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Podpredseda vlády a minister hospodárstva Slovenskej republiky Richard Sulík na návšteve v ŽP a.s.

„Bol to naozaj výnimočný zážitok“
T. Kubej
noviny@zelpo.sk

Dňa 27. mája navš vil Železiarne
Podbrezová v rámci svojho pracovného programu Richard Sulík,
podpredseda vlády a minister hospodárstva Slovenskej republiky.
Po privítaní v riaditeľskej budove
ŽP a.s. nasledovala exkurzia v jednotlivých prevádzkarňach, keď postupne navš vil oceliareň, valcovňu bezšvíkových rúr a ťaháreň rúr
v sprievode obchodného riaditeľa
Ing. Vladimíra Sotáka ml., výrobného riaditeľa Ing. Miloša Dekréta
a technického riaditeľa Ing. Milana
Srnku, PhD.
V závere svojej návštevy podpredseda vlády a minister hospodárstva Slovenskej republiky diskutoval s vedením ŽP a.s. na aktuálne
témy.
Pri tejto príležitos sme ho požiadali o rozhovor:
Aké sú vaše dojmy z návštevy ŽP
a.s.? Predpokladáme, že ste tu prvýkrát.
- Áno, som tu prvýkrát, ale zato

som si všetko dôkladne obzrel a je
to naozaj fascinujúci pohľad, ako z
nejakej kopy šrotu vznikajú vysoko
precízne rúry. Tá transformácia materiálu, na rela vne krátkom priestore a v krátkom čase, je naozaj
ohromujúca. Pec v oceliarni, kde sa
to taví, som videl možno druhýkrát
v živote a zakaždým je to výnimočný zážitok.
Videli sme, že vo všetkých prevádzkarňach ste s veľkým záujmom sledovali všetky výrobné
procesy, čo vás zaujalo najviac?
- Ja som taký hravý a poznávací
typ a aj to ma na poli ke baví, že
chodím pozerať množstvo fabrík.
Je naozaj zaujímavé vidieť, čo všetko sa na Slovensku vyrába, v akej
precíznos a kvalite. V podstate je
málo vecí, ktoré by sa na Slovensku
nevyrábali.
Škoda, že na exkurziu v jednotlivých prevádzkarňach nebolo viac
času, no aj tak som tam strávil
omnoho dlhšiu dobu, ako som pôvodne plánoval. Najviac ma zaujala
asi hneď prvá prehliadka, keď sme
boli v oceliarni. Bol to naozaj výni-

Richard Sulík bol z exkurzie nadšený, na snímke I. Kardhordovej v ťahárni rúr

Z obsahu čísla
vyberáme:
Audity systémov
manažérstva kvality

Výrobný riaditeľ Ing. Miloš Dekrét vysvetľuje ministrovi hospodárstva Richardovi Sulíkovi
výrobný proces v oceliarni.
Foto: I. Kardhordová

močný zážitok.
Mnoho ľudí aktuálne zaujíma,
ako to bude s pomocou pre veľké podniky, medzi ktoré patria aj
Železiarne Podbrezová a.s. Vedeli
by ste nám povedať niečo k tejto
veci?
- Je už pripravený konkrétny
program, keď ﬁrma nemá pre zamestnancov prácu, vie ich nechať
doma s 80-percentnou mzdou a to
je hlavný nástroj pre veľké podniky.
Čo je ale omnoho dôležitejšie – je
potrebné znovu oživiť ekonomiku,
dosiahnuť to, aby chodili objednávky, aby ich počet opäť rástol a
aby sme sa vrá li k predkrízovému
stavu.
Je to vlastne spoločný návrh Slovenskej obchodnej a priemyselnej
komory a Klubu 500 na prija e
opatrení na pomoc veľkým podnikom na vyrovnanie sa s dôsledkami pandémie koronavírusu?
- Áno. Vláda SR rozhodla o dvoch
alterna vach pomoci pre veľké
podniky – jednou z nich je takzvaný

Gymnazisti si prebrali maturitné
vysvedčenia, učni výučné listy
T. Kubej
noviny@zelpo.sk

Na prelome mesiacov máj a jún
ukončili štúdium v Súkromnej
spojenej škole Železiarne Podbrezová ďalší absolven . Žiaci
organizačnej zložky Súkromného
gymnázia ŽP si prebrali koncom
mája maturitné vysvedčenia a žiaci organizačnej zložky Súkromnej
strednej odbornej školy hutníckej
ŽP, trojročného učebného odboru
obrábač kovov, dostali začiatkom
júna výučné listy.
Dňa 29. mája sa zišli žiaci organizačnej zložky Súkromného gymnázia ŽP v školskej klubovni, aby
zakončili štvorročné štúdium prebra m maturitných vysvedčení.
Celkove v našej škole zmaturovalo
44 gymnazistov v odboroch informa ka a šport.
V úvode sa prítomným prihovorila riaditeľka školy Ing. Miriam
Pindiaková, ktorá privítala všetkých zúčastnených, osobitne zástupcov zriaďovateľa školy zo ŽP

a.s., a to členku predstavenstva a
personálnu riaditeľku Ing. Máriu
Niklovú, člena predstavenstva a
obchodného riaditeľa Ing. Vladimíra Sotáka ml. a zástupcu rady školy

Ing. Mar na Domovca, asistenta
výrobného riaditeľa. Prítomní boli
aj triedni učitelia Mgr. Alexander
Jirmer a Mgr. Katarína Tajbošová.
Nasledoval príhovor Ing. Má-

Ing. Vladimír Soták ml. odovzdáva ocenenie Mar novi Brečkovi, v pozadí Ing. Miriam Pindiaková, riaditeľka Súkromnej spojenej školy Železiarne Podbrezová. Foto: I. Kardhordová

kurzarbeit a druhou hlavne pomoc
kvôli poklesu tržieb v porovnaní s
rokom 2019, k čomu sa priklonil aj
váš generálny riaditeľ a už sa to aj
realizuje.
Môžeme čakať, že spoločný návrh
bude schválený?
- Pokiaľ viem, tak áno. Tomuto
sa konkrétne venuje minister práce, sociálnych vecí a rodiny Milan
Krajniak, takže to je skôr otázka na
neho, ale v praxi sú už jednotlivé
druhy pomoci pre ﬁrmy a pripravujú sa na základe týchto návrhov aj
ďalšie, ktoré budeme presadzovať.
Vedenie Železiarní Podbrezová
a.s. má všetky podrobné informácie o programe pomoci, ktoré
Ministerstvo hospodárstva pripravilo a verí, že jeho jednotlivé body
budú schválené. Aj touto cestou
sa chce poďakovať pánovi ministrovi za jeho návštevu a ež za
ochotu pána ministra aj jeho kolegov prijímať ďalšie opatrenia v
záujme zlepšenia podnikateľského
prostredia.
rie Niklovej, ktorá začala slovami:
„Stretávame sa tentokrát za trochu
iných podmienok, ako sme zvyknu. Nie je to slávnostné vyraďovanie
pokračovanie na strane 2

Prvý júnový týždeň, v dňoch 2.
– 5. júna, sa uskutočnil v našej
spoločnos recer ﬁkačný audit podľa normy ISO 9001:2015
a dozorový audit podľa normy
IATF 16949:2016, ktorý bol
vykonaný cer ﬁkačnou spoločnosťou SGS Slovakia spol.
s.r.o., v zastúpení audítormi
Ing. Michalom Jančokom a
Ing. Jozefom Ažaltovičom. Auditom bol preverovaný súlad
našich procesov a činnos s
uvedenými normami.
Železiarne Podbrezová

čítajte na strane 3

Obnova vozového parku
cestných vozidiel
a mechanizmov
V prevádzkarni doprava bol posledný májový týždeň v znamení obnovy vozového parku cestných vozidiel a mechanizmov.
Táto obnova spočívala v dodaní
nového obkročného vozidla a
ukončenia generálnej opravy
autožeriavu. Železiarne Podbrezová prevádzkujú momentálne tri obkročné vozidlá Typu
HYSTER M 600A, od amerického výrobcu Great Lakes Power
Service Company.
Železiarne Podbrezová

čítajte na strane 3

Súťaž medzi zmenami
v energetike
Vo vodných elektrárňach sú kritériá zamerané na dosahovanie
maximálnej výroby elektrickej
energie, to znamená využi e
maximálneho množstva prietočnej vody a minimalizovanie
poklesu výroby z dôvodu prestojov, kritériá zohľadňujúce
pracovnú úrazovosť a poriadok
na pracovisku.
Železiarne Podbrezová

čítajte na strane 3

Víťaz jedenásteho kola čitateľskej súťaže

Vyžrebovali sme víťaza jedenásteho kola čitateľskej súťaže venovanej 180. výročiu založenia podbrezovských železiarní. Žrebovali sme
z úspešných riešiteľov, ktorí odpovedali, že výstavba novej jemnej
valcovne bola dokončená v roku 1931. Správne odpovedal aj Michal
Tkáčik z prevádzkarne energe ka. Získava darčekovú tašku, ktorú do
súťaže venovala spoločnosť Auto Slovák s.r.o. Zvolen. Výhercovi blahoželáme a cenu si môže prísť prevziať do redakcie (t.č. 645/2711
resp. 2714).
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Ošetrovné od prvého júna

O. Kleinová
noviny@zelpo.sk

Ústredný krízový štáb rozhodol
o otvorení materských a základných škôl od 1. júna 2020. Zaujímalo nás, ako je to s „pandemickou“ OČR a preto sme požiadali o
odpoveď Ing. Zuzanu Peniakovú z
odboru personalis ky a miezd:
Nie všetky de nastúpili do školských a predškolských zariadení.
Môžete nám priblížiť, ako je to s
vyplácaním OČR?
- Rozhodnu e Ústredného krízového štábu otvoriť od 1. júna materské a základné školy 1. stupňa
a 5. ročník, neznamená
pre rodičov automa cké ukončenie pandemickej OČR a poberania tejto dávky. Rodičia
de , ktoré do školského
a predškolského zariadenia
nenastúpili,
môžu naďalej poberať
dávku, musia však na
konci mesiaca poslať
Sociálnej
poisťovni
vyplnený formulár Čestné vyhlásenie k žiados o ošetrovné, kde
vyznačia dni, počas ktorých sa o
dieťa starali a za ktoré si uplatňujú
vypla ť dávku. V súlade s paragrafom 150 odst. 8 školského zákona

vyšlo rozhodnu e, podľa ktorého
sa mimoriadne prerušenie školského vyučovania v materských
školách považuje za zachované, ak
zákonný zástupca neprejaví záujem o výchovu dieťaťa v materskej
škole alebo škole z dôvodu obavy
o zdravie dieťaťa, alebo prejaví
záujem o výchovu dieťaťa v materskej škole alebo škole, ale dieťa nie
je možné umiestniť z kapacitných
dôvodov. Na základe tohto rozhodnu a rodičom takýchto de
nárok na ošetrovné vznikne, respek ve pokračuje
a Sociálna poisťovňa im
ho prizná a vypla . Dávky
budú vyplatené čo najskôr na základe doručeného Čestného vyhlásenia (rodič ho musí poslať
do konca júna na adresu
príslušnej pobočky Sociálnej poisťovne). Rodičia sú
povinní do čestných vyhlásení uvádzať pravdivé a presné
údaje, pretože Sociálna poisťovňa
si ich bude overovať aj spätne. Pre
ostatné skupiny poistencov – rodičov de do 16 rokov, ktorým nárok
na pandemickú OČR potvrdil pe-

diater, rodičov hendikepovaných
de do 18 rokov veku, respek ve
pri opatrovaní dospelých osôb zo
zariadení sociálnych služieb, ktoré
sú v čase koronakrízy rozhodnu m
príslušných úradov uzavreté – nič
sa nemení. Nárok na pandemické
OČR im pokračuje, ak naďalej trvá
potreba ich osobnej celodennej
starostlivos o dieťa/dospelú osobu. Zostáva im povinnosť zasielať
na konci mesiaca príslušnej pobočke Sociálnej poisťovne Čestné
vyhlásenie k žiados o ošetrovné s
vyznačením dní, za ktoré si uplatňujú nárok na pandemickú dávku.
Ako majú rodičia požiadať o ošetrovné?
- Rodič musí sám prejaviť záujem o priznanie ošetrovného.
Vyplní formulár žiados o dávku
ošetrovné – Žiadosť o ošetrovné
(nárok uplatnený počas krízovej
situácie). Odošle e-mailom alebo
prostredníctvom e-schránky, prípadne poštou do príslušnej pobočky – ak je zamestnanec, tak
na adresu pobočky podľa sídla
zamestnávateľa, tzn. do Brezna,
ak je SZČO alebo dobrovoľne po-

istená osoba, tak podľa miesta trvalého bydliska. Vyplnené žiados
o ošetrovné sa posielajú len pri
prvom uplatnení nároku, pokiaľ si
zamestnanec nárok na ošetrovné
počas koronakrízy už uplatnil, za
všetky ďalšie mesiace posiela len
vyplnené Čestné vyhlásenie, kde
presne uvedie, počas ktorých dní
dieťa ošetroval. Čestné vyhlásenie
je možné poslať aj za dva-tri mesiace naraz, dávka však môže byť
vyplatená až po doručení tohto
vyhlásenia. Ak chce teda zamestnanec dávku za príslušný mesiac,
treba vypĺňať a posielať tlačivo do
Sociálnej poisťovne priebežne po
mesiacoch.
Zamestnanec o tom, že žiada o
OČR, musí informovať svojho zamestnávateľa. Následne si Sociálna poisťovňa overí údaje a začne
konanie o dávke ošetrovného. Po
skončení konania Sociálna poisťovňa vydá rozhodnu e, ktoré
doručí žiadateľovi a vypla peniaze. V prípade dieťaťa, ktoré je vo
veku nedovŕšených 11 rokov (tzn.
maximálne 10 rokov plus 364 dní),
respek ve dieťaťa vo veku do 18.
roku (dieťa s dlhodobým nepriaz-

nivým zdravotným stavom), netreba kontaktovať pediatra, nárok na
ošetrovné pri uzatvorení predškolského, respek ve školského zariadenia vzniká automa cky. V prípade dieťaťa vo veku 11 a viac rokov,
do dovŕšenia 16. roku veku, ktoré
nie je mentálne alebo fyzicky spôsobilé samo sa o seba postarať,
potrebuje rodič potvrdenie lekára, pediatra, ktorý vystaví žiadosť
o ošetrovné a pošle ju do Sociálnej poisťovne. Sociálna poisťovňa
prizná dávku ošetrovné z dôvodu
starostlivos o dieťa všetkým rodičom de do dovŕšenia 11. roku
veku bez ohľadu na to, či navštevujú alebo nenavštevujú predškolské, školské zariadenie, bez potvrdenia lekára, t.j. aj tým rodičom,
ktorých dieťa nebolo umiestnené
v škôlke, ale starala sa oň opatrovateľka či starí rodičia. Nárok na
pandemické ošetrovné majú aj
ďalšie nemocensky poistené osoby, ak zabezpečujú starostlivosť o
potomka alebo predka, súrodenca, manžela, manželku v prípade,
ak zariadenie sociálnych služieb, v
ktorom sa takejto osobe poskytuje
sociálna starostlivosť ambulantnou či pobytovou formou, bolo
rozhodnu m príslušných orgánov
zavreté. Potvrdenie lekára v tomto
prípade nie je potrebné.

Gymnazisti si prebrali maturitné vysvedčenia, učni výučné listy

Ing. M. Pindiaková, Ing. M. Niklová a Ing. J. Pôbiš počas slávnostného aktu odovzdávania
výučných listov absolventom učebného odboru obrábač kovov.
Foto: I. Kardhordová

dokončenie zo strany 1

za účas rodičov, možno aj starých rodičov alebo priateľov. Žiaľ,
tohtoročná situácia je trochu iná,
ale verím, že aj takýto mini slávnostný ráz vám bude postačovať.“
Ing. Mária Niklová poďakovala
pedagógom, ktorí mali so žiakmi
trpezlivosť počas celého štúdia
a na záver popriala maturantom
všetko dobré do ďalšieho života,
správny výber škôl a profesií.
Čerstvým absolventom sa potom prihovorila aj riaditeľka školy
Ing. Miriam Pindiaková: „Dnes je
deň, na ktorý ste sa tak netrpezlivo tešili a ktorý ste túžobne oča-

kávali. Je to záver stredoškolského štúdia, posledný deň v strednej
škole. Stretávame sa po viac ako
dvoch mesiacoch. Mimoriadna
situácia,
ktorá nastala, nás
prinú la prijímať mimoriadne opatrenia a
klasická forma
vyučovania sa
zmenila na dištančnú, s ktorou
ste sa nie všetci na začiatku
úplne stotožnili a potrebovali ste
trochu usmerniť. Ale keďže sa tu
stretávame všetci, tak môžem

Úspešní absolven učebného odboru obrábač kovov.

Foto: I. Kardhordová

konštatovať, že ste to úspešne
zvládli, čo ma nesmierne teší.“ V
závere svojho príhovoru popriala
maturantom do ďalšieho života veľa šťas a a úspechov, či už
v študijnom, pracovnom alebo
osobnom živote.
Na základe študijných výsledkov boli administra vne vyhodnotené maturitné vysvedčenia,
ktoré si žiaci postupne prebrali.
Nasledovalo oceňovanie žiakov
za výborné študijné výsledky, mimoškolské ak vity v oblas športu alebo kultúry, ale aj za propagáciu školy.
V aktuálnom školskom roku sa
najlepšou žiačkou organizačnej
zložky Súkromného gymnázia ŽP
stala Timea Libičová, ktorá si prebrala z rúk obchodného riaditeľa
Ing. Vladimíra Sotáka ml. cenu od
ALO DIAMONDS.
Ďalším oceneným bol Mar n
Brečka za mimoriadnu ak vitu v
propagácii školy.
Získal stoeurový
šek od predsedu
predstavenstva a
generálneho riaditeľa Ing. Vladimíra Sotáka a darčekovú poukážku
do kníhkupectva
Panta Rhei.
Ocenenia získali
aj to žiaci: Timea Libičová za výborný prospech, Ema Jedličková
za reprezentáciu školy na olympiáde v anglickom jazyku a výborný prospech, Anežka Smarkoňová
za reprezentáciu školy na športových poduja ach, Viktória Kološtová za výborný prospech, Mar n
Pribylina za reprezentáciu školy
v informa ckých olympiádach a
súťažiach a Andrea Snopková za
reprezentáciu školy v kultúrnych,
školských a triednych akciách a
projektoch. Všetci ocenení dostali darčekové poukážky do kníhkupectva Panta Rhei.
Najlepšou triedou sa stala 4.G.
Získala 500-eurový šek, ktorý venoval predseda predstavenstva a
generálny riaditeľ Ing. Vladimír
Soták.
V závere slávnostného aktu
zaznelo aj symbolické posledné
zvonenie, ktoré rozozvučala Ti-

Najlepšia žiačka školy Timea Libičová dostala šperk od ALO DIAMONDS. Na fotograﬁi
spolu s Ing. V. Sotákom ml. a Ing. M. Pindiakovou.
Foto: I. Kardhordová

mea Libičová, ako najlepšia žiačka školy.
Dňa 2. júna sa v školskej klubovni ako poslední stretli absolven
organizačnej zložky Súkromnej
strednej odbornej školy hutníckej
ŽP, aby si prebrali výučné listy za
úspešne ukončenie trojročného
štúdia v učebnom odbore obrábač kovov.
Za prítomnos členky predstavenstva a personálnej riaditeľky
Ing. Márie Niklovej, riaditeľky
školy Ing. Miriam Pindiakovej a
triedneho učiteľa Ing. Juraja Pôbiša si výučné listy prevzalo 11
žiakov. Väčšina z nich má záujem

pracovať vo svojej materskej spoločnos . Hoci je aktuálna situácia
v tomto roku trochu komplikovanejšia, vedenie Železiarní Podbrezová garantuje všetkým absolventom prácu vo fabrike.
Nasledovalo oceňovanie žiakov, kde boli odmenení Patrik
Dekrét za veľmi dobrý prospech
a vzorný prístup k štúdiu a René
Hützenpichler za výborný prospech.
V závere slávnostného aktu
absolventom takisto zaznelo posledné zvonenie, ktoré akoby
symbolizovalo, že kde sa niečo
končí, tam niečo nové začína.

Najlepšia trieda 4.G pred budovou školy so svojím učiteľom Mgr. A. Jirmerom objek vom I. Kardhordovej
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Obnova vozového parku cestných vozidiel a mechanizmov
Ing. Peter Krajan
vedúci prevádzkarne doprava

V prevádzkarni doprava bol posledný májový týždeň v znamení
obnovy vozového parku cestných
vozidiel a mechanizmov. Táto obnova spočívala v dodaní nového
obkročného vozidla a ukončenia
generálnej opravy autožeriavu.
Železiarne Podbrezová prevádzkujú momentálne tri obkročné
vozidlá Typu HYSTER M 600A, od
amerického výrobcu Great Lakes
Power Service Company. Vozidlá
boli dodané postupne v rokoch
1998, 2008 a 2016, ako náhrada
ešte predchádzajúcich vozidiel
VALMET, ktorých výroba sa skončila v 80-tych rokoch.
Tieto vozidlá sú v podmienkach
ŽP a.s. používané na prepravu paliet so zväzkami rúr rôznej dĺžky

medzi jednotlivými prevádzkarňami a pracoviskami v novom závode.
Výhodou konštrukcie tohto vozidla
je preprava pripravených paliet
s hmotnosťou nákladu až 27 000
kg a hlavne jeho samoobslužnosť,
t.j. uchopenie a skladanie nákladu
na určené miesto bez prítomnos
a potreby ďalších zamestnancov.
Charakterom sú to aj strategické manipulátory, ktoré nevieme
nahradiť iným typom vozidla. V
poslednom období sa americké
vozidlá HYSTER vyznačujú značnou
mierou opotrebenia a poruchovos . Pri riešení porúch nás trápi
nedostupnosť náhradných dielcov
a ak sú ešte dostupné, ich ﬁnančná a časová náročnosť obstarania,
vzhľadom na vzdialenosť do USA.
Z tohto dôvodu sme prehodno li tento typ vozidla a zamerali sa
spolu s odborom technického a

Nové vozidlo CombiLi

Recertifikačný audit podľa
ISO 9001:2015 a dozorový
audit podľa IATF 16949:2016
Ing. Iveta Dančová
špecialista systému manažérstva kvality

Prvý júnový týždeň, v dňoch 2.
– 5. júna, sa uskutočnil v našej
spoločnos recer ﬁkačný audit
podľa normy ISO 9001:2015 a
dozorový audit podľa normy IATF
16949:2016, ktorý bol vykonaný
cer ﬁkačnou spoločnosťou SGS
Slovakia spol. s.r.o., v zastúpení
audítormi Ing. Michalom Jančokom a Ing. Jozefom Ažaltovičom.
Auditom bol preverovaný súlad
našich procesov a činnos s uvedenými normami.
Audity systémov manažérstva
kvality sú nástrojom, ktorý slúži
pre organizáciu a jej zainteresované strany, ako potvrdenie, že
spĺňa požiadavky na ňu kladené.
Cieľom je získať istotu, že preskúmaný systém manažérstva kvality
zodpovedá požiadavkám zákazníka (externého aj interného), ako aj
požiadavkám relevantných predpisov a zákonov.
Vedúceho audítora Ing. Michala
Jančoka sme sa opýtali:
Ako by ste mohli prezentovať
vaše postrehy počas auditovania
v ŽP a.s.?
- Do vašej spoločnos chodím
už niekoľko rokov. V tomto cer ﬁkačnom cykle sme sa zameriavali
na riadenie rizík, čo bola nová požiadavka normy ISO 9001 a aj IATF
16949. Túto tému ste aj v minulos mali dobre podchytenú a tak
nebol zásadný problém preukázať
zhodu v tejto oblas .

Vo ﬁrmách, kde sú zavedené
eto dva štandardy, vzniká niekedy problém, že sa objavuje určitá
dvojkoľajnosť. Požiadavky IATF
16949 sú predsa len o poznanie
náročnejšie ako požiadavky ISO
9001. Vy sa snažíte všetky procesy hodno ť tými prísnejšími
kritériami a to je dobrý smer. Má
to pozi vny efekt na vyváženosť
procesov. Tá pomyselná reťaz a jej
ohnivká, reprezentovaná vašimi
procesmi, sú takto rovnako pevné
a schopné odolať aj prípadnej záťaži.
Čo vás najviac zaujalo?
- Na vašej spoločnos je pozoruhodné, ako dbá na vzťahy s
verejnosťou a ako pôsobí v regióne. Nová požiadavka noriem o
spoločenskej zodpovednos bola
takto u vás splnená dávno predtým, ako sa v nich objavila. Vaše
ak vity v oblas kultúry a športu,
podpory zdravotníctva či školstva,
sú príkladné. Mali by slúžiť ako inšpirácia pre ostatných zamestnávateľov, ktorí pôsobia v regiónoch
Slovenska a ich prítomnosť vo verejnom živote nie je takmer vôbec
cí ť.
Myslím, že sa riadite doslova
pravidlom, že najlepší zamestnanec je spokojný zamestnanec.
Jeho spokojnosť je ovplyvňovaná
nielen vo vnútri ﬁrmy, ale aj za jej
bránami. Veď všetci žijú v jednom
regióne a keď sa darí ﬁrme, darí sa
aj regiónu. Držím vám v tejto oblas palce a dávam vás za príklad
aj v iných ﬁrmách.

inves čného rozvoja na hľadanie
potenciálneho dodávateľa v rámci
Európy.
Nakoniec sa to podarilo a spoločnosť LOG systems s.r.o. z Mostu pri
Bra slave, ktorá je obchodným zástupcom výrobcu Írskej spoločnosCombiLi , sídliacej v meste Monaghan, sme dostali informáciu, že
by vozidlo vedeli vyrobiť podľa požiadaviek ŽP a.s. Všetkému predchádzala naša návšteva v Írsku v
spoločnos CombiLi v marci roku
2019, kde nám bolo predstavené
podobné rozmerovo trochu iné vozidlo. Boli sme milo prekvapení novým moderným závodom na výrobu vysokozdvižných vozíkov, ale aj
veľkých manipulátorov na prepravu lodných kontajnerov. Po tejto
návšteve sme mohli skonštatovať,
že spoločnosť CombiLi je schopná vozidlo vyrobiť v požadovaných
rozmeroch a kvalite.
Pristúpili sme teda k špeciﬁkácii vozidla a k jeho objednaniu.
Írskym konštruktérom sme zadali
všetky možné požiadavky podľa
skúsenos z prevádzky, ktoré sme
vedeli a vozidlo bolo navrhnuté a
zostrojené tzv. na mieru pre ŽP a.s.
Vzhľadom na opatrenia s Covid-19
prebehla predprebierka vozidla
formou videokonferencie a potom už nič nebránilo tomu, aby sa
vozidlo rozobralo a prepravilo do
Podbrezovej.
Po príchode do ŽP a.s. bolo vozidlo znovu zmontované a momentálne prebieha jeho oživovanie a
odovzdanie. Potom bude nasledovať oboznamovanie sa s návodom
na obsluhu a údržbu a zaškoľovanie obsluhy. Nové vozidlo má
označenie CombiLi SC 4 whell
XL, hnací agregát je motor Deutz
3.6 TCD EURO 4, vozidlo má hydrosta cký pohon, nosnosť 30 000

Žeriav TATRA T815 AD28 po generálnej oprave

kg, štyri kolesá riadené, z toho dve
kolesá hnané a brzdené. Kabína je
vybavená klima záciou, vozidlo
má LED osvetlenie pre cestnú premávku a pre zvýšenie bezpečnos
cúvací alarm a kamerový systém
pre viditeľnosť dozadu a pod kabínu na sledovanie hydraulických
klieš n na uchopenie palety.
Okrem tejto inves cie sme v
tomto roku pokračovali, v súlade
s plánom generálnej opravy, aj
s opravou vozidiel a tento rok to
bol autožeriav na podvozku TATRA
T 815 AD 28 ev. č: BR 027 AR. Ide
o autožeriav rok výroby 1983, ktorý používame pri rôznych prácach
a inves čných akciách s potrebou
žeriavovej techniky. Generálna
oprava bola vykonaná v spoločnos SPAREX Slovakia s.r.o. Bánovce nad Bebravou. Okrem opravy hlavných čas podvozku auta
bola v žeriavovej nadstavbe dosadená nová kabína obsluhy s náh-

radou starého zariadenia METRA
za nové elektronické zariadenie
na sledovanie náklonu a vysunua ramena s meraním hmotnos
dvíhaného bremena a upozornením a blokovaním, vzhľadom na
možné preťaženie žeriava. Takto
sa nám podarilo zlepšiť ergonometriu práce žeriavnikov a zvýšiť
bezpečnosť a spoľahlivosť autožeriavu.
Pevne verím, že obidve vozidlá budú v ostrej prevádzke dobre
fungovať a že naši vodiči si budú
vážiť ﬁnančné prostriedky vynaložené na ich obnovu a opravu, čo
preukážu vzornou obsluhou a starostlivosťou o prevádzkovú údržbu. Na záver sa chcem poďakovať
za súčinnosť a odborný prístup zo
strany zamestnancov odboru technického a inves čného rozvoja,
s ktorými sme spolupracovali pri
zaobstaraní nového obkročného
vozidla CombiLi .

Súťaž medzi zmenami v prevádzkarni energetika

Súťaž v roku 2019 bola vyrovnaná,
víťazom sa stala zmena „A“
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 a
zabezpečenia kvality. Kritéria 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 energe ke
nás informoval Milan Medveď,
vedúci strediska v starom závode, pracoviská – vodné elektrárne (hydrocentrála Jasenie,
hydrocentrála Dubová, hydrocentrála Piesok, malá vodná elektráreň Predajná a prislúchajúce vtokové zariadenia – hate), vstupná
rozvodňa starý závod, rozvodňa
ZPO, EOP, údržba plynových ko-

tolní, údržba energe ckých rozvodov technických plynov, čerpacia a ﬁltračná stanica, čerpacia
stanica oteplených vôd, rozvody
pitnej a úžitkovej vody.
Ako pokračovala súťaž medzi zmenami v
roku 2019?
- Súťaž medzi zmenami
pokračovala
aj v minulom roku v
nezmennej
forme.
Zapojení sú do nej zamestnanci elektrární
Piesok, Jasenie, Dubová, malej vodnej
elektrárne Predajná,
vtokové zariadenia –
hate a údržby rozvodu
technických plynov.
Kritériá súťaže sú rovnaké ako
každý rok alebo pribudli v minulom roku nové hodno ace prvky?
- Tak, ako po minulé roky, aj v
roku 2019 ostali kritériá nezmenené.
Vo vodných elektrárňach sú
kritériá zamerané na dosahovanie maximálnej výroby elektrickej
energie, to znamená využi e maximálneho množstva prietočnej
vody a minimalizovanie poklesu
výroby z dôvodu prestojov, kritériá zohľadňujúce pracovnú úrazovosť a poriadok na pracovisku.
Pre pracovisko údržby technických plynov sú kritériá zamerané
na dodržiavanie predpísaného

denného maximálneho množstva
zemného plynu a dodržiavanie
tolerancie využi a acetylénových
zväzkov, kritériá zohľadňujúce
pracovnú úrazovosť a poriadok na
pracovisku.
Čo najviac ovplyvňovalo priebeh
súťaže?
- Medzi zamestnancami údržby technických plynov má na výsledné hodnotenie najväčší vplyv
kritérium dodržiavanie tolerancie
využi a kapacity acetylénových
zväzkov.
Medzi zamestnancami elektrární a vtokových zariadení – ha sú
to kritériá zamerané na dosahovanie maximálnej výroby elektrickej
energie, ktorá je ovplyvňovaná výdatnosťou vodných tokov a technickým stavom technologického
zariadenia vodných elektrární.
Predstavíte nám víťazný kolek v
za rok 2019?
- Víťazom súťaže medzi zmenami za rok 2019 bola zmena „A“,
ktorú vedie zmenový majster Erik
Krajči.
Čo postavilo víťaznú zmenu do
popredia pred ostatné kolek vy?
- Súťaž medzi zmenami bola
v roku 2019 vcelku vyrovnaná,
rozdiely medzi zmenami boli minimálne. Poďakovanie za dobre
odvedenú prácu patrí aj ostatným
zmenám strediska prevádzkarne
energe ka starý závod.
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„Štúdium mi dalo veľa skúseností, ale aj
príležitostí, ako bol napríklad Erasmus“
T. Kubej
noviny@zelpo.sk

Koncom mája ukončilo štúdium
v Súkromnej spojenej škole ŽP
44 žiakov organizačnej zložky Súkromného gymnázia ŽP. Klasické
maturity boli tento rok nielen u
nás, ale aj vo všetkých stredných
školách na Slovensku, vykonávané administra vnym spôsobom,
podľa nariadenia Ministerstva
školstva SR.
Čerstvých absolventov sme sa
opýtali, čo im dalo štúdium a štyri roky v našej škole, či by si opäť
vybrali odbor, ktorý vyštudovali a
aké sú ich plány do najbližšej budúcnos :
Matej KUBAŠKO, odbor informaka
- V prvom rade mi štúdium dalo
veľa skúsenos a mnoho kamarátov. Určite by som si vybral opäť
túto školu, no možno iný odbor –
skôr šport. Ale neľutujem ani to,
že som šiel na informa ku.
Idem na vysokú školu, pravdepodobne študovať učiteľstvo

Matej KUBAŠKO

telesnej výchovy. Už som podmienečne prijatý na dve vysoké
školy – Univerzitu Mateja Bela v
Banskej Bystrici a Prešovskú univerzitu v Prešove. V Banskej Bystrici mám telesnú výchovu kombinovanú s geograﬁou a v Prešove s
občianskou náukou. Za aľ som sa
hlásil len na eto dve školy a uvidím, či si dám prihlášku aj do Košíc na bezpečnostný manažment.
Rozhodnem sa podľa toho, či tam
budú skúšky alebo nie.

je to taká vec, ktorú sa viem učiť
aj sám, čiže školu na to nepotrebujem. Takže som rád, že som si
vybral toto gymnázium a odbor
informa ka.
Po škole chcem ísť študovať ďalej, konkrétne marke ng, čo ma
celkom baví a chcel by som sa
tomu venovať aj v budúcnos . Zaaľ mám vybratú školu len v Trnave, odbor marke ng je na Fakulte
masmediálnej komunikácie Univerzity sv. Cyrila a Metoda.

Mar n BREČKA, odbor informaka
- Škola mi dala výbornú prípravu na vysokú školu, ktorú teraz
potrebujem. Dala mi aj veľa skúsenos , hlavne čo sa týka informa ky. Rovnako som zis l, že to
nie je celkom môj smer a dala mi
priestor tvoriť, čo sa týka vizuálnej
stránky – napríklad umožnili mi
robiť billboardy, čo mi dalo veľa
skúsenos .
Určite by som si túto školu vybral opäť. Posledné roky som síce
rozmýšľal, že by som šiel študovať graﬁku, keďže ma to baví, ale

Viktória KOLOŠTOVÁ, odbor informa ka
- Štúdium mi dalo veľa skúsenos , ale aj príležitos , ako bol
napríklad Erasmus. Ale aj zistenie,
že škola nemusí byť len miesto,
kde chodíte so stresom, ale že
štúdium sa dá naozaj užiť, k čomu
nepochybne prispeli aj naši skvelí učitelia. Vybrala by som si túto
školu opäť, ale asi by som šla skôr
na anglič nu ako na informa ku,
lebo počas štúdia som zis la, že to
nie je celkom odbor pre mňa.
Najbližšie plány sú pokračovať v
štúdiu na vysokej škole. Som prija-

Mar n BREČKA

Viktória KOLOŠTOVÁ

tá na právo do Trnavy, kde pravdepodobne aj pôjdem. Dávala som
si prihlášku ešte na masmediálnu
komunikáciu ež do Trnavy, tam
som takisto prijatá, ale viac ma asi
láka právo.
Alexandra STRENITZEROVÁ, odbor informa ka
- Tak, ako vravela aj Vika, hlavne
veľa skúsenos a príležitos . Učitelia tu boli perfektní, učenie bolo
často aj formou zábavy a hlavne
sme sa naučili toho viac než kdekoľvek inde. Keby som si znovu
vyberala, tak gymnázium áno, ale
možno by som uvažovala druhýkrát nad anglič nou. Ale som spokojná aj s informa kou.
Plánovala som ísť študovať medicínu alebo niečo podobné, ale
nakoniec som sa vybrala na fyzioterapiu, ak ma teda príjmu. Dala
som si prihlášku do Prešova. Prijímacie pohovory zrušili, takže je
to iba na základe stredoškolských
výsledkov.
Matúš ONČÁK, odbor šport
- Stretol som tu hlavne veľa ka-

Alexandra STRENITZEROVÁ

Matúš ONČÁK

mošov a dosť som sa naučil ohľadom športu. To sú asi dve základné veci, ktoré mi dalo štúdium a
štyri roky v tejto škole. Keby som
sa mal rozhodovať odznovu, opäť
by som si vybral túto školu. Je to
skvelá škola a boli tu výborní učitelia.
Chcel by som ísť na vysokú školu, na policajnú akadémiu do Braslavy a chcel by som pokračovať
aj vo futbale, ak to bude možné.
Tomáš GECELOVSKÝ, odbor šport
- Naučil som sa veľa ohľadom
športu, prišiel som sem hlavne
kvôli futbalu, ale už som skončil.
Pravdepodobne by som si opäť
vybral túto školu, keďže štúdium
je spojené aj s futbalom, je to aj
gymnázium a do budúcnos je
dobré, ak má človek dobrý základ
zo školy. Svoje rozhodnu e študovať práve tu určite neľutujem.
Ešte som sa deﬁni vne nerozhodol, viem že už nemám toľko času,
ale chcel by som ísť na policajnú
akadémiu do Bra slavy alebo do
Košíc. Dával som si už prihlášky,
podmienky prija a pozostávajú zo
psychotestu, fyzického testu a vedomostného testu.

Tomáš GECELOVSKÝ

Ponuka pre zamestnancov ŽP a.s. a dcérskych spoločností
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Zo sveta ocele
Zdroj: mesačník Ocelářska unie č. 4, 2020
Svetová produkcia ocele sa v apríli znížila o trinásť percent
Svetová výroba surovej ocele dosiahla v apríli 2020 podľa predbežných
výsledkov 137,1 miliónov ton a medziročne tak poklesla o trinásť percent.
Zníženie výroby zaznamenali prak cky všetky štáty sveta s výnimkou
Číny, ktorá v apríli vyrobila 85 miliónov ton surovej ocele, čo je v porovnaní s aprílom roku 2019 zvýšenie výroby o 0,2 percenta. Naopak, najväčšie zníženie produkcie zaznamenala India. Zníženie výroby tu medziročne dosiahlo 65,2 percenta (3,1 milióna ton). Veľké zníženie produkcie
si pripísali aj štáty v Európe či v Severnej a Južnej Amerike. Výroba v
Európskej únii dosiahla 10,7 miliónov ton, čo predstavuje medziročný
pokles o 22,9 percenta. Ešte väčší prepad zaznamenala Ukrajina a Turecko (-30,9 percenta, respek ve -26,3 percenta). V Severnej Amerike
poklesla výroba o 28,3 percenta (v USA o 32,5 percenta, na 5 miliónov
ton), pričom v Južnej Amerike dokonca o 42,8 percenta.
Začatie antidumpingového konania za tepla valcovanej ocele
v Turecku
Európska komisia 14. mája 2020 formálne začala an dumpingové konanie pro dovozu za tepla valcovaných plechov z Turecka.
Stalo sa tak na základe formálnej sťažnos zo strany Euroferu, podanej
v marci. Európska komisia už vybrala vzorku výrobcov v EÚ (Nemecko,
Francúzsko). Kritériom pre výber vzoriek bol objem výroby a predaja podobných výrobkov EÚ v relevantnom období v roku 2019.

Právny odbor – referát organizácie
a vnútornej legislatívy

INFORMUJE
Ing. Soňa Roštárová

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

Železiarne v období
druhej svetovej vojny
Z historických podkladov Ing. J. Starkeho
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 je 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. Držíme vám prsty. Potešíte nás, ak prispejete zaujímavými námetmi a pmi súvisiacimi
s našou históriou k spestreniu
obsahu novín.
Štátne železiarne v Podbrezovej,
ktoré boli za dvadsaťročného trvania ČSR riadené Ministerstvom
verejných prác v Prahe, boli pre
nezáujem riešiť ich hospodársku situáciu v podstate sociálnou
ustanovizňou na zmiernenie nezamestnanos . Železiarne pre ČSR
nepredstavovali žiaden hospodársky prínos, ale svojou činnosťou
trvale vykazovali straty a zvyšovali

Podbrezová, časť Kolkáreň, postavená počas vojny.

ﬁnančný kapitál dravo vrhol na
priemysel, ktorý sa nachádzal na
obsadenom území. Koncern Hermann Göring Werke sa zmocňoval
ťažkého priemyslu Československa a okrem iných podnikov aj
Zbrojovky. Tým sa do jeho područia postupne dostala aj Podbrezová.
Predstavitelia Slovenského štátu
už 23. marca 1939 uzavreli dohodu s Nemeckom, ktorá umožňovala prenikanie nemeckého kapitálu

Vnútorná legisla va sa dotýka všetkých oblas činnos Železiarní
Podbrezová a.s. a je záväzná pre zamestnancov, ktorí v zmysle jej ustanovení vykonávajú jednotlivé činnos . Preto je nevyhnutné, aby bola
vždy platná a aktuálna.
Zoznam platnej riadiacej dokumentácie je vydaný ako dokument
D-05/2020 Vestník – Individuálne riadiace akty, informačné akty a organizačné normy. Zároveň je zverejnený v elektronickej forme na nižšie uvedenej adrese.
V tejto rubrike právny odbor – referát organizácie a vnútornej legisla vy informuje o riadiacej dokumentácii vydanej v predchádzajúcom
mesiaci. V máji boli zverejnené:

Organizačné normy
Smernica S-006/2019
revízia 3, zmena I

Činnosť odboru personalis ky a miezd

Smernica S-271/2018
revízia 4, zmena II

Organizačné normy, individuálne riadiace a informačné akty

Smernica S-326/2018
revízia 6, zmena I

Systém spolupráce so strednými a vysokými školami pri zabezpečovaní odbornej praxe, záverečných prác študentov a získavaní absolventov

Smernica S-384/2018
revízia 9, zmena I

Vznik, zmeny a skončenie pracovného
pomeru

Smernica S-390/2020
revízia 3, zmena 0

Vyplácanie miezd zamestnancom ŽP
a.s.

Smernica S-497/2020
revízia 1, zmena 0

Ochrana elektrických strojov a rozvodných zariadení

Individuálne riadiace akty predsedu Predstavenstva ŽP a.s.
Rozhodnu e č. 10/2020

Menovanie projektového mu pre projekt „IS Katalóg rizík“

Individuálne riadiace akty generálneho riaditeľa ŽP a.s.
Rozhodnu e č. 12/2020

Menovanie
služby

mu pracovnej zdravotnej

Rozhodnu e č. 13/2020

Menovanie ústrednej inventarizačnej
komisie

Rozhodnu e č. 14/2020

Menovanie rady požiarnej prevencie Železiarní Podbrezová a.s.

Vydané boli ež Rozhodnu a č. 15/2020, č. 16/2020 a č. 17/2020
upravujúce pracovný režim v ŽP a.s. do 7. júna 2020
Všetky organizačné normy, individuálne riadiace akty a informačné
akty sú v elektronickej forme, v platnom úplnom znení, zverejnené a
všetkým zamestnancom dostupné na Intranete, v čas Dokumenty –
úsek generálneho riaditeľa – prehľad vnútropodnikových noriem na
adrese:
h p://dbmis/informa ka/VPN/Index.htm

Robotnícky internát zvaný Walter, v súčasnos bytový dom Podbrezovan. S jeho výstavbou sa začalo v roku 1941 a keďže to bola jedna z prvých budov sídliska, do základov bol
zabudovaný základný kameň jeho výstavby. Tým sa začala následne nová etapa osídľovania vtedajšej osady Podbrezová.
Foto: archív redakcie

štátu zadĺženosť. Situácia v železiarňach sa postupne zhoršila natoľko, že sa oﬁciálne uvažovalo aj
o ich likvidácii.
Hospodárska kríza, zhoršujúce
sa medzinárodné vzťahy, ako aj
prípravy ČSR na prípadný vojnový
konﬂikt s Nemeckom spôsobili, že
sa v ČSR urýchlene budoval vojenský priemysel. Československá
Zbrojovka a.s. Brno, ako jeden z
rozhodujúcich podnikov na výrobu
zbraní, chcela vo svojom podniku
zaviesť aj vlastnú výrobu ušľachlých ocelí a prejavila záujem o
získanie železiarní v Podbrezovej.
Keďže vláda ČSR, ako aj príslušné
výbory Národného zhromaždenia
súhlasili s vytvorením novej akciovej spoločnos so 49-percentným podielom štátu.
Dňa 27. septembra 1938 Československá zbrojovka, a.s. Brno,
získala 51-percentný podiel akcií
podbrezovských železiarní. V novovytvorenej spoločnos s názvom PODBREZOVÁ, banská a hutná a.s. PRAHA, bola vymenovaná
správna rada, v ktorej boli zastúpení obaja majitelia.
Po 15. marci 1939 sa nemecký

na Slovensko. Na základe zmluvy
z 30. januára 1940 o využi vojensko-hospodárskych podnikov
na Slovensku, odovzdal Slovenský
štát Nemecku 25 závodov na výrobu zbraní a streliva zadarmo. Postupne prešlo celkovo 80 percent
priemyslu na Slovensku do rúk nemeckého kapitálu.
Už 24. júla 1940 došlo k rozhodnu u predať Podbrezovú aj
s Tisovcom, Pieskom, Hroncom,

Foto: archív redakcie

Železorudnými baňami, elektrolýzou v Banskej Bystrici a ďalšími
objektmi. Podbrezovské železiarne boli predané ﬁrme Reichswerke Ak engesellscha für Waﬀen
Maschinenbau Hermann Göring,
so sídlom v Berlíne, len za 70 miliónov korún, na desaťročné splátky
bezúročne, aj s „kutacím“ (banským) právom takmer na celom
území Slovenska, s platnosťou od
1. januára 1941.
Dňa 9. júla 1941 sa v hoteli Carlton v Bra slave uskutočnilo valné
zhromaždenie novej účas nnej
spoločnos , ktorá neskôr niesla slovenský názov – Železiarne
Podbrezová, úč. spol., a nemecký
názov – Eisenwerke Podbrezova
A.G., so sídlom v Bra slave.
V roku 1942 bola v zlievarni
Podbrezová postavená trojtonová elektrická pec, v oceliarni už
mali tri 35-tonové a dve 25-tonové mar nské pece. Na šrotovisku
bola postavená žeriavová dráha
s pia mi magnetovými žeriavmi,
začali s výstavbou novej generátorovej stanice plynu, ktorá si vyžiadala posun štátnej cesty a jej
opevnenie oporným múrom (v
roku 1944). Vo valcovni pracovali
na hrubej strednej tra , bolo tam
Lauthovo trio, stará jemná a nová
jemná prevádzka. Valcovali hrubé
plechy, široké železo, proﬁlovú a
betonársku oceľ – roxor. V Hronci bola obmedzená a v roku 1942
úplne zastavená výroba smaltovaného liateho riadu, plechového
riadu a sporákov. Výrobný program bol nahradený výrobou súčiastok na tanky a delá.
Počas druhej svetovej vojny sa
začala výstavba sídliska Kolkáreň,
vrátane internátov a Kiosku. Robotníci naďalej bývali v šalandách
a v dvoch internátoch. Pripravovali výstavbu 126 rodinných bytov,
troch internátov a jednej slobodárne. Nie všetko bolo zrealizované.

Kupón č. 12
Súťažná otázka č. 12:
Koľko percentný podiel podbrezovských
železiarní získala v roku 1938 Československá zbrojovka Brno?
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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Predaj eurobankovky bol úspešný
Mgr. Vladimír Homola
kastelán hradu Ľupča

Pred rokom sme sa spolu s obcou Slovenská Ľupča rozhodli,
že k 770. výročiu prvej písomnej
zmienky o lokalite Ľupča pripravíme niečo výnimočné, niečo čo
pripomenie výročie a zároveň
bude propagovať dominantu
obce – hrad Ľupča. Rozhodli sme
sa pre eurosuvenírovú bankovku
s 0 € hodnotou, ktorá predstavuje
obrovský zberateľský fenomén.
Predaj bol naplánovaný na 30.
mája 2020, v čase, kedy mal byť
organizovaný Turíčny jarmok. Aj
napriek zrušeniu tohto obľúbeného remeselného poduja a bol
predaj bankovky realizovaný pre
všetkých zberateľov, nadšencov či
obyvateľov priamo na hrade, ale
aj v obecnej knižnici.

Suvenírová bankovka je vyrobená zo stopercentného bavlneného
papiera, používaného pri výrobe
skutočných eurobankoviek, obsahuje niektoré ochranné prvky,
ako pravé eurobankovky, a zároveň je zabezpečená proti prípadnému zneužitiu v automatoch
prijímajúcich bankovky. Každý
kus bankovky je unikát, pretože
suvenírové bankovky sú označené rokom vydania a poradovým
číslom série.
Bankovky sú vyrábané v limitovaných nákladoch, čo časom
zvyšuje ich hodnotu medzi zberateľmi, aj napriek tomu, že sa
nedajú používať ako pla dlo. Ide
o koncept, ktorý v roku 2015 vytvoril Richard Faille v spolupráci
s Národnou bankou Francúzska a
s povolením Európskej centrálnej
banky. Od roku 2015 sa bleskovo

Záujem o kúpu bankovky s mo vom hradu Ľupča bol mimoriadny. Svedčí o tom aj fakt,
že prví záujemcovia prichádzali už päť dní pred spustením predaja.
Foto: TV Hronka

rozšíril do krajín ako je Nemecko,
Rakúsko, Španielsko, Portugalsko,
atď. Slovensko sa pripojilo ku konceptu v roku 2018. Ako prvá bola
na Slovensku vydaná bankovka s
mo vom múzea SNP a tanku LT
vz. 38, pri príležitos víťazstva
nad fašizmom. Hodnota bankovky
za dva roky vzrástla 50-násobne a
na akciách eurobankoviek sa vyskytuje len sporadicky.
Podobný ošiaľ prepukol aj na
hrade Ľupča, kde prví záujemcovia o kúpu bankovky prichádzali
už päť dní pred predajom. Pred
hradom si postavili svoje stany a
vytvorili provizórny zoznam, aby
bolo garantované poradie pri
spustení predaja. Aj napriek značným hygienickým opatreniam
predaj prebiehal bez komplikácií
a špeciálne výročné bankovky boli
vypredané za niekoľko hodín.
Celkovo bolo na hrade Ľupča predaných 2 639 a v obecnej
knižnici 2 464 kusov z celkovej
emisie 10 000 kusov. Na žiadnom
inom mieste na Slovensku tento
rok nebol predaný taký vysoký
počet bankoviek.
Z marke ngového pohľadu je
dôležitá rekordná denná tržba, ale
aj záujem o predaj bankovky s movom hradu Ľupča, sprevádzaný
článkami a reportážami regionálnych médií. Pevne veríme, že si s
bankovkou HRADU ĽUPČA mnoho
ľudí odnieslo a odnesie (predaj
stále prebieha) nezabudnuteľné
spomienky, originálny suvenír,
dobrý dojem z návštevy hradu a
opäť sa k nám vrá a.

Posilňujme si imunitu
Z podkladov z internetu spracovala
O. Kleinová

Prichádzajú teplejšie dni a epidemiologické opatrenia sa postupne uvoľňujú. Podľa MUDr.
Kataríny Bergendiovej, PhDr.,
klinickej imunologičky a alergologičky, je vhodné v súčasnos
dočasne znížiť frekvenciu aj intenzitu tréningov na udržiavanie
kondície. Potrebné je dodržiavať
všetky opatrenia v súvislos s aktuálnou bezpečnostnou hrozbou.
Imunitný systém a obranyschopnosť pro vírusom a baktériám
ovplyvňujú rôzne faktory vrátane
fyzickej ak vity.
Rekreačný šport alebo primerané krátkodobé telesné cvičenie tri
– štyrikrát do týždňa v trvaní 15 až
60 minút pri 40 až 60-percentnej
intenzite maximálnej spotreby kyslíka, prípadne tepovej frekvencie,
má na imunitný systém s mulačné
účinky, prípadne jeho ak vity výraznejšie neovplyvňuje. Naopak,
dlhotrvajúci a intenzívny tréning,
viac ako päťkrát týždenne pri viac
ako 80 percentnej spotrebe kyslíka
či tepovej frekvencie, bez nedostatočnej regenerácie, môže oslabiť
imunitu a spôsobiť zníženú obranyschopnosť jedinca.
Existuje mnoho faktorov ovplyvňujúcich imunitný systém a veľmi
významným je duševná rovnováha.
Z vitamínov je najdôležitejší
dostatočný prísun železa, selénu,
zinku, vitamínov C a D. Selén je
nenahraditeľný prvok pre udržanie
normálneho oxidačno – redukčného stavu každej bunky a tým aj pre
funkciu normálneho imunitného
systému. V ľudskom tele je veľmi
komplexné pôsobenie vitamínu D.
Ovplyvňuje metabolizmus vápnika
a fosforu, podporuje vstrebávanie
vápnika z čreva a spolu s hormó-

nom priš tnych teliesok aj rezorpciu kos . Posilňuje imunitný systém a ak vuje vrodenú imunitu.
Vitamín C má svoju úlohu nielen
v prevencii mnohých ochorení, ale
má aj významný terapeu cký potenciál, hlavne vďaka schopnos
pôsobiť pro oxidačnému stresu,
ktorý sa podieľa na vzniku mnohých ochorení charakterizovaných
chronickým zápalom.
Pohyb je nevyhnutný
Nedostatkom pohybu je pos hnutých zhruba 70 percent svetovej populácie. Pritom je známe,
že nedostatok pohybu pre človeka
predstavuje rovnaké riziko ako vysoký krvný tlak, krvné tuky a obezita. Dokonca aj ľudia bez nadváhy
si zvyšujú nedostatkom pohybu
riziko kardiovaskulárnych chorôb
dvojnásobne.
Pre ľudí fyzicky neak vnych sa
uvádza ako nevyhnutné minimum
30 minút pohybu denne, 3,5 hodiny týždenne. Aj kratšia fyzická ak vita je pre človeka prospešná. Bolo
dokázané, že rýchla chôdza hodinu
a pol týždenne alebo plávanie trištvrte hodiny týždenne, znížili riziko srdcových príhod o 90 percent.
Pre de je odporúčané minimum
pohybovej ak vity na hodinu denne.
Odporúčané športy
Plávanie – lepšia výdrž srdca, kapacita pľúc a posilnenie svalov spolu
s udržaním zdravej hmotnos .
Tenis – je jedným z najlepších spaľovačov tukov. Vďaka nemu si vybudujete veľkú silu.
Veslovanie – bezpečné chudnu e
aj posilňovanie, buď na trenažéri
alebo v prírode.
Squash – rozvíja koordináciu očí a
rúk.

Populárnym športom pre rodiny je turiska.
Foto: O. Kleinová

Ilustračné foto: shu erstock.com

Ako sa stravovať
v horúčavách?
M. Tolnayová
RÚVZ B. Bystrica

Blížiace sa leto prináša so sebou
aj nebezpečenstvo rozličných potravinových (alimentárnych) nákaz. Aj preto je podľa odborníkov
veľmi dôležité, ako teraz uchovávame či upravujeme pokrmy.
Ak ich skladujeme pri nesprávnej (vyššej) teplote, dochádza v
nich k množeniu mikroorganizmov, kazeniu a v prípade, že sa v
nich nachádzajú choroboplodné
mikroorganizmy, je aj vysoké riziko vzniku alimentárnych ochorení.
„Každá potravina má určené
ideálne podmienky skladovania,
ide najmä o teplotu a vlhkosť vzduchu. Je ich nutné dodržiavať v každom ročnom období, nielen v lete,
aj keď vtedy sú podmienky uchovávania potravín najzložitejšie.
Preto je v súčasnos i v blížiacich
sa teplých letných dňoch dôležité
nenakupovať väčšie množstvo potravín a pri príprave pokrmov dbať
na ich čerstvosť. Pokrm, pripravený z čerstvých potravín, je nielen
zdravší, ale aj chutnejší,“ zdôrazňuje MUDr. Sedliačiková.
Leto prináša so sebou aj dostatok zeleniny a ovocia. Z hľadiska
ozdravenia výživy je to veľmi vítané. Horšie je ale to, že často sa
konzumuje bez dostatočného a
dôkladného umy a. Napríklad aj
taký melón môže byť rizikový. Naj-

mä keď de oblizujú sladkú šťavu
z rúk a do zažívacieho traktu sa
dostanú aj baktérie zo špinavého
povrchu melóna, prípadne aj z
nedôkladne umytých rúk. Jedna
z najdôležitejších rád je v súčasnos i budúcnos prísne dodržiavať zásady osobnej hygieny, najmä
časté a dôkladné umývanie a dezinfekcia rúk.
V lete v teplom a vlhkom prostredí sú vytvorené vhodné podmienky aj na rast plesní. Niektoré z nich produkujú mykotoxíny
(jedovaté produkty plesní), ktoré
môžu poškodiť rôzne orgány, najmä však pečeň, obličky, slezinu,
krvný systém a nervový systém,
preto nikdy nekonzumujte plesnivé potraviny.
Veľmi dôležitú úlohu má aj dodržiavanie pitného režimu, teda
dostatočný príjem teku n. Vhodná je pitná voda, pramenité a minerálne vody, radšej nesýtené a
rôzne ovocné a bylinkové čaje. Vystríhajte sa však pi u vody z neznámeho zdroja. V prípade väčších
strát vody potením, pri fyzickej
námahe i pri letných horúčavách,
je potrebné príjem teku n zvýšiť.
A ešte jedna rada: v lete počas
dlhých ciest nekonzumujte rýchlo
sa kaziace potraviny – bryndzu,
majonézové šaláty, šľahačkové zákusky a pod., aby sa vaše cestovanie neskomplikovalo a nepokazili
ste si prípadnú dovolenku.

Detské golfové tábory pre
deti zamestnancov ŽP a.s.
a dcérskych spoločností
Ing. Miroslava Nemcová

Bicyklovanie – cyklis ka prospieva
telu nielen tým, že spaľuje kalórie,
ale omladzuje aj mozog a prináša
pocit šťas a.
Bežkovanie na kolieskových lyžiach – tento šport zapája do pohybu celé telo, nielenže sa spaľuje
veľa kalórií, ale udržuje aj dobrú
kondíciu.
Beh – behanie je dnes in, posilňuje
nielen svaly, ale aj kos a prospieva k celkovému zdraviu a psychickej pohode.
Volejbal – nielen naštartuje metabolizmus k spáleniu veľkého množstva kalórií, ale pomáha aj koordinácii a zlepšuje náladu.
Gymnas ka – vyžaduje ﬂexibilitu,
silu a dobrú kondíciu, ale aj veľkú
psychickú odolnosť a schopnosť
sústrediť sa.
Turis ka – prináša krásne pohľady,
prospieva srdcu, odbúrava stres a
úzkosť.
Basketbal – pri basketbale sa zbavíte množstva kalórií, ale aj stresu,
zlepší sa vám priestorová orientácia, schopnosť rozhodovať, koordinácia a sebadôvera.

Neľahké obdobie súvisiace s ochorením COVID-19 začína byť pomaly na
ústupe a my sa z toho veľmi tešíme. Leto pomaly klope na dvere a my
sme v op mis ckom očakávaní, že sa čoskoro uvidíme.
Letný tábor je vždy dobrá voľba, aby bolo vaše dieťa v kolek ve a malo
pohyb, o ktorý bolo v tomto období ukrátené – pobyt na čerstvom vzduchu a v prírode, úžasné zážitky, nové skúsenos , noví kamará a to všetko
neďaleko domova. Atrak vny program je doplnený aj o zaujímavé ak vity
na rozvoj detských zručnos či učenia.
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V máji odišli

Spomienky
„Jeho duša je v nebi, jeho úsmev v našom srdci. Už
ho nestretávame a predsa je stále s nami.“
Dňa 12. júna sme si pripomenuli smutných jedenásť
rokov odvtedy, čo nás navždy opus l náš drahý manžel, otec, starý a prastarý otec
Jozef CSORDÁŠ z Valaskej.
Nikdy nezabudneme.
Smú aca rodina
...
„Rozlúčiť sa neznamená zabudnúť.“
Dňa 16. júna si pripomenieme dvadsiate prvé výročie
odvtedy, ako sme sa navždy rozlúčili s našim drahým
otcom, starým a prastarým otcom
Arnoldom ZVARÍKOM z Podbrezovej.
Spomíname s láskou a úctou.
Dcéra a synovia s rodinami

do predčasného
starobného dôchodku
Ivan BAJS
Janka BELKOVÁ
Anna DOBIÁŠOVÁ
Ing. Július DOMINIK
Ing. Stanislav FULEK
Marta GIERTLOVÁ
Jozef HAVIAR
Ľubomír KLEMENT
Anna KUPCOVÁ
Jaroslav KUPEC
Dáša LAMOŠOVÁ-BEŇOVSKÁ
Milan LOCEK
Janka MOKOSCHOVÁ
Marian ORAVKIN
Milan RIDZOŇ
Edita SCHWARZBACHEROVÁ
Anna SVITEKOVÁ

Pozor na ovčí syr
Zdroj: RÚVZ B. Bystrica

Epidemiológovia vykazujú štyri
ochorenia na kliešťovú encefali du v okrese Brezno. Všetky
štyri prípady súvisia s konzumáciou čerstvého ovčieho syra zo
súkromných salašov. Ochorenia
boli laboratórne potvrdené nálezom špeciﬁckých pro látok.
Zároveň za okres Banská Bystrica vykazujú jedno ochorenie na
kliešťovú encefali du dospelého
muža z Banskej Bystrica, ktorý má
v anamnéze opakované prisa e
kliešťov.
Pôvodcom kliešťovej encefali dy je vírus, ktorý dokáže prežiť u
rôznych hos teľov. Nájdeme ho u
teplokrvných divých, ale aj u do-

Autor:
PK

pracujú
s pluhom

mácich zvierat, ktoré sa dostávajú
do kontaktu s prírodou, pasienkami, sadmi, ako sú kozy, ovce, kravy, psy či mačky.
Hlavným prenášačom vírusu
kliešťovej encefali dy je však
kliešť vo všetkých vývojových
štádiách (larvy, nymfy, dospelé
kliešte). Vírusom kliešťovej encefali dy je nakazených 0,01 až
5 percent kliešťov v závislos od
lokality.
Kliešťová encefali da sa môže
preniesť aj potravinami, inﬁkovaným a tepelne nedostatočne
upraveným kozím, kravským či
ovčím mliekom. Inkubačná doba
choroby sa priemerne pohybuje
od sedem do štrnásť dní, ale môže
trvať aj dlhšie.

listnatý
strom

T1

postenáva

do starobného dôchodku
Elena BELKOVÁ
Božena BRVENÍKOVÁ
Ing. Miroslav DOMOVEC
Oľga GAJDOŠÍKOVÁ
Marie CHVOJKOVÁ
Viera JAHODOVÁ
Eva KLEMENTOVÁ
Milan KURACINA
Milada MAČKINOVÁ
Miloslav MIHOK
Ján MOROZUK
Jozef ONDRÍČEK
Jozef PAŽMA
Ing. Jozef PIROŠ
Ján SRNKA
Jana ŠTÁBELOVÁ
Ing. Jozef ŠVANTNER
Jozef VÝBOŠŤOK

EČV Krupiny

Životné jubileá
Pavel BELKO
Michal FAŠKO
Milan HELL
Roman ŠTELLER
Pavol ŠTRBA
Stanislav VOLETZ
Jozef GIERTL
Ing. Igor KLIMENT
Peter KOVÁČIK
Janka KUREKOVÁ
Ján SPÁČ
Aurel STARKE
Igor VRÁNSKY
Pavel FIGĽUŠ
Ivan JANEČEK
Ras slav KOLEČÁR
Ing. Zuzana KOVÁČOVÁ
Pavol PANČÍK
Emil PEŤKO
Ján PLŠKO

25 rokov
Radoslav VAŇO
30 rokov
Stanislav GAŠPAROVIČ
Ivana GREKČOVÁ
Ľubomír HLÁSNIK
Pavel CHROMEK
Peter KÚDELKA
Michal MIKLOVIČ
Marian ZOHN

Pozývame vás
Horehronské múzeum počas letnej turis ckej sezóny, od 20. júna do 26.
septembra, umožní záujemcom prehliadku objektu ľudovej mangľovne
v Brezne. Ide o jedinečnú pamiatku svojho druhu na Slovensku. Mangľovacie zariadenie prešlo reštaurátorským procesom, je zrenovované
a funkčné. S istou dávkou zjednodušenia ho môžeme nazvať najväčšou drevenou „žehličkou“ svojho druhu na Slovensku a je výnimočné
umiestnením hnacieho mechanizmu. Takmer všetky základné komponenty sú pôvodné a najstaršie prvky sú datované rokom 1828. Mangeľ
je dôkazom stolárskeho kumštu, vynaliezavos ľudí a umného využívania zákonov fyziky v praxi. Prehliadka mangľa je možná každú sobotu o
13. hodine, len na základe telefonickej rezervácie na telefónnom čísle:
048/6112453.

bystrý (angl.)

slov.
vinárska
obec

predložka
z (čes.)

T2

list papiera

malá os

nárok

a podobne
predložka

EČV Rumunska

T3

public
rela ons

telúr (chem.)

predložka
meno
Chačaturiana
starší model
Škody (R)

miesto
spojenia
dvoch riek
krásne
Košický
vládny
program

nemocná
letecké
palivo
lotyšský hokej. brankár
východ po
anglicky

plošné
miery
športové
združenie

EČV Košíc

čudo
slov. kraj
Autonómna
oblasť
vrch
v Čechách

otec (hyp.)
ﬁlmová hrdinka (Cro )
hovoril
Ákavsky
soška bôžika
lásky

lesné zviera

sloní nos

hlavička,
názov

obec v okr.
Trebišov
tal. st.
herečka
(Soﬁa)
dvojica

sýrsky
prezident
čis aci
prášok

nástroj na
rezanie
mačkovitá
šelma

tradičný (skr.)

mnoho

savana

francovka

hliník
(chem.)
čis dlá
na motory

patriaca
Srbovi

ukazovacie
zámeno

papagáj

Pracovné jubileá
20 rokov
Ing. Daniel BITALA
Jozef GIERTLI
Mar n GILDEIN
Daniela MACHAJDÍKOVÁ
Peter STRMEŇ
Miroslav ŤAŽKÝ
Ivan VANÍK
Ing. Ľubomír VEVERKA

40 rokov
Ing. Eva BARBIERIKOVÁ
Alena HUČKOVÁ
Vojtech PUŠKA

výlučok oka

Obchodný
dom

Pomôcky:
IRBE, ECCE,
ASAD

V júni
blahoželáme

Bytové stav.
družstvo
otázka na
spôsob

hmla (angl.)
angl. mužské
meno

slávnostný
oblek

Technický
preukaz

150 v Ríme

aká (bás.)

4 v Ríme

ajhľa, hľa
po la nsky

T4

exo cké
ovocie

obslužný stôl
v obchode

tropická
dužinatá
rastlina

druh
obilniny

Mladí potrebujú radosť a lásku, ... (dokončenie v tajničke).
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Prípravné zápasy FK
Železiarne Podbrezová
Z podkladov zpfutbal.sk spracoval T. Kubej

V závere mája odohrali naši futbalis dva prípravné zápasy. Najskôr
nastúpili 29. mája pro Senici a už
na druhý deň cestovali do Žiliny.
V obidvoch prípadoch prehrali so
súpermi najtesnejším rozdielom.
FK Senica – FK Železiarne
Podbrezová 1:0 (1:0)
Gól: 20. Samson.

Futbalové mužstvo Podbrezovej v päťdesiatych rokoch minulého storočia.

Foto: archív redakcie

Sto rokov organizovaného
futbalu v Podbrezovej
Z archívnych podkladov spracoval T. Kubej

Pokračovanie z minulého čísla.
V období, keď v roku 1933 začal
Imrich Kaliský s výstavbou futbalového ihriska na Skalici, bola dohodnutá spolupráca so Športovým
klubom Lopej. Klub bol premenovaný na ŠK Podbrezová-Lopej.
Za aľ čo bola dokončená výstavba ihriska, futbalové zápasy boli
hrané v Lopeji a Hnusne. V tomto
čase záujem verejnos o futbal v
Podbrezovej významne stúpol, najmä po dokončení výstavby ihriska
na Skalici, ktoré Kaliský dal už hotové, aj oplotené, do prenájmu ŠK
Podbrezová-Lopej za pomerne nízke nájomné. Šatne boli v tom čase
vo dvore hos nca.
Stav ak vnych hráčov získaných
zlúčeniami bol postupne dopĺňaný náborom futbalistov z iných
oddielov, to všetko za spolupráce
platených trénerov. Už v roku 1936
sa mužstvo prebojovalo do I. triedy a v roku 1941 dokonca do divízie, v ktorej sa udržalo do sezóny
1948/49. Do týchto čias spadajú aj
počiatky dovtedy v osade neznámeho poskytovania výhod športovcom, napríklad zvýhodnené
zamestnanie.
Futbalový oddiel mal viac súťažiacich družs ev (prvé a druhé
mužstvo – dnes by to bolo „A“ a
„B“-mužstvo, dorast aj žiaci) a na
úhradu všetkých nákladov boli

usporadúvané športovým klubom
kolkárske súťaže o vecné ceny, tanečné zábavy, prijímané boli ﬁnančné dary od priaznivcov futbalu a
podobne. Návštevnosť zápasov
bola v priemere okolo 800 divákov,
čo bolo v pomere k stavu obyvateľov osady veľmi vysoké číslo, ktoré
potvrdzuje záujem o futbal v Podbrezovej v období pred druhou
svetovou vojnou.
Po roku 1940 bol športový klub,
ale najmä futbalový oddiel, podporovaný zo strany vedenia železiarní hmotne aj ﬁnančne, čo v
značnej miere dopomohlo k tomu,
že futbalové mužstvo (v tom čase
už premenované na ŠK Železiareň
Podbrezová) mohlo hrať vo vyššej
súťaži.
Známymi a obetavými funkcionármi futbalového oddielu po
roku 1930 boli Adalbert Dieška, Július Saitz, Emil Longauer, Ján Žbirka, Michal Hanes, Vojtech Glembus
a mnoho iných, ktorí sa v kratších
obdobiach venovali futbalovému
oddielu. Z významných podporovateľov podbrezovského futbalov v
tej dobe je potrebné spomenúť F.
Feldmanna.
Viacročnými ak vnymi hráčmi
futbalového oddielu ŠK Podbrezová po roku 1930, respek ve po
roku 1933, boli napríklad Adamovič, Bušniak, Cibula, Druga, Dunajský, Fajklik, Gál, Galata, Grilli,
Halás, Hanes, Hanuska, Ha ar,
Chladný, Iriček, Jurík, Kalický, Ko-

bolka, Kohlmajer, Koluči, Klas,
Kmeť, Longauer, Ličko, Lupták,
Motyčka, Mihalisko, Mráz, Mydlo, Nemsila, Ort, Palúch, Přikryl,
Rusňák, Szauka, Štubňa, Štulajter,
Štric, Školout, Ujházy, Urban, Válik
či Vestenický.
Trénermi futbalových mužs ev
v tej dobe boli Kobolka, Ort, Fiala,
Válik, Hámory, Scho ert, Petrovič,
Gögh či Pšenko.
Futbal po oslobodení sa v Podbrezovej zmenil k lepšiemu. Toto
obdobie bolo poznačené žičlivosťou a starostlivosťou štátu o rozvoj
telovýchovy a športu. Skutočnosť,
že v období desia ch rokov (v rokoch 1948 až 1958) boli postavené
dva veľké športové štadióny (na
Piesku a v Podbrezovej) to výrazne
potvrdzuje.
Prvé roky po oslobodení vedenie železiarní a jej osadenstvo, zaťažené starosťami o odstránenie
vojnových škôd a reorganizačnými
prácami pri budovaní priemyslu, sa
nestačilo venovať v plnej miere aj
futbalovému oddielu. V tom čase
bolo náročné formovať kolek v
hráčov schopných udržať sa v náročnej súťaži, čiže krajskej divízii,
pretože stúpla úroveň mužs ev,
ako aj náročnosť hráčov. V uvedenom období prekonával podbrezovský futbalový oddiel značné
ťažkos a divízne mužstvo bojovalo už len o záchranu.
Pokračovanie v ďalšom čísle.

MŠK Žilina – FK Železiarne
Podbrezová 3:2 (2:2)
Góly: 7. Paur, 20. Ďuriš, 67. Myslovič (z 11 m) – 27. Paraj, 34. Trapanovski.
V 7. minúte po ľavej strane vnikol do našej šestnástky Ján Bernát,
ktorý prízemným centrom naservíroval prihrávku Jakubovi Paurovi a
domáci viedli 1:0. Ďalšiu prácu mal Rehák v
našej bráne po strele
Patrika Mysloviča v
13. minúte, ktorú sa
mu podarilo skro ť
až na dvakrát. Druhý
gól Žiliny prišiel z ľavej
strany, lopta sa spätnou prihrávkou od
Miroslava Gona dostala na jedenástku k Dávidovi Ďurišovi, ktorý nešpekuloval a tvrdou
strelou prepálil loptu až do siete –
2:0. Naši futbalis sa však nevzdali,
naopak, v 27. minúte po rohovom
kope vyskočil najvyššie Paraj a
znížil. To nebolo všetko, o sedem
minút neskôr sa krásne uvoľnil
Trapanovski a aj s prispením teču
prestrelil Petráša v žilinskej bráne.
Začínalo sa tak odznova a ani jedno z mužs ev nepoľavilo do konca
polčasu vo svojom behavom štýle.
Druhý polčas nezačal gólovo ako
ten prvý, hoci v 54. minúte sa triaslo brvno po bombe Adama Kopasa.
Z pokračujúcej akcie sa neujala ani

dorážka Paura. Pred uplynu m hodiny hry prišlo k štvornásobnému
striedaniu v domácom mužstve
a práve dvojica čerstvých hráčov
Adam Goljan a Dawid Kurminowski sa takmer postarala o žilinské opätovné vedenie. Druhého
menovaného však Rehák vychytal.
Žiline sa podarilo streliť gól zásluhou Patrika Mysloviča z penalty po
tom, čo sme hrali rukou v pokutovom území. Myslovič premenil pokutový kop a žltozelení znova viedli
– 3:2. Mikrosúboj Kurminowski
verzus Rehák nastal aj v 83. minúte, znova však z neho vyšiel víťazne
náš brankár. V 87. minúte dostal až
príliš veľa priestoru pri zakončení
Koleň, no mieril vedľa. V 90. minúte po priamom kope napol iba bočnú sieť Gono, skóre sa už nemenilo
a naši chlapci tak v zaujímavom
stretnu podľahli Žiline 3:2.
Asistent trénera Ján
Gajdošík: „Domáci,
aj napriek zmenám
v kádri, ukázali svoju kvalitu a v zápase
herne dominovali. My
sme v prvom polčase
prežili kri cké chvíle
a dokázali sme dvomi
gólmi zápas zdramazovať. Druhý polčas
bol náš výkon lepší, aj keď sme
tento polčas prehrali. Za necelých
24 hodín odohrali naši hráči dva
veľmi náročné zápasy s kvalitnými
súpermi. Napriek dvom prehrám
to môžeme hodno ť pozi vne. Potešili viaceré individuálne výkony
hráčov, v oboch zápasoch nás podržali výbornými výkonmi brankári.
Pozi vom je, že sme zápasy zvládli
aj po fyzickej stránke, keď viacerí
hráči nastúpili v oboch zápasoch.“
FK Železiarne Podbrezová: Rehák – Kováčik, Jenat, Paraj, Galčik,
Ďatko, Špyrka, Krčula, Trapanovski,
Kanu, Koleň. Striedali: Petrák, Bartoš, Szetei, Pastorek, Gajan.

Novým trénerom „A“-mužstva
sa stáva Vladimír Cifranič
Zdroj: zpfutbal.sk
Pred prvým jarným kolom skončil na lavičke „A“-mužstva FK Železiarne
Podbrezová hlavný tréner Jozef Mores. Vedením mužstva bol dočasne
poverený jeho asistent Mar n Poljovka.
V závere mája sa vedeniu nášho klubu podarilo vyriešiť trénerskú
otázku angažovaním 45-ročného Vladimíra Cifraniča, ktorý naposledy
viedol MŠK Púchov. Jeho asistentmi budú Pavol Mlynár a Ján Gajdošík.
Zvyšok realizačného mu bude pokračovať v nezmenenom zložení.

Brankár Patrik Macej zo zdravotných dôvodov ukončil kariéru
Z podkladov zpfutbal.sk a internetu spracoval T. Kubej

Brankár FK Železiarne Podbrezová
Patrik Macej ukončil profesionálnu kariéru. Po problémoch s chrbtom sa dvakrát pokúšal o reštart,
ale zdravotný stav mu deﬁni vne
nedovolil pokračovať ďalej vo futbale.
Dvadsaťpäťročný rodák z Ostravy oznámil svoje rozhodnu e
prostredníctvom videa na svojom
Instagrame.
„Týmto videom by som chcel priblížiť svoju situáciu všetkým, ktorí
sa o mňa zaujímajú. Chodia mi
správy ako sa mám, ako to vyzerá
a podobne. Rád by som to už na-

dobro uzavrel. Zdravie mi nedovolí
pokračovať v tom, čo milujem,“
povedal náš bývalý brankár, ktorý
odštartoval svoju kariéru v Baníku
Ostrava. Na profesionálnej úrovni
pôsobil iba na Slovensku. Postupne chytal za Michalovce, Slavoj Trebišov, Lokomo vu Košice, Dunajskú Stredu a svoju kariéru uzavrel
v drese FK Železiarne Podbrezová.
Patrik Macej sa po zranení chrbta snažil vrá ť do súťažného kolotoča, boles však neustupovali,
situácia sa zhoršovala a jeho zdravotný stav mu neumožňuje pokračovať ďalej v kariére. „Doktori
sa už prvýkrát, keď sa mi to stalo,
zhodli, že by som mal skončiť. Ja
som to však nechcel dopus ť a ve-

ril som, že sa dám do poriadku. Aj
v druhom prípade sa lekári zhodli a
ja som začal uvažovať, čo ďalej. Už
vtedy som rozmýšľal, že skončím
hneď, pretože bez práškov by som
asi nechodil. Keď existuje veľká
pravdepodobnosť, že keď budete
starší, budete mať veľké zdravotné
problémy, tak sa asi len tak nerozhodnete, že idete ďalej. Napriek
tomu som chcel zabojovať. Žiaľ,
telo mi povedalo svoje. Musím to
akceptovať a prijať, ako to je,“ priblížil niekdajší mládežnícky český
reprezentant.
Za výkony v drese železiarov Patrikovi aj touto cestou ďakujeme a
v ďalšom živote prajeme všetko
najlepšie.

Patrik Macej bol našou brankárskou jednotkou.

Foto: I. Kardhordová
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