchárky. Povedal by som, že 
do školy sa teším celkove.

Lukáš PRAŠOVSKÝ, SSOŠH ŽP, II.A
- Podľa mňa to nie je dobré a 

určite radšej by som sedel v škole. 
Momentálne mi však neostáva nič 
iné, len vzdelávať sa online z domu 
a plniť úlohy, ktoré nám vyučujúci 
zadávajú.

Výhodu v tom nevidím asi žiadnu. 
Myslím, že je oveľa ťažšie vysvetliť 
učivo na diaľku, je to úplne iné, ako 
keď sedíme v škole.

Po návrate do školy sa teším na 
spolužiakov aj učiteľov.

Adam KLEMENT, SSOŠH ŽP, IV.B

- Toto obdobie hodno  m z môj-
ho pohľadu dobre, snažím sa splniť 
všetky úlohy od našich učiteľov. Ce-
ním si veľmi ich snahu, že sa nám 
venujú aj počas tejto ťažkej situácie. 
Hodno  m to pozi  vne a úlohy sú 
tak  ež zaujímavé.

Výhody online vzdelávania vidím 
veľké, pretože veľa vecí si môžem 
nájsť na internete a keď sa s tým 
potrápim sám a nájdem si informá-
cie, ktoré sú potrebné, zapamätám 
si ich rýchlejšie. Naopak, nevýhody 
sú, že učiteľ vie vysvetliť učivo na 
určitých príkladoch a keďže my žiaci 
veľa skúsenos   za  aľ nemáme, ne-
vieme si predstaviť isté veci a musí-
me si pozerať veľa videí na Youtube. 
Vyučujúci nám to vysvetlia a nemá-
me toľko staros  , no ale všetko zlé 
je na niečo dobré, ako sa hovorí.

Do školských lavíc by sme sa 
mohli vrá  ť čo najskôr, chcel by 
som sa rozlúčiť so všetkými učiteľ-
mi a poďakovať im za vedomos   a 
skúsenos  , ktoré mi do života dali. 
Dúfam, že čoskoro im to budem 
môcť povedať osobne. Teším sa na 
mojich super spolužiakov, lebo všet-
ci vychádzame super a chýbajú mi. 
Chýba mi to vlastne celé, všetko sa 
zmenilo a verím, že situácia sa čo-
skoro vrá   do normálu.

Lívia PANČÍKOVÁ, SG ŽP, I.G
- Spočiatku bolo príjemné byť 

doma, ale postupne som si začala 
viac uvedomovať vážnosť situácie, v 
ktorej sa nachádza celý svet. 

Online vyučovanie je síce zaují-
mavé, dáva možnosť získavať ve-
domos   aj hľadaním informácií na 
internete, ale kontakt s vyučujúcim 
nenahradí. Chýba mi aj spätná väzba 
a samozrejme chýbajú mi spolužiaci. 

A na čo sa najviac teším? Určite 
na to, keď toto všetko skončí a život 
sa vrá   do starých koľají.

Viktória KRAKOVSKÁ, SG ŽP, III.H
- Aktuálne obdobie je náročné, 

prvé týždne sme si všetci, vrátane 
učiteľov, na nový systém zvykali. 
Často vznikal komunikačný šum, 
strácali sme sa vo všetkých povin-
nos  ach a zleniveli sme. Bohužiaľ, 
učitelia urobili presný opak a fun-
gujú na 120 percent. Za ten mesiac 
sme sa však zabehli a našli si sys-
tém, preto verím, že už to bude len 
lepšie a lepšie. 

Online vzdelávanie má svoje vý-
hody aj nevýhody. Na jednej stra-
ne sa môžeme vzdelávať v pohodlí 
domova v pyžame a je to aj časovo 
fl exibilnejšie. Na druhej strane je 
ťažké nájsť niektoré dni mo  váciu 
na učenie. Tiež je rozdiel, keď učiteľ 
vysvetlí učivo na hodine a keď nám 
len pošle vypracované poznámky. 
Každé nejasnos   sa však snažia v 

prípade potreby dovysvetliť. 
Dovolím si tvrdiť, že sa väčšina z 

nás teší na obedy. Ja osobne sa naj-
viac teším sa to, že opäť budeme 
mať presný režim a, samozrejme, sa 
budeme môcť viac socializovať.

Samuel JENAT, SG ŽP, IV.G
- Je to určite ťažké pre každé-

ho jedného z nás, ale myslím si, že 
toto obdobie nie je nezvládnuteľné. 
Keď budeme všetci zodpovední, o 
to rýchlejšie sa zase budeme môcť 
stretávať v škole. Učenie online mi 
v podstate vyhovuje, keďže často v 
čase školy máme tréning.

Nevýhody online vzdelávania sú, 
že nie každému vyhovuje rovnaký 
termín, keďže úloh je omnoho viac, 
ako keď sme v škole. Takisto každo-
denne plním plány, ktoré mi posiela 
klub, takže dni mi idú rýchlo.

Určite každý z nás chce, aby táto 
situácia čo najrýchlejšie skončila. 
Takisto to je aj u mňa, chýbajú mi 
kamará   a hlavne futbal. Takže z 
môjho pohľadu sa najviac teším, 
keď sa všetci spolu stretneme na 
štadióne. V školskom živote sú to 
maturity, ktoré dúfam prebehnú 
hladko a úspešne ukončím strednú 
školu.
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Spomienky 
„Aj keď si odišiel a nie si medzi 
nami, v našich srdciach žiješ stále 
s nami.“
Dňa 25. apríla si pripomenieme 
dvadsiate tretie výročie, ako nás 
navždy opustil manžel, otec, sta-
rý otec, brat a švagor 

Ján RÁSTOČAN z Polomky.
S úctou a láskou spomína manželka, deti s 

rodinami, sestra s rodinou a ostatná rodina
...

„Čas plynie, bolesť stále trápi, 
teba nám už nikto nenavráti.“
Dňa 28. apríla si pripomenieme 
piate výročie odvtedy, ako nás 
navždy opustila milovaná man-
želka, mama a stará mama

Evka BENKOVÁ z Valaskej.
Kto ste ju poznali venujte jej spolu s nami tichú 
spomienku.

S láskou a úctou spomínajú 
manžel a synovia s rodinami

Poďakovanie
Ďakujeme všetkým, ktorí sa zú-
častnili na poslednej rozlúčke s 
našou milovanou mamou, starou 
mamou, prastarou mamou a krst-
nou mamou

Františkou HLÁSNIKOVOU 
z Pohronskej Polhory,

ktorá nás navždy opustila 29. marca vo veku ne-
dožitých 88 rokov.
Úprimne ďakujeme za kvetiny a prejavy sústrasti 
vyjadrené aj od ďalšej rodiny a známych, pros-
tredníctvom sms-iek a Facebooku a venovaním 
tichej spomienky v dobe smútočného obradu, 
ktorý mohol byť vykonaný len v obmedzených 
podmienkach za účasti blízkej rodiny.

Syn Miroslav s rodinou

„Je len jediná cesta k šťas  u – ...“ (dokončenie v tajničke).

Jazykové okienko
Zdroj: Pravidlá slovenského pravopisu

Vírus/vír – Aj keď pojem korona nie je u nás zaužívaný, podstatné meno vírus (s význa-
mom ako najjednoduchší mikroorganizmus vyvolávajúci choroby), je známe a má svoje 
pravopisné pravidlá. Pri jeho skloňovaní neskracujeme koncové – us – bez vírusu, s ví-
rusom, vírusy, o vírusoch. Ani pri tvorení odvodených slov od základového slova vírus, 
napr. an  vírus, an  vírusov..., čiže správne znie koronavírus, nie koronavír.
Ma či mi? – Veľmi často sa stretávame s vyjadrením napadlo ma, v súvislos   s tým, že 
nám v hlave skrsol nejaký nápad, myšlienka. Treba si však uvedomiť, že napadnúť nás 
môže len nejaká divá šelma. A tak spisovne znie: Napadlo mi...
Mail/e – V slovenčine sa skloňuje podľa vzoru dub. Čo to znamená? Že v lokáli jed-
notného čísla bude mať vždy príponou -e, v e-maile/maile/mejle; napríklad: Dokument 
pripájam nižšie v maile.

- Keď v apríli hojne vietor duje, 
stodola sa zaplňuje.
- Aprílové sucho a májovo mok-
ro, hospodár sýpku zasype až po 
okno.
- Ak je v apríli krásne, čisto, 
bude máj nepríjemný isto.
- Čo si apríl zazelení, máj mu to 
spáli, čo si máj zazelení, jún mu 
to háji.
- Nerád tomu sedliak býva, keď 
mu v apríli nepršieva.
- Ako hlboko pred Ďurom vy-
schne, tak hlboko po Ďurovi na-
mokne.
- Hrmenie pred Jurajom je pred-
zvesťou nepriaznivého roka.

Aprílové
 pranostiky

- Apríl zimný, daždivý, úroda nás 
navš  vi.
- Hrom v apríli dobrá novina, 
mráz viac kvety nepos  na.
- Mokré aprílové dni naznačujú 
veľa ovocia v lete.
- Apríl počasie často mení, fi alky 
však dáva zemi.
- Kŕkanie žiab pred Jurajom sig-
nalizovalo, že po Jure zmĺknu, 
pretože príde ešte zima.
- Človek v poli na Jura, úrodu si 
rozbúra.
- Čo do Ďura vypučí, to po Ďure 
vysuší.
- Pred Ďurom môžeš kliešťami 
trávu ťahať zo zeme, nevyjde, 
po Ďurovi ju môžeš mlatkom 
byť, vyjde.
- Keď na Veľký piatok nie je 
mráz, býva mnoho hríbov.

Dobrou správou je, že nás 
netrápi aspoň chrípka 

Uplynulých niekoľko týždňov bolo v Ban-
skobystrickom kraji v znamení postupného 
znižovania výskytu akútnych respiračných 
ochorení, ako aj chrípkových ochorení. V 
porovnaní výskyt akútnych respiračných 
ochorení klesol o dvadsaťdeväť percent, 
no výskyt chrípky a jej podobných ochore-
ní o niečo viac ako desať percent. Aj po-
rovnanie s rovnakým obdobím vlaňajška je 
op  mis  ckejšie a výskyt týchto ochorení 
sa priblížil k vlaňajším, pomerne nízkym, 
hodnotám. 

Podľa hlásení päťdesia  ri percent všet-
kých lekárov pre de   a dorast a štyrid-
saťštyri percent lekárov pre dospelých z 
Banskobystrického kraja v pätnástom ka-
lendárnom týždni bolo v tomto regióne v 
absolútnych číslach len  sícsedemdesia  ri 

M. Tolnayová
RÚVZ B. Bystrica

prípadov akútnych respiračných ochorení, 
čo predstavuje chorobnosť  síc stopäťde-
siatšesť prípadov na sto  síc obyvateľov. Na 
chrípku celkovo ochorelo päťdesiatpäť ľudí, 
čo je v tomto prípade chorobnosť osemnásť 
prípadov na sto  síc obyvateľov. Najvyššia 
chorobnosť na rôzne typy akútnych respi-
račných ochorení je v okrese Zvolen, Žarno-
vica, Veľký Kr  š a  Rimavská Sobota. Chrípka 
sa v najvyššom počte vyskytuje opäť v ok-
resoch Poltár a Zvolen. Zápalové ochorenia 
horných ciest dýchacích, ako aj chrípky, sa 
skomplikovali zápalmi du  n – osem prípa-
dov, zápalmi stredného ucha – osem a ani v 
jednom prípade zápalom pľúc. 

Z hľadiska veku je najvyššia chorobnosť 
na akútne respiračné ochorenia ľudí v pro-
duk  vnom veku a najmenších de   do päť 
rokov veku. Ostatné vekové skupiny sú na 
to približne rovnako a oscilujú okolo stovky 
chorých.

Autor:    
PK
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Úspechov za uplynulú sezónu bolo veľa

Naši futbalis   s  hli v jarnej čas   odohrať len jeden zápas.       Foto: I. Kardhordová

Biatlonový oddiel ŠK Železiarne Podbrezová.                   Foto: A. Nociarová

Zhodnotenie nedávno skončenej biatlonovej sezóny
Mgr. Peter Kazár

V sezóne 2019/2020 naši špor-
tovci dosiahli viacero vynikajú-
cich medzinárodných aj domácich 
umiestení. Na najvýznamnejších 
svetových poduja  ach tvorili až 
polovicu členov mládežníckych 
reprezentačných družs  ev a naj-
mladší športovci sa presadili aj v 
Slovenskom pohári. 

Realizačný  m 
športového klubu a 
oddielu biatlonu s 
podporou Sloven-
ského zväzu biatlo-
nu dokázal v rámci 
centra talentovanej 
mládeže ŠK Žele-
ziarne Podbrezová, 
a.s. zlepšiť viacero 
aspektov športovej prípravy, ako 
napríklad rozšíriť trénerské obsa-
denie na dva plné úväzky, do praxe 
uviesť rozšírenie tréningových sku-
pín o tre  u organizačnú zložku – 
vysokoškoláci, uskutočniť kvalitné 
letné sústredenie v Novom Meste 
nad Moravou, navýšenie počtu 
vystrelených nábojov a realizáciu 
komplexnejšej  streleckej a silovej 
prípravy v celej tréningovej skupi-
ne, angažovanie maséra do trénin-
gového procesu, výborné zabez-
pečenie reprezentačných výjazdov 
a ďalšie opatrenia, ktoré prispeli k 
zlepšeniu starostlivos   o športov-
cov v oddiely biatlonu.

Počas prípravných období sa 
výkonnosť členov tréningovej sku-

piny vyvíjala podľa kontrolných 
tréningov vzostupne a tento trend 
sme dokázali udržať vo viacerých 
prípadoch aj počas hlavnej čas   se-
zóny. Aj napriek výrazným umiest-
neniam mládežníkov v sezóne 
2018/2019 (Majstrovstvá sveta ju-
niorov a kadetov v Osrblí: Z. Reme-
ňová – 10. miesto, L. O   nger – 17. 
miesto, T. Sklenárik – 19. miesto, E. 

Kapustová – 21. miesto, 
štafeta kade  ek – 10. 
miesto, štafeta juniorov 
– 10. miesto) sa stala 
najväčšou komplikáciou 
prípravných období v 
roku 2019 neplánovaná 
absencia fi nančnej pod-
pory členov mládežníc-
kych reprezentačných 
družs  ev zo strany Slo-

venského zväzu biatlonu, ktorá 
preverila všetky naše schopnos  , 
možnos   a súdržnosť v  me. 

Sezónu 2019/2020 môžeme po-
važovať za úspešnú. Získali sme 
skvelé umiestnenia v podobe 8. a 
21. miesta na olympiáde mládeže 
(E. Kapustová), výborné umies-
tenia v juniorskom IBU pohári (E. 
Kapustová – 9. miesto, L. O   nger 
– 10. miesto, Z. Remeňová – 11. 
miesto, M. Remeňová – 17. mies-
to), tri naše dievčatá patrili na 
Majstrovstvách sveta juniorov a 
kadetov medzi šesť najrýchlejšie 
strieľajúcich športovkýň v indi-
viduálnych disciplínach v polohe 
stojmo (E. Kapustová v kategórii 
kadetky, M. Remeňová a Z. Re-

meňová v kategórii juniorky), v 
juniorkách sme prispeli k zisku 10. 
miesta v štafete, zvíťazili sme vo 
Slovenskom Viessmann pohári v 
kategórii mladšie dorastenky (K. 
Makovínyová), zásluhou troch star-
ších dorastencov sme obsadili v 3. 
kole Viessmann pohára kompletné 
stupne víťazov (F. Bury, D. Cesnek, 
A. Koš  al), na majstrovstvách Slo-
venska sme v pretekoch s hromad-
ným štartom vyhrali až päť zo šies-
 ch mládežníckych kategórií (K. 

Makovínyová – mladšie dorasten-
ky, D. Cesnek – starší dorastenci, E. 
Kapustová – staršie dorastenky, L. 
O   nger – juniori, M. Remeňová – 
juniorky), zvíťazili sme v celkovom 
hodnotení mládežníckych klubov v 
letnom biatlone, spoluorganizovali 
sme vydarené preteky majstrovs-
 ev Slovenska v biatlone aj v let-

nom biatlone a zaznamenali sme 
ďalšie športové, ale aj organizačné 
úspechy.

Všetky naše výsledky sú úzko 

naviazané na spoluprácu troch 
kľúčových subjektov, a to Športo-
vého klubu Železiarne Podbrezová, 
Slovenského zväzu biatlonu a Sú-
kromnej spojenej školy Železiarne 
Podbrezová. V mene členov oddie-
lu biatlonu ďakujem za nezastupi-
teľnú podporu, prácu a poskytnu-
 e zabezpečenia, najmä vedeniu 

spoločnos   a kolek  vu pracovní-
kov Železiarne Podbrezová, a.s. a 
realizačnému  mu ŠK Železiarne 
Podbrezová. 

 S Ing. Ivanom Trajteľom, riaditeľom spoločností FK a ŠK Železiarne Podbrezová

T. Kubej
noviny@zelpo.sk

V pozícii riaditeľa spoločnos   FK 
a ŠK Železiarne Podbrezová pôso-
bíte už druhý rok. Aký bol z vášho 
pohľadu minulý rok? Splnili ste 
ciele, ktoré ste si na začiatku roka 
2019 stanovili?

- Rok 2019 hodno  m pozi  vne, 
ale i nega  vne. Naše športové 
spoločnos   je po-
trebné hodno  ť po 
športovej, ale aj po 
ekonomickej strán-
ke. Podarilo sa nám 
zabezpečiť fi nancie 
na celý rok pre obi-
dve spoločnos   – FK 
aj ŠK, takže z tohto 
pohľadu hodno  m 
minulý rok celkom 
pozi  vne. Minulý 
rok sme boli v plu-
sových číslach, čo 
sa týka ŠK, spoločnosť FK bola v 
nie veľkom prepade, čo spôsobilo 
vysporiadanie nedostatkov z mi-
nulos  . Nebyť týchto problémov, 
aj spoločnosť FK by bola v pluse. 
Takže po ekonomickej stránke sa 
dá povedať, že celkom sa nám po-
darilo naplniť predsavza  a, ktoré 
sme mali.

Po športovej stránke, keď zobe-
riem ŠK, bolo tam zopár zmien v 
kolkárskom oddiele – v hráčskej 
základni. Úspechov za uplynulú 
sezónu bolo veľa, či už na sloven-
skej úrovni, tak i na medzinárod-
nej. Čo sa týka FK, začal sa tu tvoriť 
model lepšej práce s mládežou, či 
už realizačných  mov, ale aj práce 
so samotnými hráčmi. Nega  vom 
pre tento región je, že nie sme lo-
kalita, kde by bol pretlak de   na 

futbal a i šport ako taký, takže s 
tým bojujeme a snažíme sa dostať 
do klubu aj de   zo širšieho okolia, 
respek  ve z celého Slovenska. Sa-
mozrejme, je to potom náročné 
na logis  ku, ubytovanie a celkové 
náklady. 

Ciele futbalového „A“ – muž-
stva sa nám nepodarilo splniť, to 
už všetci vieme. Boli urobené per-
sonálne zmeny, či už v hráčskom 

kádri, ale takisto v 
realizačnom  me. V 
každom prípade cieľ 
udržať sa vo Fortuna 
lige sa nám minulú 
jar nepodarilo splniť. 
Potom druhý cieľ bol 
pohybovať sa vo vrch-
ných priečkach druhej 
ligy v jesennej čas  . 
Po jej skončení sme 
boli v tabuľke na sied-
mom mieste, čo  ež 
nebol splnený cieľ. Jar 

sme začali domácim víťazstvom, a 
prišiel čas čakania, neistoty a do-
hadov, čo bude ďalej.

Celý svet je momentálne pozna-
čený koronavírusom. Nepochyb-
ne sa táto situácia podpísala aj na 
chode vašich spoločnos  . Môžete 
nám ho priblížiť z dnešného poh-
ľadu?

- V tomto roku sa rozbehli sú-
ťaže vo všetkých športoch. Lyžiari 
aj biatlonis   fungovali do začiatku 
marca, čiže mali takmer komplet-
nú sezónu, potom súčasná situ-
ácia a krízový stav spôsobili, že 
všetky ďalšie preteky boli zrušené. 
Ale dá sa povedať, že lyžiari a biat-
lonis   túto sezónu nejako zvládli. 
Keď sme pri lyžovaní, chcem spo-
menúť aj úspešne dokončenú Ly-

žiarsku školu na Táľoch, ktorej sa 
zúčastnilo 35 de  . 

Cyklis   akurát začínali prípravu 
na novú sezónu, v pláne mali sú-
stredenia i mimo našej republiky. 
Všetky preteky sú momentálne 
zrušené, takže aktuálne trénujú 
individuálne a čakajú, ako sa bude 
situácia vyvíjať. V tejto chvíli nikto 
nevie, čo bude ďalej. 

Kolkári od začiatku nového roka 
dva mesiace fungovali v súťaži, za-
čiatkom marca bol ešte posledný 
súťažný víkend a následne sa celá 
súťaž stopla. Nevieme, či sa bude 
pokračovať alebo aký bude ďalší 
postup, za  aľ nemáme žiadne in-
formácie. 

V druhej futbalovej lige sme 
odohrali prvý zápas, ktorý sme v 
domácom prostredí vyhrali. Roz-
behli sa aj mládežnícke súťaže a 
tréningy, no medzi 10. až 13. mar-
com sme postupne začali odstavo-
vať tréningové procesy a športové 
objekty. Po 13. marci sme už od-
stavili všetky štadióny, telocvične 
a športové zariadenia. Pozastavili 
sme v podstate tréningový pro-
ces všetkých športovcov. Ten síce 
momentálne pokračuje, ale len 
individuálne, napríklad cez Skype 
alebo e-mail. Aktuálnu situáciu, 
ktorá bola vyhlásená krízovým štá-
bom, čiže uzatvorené športoviská, 
striktne dodržiavame. 

Samozrejme, začala jar, čiže mu-
síme riešiť údržbu našich zariadení 
alebo tých, čo máme v prenájme. 
V podstate máme rozdelených 
všetkých našich zamestnancov do 
štyroch skupín. Sú to kmeňoví za-
mestnanci, ktorí v marci ešte čer-
pali nejaké dovolenky, staré dovo-
lenky, prípadne alikvótne čiastky 
dovolenky, za  aľ sme ešte nepra-

covali na znížený pracovný čas. 
Ďalšou skupinou sú profesionálni 
športovci,    ež mali ešte nejaké 
dovolenky, takže marec sme pre-
klenuli. Čo sa týka samostatne 
zárobkovo-činných osôb, to sú tré-
neri, tam sme už išli na nejaké zní-
ženie platov, aj keď takmer pol me-
siaca fungovali a potom to už bolo 
na báze individuálnych tréningov. 
Ešte máme dohodárov, napríklad 
niektorí naši tréneri, funkcionári 
či vedúci mužs  ev, členovia reali-
začného  mu, fyzioterapeu   ale-
bo lekári. Tam sme takisto v marci 
niečo znížili, vzhľadom na pozasta-
venú sezónu a v ďalšom mesiaci, 
teda v apríli, sa o tom priebežne 
bavíme, ale nevieme ešte nejaký 
výsledok, pretože čakáme na vý-
sledky rokovania vlády. Čakáme na 
to, aké opatrenia pripraví, či už na 
rôzne podpory, refundácie, pomo-
ci nielen výrobnej sfére podnikom 
– malým, veľkým, ale aj športov-
com a športovým klubom.

Ako vidíte najbližšie týždne, mož-
no mesiace?

- V priebehu apríla sa musíme 
dozvedieť a rozhodnúť, ako bude-
me ďalej pokračovať. Samozrejme, 
nikto nevie, koľko bude tento re-
žim pla  ť, či to bude ešte týždeň, 
mesiac alebo niekoľko mesiacov, 
takže skôr žijeme súčasnou situá-
ciou. Ako som už spomenul, máme 
naplánované nejaké údržbárske 
a pomocné práce, čo nebude stáť 
veľa peňazí. Správcovia štadiónov, 
ktorí sa starajú o trávniky, pracujú 
aj teraz, či sa futbal hrá alebo ne-
hrá, tráva sa na to nepýta a musíme 
zabezpečiť údržbu trávnikov, čiže 
kosenie, hnojenie a zavlažovanie. 

Pracujeme aj na údržbe kúpalis-
ka, pre prípadné otvorenie v lete. 
V aktuálnej situácii je však samoz-
rejme jeho otvorenie otázne. Po-
stupne pripravíme nejaké harmo-
nogramy a všetko záleží od toho, 
ako sa bude táto krízová situácia 
ďalej vyvíjať.


