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Víťaz trinásteho kola čitateľskej súťaže 

Vyžrebovali sme víťaza trinásteho kola čitateľskej súťaže venovanej 
180. výročiu založenia podbrezovských železiarní. Žrebovali sme z 
úspešných riešiteľov, ktorí odpovedali, že nový závod Stredosloven-
ských železiarní v Brezne bol otvorený 24. mája 1949. Správne odpo-
vedala aj Jarmila Kúdelková z odboru predaja a marke  ngu. Získava 
darčekovú tašku, ktorú do súťaže venoval technický riaditeľ Ing. Mi-
lan Srnka, PhD. Výherkyni blahoželáme a cenu si môže prísť prevziať 
do redakcie (t.č. 645/2711 resp. 2714).

S Martinom Čermákom, 
riaditeľom ŽP TRADE 

Bohemia, a.s.

Prvý polrok tohto roku bol pre 
našu spoločnosť tak, ako aj pre 
ostatné sesterské distribučné 
spoločnos   ŽP Group, vďaka 
pandémii koronavírusu a ná-
sledným karanténnym opat-
reniam, ktoré prebehli v dru-
hom štvrťroku, veľmi zložitým 
a nepredvídateľným obdobím. 
Začiatok roka, a môžem uviesť, 
že celý prvý štvrťrok, bol z 
pohľadu nášho predaja v Čes-
kej republike ešte zodpoveda-
júci stanovenému obchodné-
mu plánu.

Naši futbalisti 
na víťaznej vlne

V závere júna sme odohrali po-
sledný zápas sezóny, keď sme v 
treťom kole nadstavbovej čas   
druhej ligy hos  li na domácom 
trávniku žilinské „béčko“. V 2. 
minúte mali naši chlapci prvú 
vážnu šancu zápasu. Z rohové-
ho kopu však mieril vedľa vo 
výbornej pozícii hlavou Paraj. V 
15. minúte padol prvý gól, keď 
sa z vnútra pokutového územia 
hlavou presadil Daniel Pavúk – 
1:0. V 19. minúte sme už mohli 
viesť o dva góly, no Szeteiova 
strela skončila len na ľavej žrdi.

Koniec školského roka 
v znamení ocenení

Dňa 30. júna bol ofi ciálne ukon-
čený školský rok 2019/2020. Pri 
tejto príležitos   sa na parkovis-
ku pred budovou školy stretli 
žiaci i pedagogickí zamestnanci 
Súkromnej spojenej školy Žele-
ziarne Podbrezová. 

Valné zhromaždenie objek  vom I. Kardhordovej

O. Kleinová
noviny@zelpo.sk

ŽP Group

Súkromné školy

T. Kubej
noviny@zelpo.sk

Rok 2019 bol poznačený poklesom priemyselnej 
aktivity a dopytu po našich výrobkoch

Dvadsiate ôsme riadne valné 
zhromaždenie akciovej spoloč-
nos   Železiarne Podbrezová sa 
uskutočnilo 29. júna 2020 v Dome 
kultúry ŽP, za účas   88,956 per-
centa vlastníkov základného ima-
nia spoločnos  . 

Valné zhromaždenie otvoril Ing. 
Marian Kurčík, podpredseda pred-
stavenstva, ktorý privítal všetkých 
prítomných akcionárov. Nasledo-
vali voľby orgánov valného zhro-
maždenia a po ich schválení vys-
túpil Ing. Vladimír Soták, predseda 
predstavenstva, s ročnou správou 
o podnikateľskej činnos  , stave 
majetku a fi nančnom hospodárení 
za rok 2019 a podnikateľskom zá-
mere na ďalšie obdobie. 

„Rovnako ako celé oceliarstvo, 
aj odvetvie výroby rúr pocí  lo od 
konca prvého kvartálu roka 2019 
pokles dopytu zo strany skladní-
kov, aj konečných spotrebiteľov 
rúr. Tento trend pokračoval až do 
konca roka,“ povedal predseda 
predstavenstva. Z dôvodu poklesu 
dopytu po oceliarskych výrobkoch 
došlo následne aj k zníženiu cien 
viacerých kľúčových vstupných 
surovín, materiálov a legúr. Naj-
mä cena oceľového šrotu klesala 
nepretržite od marca až do konca 
roka. 

Pokles bol v súlade s vývojom 
cien oceľových výrobkov, a preto 
Železiarne Podbrezová v roku 2019 
zaznamenali citeľné zníženie výno-
sov z hospodárskej činnos  , v po-
rovnaní s rokom 2018 o 13 percent. 
Klesali aj prevádzkové náklady, v 
porovnaní s predchádzajúcim ro-
kom boli nižšie zhruba o 9 percent. 

Naopak, osobné náklady vzrástli o 
3 percentá, v dôsledku  zvýšenia 
príplatkov za nočnú a víkendovú 
prácu. Pozi  vny hospodársky vý-
sledok bol doplnený aj o výsledky 
hospodárenia z fi nančnej činnos-
 . Najmä dividendy od dcérskych 

spoločnos   boli po úspešnom roku 
2018 vyššie ako zvyčajne. 

V roku 2019 sme vyrobili 327 
782 ton ocele, čo je o 51 226 ton 
menej, ako v predchádzajúcom, 
výnimočne dobrom roku, v po-
rovnaní s plánom to bol pokles o 

11 percent. V prvom polroku bola 
produkcia ocele pomerne vysoká, s 
priemerným mesačným objemom 
32  síc ton. Žiaľ, v druhom polroku 
došlo k výraznému poklesu objed-
návok. Vo valcovni rúr sme vyrobili 
195  síc ton rúr, čo znamená štvor-
percentné zníženie v porovnaní s 
plánom. V roku 2019 sme vyrobili 
50 702 ton za studena ťahaných 
presných rúr. Externým zákazní-
kom sme predali 50 982  síc ton 
presných ťahaných rúr, z toho 1 
253 v galvanizovanej podobe a 1 

831 ton delených a hydraulických 
rúr. Kon  nuálne odlievané blo-
ky, bezšvíkové za tepla valcované 
rúry a presné za studena ťahané 
rúry tvorili v roku 2019 viac ako 99 
percent celkovej výroby v Železiar-
ňach Podbrezová. Doplnkový sor-
 ment tvorili oceľové navarovacie 

oblúky a redukcie, ktorých výroba 
predstavovala v roku 2019 celko-
vý objem 2 603 ton. Predali sme 2 
436 oblúkov a 75 ton redukcií.

Po dvadsiatom ôsmom riadnom valnom zhromaždení akcionárov ŽP a.s.

pokračovanie na strane 2

S Ing. Pavlom Beraxom, PhD., riaditeľom ŽP VVC s.r.o.

Prvý polrok v dcérskej 
spoločnosti ŽP VVC pokračovanie na strane 3

Pán riaditeľ, v poslednom rozho-
vore v našich podnikových no-
vinách vo februári ste povedali, 
že vašou prioritou v tomto roku 
budú nové výskumné projekty. To 
sme ešte nemohli tušiť, že príde 
pandémia koronaví-
rusu, ktorá ovplyvní 
ekonomiku a chod 
takmer všetkých 
spoločnos  . Ako vy-
zerala situácia v ŽP 
VVC?

- Keďže situácia, 
ktorá nastala so spo-
mínanou pandémiou 
bola niečím úplne 
novým a neočakáva-
ným, snažili sme sa 
od začiatku pristupo-
vať k tejto situácií zodpovedne a 
s chladnou hlavou. Postupne sme 
prijímali opatrenia na elimináciu 
rizík spojených s fenoménom CO-
VID-19. Dôležitou súčasťou pre 

naplnenie týchto opatrení bol prí-
stup všetkých pracovníkov našej 
spoločnos  , ktorí túto situáciu 
zvládli na výbornú, za čo im patrí 
veľká vďaka. Svojím prístupom tak 
prispeli k tomu, že sme sa mohli 
naplno venovať riešeniu napláno-
vaných výskumných projektov. V 
prvom polroku sme mali plánova-

né otvorenie nového 
spoločného pracoviska 
– Laboratória vysoko-
teplotných koróznych 
procesov (LVKP) v Ús-
tave materiálov a inži-
nierstva kvality Fakulty 
materiálov, metalurgie 
a recyklácie TU v Ko-
šiciach, ktoré sa práve 
vďaka pandémii CO-
VID-19 presunulo na 
druhý polrok. 

Ako pokračuje realizácia projek-
tov, ktoré ste mali naplánované?

- Stanovené ciele riešených pro-
jektov, ktoré si nevyžadujú externú 
spoluprácu, či už s univerzitami 

prípadne inými spolupracujúcimi 
organizáciami, sa nám darí napĺňať 
v plnom rozsahu. Trochu zložitejšia 
situácia je pri riešení niektorých 
úloh v rámci našich výskumných 
projektov, kde sme odkázaní na 
zmluvnú spoluprácu s vysokými 
školami – Strojníckou fakultou STU 
v Bra  slave, Fakultou materiálov, 
metalurgie a recyklácie TU v Koši-
ciach, Materiálovotechnologickou 
fakultou STU so sídlom v Trnave 
a Fakultou výrobných technológií 
TU so sídlom v Prešove, ale aj za-
hraničnými výskumnými laborató-
riami, kde vzhľadom na reštrikcie 
spôsobené fenoménom COVID-19, 
boli naše výskumné ak  vity posu-
nuté o približne tri mesiace. 

Čím žije vaša spoločnosť v týchto 
dňoch?

- Každým dňom sme v očaká-
vaní, ako sa bude vyvíjať situácia 
v oceliarskom odvetví. Túto sku-
točnosť však v dnešnej dobe do-
káže odhadnúť asi len málokto. V 
súčasnos   sa v rámci našich pro-

jektov venujeme možnos   výroby 
ocele akos   T5, v úzkej spolupráci 
s výrobnými prevádzkarňami oce-
liareň, valcovňa rúr, respek  ve 
ťaháreň rúr ŽP a.s. V spolupráci s 
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Právny odbor – referát organizácie
 a vnútornej legislatívy

INFORMUJE
Ing. Soňa Roštárová

Vnútorná legisla  va sa dotýka všetkých oblas   činnos   Železiarní 
Podbrezová a.s. a je záväzná pre zamestnancov, ktorí v zmysle jej usta-
novení 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 or-
ganizačné normy. Zároveň je zverejnený v elektronickej forme na niž-
šie uvedenej adrese.

V tejto rubrike právny odbor – referát organizácie a vnútornej legis-
la  vy informuje o riadiacej dokumentácii vydanej v predchádzajúcom 
mesiaci. V júni boli zverejnené:

Medzi najvýznamnejšie inves-
 čné akcie roka 2019 v oblas   

technológií patrila modernizácia 
pretlačovacej stolice valcovacej 
trate, mechanickej aj elektrickej, 
prechodom z päťdielnej na troj-
dielnu ozubenú tyč. Ďalšou bola 
inštalácia novej nožnice na striha-
nie kon  nuálnych odliatkov. 

Významnou inves  ciou staveb-
ného charakteru bola prestavba 
nevyužitej budovy na fi remnú 
ubytovňu. Na zabezpečenie pre-
vádzkovej spoľahlivos   techno-
logických zariadení a pri údržbe 
budov a stavieb spoločnosť vyko-
nala opravy v celkovej hodnote 33 
659  síc eur, v porovnaní s rokom 
2018 šlo o nárast 1 136  síc eur. 
Na výskum bolo vynaložených 927 
 síc eur.

Predseda predstavenstva zhod-
no  l výsledky dosiahnuté v dcér-
skych spoločnos  ach a konšta-
toval, že všetky, okrem akciovej 
spoločnos   Tále, dosiahli kladné 
výsledky hospodárenia. Obozná-
mil akcionárov s podnikateľským 
zámerom na nasledujúce obdobie 
a okrem iného povedal: „Železiar-
ne Podbrezová a.s. si v roku 2020 
pripomínajú 180. výročie svojej 

existencie. V novodobej histórii 
sa už štvrté desaťročie sústreďu-
jú na svoj hlavný podnikateľský 
zámer, výrobu oceľových bezšví-
kových valcovaných a za studena 
ťahaných presných rúr. Od nákupu 
šrotu, ako hlavej suroviny, cez vý-
robu žiaruvzdorných materiálov, 
výrobu ocele a oceľových bezšví-
kových rúr, výskum v oblas   pro-
dukcie ocele a tvárnenia kovov, 
až po predaj výrobkov prostred-
níctvom vlastných obchodných 
spoločnos  . Po silnom roku 2018 
bol rok 2019 poznačený poklesom 
priemyselnej ak  vity a dopytu po 
našich výrobkoch a tržby spoloč-
nos   výraznejšie poklesli.

Obdobie silného hospodárskeho 
rastu posledných troch rokov má 
Európska únia a  ež svetová eko-
nomika momentálne za sebou a 
dostáva sa do recesie, ktorej hĺbka 
a dĺžka sú za  aľ otázne. Prognó-
zy rastu ekonomiky eurozóny na 
najbližšie obdobie boli opatrné, 
ale po prepuknu   pandémie v sú-
vislos   s ochorením COVID-19 a 
následnom drama  ckom ekono-
mickom spomalení sú nereálne. 
Svetová asociácia výrobcov rúr 
(World  Steel Associa  on) pred-
povedá dlhšie spamätávanie sa 
svetového priemyslu a hospodár-

stva zo súčasnej situácie zavinenej 
pandémiou. Plán predaja ŽP na 
rok 2020 nebol op  mis  cký, no s 
ohľadom na súčasnú situáciu mô-
žeme s veľkou mierou istoty pred-
pokladať, že spoločnosť dosiahne 
v tomto fi nančnom roku prevádz-
kovú stratu a je pravdepodobné, 
že ani dividendy od dcérskych spo-
ločnos   to nedokážu eliminovať a 
spoločnosť tak môže ukončiť rok 
2020 s celkovou stratou.“

V závere svojho vystúpenia Ing. 
Vladimír Soták konštatoval: „Aj 
napriek tomu, že v novodobej 
histórii sme urobili veľa v oblas   
modernizácie, na najbližších päť 
rokov plánujeme inves  cie v hod-
note 60 miliónov eur. Zrealizujeme 
tento inves  čný plán aj za cenu, 
že sa zadlžime. Chceme, aby Žele-
ziarne Podbrezová boli aj naďalej 
konkurencieschopné.“ 

Na záver poďakoval za výsledky 
dosiahnuté v hodnotenom roku 
2019 pracovnému kolek  vu akci-
ovej spoločnos  , aj jej dcérskych 
spoločnos  .

Správu Dozornej rady ŽP pred-
niesol jej predseda, Ing. Ján Ba-
nas. Konštatoval, že „podnika-
teľská činnosť bola v roku 2019 
uskutočňovaná v súlade s právny-
mi predpismi, stanovami a pokyn-

Po dvadsiatom ôsmom riadnom valnom zhromaždení akcionárov ŽP a.s.

Rok 2019 bol poznačený poklesom 
priemyselnej aktivity a dopytu 

po našich výrobkoch

Valné zhromaždenie otvoril Ing. Marian Kurčík, podpredseda predstavenstva ŽP a.s.
Foto: I. Kardhordová

dokončenie zo strany 1

mi valného zhromaždenia.“
Ing. Marian Kurčík predložil na 

schválenie individuálnu účtovnú 
závierku a konsolidovanú účtov-
nú závierku za rok 2019, návrh na 
rozdelenie výsledku hospodárenia 
za rok 2020 a návrh audítora na 
overenie účtovnej závierky na rok 
2020. Výsledok hospodárenia za 
rok 2019 bol zisk vo výške 7 239 
 síc eur. Ako audítor pre rok 2020 

bola navrhnutá audítorská spoloč-
nosť Deloi  e, Audit s.r.o. Na návrh 
akcionára bola schválená výplata 
dividend v sume 1 euro na akciu 
a výplata tan  ém v sume, ako v 
uplynulom roku. Akcionári schvá-
lili všetky predložené návrhy. 

Ďalším bodom programu bola 
zmena stanov v článku II. Predmet 
podnikania bola vymazaná „pra-
covná zdravotná služba“ a na zá-
klade návrhu predsedu dozornej 
rady bol čl. XII. upravený v bode 
6, dozorná rada bude mať najviac 

10 členov. 
Nasledovala voľba členov pred-

stavenstva a dozornej rady, kto-
rým uplynulo päťročné volebné 
obdobie, následne boli opäť zvo-
lení.

K 29. júnu 2020 požiadal Ing. 
Július Kriváň o uvoľnenie z fun-
kcie člena Predstavenstva ŽP a.s. 
Následne bol Ing. Július Kriváň na-
vrhnutý a zvolený za člena Dozor-
nej rady ŽP a.s.

Ing. Vladimír Soták poďakoval 
Ing. Júliusovi Kriváňovi za dlho-
ročnú prácu v predstavenstve, 
poďakoval všetkým členom pred-
stavenstva a dozornej rady za od-
vedenú prácu a všetkým zaželal 
pevné zdravie a veľa úspechov. 
Predseda valného zhromaždenia 
Ing. Mar  n Jakubík ukončil 28. 
riadne valné zhromaždenie Žele-
ziarní Podbrezová a.s. konštato-
vaním, že program bol splnený a 
všetkým poďakoval za účasť.

Organizačné normy

Poriadok P-02/2019
revízia 6, zmena II

Pracovný poriadok Železiarní Podbre-
zová a.s.

Smernica S-015/2020
revízia 2, zmena 0 Transferové oceňovanie

Smernica S-301/2019
revízia 6, zmena I Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

Individuálne riadiace akty generálneho riaditeľa ŽP a.s.

Rozhodnu  e č. 19/2020 Úprava pracovného režimu v ŽP a.s. na 
júl 2020

Opatrenie č. 03/2020
Odstránenie nedostatkov a doporučení 
z recer  fi kačného a dozrového auditu 
systému manažérstva kvality

Oznámenie č. 03/2020 Čísla, názvy a skratky organizačných út-
varov ŽP a.s.

Vydané bolo  ež Rozhodnu  e č. 18/2020, 
upravujúce pracovný režim v ŽP a.s. od 8. do 30. júna 2020

Je leto a okrem dopravy autobus-
mi a osobnými motorovými vozid-
lami pribúdajú  zamestnanci, ktorí 
sa dopravujú do práce na rôznych 
druhoch motocyklov a na bicyk-
loch. Ak sme v minulos   viackrát 
riešili problema  ku parkovania 
osobných motorových vozidiel, 
dnes je aktuálny problém parko-
vania motocyklov a bicyklov, a 
preto apelujem na vás, ktorých sa 
to týka:

„Kolegovia a kolegyne, žiadam 
vás, aby ste svoje „dvojkolesové tá-
toše“ parkovali na miestach na to 
určených a vyznačených. Vyhrade-

ný priestor využívajte efek  vne a 
buďte k sebe tolerantní. Miesta pre 
parkovanie motocyklov a bicyklov 
opätovne vyznačíme informačnými 
tabuľkami, stojany na bicykle, kto-
ré sa nachádzajú vo vnútri ohrád, 
rozmiestnime a upevníme tak, 
aby umožňovali efek  vne využi  e 
priestoru ohrady. Miesta pre mo-
tocykle vyznačíme aj vodorovným 
značením. Najviac motocyklov a 
bicyklov býva zaparkovaných pred 
hlavnou bránou nového závodu, či 
už vo vnútri ohrady, alebo z jej von-
kajšej strany. V blízkej dobe dôjde 
k úprave ohrady tak, aby vznikol 
väčší prekrytý priestor pre parko-
vanie motocyklov z jej vonkajšej 
strany. Nebude už žiadny dôvod 

na to, aby boli motocykle zaparko-
vané na iných miestach, kde môžu 
napríklad zavadzať zamestnan-
com, ktorí odchádzajú z práce na 
autobusové nástupište alebo na 
parkoviská motorových vozidiel. 
Bicykle je potrebné umiestňovať 
výhradne dovnútra ohrady, kde je 
dostatok miesta za predpokladu, 
že vkladáte svoje bicykle do stoja-
nov. Prosím vás, neuzamykajte bi-
cykle o oplotenie, neodkladajte si 
ich tak, aby ste iným bránili v pohy-
be, alebo aby ste zaberali priestor 
viacerých odkladacích miest. Ne-
uzamykajte bicykle ani z vonkajšej 
strany ohrady, ktorá je zatrávnená, 
alebo je vyhradená na parkovanie 
motocyklov.“

Mgr. Peter Suja
riaditeľ ŽP Bezpečnostné služby

Chce to len trochu disciplíny

Ilustračné foto: I. Kardhordová

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



STRANA    |  ČÍSLO  14/2020WWW.PODBREZOVAN.SK 3

bezpečnostných opatrení a tým aj 
výpadok v zabezpečení výrobných 
vstupov a nákupov skladových 
potrieb sa v závere polroku preja-
vili v plnej miere.

Od 12. marca 
pla  l v Česku 
núdzový stav, 
z čoho vyplý-
valo množstvo 
karanténnych 
opatrení zo 
strany dodá-
vateľov i od-
berateľov. Po-
darilo sa vám 
udržať kontakt 
s obchodnými 
partnermi?

- Počas ka-
r a n t é n n y c h 
opatrení, kedy 
bol vylúčený 
a v mnohých 
p r í p a d o c h 
znemožnený 
z dôvodu za-
tvárania fi riem našich odberate-
ľov osobný kontakt a zastavené 
služobné cesty, sme s našimi zá-
kazníkmi komunikovali prostred-
níctvom štandardných nástrojov, 
mobilných telefónov a e-mailov. 
Informácie o vývoji a stave v našich 

        Stretol som sa
s názormi, ktoré boli 
prezentované v tlači 

a ostatných médiách, 
že po ukončení

karantény a opatrení
s ňou súvisiacich,

dôjde k veľmi rýchlemu
naštartovaniu 

ekonomiky. 
Nezdieľam tento názor.

“

S Ing. Pavlom Beraxom, PhD., riaditeľom ŽP VVC

Prvý polrok v dcérskej 
spoločnosti ŽP VVC

dokončenie zo strany 1

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

O. Kleinová
noviny@zelpo.sk

„Som optimista a verím, že každá kríza je nový začiatok“

oceliarňou riešime komplexný ná-
vrh a výrobu koncovky dávkovača 
lejacieho prachu do kryštalizáto-
ra. Naplno sa venujeme proble-
ma  ke možnos   zníženia produk-
cie emisií CO2 v ŽP a.s. a súčasne 
stanoveniu účinnos   energe  cky 
náročných výrobných zariadení, 
ako je napríklad elektrická oblú-
ková pec. Tak  ež sme v spolupráci 
so spoločnosťou Žiaromat Kali-
novo navrhli a vyrobili prototyp 
– monoli  ckú hubicu medzipanvy 
pre odlievanie viac ako šestnásť 
tavbových sekvencií, nakoľko v 
súčasnos   sme obmedzení trvan-
livosťou pracovnej výmurovky hu-
bice v oblas   troskovej čiary.
 
Aké sú vaše vyhliadky do druhej 
polovice roku 2020?

- Nakoľko sa reštrikcie ohľadne 
pandémie pomaly ale isto uvoľ-
ňujú, očakávame, že naše zmluv-

Pán riaditeľ, je júl, polrok je za 
nami. Aký bol pre vašu spoloč-
nosť?

- Prvý polrok tohto roku bol 
pre našu spoločnosť tak, ako aj 
pre ostatné sesterské distribučné 
spoločnos   ŽP Group, vďaka pan-
démii koronavírusu a následným 
karanténnym opatre-
niam, ktoré prebehli 
v druhom štvrťroku, 
veľmi zložitým a ne-
predvídateľným ob-
dobím. Začiatok roka, 
a môžem uviesť, že 
celý prvý štvrťrok, bol 
z pohľadu nášho pre-
daja v Českej republi-
ke ešte zodpovedajúci 
stanovenému obchod-
nému plánu. Následne 
však v druhom štvrťro-
ku, naplno ovplyvnenom zdravot-
no-bezpečnostnými opatreniami, 
nám nebolo umožnené obchodné 
úlohy splniť. Objemy zákaziek zís-
kaných na máj a jún boli už značne 
poznamenané uvedenou situáci-
ou a môžem konštatovať, že ná-
beh zákaziek predstavoval zhruba 
objem 60 percent v porovnaní s 
obchodným plánom. Nega  vny je 

aj vývoj trhu v cenovej oblas  , naj-
mä v sor  mente valcovaných rúr. 
Tlak na cenu v klesajúcom dopyte, 
ktorý nastal vďaka produkčným 
obmedzeniam a zastavením vý-
roby počas pandémie COVID-19, 
je veľmi silný. Konkurenční výrob-
covia mimo Európskej únie, ale 
i v rámci nej, v snahe zabezpečiť 
dostatok zákaziek pre svoje tech-
nológie, tlačia ceny na hladiny, 

ktoré sú veľmi nízke. 
Ďalším nega  vnym 
vplyvom situácie na 
trhu je skutočnosť, 
že dopyt po oceli v 
Európe prudko klesá, 
avšak dovozy z Ázie 
stále rastú. Európska 
komisia na základe 
tlakov výrobcov hut-
níckych materiálov 
bohužiaľ za  aľ nepri-
jala opatrenia, kto-
ré by dovozu z Ázie 

zabránili. Stav európskeho trhu s 
hutníckym materiálom našu pro-
exportne orientovanú ekonomiku 
tvrdo zasahuje. Expertné predpo-
vede počítajú s prepadom českej 
ekonomiky za celý rok 2020 v roz-
medzí od 6,5 do 11 percent. Za-
stavenie a obmedzenie prevádzky 
výrobných a veľkoobchodných fi -
riem, neistota vo vývoji zdravotno-

partnerských obchodných spoloč-
nos  ach sme mali vďaka režimu 
home-offi  ce, ktorý mali mnohí z 
nich nastavený, vo väčšine prípa-
dov aktuálny. Uvedené naznaču-
je, že sme sa, bohužiaľ, stretávali 

s požiadav-
kou nákupu 
rúr, ktoré 
nezodpove-
dali bežným 
obchodným 
p r í p a d o m . 
Môžem však 
uviesť ob-
c h o d n é h o 
p a r t n e r a , 
ktorý na-
výšil počas 
núdzového 
stavu objed-
návky, a je to 
spoločnosť 
Vítkovice Cy-
linders, ktorá 
vyrába oce-
ľové tlakové 
 aše, v tom-

to prípade pre plnenie kyslíkom do 
sféry zdravotníctva.

A na záver, tradičná otázka. Ako 
odhadujete najbližšie týždne, me-
siace?

- V tejto chvíli, v momentálnej 

situácii, na začiatku prázdnin a do-
volenkových dní, nie je odpoveď 
na vašu otázku jednoduchá. Stre-
tol som sa s názormi, ktoré boli 
prezentované v tlači a ostatných 
médiách, že po ukončení karan-
tény a opatrení s ňou súvisiacich, 
dôjde k veľmi rýchlemu naštarto-
vaniu ekonomiky. Nezdieľam tento 
názor. Svedčí o tom nábeh výroby 
dodávateľov do automobilového 
priemyslu i samotná výroba osob-
ných vozidiel. Je to to  ž oblasť 
často nazývaná „etalónom a mo-
torom“ ekonomiky. V porovnaní 
s obdobím pred koronavírusovou 
krízou hovoríme o znížení produk-
cie o 30-40 percent. Strojárstvo a 
energe  ka neavizujú zvýšené od-
berateľské požiadavky, prípadne 
rekonštrukcie výrobných techno-
lógií, a to sú odby  ská pre našu 
produkciu. Aj spomalenie a posu-
ny inves  čných zámerov v staveb-
níctve sú realitou.

Som op  mista a verím, že každá 
kríza je nový začiatok. Zložitá doba 
a jej dĺžka, ktorú musíme prekle-
núť, nie je defi novaná, prajem si, 
aby bola čo najkratšia.

né spolupráce budú pokračovať s 
niekoľkomesačným oneskorením 
a stanovené ciele sa nám podarí 
splniť. Za všetky uvediem pláno-
vané spustenie pilotnej verzie 
virtuálneho dátového priesto-
ru „BigVo“ s výrobno-technolo-
gickými údajmi o výrobe ocele. 
Tento priestor poslúži ako dátový 
podklad, na ktorom bude vypra-
covaný systém dátovej analy  ky 
výroby. V rámci projektu, ktorý sa 
zaoberá kvalitou valcovaných rúr, 
z pohľadu technologických aspek-
tov tvárnenia, máme v pláne navr-
hnúť komplexný systém riadené-
ho chladenia valcov pretlačovacej 
stolice. 

V spolupráci s Fakultou mate-
riálov, metalurgie a recyklácie TU 
v Košiciach budeme riešiť otázky 
materiálovej a tepelnej bilancie 
vysokoteplotných procesov, ter-
modynamických výpočtov, prie-
behu chemických reakcií a analýz 
využi  m so  véru HSC Chemistry 
a v neposlednom rade sa budeme 
venovať problema  ke odpadov, a 
to hlavne spracovaniu rafi načnej 
trosky z LF pece a jej následnemu 
využi  u v stavebníctve.

Podniky zasiahnuté krízou potre-
bujú od vlády výraznejšiu pomoc, 
než dostávali od štátu doteraz. 
Len tak to  ž dokážu udržať za-
mestnanosť. Podľa Klubu 500 po-
krýva aktuálna výška príspevkov 
len zlomok osobných nákladov 
zamestnanca. 

Zamestnávatelia preto oceňujú 
návrh ministra práce na úpravu 
formy štátnej pomoci, ktorá by po-
mohla ochrániť pracovné miesta a 
vyzývajú vládu, aby ho podporila. 
Ak to  ž štát nezmení výšku prí-
spevkov a systém prerozdeľovania 
peňazí, môže sa to podľa Klubu 
500 podpísať na ďalšom raste ne-
zamestnanos  . Tá je už teraz tak-
mer osempercentná a hrozí, že 
poras  e ďalej. Najväčší slovenskí 
zamestnávatelia preto veria, že 
vláda  eto argumenty zohľadní a 
vyjde fi rmám v ústrety. 

Vláda vyčlenila v prvom kole 1,2 
miliardy eur z eurofondov na boj 
s koronakrízou. Tieto peniaze sa 
mali použiť aj na pomoc fi rmám,  
na udržanie zamestnanos  . Za 
prvých 100 dní vlády sa zo spomí-
naného balíka rozdelilo len nece-
lých 500 miliónov. Štátna pomoc 
po vypuknu   krízy síce zvrá  la  e 
najhoršie scenáre, dnes však pod-
nikom dochádza dych a žiadajú vlá-
du, aby systém a výšku príspevku 
na zamestnanca prehodno  la. 

„Zamestnávatelia ocenili systém 
príspevkov, ktorý bol na Slovensku 
zavedený s tým, že akceptoval ich 
prvotné nastavenie s ohľadom na 
výšku disponibilných zdrojov Slo-
venskej republiky v čase ich za-
vádzania. Teraz je však potrebné 
systém prehodno  ť. Je to  ž férové, 
ak by zamestnávatelia, ktorí vyrá-
bajú aj počas mimoriadnej situácie 
(naviac so stratou), mali možnosť 
získať vyšší príspevok na zamest-
nanca, a tým kompenzovať pre-

vádzkové straty vo vyššej miere,“  
hovorí výkonný riaditeľ Klubu 500, 
Tibor Gregor. 

Dnes môže fungujúca fi rma, 
ktorej poklesli tržby o 60 percent, 
získať príspevok na zamestnanca 
vo výške maximálne 300 eur. Pod-
ľa Klubu 500 táto suma pokrýva 
necelých 20 percent celkových 
osobných nákladov. Súčasná maxi-
málna výška príspevku je pri pok-
lese tržieb 540 eur (čo pokrýva 32 
percent osobných nákladov) a ma-
ximálna výška príspevku pre fi rmy, 
ktoré boli z rozhodnu  a Úradu ve-
rejného zdravotníctva je vo výške 
880 eur. 

„Je nepomer medzi príspevkom 
pre fi rmy so zníženou výrobou 
a poberajúcimi príspevok podľa 
opatrení 3A a 3B. Navrhujeme 
zásadným spôsobom zvýšiť kom-
penzáciu pri obidvoch opatreniach 
na maximálnu výšku 1 100 eur na 
zamestnanca. Táto suma by pokrý-
vala necelých 72 percent celkových 
osobných nákladov, čo by v praxi 
znamenalo významnú pomoc pre 
udržanie zamestnanos  ,“ vysvetľu-
je Tibor Gregor. 

Predseda Klubu 500 Vladimír So-
ták zároveň dodáva: „Je potrebné 
si uvedomiť, že súčasná situácia v 
Európe je naklonená pomalému 
rastu ekonomiky, ktorý môžeme 
očakávať v závere roka. A preto je 
dôležité, aby táto pomoc bola pre-
dĺžená až do konca roka 2020. Ve-
ríme, že aj ostatní členovia vlády si 
uvedomia, že štátna podpora je aj 
naďalej a vo vyššej miere dôležitá 
pre ďalšie fungovanie priemyslu, 
poľnohospodárstva, služieb, ale 
aj na záchranu a udržanie pracov-
ných miest.“

Nezamestnanosť od vypuknu-
 a koronakrízy na Slovensku stále 

ras  e, v máji už atakovala hranicu 
8 percent a podľa Klubu 500 hrozí, 
že  eto čísla budú dvojciferné. 

„Je omnoho prezieravejšie po-
môcť fi rmám udržať zamestna-

nosť, ako neskôr po skončení krízy 
opätovne štartovať výrobu, prijí-
mať nových zamestnancov a záro-
veň snažiť sa u nich dosiahnuť takú 
odbornú úroveň, akú majú dnes. 
To všetko si vyžaduje oveľa vyššie 
náklady, než je objem pomoci, kto-
rú má štát v súčasnos   k dispozícii 
a môže ich vynaložiť na efek  v-
nu podporu udržania pracovných 
miest,“ uzatvára výkonný riaditeľ 
Klubu 500, Tibor Gregor. 

V tejto súvislos   je podľa Klubu 
500 potrebné zodpovedne pristu-
povať aj k otázke zvyšovania mini-
málnej mzdy. „Zaregistrovali sme 
konštatovanie vlády, že nedošlo k 
dohode medzi predstaviteľmi za-
mestnávateľov a odborov. Chceme 
zdôrazniť, že na rokovaniach o mi-
nimálnej mzde neboli zástupcovia 
slovenského priemyslu. Pýtame sa, 
dokedy budú ignorovaní zástup-
covia domáceho priemyslu, ktorí 
majú významný podiel na HDP a 
dokedy sa vláda bude spoliehať 
iba na komunikáciu s „reprezenta-
 vnymi“ predstaviteľmi zamestná-

vateľských organizácií zaradenými 
do Tripar  ty?“ dodáva predseda 
Klubu 500, Vladimír Soták. 

Klub 500 zdôrazňuje, že Tripar-
 ta, tak ako je nastavená, je len 

pokračovaním dvojdialógu medzi 
poli  kmi a predstaviteľmi odborov. 

Zástupcovia Klubu 500 však 
upozorňujú aj na ďalšie fakty:  
„Slovensko sa nachádza v mimo-
riadne ťažkom období po prvej 
vlne koronakrízy (veríme, že druhá 
vlna nepríde). Celý svet vynakladá 
enormné fi nančné prostriedky na 
záchranu svojich ekonomík a pra-
covných miest, je preto na mieste, 
aby v tejto situácii predstavite-
lia odborov, ale aj predstavitelia 
obcí a miest, nepredkladali vláde 
nezmyselné a ničím nepodložené 
požiadavky na vyčleňovanie mi-
moriadnych dotácií, ktoré de fac-
to prehĺbia straty podnikateľských 
subjektov. Naopak, práve v dru-

hom polroku 2020 potrebujeme 
všetci, nevynímajúc domáci prie-
mysel, vynaložiť maximálne pros-
triedky vrátane rezerv na zachova-
nie zamestnanos   a chodu fi riem. 
V opačnom prípade sa môže stať, 
že v decembri tohto roku bude ne-
skoro a ostanú nám len oči pre plač 
a čas na hľadanie vinníkov z danej 
situácie,“ uzatvára predseda Klubu 
500, Vladimír Soták. 

Klub 500 na záver opäť pripomí-
na, že v programovom vyhlásení sa 
vláda  zaviazala venovať osobitnú 
pozornosť domácemu priemyslu a 
robiť oparenia, ktoré zvýšia jeho 
konkurencieschopnosť.  A to sa po-

Zdroj: Klub 500

Výšku pomoci treba prehodnotiť, 
inak porastie nezamestnanosť

darí splniť len systema  ckým prí-
stupom a efek  vnym nakladaním 
s prostriedkami najmä v čase, kedy 
to Slovensko najviac potrebuje. 
Slovensko má k dispozícií obrovské 
množstvo fi nančných prostriedkov 
Európskej únie, preto by mala vlá-
da čím skôr naštartovať diskusiu aj 
s predstaviteľmi domáceho prie-
myslu o zmysluplnom nastavení 
podmienok a projektov. 
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Trojica ocenených inštruktorov praxe objek  vom I. Kardhordovej

T. Kubej
noviny@zelpo.sk

Koniec školského roka v znamení ocenení

Riaditeľka školy Ing. Miriam Pindiaková spolu s bývalou riaditeľkou PaedDr. Katarínou Zingorovou blahoželajú oce-
neným žiakom organizačnej zložky Súkromného gymnázia Železiarne Podbrezová.             Foto: I. Kardhordová

V úvode sa prítomným prihovoril Ing. Ján Banas, predseda Dozornej rady ŽP a.s. 
Foto: I. Kardhodrová

Ocenená učiteľka Mgr. Mar  na Završanová spolu so svojimi žiakmi.   Foto: I. Kardhordová

Dňa 30. júna bol ofi ciálne ukon-
čený školský rok 2019/2020. Pri 
tejto príležitos   sa na parkovisku 
pred budovou školy stretli žiaci 
i pedagogickí zamestnanci Sú-
kromnej spojenej školy Železiar-
ne Podbrezová. 

Na slávnostnom ukončení škol-
ského roka boli prítomní aj zá-
stupcovia zriaďovateľa školy, a to 
Ing. Mária Niklová, personálna 
riaditeľka a členka Predstavenstva 
ŽP a.s. a Ing. Ján Banas, predseda 
Dozornej rady ŽP a.s. Už tradične 
prišli aj zástupcovia ŽP Informa  -

ka s.r.o., tentokrát Ing. Matej Bla-
hút a Mgr. Ľubor Havlíček, ktorí 
zároveň vyhodno  li kurz progra-
movania v jazyku JAVA, do ktoré-
ho sa počas uplynulého školského 
roka zapojili viacerí žiaci.

V úvode sa všetkým zúčastne-
ným v krátkos   prihovoril predse-
da Dozornej rady ŽP a.s. Ing. Ján 
Banas, po ňom nasledoval prího-
vor riaditeľky Súkromnej spojenej 
školy Železiarne Podbrezová Ing. 
Miriam Pindiakovej.

Riaditeľka našej školy v úvo-
de svojho príhovoru povedala: 
„Všetci máme za sebou náročné 
obdobie. Mimoriadna situácia a 
s ňou súvisiace rozhodnu  a mi-
nistra školstva, vedy, výskumu a 
športu, hlavného hygienika, krízo-
vého štábu, ktoré boli zapríčinené 
šírením respiračného ochorenia 
vyvolaného novým koronavíru-
som COVID-19 nás prinú  la prijí-
mať mimoriadne rozhodnu  a. Od 
16. marca 2020 bolo prerušené 
vyučovanie vo všetkých školách a 
školských zariadeniach a klasická 
forma vyučovania sa zmenila na 
dištančnú.“

Ing. Miriam Pindiaková upo-
zornila na fakt, že pre žiakov ani 
učiteľov to nebolo jednoduché 
obdobie, pretože to neboli práz-

dniny, ale všetci sa museli prispô-
sobiť aktuálnej situácii a spoločne 
hľadať spôsoby, ako toto náročné 
obdobie zvládnuť. Svojim kole-
gom poďakovala za obetavú prácu 
a popriala im do budúcnos   veľa 
tvorivos  , krea  vity a dobrých 
nápadov. Žiakom poďakovala za 
reprezentáciu školy v rôznych sú-
ťažiach a ak  vne zapájanie sa do 
projektov.

Osobitne poďakovala PaedDr. 
Kataríne Zingorovej, ktorá odišla 
do dôchodku. K jej poďakovaniu 
sa pridali aj Ing. Mária Niklová, 
personálna riaditeľka a členka 
Predstavenstva ŽP a.s. a Ing. Ján 
Banas, predseda Dozornej rady ŽP 

a.s. Poďakovanie bolo za jej osob-
ný prínos, odvedenú prácu a pre-
dovšetkým za všetko úsilie, ktoré 
venovala škole. Do ďalších rokov 
jej všetci popriali hlavne pevné 
zdravie, veľa dní naplnených po-
hodou, op  mizmom a radosťou 

zo života. 
Ďalšie poďakovania riaditeľ-

ky školy Ing. Miriam Pindiakovej 
patrili Mgr. Mar  ne Roľkovej a 
Mgr. Mercedes Červencovej, kto-

ré odchádzajú z našej školy na 
nové pracovisko. Riaditeľka Sú-
kromnej spojenej školy Železiarne 
Podbrezová im zároveň popriala 
veľa pracovných, ale aj osobných 
úspechov. Nakoniec poďakovala 
majstrovi odbornej výchovy Sta-
nislavovi Piatrovovi za odvedenú 
prácu a popriala mu hlavne pevné 
zdravie.

V závere svojho príhovoru všet-
kým popriala, aby si počas práz-
dninových dní oddýchli, načerpa-
li nové sily, získali nové zážitky a 
priateľstvá. Tým, ktorých v lete 
čakajú komisionálne skúšky pri-
pomenula, aby nezabudli svoj čas 
venovať učeniu a príprave, aby 
mohli skúšky úspešne zvládnuť. 

Z celkového počtu 205 žiakov 
organizačnej zložky Súkromnej 

strednej odbornej školy hutníckej 
13 žiakov prospelo s vyznamena-
ním, 35 prospelo veľmi dobre a 
naopak, jedného žiaka čakajú v 
auguste komisionálne skúšky. Šty-
ria žiaci neprospeli z troch a viac 
predmetov a budú môcť požiadať 
o opakovanie ročníka. Z celkové-
ho počtu 159 žiakov organizač-
nej zložky Súkromného gymnázia 
Železiarne Podbrezová 49 žiakov 
prospelo s vy-
znamenaním, 51 
prospelo veľmi 
dobre a štyroch 
čakajú v augus-
te komisionálne 
skúšky.

V školskom 
roku 2019/2020 
bolo ocenených 
25 žiakov orga-
nizačnej zložky 
S ú k r o m n é h o 
gymnázia Žele-
ziarne Podbre-

Ing. Ján Banas poďakoval bývalej riaditeľke PaedDr. Kataríne Zingorovej za odvedenú 
prácu.           Foto: I. Kardhordová

zová a 6 žiakov organizačnej zlož-
ky Súkromnej strednej odbornej 
školy hutníckej Železiarne Pod-
brezová. Tradične získali ocenenia 
aj najlepšie triedy, ktoré boli od-
menené šekmi v hodnote 500 eur. 
V nedávno skončenom školskom 
roku to boli triedy I.A, II.G a III.B.

Ocenení boli aj pedagogickí za-
mestnanci a inštruktori praxe. Z 

pedagogických zamestnancov to 
boli zástupkyňa riaditeľky školy 
Mgr. Ľubica Goceliaková, majster 
odbornej výchovy Róbert Králik a 
učiteľka Mgr. Mar  na Završanová. 
Inštruktori praxe boli ocenení o 
pár dní neskôr, vo štvrtok 2. júla, 
v riaditeľskej budove ŽP a.s. Oce-
nenia v školskom roku 2019/2020 
získali Ján Cipciar, Marián Bauer a 
Peter Vincúr.

Ocenených inštruktorov praxe 
sme sa opýtali na ich pocity a 
dojmy, čo pre nich ocenenie zna-
mená a či sa stretávajú so žiakmi 
z praxe aj neskôr vo fabrike:

Ján CIPCIAR, Tcú
- Je to už moje druhé ocene-

nie a je to pre mňa výzva, aby 
som pokračoval ďalej. So žiakmi, 

ktorí boli na 
praxi, sa po-
tom stretávam 
aj vo fabrike, 
s p o z n á v a j ú 
ma a myslím, 
že je správne 
vychovávať si 
ďalšie gene-
rácie. Keď prí-
de niekto na 
prax, väčšinou 
zis  m, či ho 
to baví alebo 
nie. Zvyknem 
sa s ním po-
rozprávať, aké 
má záľuby, 
aby som ho 
vedel pripraviť 
na prax a aby 
som vedel, či 
ho tá elektrika 
naozaj baví. 
Väčšinou je to 
tak, že keď vás 

niečo baví, tak potom vám to aj 
lepšie ide.

Marián BAUER, Tcú
- Toto ocenenie som si prebral 

prvýkrát a pocity sú príjemné. 
Tento rok to je 35 rokov, čo som 
vo fabrike a teší ma, že sa mi do-
stalo takejto pocty. Stretávam žia-
kov, ktorých som zaúčal vo fabri-

ke, aj v osobnom živote. Väčšinou 
sú šikovní  , ktorí majú doma ne-
jaké gazdovstvo alebo majú rodin-
ný dom a majú k tomu bližšie ako 
takí, čo sú napríklad zo sídliska. Tú 
druhú skupinu musíme samozrej-
me viac cibriť. Okrem toho môžu 
  chlapci využiť to, čo sa naučia, aj 

doma pri nejakých opravách.

Peter VINCÚR, Vt
- Dnes je to pre mňa prvé oce-

nenie. Pocit z toho mám fantas-
 cký a som rád, že som niekomu 

pomohol a niekoho zaučil. Je to 
v podstate taká štafeta, tak ako 
mňa niekedy zaučili starší a skú-
senejší kolegovia, tak som ja te-
raz dal  e skúsenos   a vedomos   
žiakom, možno budúcim kolegom. 
Za  aľ som však nestretol vo fabri-
ke žiadneho z tých, čo som zaučil. 
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Kupón č. 14

Súťažná otázka č. 14: 

Kedy sa uskutočnil výber staveniska
pre výstavbu nového závodu?

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*** 

Z historických podkladov Ing. J. Starkeho 
spracovala O. Kleinová

Odlievanie ingotov v roku 1968.          Foto archív ŽP

Švermove železiarne sa stali priekopníkom 
v zavádzaní plynulého liatia ocele v Československu

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 prispeje-
te zaujímavými námetmi a  pmi 
súvisiacimi s našou históriou k 
spestreniu obsahu novín.

Medzníkom rozvoja bol 4. ok-
tóber 1955, kedy bola Minister-
stvom hutného priemyslu (MHP) 
v Prahe schválená inves  čná 
úloha komplexného rozvoja Šver-
movych železiarní (ŠŽ) v Podbre-
zovej. Prvýkrát schválili rozvoj s 
dvomi závodmi, v Podbrezovej 
počítali s rozvojom výroby ocele 
a v novom závode v Piesku s fi -
nálnou výrobou. Prvýkrát schvá-
lili výrobu ocele, najmä jej uš-
ľach  lých druhov v elektrických 
oblúkových peciach a prvýkrát 
odsúhlasili výstavbu zariadenia 
pre plynulé odlievanie ocele, ako 

prvého zariadenia tohto druhu v 
Československu. 

Výber staveniska pre výstavbu 
nového závodu sa uskutočnil 11. 
januára 1956. Na základe toho 
MHP nariadilo vypracovať výhľa-
dovú štúdiu pre komplexný rozvoj 
ŠŽ. Vypracovaných už bolo dva-
násť takých štúdií, nová, trinásta, 
obsahovala sedem riešení terén-
nych úprav a boli navrhnuté aj 
konkrétne riešenia napojenia no-
vého závodu na železničnú vlečku 
a návrh na preložku štátnej cesty 
prechádzajúcej cez stavenisko. 

Systém plynulého odlievania 
ocele zaujal svojou progresivitou, 
a preto ministerstvo vydalo po-
kyn na urýchlenie vypracovania 
prípravnej dokumentácie. Veľmi 

O. Kleinová
noviny@zelpo.sk

významnou udalosťou z hľadiska 
ďalšieho rozvoja ŠŽ bolo rozhod-
nu  e o výstavbe elektrooceliarne 
s dvomi elektrickými oblúkovými 
30 tonovými pecami. 

V roku 1958 vyvrcholila dostav-
ba novej SM oceliarne jej treťou 
etapou, následne bol schválený 
úvodný projekt výstavby zaria-
denia plynulého odlievania ocele 
(ZPO). Bola to nesmierne zložitá 
úloha, nakoľko musela byť rea-
lizovaná za plnej prevádzky sie-
mens mar  nských pecí a žeriavo-
vej dráhy. ZPO bolo navrhnuté ako 
dvojprúdové s ročnou kapacitou 
110 000 ton pre odlievanie brám 
a oceľových blokov, určených pre 
valcovňu plechov. 

Rok 1960 bol pre ŠŽ významný 
najmä preto, že vrcholila výstav-
ba dvoch vládou sledovaných sta-
vieb, ZPO a elektrooceliarne. Prvá 
EOP bola uvedená do prevádz-
ky 29. augusta 1960. Podstatne 
komplikovanejšou bola výstavba 
ZPO. Celý technologický proces 
mal vývojový charakter a nikto v 
Československu nemal s tým skú-
senos  . Zaujímavosťou bolo, že 
technologické zariadenie nemalo 
zabudovanú žiadnu automa  zá-
ciu a všetky technologické pocho-
dy sa museli ovládať ručne a časo-
vo zladiť podľa uváženia obsluhy. 

Prvé skúšobné odlievanie, 
ktoré sa konalo 13. septembra 
1960, bolo neúspešné. Ani pri 
nasledujúcich teplých skúškach 

sa nepodarilo úspešne dokončiť 
odlievanie celej tavby. Postup-
ným odstraňovaním nedostatkov 
1. júna 1961 bolo dané ZPO do 
skúšobnej prevádzky a začalo pl-
niť v plnom rozsahu svoje posla-
nie. Keďže ZPO bolo vývojovým 
a prototypovým zariadením, v 
rámci skúšobnej prevádzky boli 
postupne vylepšované aj niektoré 
technologické čas  , napríklad se-
kundárne chladenie, zavádzanie 
zátky spodkom a podobne, čím 
sa stalo spoľahlivým výrobným 
zariadením a 2. decembra bolo 
uvedené do trvalej prevádzky. 

Švermove železiarne sa stali 
priekopníkom v zavádzaní plynu-
lého lia  a ocele v Českosloven-
sku. V uvedenom období bola 
daná do prevádzky aj zvarovňa 
rúr veľkých priemerov, ktorá odo-
berala plechy z valcovne hrubých 
plechov, čím sa rozšíril výrobný 
sor  ment. 

Uvedené zmeny síce prispeli k 
zvýšeniu výroby tovaru, ale ne-
mali veľký vplyv na ekonomické 
výsledky podniku. Pozi  vnym či-
nom MHP a ďalších ústredných 
orgánov ČSR bola schválená vý-
hľadová štúdia rozvoja železiarní 
č. 16 v novembri 1959 s pred-
pokladom realizácie jednotlivých 
stavieb v novom závode do roku 
1965. No v rámci príprav tre  eho 
päťročného plánu na roky 1961 až 
1965 už MHP nezaradil do plánu 
ani jednu z týchto stavieb.

Štartujeme zo Štrbského Plesa

Najčastejšie navštevovaným 
miestom vo Vysokých Tatrách je 
Štrbské Pleso. Ak sa sem vybe-
riete a máte pocit, že vaša kondí-
cia ešte (alebo už) nie je na takej 
úrovni, že by ste mohli zdolávať 
krásne vrcholy, ponúkame klasic-
ké turis  cké trasy, vhodné aj pre 

tých, ktorí sa vyberú na turis  ku 
len sviatočne. 

Vodopád Skok
Tatranci hovoria, že medzi ta-

transkú klasiku patrí vodopád Skok. 
Nachádza sa v Mlynickej doline, 
uprostred tatranských š  tov. Dá sa 
k nemu prísť zo Štrbského Plesa, 
ale miernou okľukou aj Furkotskou 
dolinou cez Bystrú lávku. Trasa zo 
Štrbského Plesa je vhodná aj pre 
rodiny s deťmi. Je to nenáročný vý-
let s nezabudnuteľnými pohľadmi 
na prekrásnu vysokohorskú príro-
du. Asi za hodinu prídete k zhru-
ba dvadsaťpäť metrov vysokému 
vodopádu. Skok je štvrtý najvyšší 
vodopád vo Vysokých Tatrách. Pre 
tých zdatnejších a hlavne odváž-
nejších, trasa pokračuje cez štrbinu 
Bystrá lávka v Soliskovom hrebeni 
nad vodopádom. Ak navš  vite vo-
dopád Skok v čase, keď je dostatok 
vody, je dobre viditeľný už z diaľky. 
Toto miesto je obľúbenou trasou 
pre milovníkov Ta  er a určite ces-
tou stretnete mnohých turistov. 
Ale, ak sa vyberiete na túru skoro 
ráno, budete väčšinu z nich stretá-
vať až keď sa budete vracať. 

Popradské pleso
Kto navš  vi Vysoké Tatry, Štrb-

ské Pleso, neobíde ani druhú kla-
siku, ktorou je Popradské pleso. 
Prechádzka k Popradskému plesu 
je nenáročná a zvládnu ju aj de  . 
Táto turis  cká trasa je medzi náv-
števníkmi Ta  er mimoriadne ob-
ľúbená. Denne tam kráčajú stovky 
turistov rôznych vekových kategó-
rií. Ak si chcete vychutnať okolitú 
prírodu, lepšie je vyhnúť sa davom 
a vyštartovať radšej v ranných ho-
dinách. 

Trasa na Popradské pleso začína 
na Štrbskom Plese, na okraji lesa. 
Začínate na červenej značke. Spo-
čiatku je mierne stúpanie, prevýše-
nie sa ale postupne zmenšuje. Ako 
kráčate, naskytne sa vám pekný 
pohľad na Štrbské pleso. Zhruba v 
polovici trasy môžete pokračovať 
aj po zelenej značke. Mnohí si vo-
lia jednu cestu tam a druhú späť. 
Po červenej je viac výhľadových 
miest, ale ak páli slnko, príjemnej-
šie je zvoliť si zelenú, kde kráčate 
priam rozprávkovým lesom. Každo-
pádne prechádzate aj cez mos  k 
ponad dravý a priezračný Hincov 
potok. Zaujímavosťou je, že tento 

potok vyteká z veľkého Hincovho 
plesa a spolu s tatranskou riečkou 
Krupá vytvára rieku Poprad. Keď 
prejdete mos  kom ponad potok, 
váš cieľ je už blízko. Prejdete na 
asfaltku a stretávate cyklistov, kto-
rí prichádzajú od vlakovej stanice. 
Po pár metroch sa vám už nasky-
tá prekrásny pohľad na Popradské 
pleso. Aj táto trasa trvá niečo vyše 

Vodopád Skok objek  vom O. Kleinovej

hodiny, ak sa cestou zastavíte, aby 
ste obdivovali krásnu prírodu, lebo 
obdivovať je čo, možno budete 
kráčať aj dlhšie, ale pohľad na  e 
prekrásne vrcholy vám nepochyb-
ne dodá toľko energie, že sa bu-
dete cí  ť ako znovuzrodení a tam, 
kde všetci oddychujú, zis  te, že 
každý sa usmieva a všetci sú spo-
kojní. Splnili to  ž svoj dnešný cieľ.

Takýto pohľad sa vám naskytne, ak pokračujete z Popradského plesa na Ostrvu.  
Foto: O. Kleinová



STRANA    |  ČÍSLO  14/2020 WWW.PODBREZOVAN.SK6

Z internetu spracovala O. Kleinová

 Slnko nám dodá až 
deväťdesiat percent déčka

Jedálny lístok 13. – 19. 7. 2020

Pondelok
Polievky: hŕstková, prešporská, pe-
čivo.
● Zemiakovo-bryndzové pirohy 
so slaninou ● Džuveč z bravčové-
ho mäsa, uhorka ● Kuracie psia s 
kuriatkovou omáčkou, cestovina ● 
Muffi  ny s čokoládou ● Plnená ba-
geta s pikantným mäsom.

Utorok
Polievky: boršč s mäsom, sedliac-
ka, pečivo.
● Pečené kuracie stehno, pestrý 
cestovinový šalát ● Vyprážaná 
treska plnená brokolicou a syrom, 
zemiaky, šalát ● Bravčový rezeň 
prírodný, tarhoňa, uhorka ● Žem-
ľovka s tvarohom ● Plnená bageta 
s údeninou.

Streda
Polievky: slepačia, brokolicová 
dánska, pečivo.
● Furmanské halušky ● Údené 
mäso, hrachová kaša, uhorka, 
chlieb ● Hovädzí guľáš mexický, 
ryža, šalát ● Zemiakové knedličky 
čučoriedkové so strúhankou ● Pl-
nená bageta s kuracím mäsom so 
zeleninou.

Štvrtok
Polievky: fazuľková kyslá s kôprom, 
údeninová, pečivo.
● Pečená bravčová krkovička, ka-
pusta, knedľa ● Lasagne s mäsom 
● Vyprážané kuracie stehno, ze-
miaková kaša, kompót ● Šúľance 
s makom ● Plnená bageta s úde-
ninou.

Piatok
Polievky: mexická, roľnícka, pečivo.
● Pečená ryba na masle, krúpy 
so zeleninou ● Restovaná kačacia 
pečeň, hrášková ryža, cvikla ● Ho-
vädzie dusené, chrenová omáčka, 
knedľa ● Pečené buchty so slivko-
vým lekvárom ● Plnená bageta s 
pikantným mäsom.

Sobota
Polievka: krupicová so zeleninou, 
pečivo.
● Prírodné kuracie prsia, zelero-
vá remuláda ● Bravčové mäso na 
paprike, cestovina ● Plnená bageta 
s údeninou.

Nedeľa
Polievka: zeleninová, pečivo.
● Vyprážaný bravčový rezeň, la-
hôdkový šalát ● Hydinové ražniči, 
zemiaky, čalamáda ● Plnená bage-
ta s kuracím mäsom a zeleninou.

Jedálny lístok 20. – 26. 7. 2020

Pondelok
Polievky: furmanská, mrkvová s 
pórom, pečivo.
● Hovädzie mäso námornícke, 
ryža, uhorka ● Kelový karbonátok, 
zemiaky, šalát ● Pečené kačacie 
stehno, červená kapusta, knedľa 
● Makový závin s jablkami ● Plne-
ná bageta s pikantným mäsom.

Utorok
Polievky: kapustová s klobásou, 
tekvicová, pečivo.
● Držky na diabolský spôsob, 
knedľa ● Cestoviny s brokolicou 
a smotanovou omáčkou ● Važec-
ká pochúťka, zemiakové placky ● 
Pizza diabolská ● Plnená bageta s 
údeninou.

Streda
Polievky: guľášová, francúzska, 
pečivo.
● Vyprážaný bravčový rezeň, ze-
miakový šalát s majonézou ● 
Hubové rizoto, uhorkový šalát ● 
Morčacie prsia plnené nivou, tar-
hoňa, šalát ● Zapekané palacinky 
s tvarohom ● Plnená bageta s ku-
racím mäsom so zeleninou.

Štvrtok
Polievky: držková, bryndzová so 
strúhaným cestom, pečivo.
● Kuracie stehno so zeleninou, 
špenátové rezance ● Vyprážaný 
syr s modrou plesňou, zemiaky, 
brusnicová omáčka ● Hovädzí 
guľáš maďarský, knedľa ● Zemia-
kové knedličky s nutelou, maková 
posýpka ● Plnená bageta s pikant-
ným mäsom.

Piatok
Polievky: fazuľová kyslá, morča-
cia, pečivo.
● Losos na masle, dusená zeleni-
na ● Baraní guľáš, halušky ● Kura-
cie prsia na lesných hríboch, ryža, 
uhorka ● Buchty na pare s lekvá-
rom, kakaová posýpka ● Plnená 
bageta s údeninou.

Sobota
Polievka: šošovicová s kyslou ka-
pustou, pečivo.
● Plnené hovädzie mäso, zeleni-
nová obloha ● Kuracie stehno na 
smotane s hlivami, cestovina ● Pl-
nená bageta s pikantným mäsom.

Nedeľa
Polievka: roľnícka, pečivo.
● Vyprážaná ryba, parížsky šalát ● 
Bravčový rezeň belehradský, ope-
kané zemiaky, uhorka ● Plnená 
bageta s údeninou.

Už veľa sa popísalo o vitamíne 
D, netreba však podceňovať jeho 
dôležitosť pre náš organizmus. Je 
potrebný pre vstrebávanie vápni-
ka i fosforu a pomáha zachovať 
silné a zdravé kos   či zuby. Pris-
pieva  ež k udržaniu normálnej 
činnos   svalov.

D ô v o d o v, 
prečo by sme 
jeho nedos-
tatok nemali 
podceňovať, 
je veľa. Ne-
vieme však, 
či nám chý-
ba. Mohli 
by nás na to 
upozorniť ur-
čité signály 
nášho tela, 
napríklad ak 
sú naše svaly 
oslabené a 
cí  me väčšiu 
únavu, môže 
byť príčinou 
nedostatok 
vitamínu D. Každodenné činnos-
 , či už je to chôdza po schodoch 

alebo iné ak  vity, sú pre nás vtedy 
náročné.  Zbystrime pozornosť, ak 
je naša kondícia z nejasných dôvo-
dov slabšia a vytrvalostne nesta-
číme na veci, ktoré nám predtým 
problém ani v najmenšom nero-
bili. 

Telo volá po vitamíne D rôzny-
mi spôsobmi. Jedným z prejavov 
môže byť i zvýšené vnímanie hma-
tových vnemov. Koža je citlivá a 
aj bežný dotyk môže byť pre nás 
nepríjemný. Trápi nás nespavosť, 
s ktorou sme nikdy predtým prob-
lém nemali? Možno všetko pri-
pisujeme stresu a povinnos  am, 
ktoré nám nedajú spať. Môže za 
ňou však byť aj nízka hladina vita-

mínu D v tele. 
Kto z nás niekedy nemal zlú ná-

ladu? Ak sa ale stáva ru  nou bez 
zjavného dôvodu, niečo nie je v 
poriadku. Môže byť známkou niž-
šej hladiny serotonínu v mozgu, čo 
má spojitosť aj s absenciou déčka. 
S nízkou hladinou déčka v tele je 
spojené aj riziko zmien nálad a 
melanchólie. 

Málokto si 
uvedomuje, 
že vysoký krv-
ný tlak môže 
signalizovať 
aj nedostatok 
živín a dôle-
žitých vitamí-
nov v našom 
tele. Vitamín 
D je veľmi 
dôležitý pre 
v s t r e b á v a -
nie vápnika 
a fosforu, a 
rovnako aj 
pre udržanie 
dobrej kon-
dície kos  . 
Ak ho máme 

málo, riskujeme oslabené kos   a 
je tu riziko únavových zlomenín.

Zaujímavé je poznanie, že len 
desať percent vitamínu D sa do 
tela dostane z potravín. Až deväť-
desiat percent déčka nášmu telu 
dodávajú slnečné lúče. Až štyrom 
z pia  ch z nás ale tento „slnečný 
vitamín“ chýba. 

Vitamín D je rozpustný v tukoch 
a prirodzene sa nachádza v po-
travinách, ktoré označujeme za 
„tučné“. Vitamín D je odolný voči 
teplu, čo znamená, že pri varení sa 
neznehodnocuje.

Hlavné zdroje 
vitamínu D v potravinách
Ryby: rybí olej, treščia pečeň, 

morské ryby a morské plody (tu-

niak, makrela, losos, sardinky). 
Mäso týchto rýb má vysoký obsah 
tuku a v 100 gramoch sa nachádza 
od 30 do 60 mikrogramov vitamí-
nu D.

Mäso: v pečeni hospodárskych 
zvierat (teľacia, bravčová, kuracia) 
sa nachádza od 1,4 až 2,9 mikrog-
ramov vitamínu D v 100 gramoch.

Vajcia: vitamín D sa vyskytuje 
sa aj vo vajci (3,6 mikrogramov v 
100 gramoch), vo vaječnom žĺtku 
(100 až 200 mikrogramov v 100 
gramoch).

Mliečne výrobky: vitamín D náj-
deme v mlieku, masle, smotane 
a v iných mliečnych produktoch. 
Vitamín D sa nachádza v tukovej 
zložke mlieka, je teda v dostatoč-
nej miere prítomný v plnotučnom 
mlieku a tučných mliečnych výrob-
koch.

Potraviny rastlinného pôvodu: 
déčko nájdeme v niektorých dru-
hoch sušených hríbov, v kokose, 
avokáde či mangu.

Ako získať tých 
deväťdesiat percent?

Počas letných mesiacov vyjdi-
me von v čase medzi dvanástou 
a pätnástou hodinou, nenatre  . 
Dbajme na to, aby sme sa nespá-
lili. Rovnica, čím dlhšie na slnku, 
tým viac vitamínu, nepla  . Vita-
mín D sa v ľudskej pokožke tvorí z 
prekurzoru, ktorý sa pri opaľovaní 
doslova „minie“ v priebehu niekoľ-
kých minút. 

Ďalšiu šancu na tvorbu déčka 
máme zas až na druhý deň. Spá-
lenie pokožky tvorbe vitamínu D 
neprospieva a súvisí so vznikom 
rakoviny kože. Nechajme slnečné 
žiarenie pôsobiť aspoň na 25 per-
cent kože najmenej 6 až 8 minút. 
Až po tomto čase sa natrieme opa-
ľovacím krémom. Množstvo vy-
produkovaného vitamínu však zá-
visí aj od fototypu našej pokožky.

Hippokratova veta „Nech jedlo je vaším 
liekom a liek vaším jedlom" platí dodnes

M. Tolnayová
RÚVZ B. Bystrica

Odhaduje sa, že neadekvátna 
výživa je príčinou až 60 percent 
neinfekčných a viac ako 75 per-
cent infekčných chorôb vo svete. 
Záujem o vzťah medzi výživou a 
zdravím človeka zaujímal lekárov 
a vedcov od dávnej minulos  , až 
napokon v 60. až 70. rokoch 20. 
storočia vznikol lekársky odbor 
nazývaný nutričná imunológia, 
alebo imunonutrológia. 

V roku 1968 „Svetová zdravot-
nícka organizácia konštatovala, že 
vzťah medzi malnutríciou (nedos-
tatočný stav výživy, podvýživa) a 
infekciou je synergický, čo zname-
ná, že nesprávna výživa ide ruka v 
ruke s infekciami, ale aj mnohými 
ďalšími neinfekčnými chorobami, 
ako kardiovaskulárne či onkolo-
gické choroby, ale aj cukrovka a 
obezita. Osobitne je úloha výživy 
rozhodujúca v dvoch ohraničujú-
cich obdobiach života, a to v ra-
nom detstve a starobe. Výskum in-
terakcií medzi výživou a imunitou 
má prak  cký význam tak pre kli-
nickú medicínu, ako aj pre verejné 
zdravotníctvo“, konštatuje k téme 
stravovanie a imunita MUDr. Zora 
Kľocová Adamčáková, vedúca od-
delenia podpory zdravia a výchovy 
k zdraviu banskobystrického Regi-
onálneho úradu verejného zdra-

votníctva.
Úlohou imunitného systému je 

ochrana organizmu, to znamená 
rozoznanie vlastných a cudzích ne-
žiaducich buniek (vírusy, baktérie, 
huby, parazity), tkanív (napríklad 
nádorové bunky) alebo chemic-
kých látok. Rizikových faktorov, 
ktoré môžu prispieť k oslabeniu 
imunity je viac, predovšetkým 
znečistené životné prostredie, 
nezdravý životný štýl – fajčenie, 
nezdravá výživa, nedostatok po-
hybu, nadmerná konzumácia al-
koholu, stres, nedostatok spánku, 
a potom  e, ktoré nemôžeme 
ovplyvniť, ako napríklad vek, po-
hlavie či gene  cká predispozícia. 
Oslabenie imunitného systému sa 
najčastejšie prejaví opakovanými 
infekciami. 

„Imunitný systém má každý 
deň a celý život 24 hodinovú po-
hotovosť (stravu nekonzumujeme 
sterilnú, ani nedýchame sterilný 
vzduch), preto vyžaduje prísun 
dostatočného množstva zdrojov 
energie a stavebných látok, aby 
mohol plniť svoje funkcie. Odhadu-
je sa, že človek za svoj život skon-
zumuje približne 60 ton potravy, v 
ktorej prijme okrem tých dobrých 
aj obrovské množstvo látok škod-
livých. Všetka táto potrava prej-
de cez tráviaci trakt, pre ktorý je 
dôležitá každodenná obnova jeho 
epitelu a lymfa  cký systém okolo 

tráviaceho systému, ktoré spolu 
patria k najdôležitejším orgánom 
imunity“, približuje tému MUDr. 
Adamčáková.  Dodáva, že výživa 
nega  vne ovplyvňuje imunitný 
systém aj v prípade  neadekvátne-
ho zloženia alebo hladovania, ale 
aj opačne, v podobe dlhodobého 
nadbytku. Každé prebiehajúce 
ochorenie zhoršuje nutričný stav 
aj imunitnú kapacitu organizmu. 

Odpoveď na otázku, ktorá v čase 
celosvetovej pandémie ochorenia 
COVID-19 mnohých zaujíma, do 
akej miery možno využiť vhodne 
zostavené nutričné odporúča-
nia ako prevenciu pri infekciách, 
ktoré majú epidemický alebo 
pandemický potenciál, ukážu až 
výsledky výskumu v budúcnos  . 
Nateraz je však dôležité, aby sme 
vo svoj prospech využili to, čo už 
bolo vedecky dokázané, čo nás 
môže pred mnohými infekčnými aj 
neinfekčnými ochoreniami chrá-
niť. Odporúča sa nefajčiť, denne 
konzumovať zvýšené množstvo 
zeleniny, pravidelne jesť orechy a 
semienka, preferovať celozrnné 
pokrmy a jedlá s nízkym obsahom 
tukov, potraviny s obsahom probi-
o  k, dodržiavať pitný režim – ne-
sladené nealkoholické nápoje, ale 
aj pravidelne cvičiť, znížiť príjem 
alkoholu a jednoduchých cukrov 
na minimum, dodržiavať spánkový 
režim a psychohygienu.
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Chcieť byť... (dokončenie v tajničke).

Spomienky
„Neumrel si, lebo spomienka na 
teba zostala v našich srdciach a 
v srdciach ľudí, ktorí ťa poznali a 
mali radi. Každý jeden deň na teba 
myslíme a chýbaš nám.“
Dňa 25. júna sme si pripomenuli 
nedožité 80. narodeniny a 15. júla 

uplynú už tri smutné a ťažké roky odvtedy, ako nás 
opus  l náš drahý

Milan KUBOVE z Lopeja.
Prosíme tých, ktorí ste ho poznali, venujte mu spo-
lu s nami  chú spomienku.

S láskou a úctou spomína 
manželka, dcéra a syn s rodinami

...
„Odišiel  ško, už nie je medzi nami, 
no v srdciach našich stále žije s 
nami.“
Dňa 8. júla sme si pripomenuli šies-
te výročie odvtedy, čo nás navždy 
opus  l náš drahý syn, manžel, otec 
a starký

Milan ŤAŽKÝ z Dolnej Lehoty.
S láskou a úctou na neho spomínajú 

mama, manželka, de   a ostatná rodina
...

„Odišla  ško, už nie je medzi nami, 
no v srdciach našich stále žije s 
nami.“
Dňa 12. júla uplynie šesť rokov od-
vtedy, ako nás navždy opus  la milo-
vaná manželka, mama, stará mama 
a sestra

Melánia SOJKOVÁ z Jasenia.
S láskou a úctou spomína manžel Ján, synovia 

Ján, Stanislav a dcéra Katarína s rodinami
...

„Pozeráme hore k hviezdam, vieme, 
že náš otec je niekde tam. Pri tom 
pohľade si slzy u  erame, na neho s 
láskou a vďakou spomíname.“
Dňa 20. júla uplynie päť rokov od-
vtedy, ako nás náhle opus  l náš 

manžel, otec, starký a bývalý spolupracovník z do-
pravy

Janko SCHWARZBACHER z Brezna.
Kto ste ho poznali a mali radi, spomeňte si naňho 
spolu s nami.

S láskou a úctou spomínajú 
manželka, de   a vnúčatá

Autor:    
PK

severoamerický 
štát T1 opoj alkoholom hmla po česky vyštveraj sa ultra violet násyp iným spôsobom strácal sa kód Estónska T3 ples

EČV Komárna
značka 

čerpacích 
staníc

upleťme      
stará búracia 

zbraň

Verejná 
bezpečnosť

a iné (skr.) T2 popevok       
udrel nohou

český zápor
nástroj krajčíra  

okovaná nádoba
kopanica     

ochrana tovaru
nečistota, špina  
tenisový úder

otázka na 
spôsob

lietadlo (zast.)   
Aralské jazero

niečo obrovské  
kód účtu v 

banke
Anna (dom.)

bodná zbraň
zavraždi   

organická 
zlúčenina

športová 
potreba     
kráčaš

láska (tal.)

vlož náboj do 
zbrane    
patriaci 

Adamovi

býv. hlavné 
mesto SRN     
vylučovacia 

spojka

Pomôcky: TAT, 
ARISE

ženské meno   
zvrat, premena

český maliar, 
ilustrátor    

emisie po česky

glg, hlt (čes.)  
vzniknúť, 

vystúpiť (angl.)

osobné zámeno
plavidlá       

český hrad v 
okr. Trutnov

Petronela 
(dom.)         

bôžik so šípom

kód Ukrajiny   
Petra (dom.)

samec kravy
bezhrbá ťava   
skutok, čin 

(nem.)

nosič nákladov v 
Himalájach   

poobíjaj

severský 
kopytník

priestor za 
postrannou 

čiarou

kašovitá hmota 
z hrozna

vedľa, pomimo
majúca bielu 

farbu          
sodík (chem.)

Andrea (dom.) T4
druh skúšky dôverujú východ (angl.)

Zdroj: TASR

Viete, že nemať pri sebe vodičský preukaz, ak vás za-
staví policajná hliadka, znamená možnosť blokovej po-
kuty do 50 eur, niekedy aj 100 eur? 

A tak je jasné, že skôr, ako sadáme do auta, skontrolu-
jeme si, či máme pri sebe vodičské oprávnenie. Málokto 
si však skontroluje, dokedy ho má platné. 

V súčasnos   je na Slovensku až šesť druhov vodičs-
kých preukazov. Tie, ktoré boli vydané od 1. januára 
1993 do 30. apríla 2004, ružové, zaliate do fólie, majú 
platnosť do 31. decembra 2023. S neobmedzenou plat-
nosťou sú vodičské preukazy, ktoré boli vydané do 18. 
januára 2013. Od 19. januára tohto roku už majú všetky 
preukazy platnosť pätnásť rokov. Ak je váš vodičský pre-
ukaz staršieho dáta, na kar  čke nemáte dátum skonče-
nia platnos  . Neznamená to však, že je neobmedzený. 
Platnosť vodičských preukazov, ktoré boli vydávané od 
1. mája 2004 do 18. januára 2013, skončí, z dôvodu zo-
súladenia pravidiel Európskej únie, 31. decembra 2032. 

Viete, dokedy 
je platný váš 

vodičský preukaz?

Rozlúčka s hráčmi 
dorastu a F. Kunzom

Posledný zápas mužov v sezóne 2019/2020 bol spo-
jený aj s odovzdávaním ocenení. 

Ocenenia boli pripravené pre hráčov, ktorí skončili 
svoje pôsobenie v kategórii dorastu a viacerí z nich 
už pravidelne nastupujú v zápasoch mužov, aktuál-
ne v druhej futbalovej lige. Zároveň sme sa rozlúčili 
s  movým manažérom a vedúcim družstva mužov 
Fran  škom Kunzom, ktorý po pia  ch rokoch ukončil 
pôsobenie v našom klube.

Michal Budovec, športový manažér FK Železiarne Podbrezová, 
s vedúcim družstva mužov Fran  škom Kunzom, v pozadí naši 
dorastenci.                   Foto: I. Kardhordová

V júni odišli
do predčasného 

starobného dôchodku
Ján AUXT

Ing. Miroslav CHOMIČ
Ing. Zdeno KOŠIČIAR

Ján LAURINC
Jozef MESIARKIN
Ján NEPŠINSKÝ

Anna NOMILNEROVÁ
Vasil POLDAUF

Alena PREDAJNIANSKA
Vladimír RYBÁR

Vladimír STANĆÍK
Peter ŠEVČÍK

do starobného dôchodku
Miroslav AUXT

Anna BERČÍKOVÁ
Pavol BÉREŠ

Viera BÚDOVÁ
Peter ENGLER

Ing. Zdeno FEDOR
Alena FILLOVÁ

Eva IGRÉNYIOVÁ
Marian JUROŠ

Dezider KARAKO
Oľga KŇAZÍKOVÁ

Lucia KÜHNELOVÁ
Milan MAGÁŇ

Ivan MILAN
Ing. Peter MYDLIAR

V mene vedenia akciovej spo-
ločnos   Železiarne Podbrezo-
vá im ďakujeme za odvedenú 

prácu a do ďalších rokov života 
želáme veľa slnečných dní.

V júli 
blahoželáme

Pracovné jubileá
20 rokov

Pavol BERAXA
Miroslav HUBERT
Jozef KATUNINEC
Petra KUPCOVÁ

Miroslav SENČEK
Ing. Vladimír SOTÁK, ml.

Ladislav TÓTH
Janka VESELOVÁ

25 rokov
Juraj HUBERT

Dušan KOČICKÝ

René KOVÁČIK
Vlas  mil KRAMLA
Fran  šek MAKUŠA

Stanislav NIKEL
Ľubomír SOJÁK
Marian ŠAGAT
Jaroslav ŠALKO

Juraj ŽIVOR

30 rokov
Marek BÉKY

Ing. Miroslav BELLA
Branislav CELER

Erika EREMIÁŠOVÁ
Ing. Renáta LONGAUEROVÁ
Branislav PREDAJNIANSKY

Ras  slav PROŠOVSKÝ

35 rokov
Ivan BRZKO

Ing. Ľubica CHAMKOVÁ
Peter MACULA
Milan SPIŠIAK

40 rokov
Milan BALDOVSKÝ

Iveta KUPCOVÁ
Mariana VETRÁKOVÁ

Životné jubileá
Ras  slav FRÖHLICH

Mar  n GILDEIN
Petr KORDULIČ

Jozef ĽAPIN
Peter RIDZOŇ

Ján ŠNEK
Anna KŇAZÍKOVÁ

Janka KOCHANOVÁ
Libor MAKÚCH

Július MURÁNSKY
Milan NOSÁĽ

Mária PAVKOVÁ
Milan REZSÖFI

Ján LUNTER
Eva MIŠUNOVÁ
Milan SVINČIAK

Jaroslav ŠKVARKA
Ivan VANÍK

Marian VAŇO

Ján Straka

Oznam 
Podniková predajňa ŽP a.s. je z 
dôvodu skráteného pracovného 
času momentálne otvorená od 
pondelka do štvrtka, v čase od 
6.30 do 14.30 hod.

Naši dorastenci sa zúčastnili XII. ročníka turnaja 
jednotlivcov TURANCUPU v Starej Turej, kde do-
siahli pekné výsledky.

Výsledky dorastencov Kolkárskeho oddielu ŠK 
Železiarne Podbrezová: Filip Bánik – 577, Kris  án 
Soják – 564, Mar  n Bizub – 559, Daniela Mócová – 
570, Naďa Poliaková – 565, Matúš Bánik – 625, čo 
znamenalo zároveň jeho nový osobný rekord a len 
6 kolov mu chýbalo na to, aby prepísal dorastenecký 
rekord kolkárne, ktorý je 631 bodov. Zahral neuveri-
teľných druhých 60 hodov, a to 167 bodov na dráhe 
č. 2 a 176 bodov na dráhe č. 1.

Všetkých verných priaznivcov, pozývame fandiť 
našim dorastencom v boji o  tul majstra Slovenska 
v súťaži družs  ev. Dňa 18. júla sa v našej kolkárni 
uskutoční 3. fi nálový turnaj za účas   šies  ch naj-
lepších dorasteneckých družs  ev na Slovensku, 
ktorými sú ŠK Železiarne Podbrezová, TJ Rakovice, 
ŠKK Trstená, FTC Fiľakovo, KK Inter Bra  slava a MKK 
Stará Turá.

TURANCUP 2020
Bystrík Vadovič, tréner mládeže

Poďakovanie
Ďakujeme všetkým príbuzným, pri-
ateľom, známym, susedom a ostat-
ným, ktorí sa prišli rozlúčiť s naším 
milovaným manželom, otcom a 
starým otcom

Tiborom KALISKÝM 
z Podbrezovej.

Ďakujeme aj za prejavy sústras   a kve  nové dary, 
ktorými ste sa pokúšali zmierniť náš hlboký žiaľ.

Manželka, syn Róbert a dcéra Ta  ana s rodinami
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Sto rokov organizovaného 
futbalu v Podbrezovej

Z archívnych podkladov spracoval T. Kubej

Z podkladov zpfutbal.sk spracoval T. Kubej

Pokračovanie z minulého čísla.

Odchodom Vladimíra Šupku z 
Podbrezovej poklesla ak  vita 
niektorých funkcionárov oddielu 
i priaznivcov futba-
lu. Oddiel sa znova 
dostal do ťažkos   a 
v ročníku 1963/64 
opäť bojoval o zá-
chranu v divízii me-
dzi mužstvami ako 
Púchov, Liptovský 
Mikuláš, Lučenec, 
Handlová, Dubnica, 
Fiľakovo, Prievidza, 
Zvolen, Čadca, Ružomberok, Žili-
na „B“, Vrútky či Hrohov.

K zanieteným futbalovým 
funkcionárom, ktorí oddiel sprevá-
dzali vo chvíľach kríz i slávy, patrili 
Ján Žbirka a Milan Čunderlík, ale 
zanietení boli aj ďalší pracovníci 
závodu. Futbal v Podbrezovej do-
siahol výrazné úspechy koncom 
šesťdesiatych  a na prelome se-
demdesiatych rokov. „A“ mužstvu 

FK Železiarne Podbrezová 
– MŠK Žilina „B“ 3:0 (1:0)

Góly: 15. Pavúk, 76. Špyrka, 86. Za-
chara.

V závere júna sme odohrali po-
sledný zápas sezóny, keď sme v tre-
ťom kole nadstavbovej čas   druhej 
ligy hos  li na domácom trávniku 
žilinské „béčko“. V 2. minúte mali 
naši chlapci prvú vážnu šancu zá-
pasu. Z rohového kopu však mieril 
vedľa vo výbornej pozícii hlavou 
Paraj. V 15. minúte padol prvý gól, 
keď sa z vnútra pokutového úze-
mia hlavou presadil Daniel Pavúk 
– 1:0. V 19. minúte sme už mohli 
viesť o dva góly, no Szeteiova strela 
skončila len na ľavej žrdi Belkovej 
brány. V 20. minúte, po chybe v 
domácej rozohrávke, sa zoči-voči 
Ludhovi ocitol Holáň, no náš bran-
kár predviedol fantas  cký zákrok. 
V 38. minúte sa po rohovom kope 

Pribulu dostal k lopte vo vnútri po-
kutového územia Špyrka, ktorý ani 
na dvakrát neprekonal hosťujúce-
ho brankára. Prvý polčas už viac 
vzruchu nepriniesol a naši hráči 
tak odchádzali do kabín s jedno-
gólovým vedením. Po zmene strán 
prišla prvá šanca už po troch minú-
tach. Z vnútra pokutového územia 
to prudkou strelou skúsil Špyrka, 
pro   bol však opäť hosťujúci Bel-
ko. V 58. minúte to z väčšej diaľky 
vyskúšal Kováčik, ale jeho pokus 
žilinský brankár vyrazil. V 71. mi-
núte sa pripomenuli aj hos  a, stre-
la Farského síce bola prudká, no 
nepresná. V 75. minúte sme sa už 
tešili po druhýkrát, keď sa presnou 
strelou presadil Jozef Špyrka – 2:0. 
V 86. minúte sa skóre menilo po 
tre  krát, keď vyrazenú strelu Ďat-
ka dorazil Mateusz Zachara – 3:0. V 
závere sa už nič vážnejšie neudialo 
a naši chlapci tak v poslednom zá-
pase sezóny 2019/2020 zaknihova-
li víťazstvo 3:0.

Vladimír Cifranič, tréner Podbre-
zovej: „Myslím si, že dnes to bol z 
našej strany slušný výkon. Na dru-
hej strane treba povedať, že sme 
hrali pro   veľmi mladému muž-
stvu. Aj keď vo Zvolene s Bystricou 
to bol z našej strany takisto slušný 
výkon, tak dnešný výkon sme po-
tvrdili aj výsledkovo. Vytvorili sme 
si šance, ale samozrejme nemôže-
me sa uspokojiť. Stále je na čom 
pracovať. Potrebujeme to mužstvo 
posunúť ešte ďalej. Za  aľ však s 
obdobím, ktoré tu pôsobíme, mô-
žeme byť spokojní.“
FK Železiarne Podbrezová: Lud-
ha – Kováčik, Paraj, Pajer, Chvátal, 
Galčík (66. Breznanik), Ďatko, Špyr-
ka, Szetei (23. Krčula), Pribula (66. 
Gajan), Pavúk (61. Zachara).
MŠK Žilina „B“: Belko – Majdan 
(57. Tandara), Moško, Nemčík, 
Nagy (46. Jambor), Suľa, Farský, 
Barbora (68. Leitner), Holáň, Rus-
nák (46. Kaprálik), Goljan (68. Ja-
vorček).

Jozef Špyrka strelil gól na 2:0 a o víťazstve nad Žilinou „B“ bolo rozhodnuté. 
Foto: I. Kardhordová

Naši futbalisti na víťaznej vlne

sa podarilo dostať do Národnej 
ligy, no po neúspechu v jarnej čas   
roku 1970 muselo zostúpiť do diví-
zie, kde úplne prepadlo. Podobný 
osud s  hol aj „B“ mužstvo, doras-
tencov i žiakov.

Po dlhých rokoch účinkovania 
futbalového mužstva v majstrov-

stvách Stredosloven-
ského kraja sa „A“ 
mužstvo pod vede-
ním trénera Jozefa 
Karasa v roku 1980 
prebojovalo do II. Slo-
venskej národnej ligy 
(SNL). Hráči podávali 
bojovné a disciplino-
vané výkony. Ale už 
prípravu na ročník 

1982/83 v II. SNL narušili nedis-
ciplinovanosťou niektorí hráči. Za 
nešportové správanie bol oddiel 
potrestaný zastavením činnos   na 
tri zápasy. Tento incident mal veľ-
ký dopad na jesennú časť účinko-
vania „A“ mužstva v súťaži, aj jeho 
celkové umiestnenie.

Od roku 1983 bolo „A“ mužstvo 
zaradené opäť do krajskej súťaže. 
Neustálený hráčsky káder, výkon-

nostne labilný, disciplinárne prie-
stupky jednotlivcov a v nemalej 
miere aj časté zranenia, neumož-
ňovali funkcionárom vytyčovať si 
vyššie ciele. Na poste trénera „A“ 
mužstva sa vystriedali Citara, Kiss, 
Pukalovič, Rovňan, Ježek, Ďurian-
čík, Bříza, Karas a Tománek.

Najväčšie zásluhy na rozvo-
ji podbrezovského futbalu mali 
v tom čase Viktor Longauer, Ján 
Žbirka, Jozef Dvorský, Jozef a Vik-
tor Kováčovci, Fran  šek Makray, 
Jozef Mydlo a Jozef Molnár.

Ústup od ambícií dosahovať 
vrcholové výkony v mužskom 
futbale presunuli záujmy funkci-
onárov oddielu do mládežníckych 
kategórií. V porovnaní s mužskou 
kategóriou sa im darilo oveľa viac. 
Dorastenecké družstvá hrali v kraj-
skej súťaži, čo bola najvyššia súťaž 
hráčov tejto vekovej kategórie. 
Žiaci bojovali o postup v II. triede 
majstrovs  ev okresu a v sezóne 
1983/84 postúpili do krajskej sú-
ťaže, kde so stratou jedného bodu 
zaostali len o jednu priečku za ví-
ťaznou Banskou Š  avnicou. Rov-
naký výsledok zopakovali žiaci aj 

Posledný zápas našich futbalistov v sezóne 2019/2020 objek  vom I. Kardhordovej

o rok neskôr, kedy sa k nim pridali 
aj dorastenci tým istým umiestne-
ním.

Úspechy žiakov a dorastencov 
boli skutočne veľké, žiaľ, málo 
stabilné. Dorastaním hráčov a ich 
preraďovaním sa mnohí nádejní 
hráči strácali odchodom do škôl a 
tréneri mohli len ťažko formovať 
nové, rovnako výkonné mužstvo.

Cieľom funkcionárov však už 
vtedy bolo podchy  ť záujem de   
o rekreačný futbal, vytvoriť mož-
nos   pre ich rast a talentovaných 
hráčov vychovať tak, aby tvorili 
nástupnú zálohu pre „A“ mužstvo.

O rozvoj mládežníckeho futba-
lu sa v tom čase najviac zaslúžili 
tréneri a vedúci mužs  ev Ježek, 
Chlebovec, Schober, Baláž, Zvarík, 
Balco, Ivanič, Strukan a Weiss. 

Futbalový oddiel organizoval v 
spolupráci s odborovou organizá-
ciou aj medziprevádzkové turnaje 
zamestnancov železiarní O pohár 
predsedu odborov, zúčastňovali 
sa medzipodnikovej súťaže Hut-
níckej ligy a organizovali športové 
poduja  a pre zamestnancov a ich 
rodiny.

Pokračovanie v ďalšom čísle.

Ilustračné foto: archív redakcie

FK Železiarne Podbrezová – 
Salgótarjáni BTC 10:0 (3:0)

Góly: Grendel 2, Arevalo 2, Pavúk 
2, Breznanik 2, Špyrka, Pribula.

Hoci sezóna pre našich futbalis-
tov skončila 26. júna, kedy zvíťazili 
doma nad žilinským „béčkom“ 3:0, 
už začiatkom júla odštartovali „že-
leziari“ prípravu na tú ďalšiu. V so-
botu, 4. júla, sme v domácej Zelpo 
aréne privítali maďarského súpera 
Salgótarjáni BTC. 

Prvý gól stretnu  a padol už v 5. 
minúte, keď sa z penalty nemýlil 
Erik Grendel. V 15. minúte naši 
chlapci strelili druhý gól, keď sa z 
vnútra pokutového územia pre-
sadil Enzo Arevalo, nová posila, 
ktorá k nám prišla z FK Poprad. V 
18. minúte to už mohlo byť 3:0, 
no Zachara ani na dvakrát nepre-
konal hosťujúceho brankára, ktorý 
predviedol vynikajúce zákroky. To, 
čo sa nepodarilo Zacharovi, vyšlo 
o pár minút Enzovi Arevalovi, kto-
rý svojím druhým gólom zvýšil už 
na 3:0. Do konca polčasu mali ešte 
naši hráči zopár veľmi dobrých prí-
ležitos  , no  e sa gólom neskon-

čili. 
V druhom polčase mali prvú 

príležitosť hos  a, no priamy kop 
výborne vyrazil Rehák. O pár mi-
nút však už bolo 4:0, keď sa hla-
vou presadil Pavúk. Ten istý hráč v 
59. minúte pridal svoj druhý gól v 
stretnu   – 5:0. O dve minúty ne-
skôr to už bolo 6:0, keď sa krásnou 
strelou presadil po druhýkrát v 
zápase Grendel. Naši chlapci ďalej 
pokračovali vo výbornom výkone, 
v 63. minúte pridal Michal Brezna-
nik siedmy gól a v 67. minúte ten 
istý hráč aj ôsmykrát rozvlnil sieť 
súperovho brankára. Do lis  ny 
strelcov sa zapísal aj Jozef Špyr-
ka, ktorý presnou strelou zvýšil na 
9:0. Symbolickú bodku za vydare-
ným stretnu  m dal Mar  n Pribu-
la, ktorý desiatym gólom uzavrel 
gólostroj našich futbalistov.

FK Železiarne Podbrezová: Rehák 
– Chvátal, Pajer, Bartoš, Kukoľ, Ba-
kaľa, Grendel, Krčula, Szetei, Are-
valo, Zachara. 
Striedali: Kováčik, Geschwandt-
ner, Breznanik, Špyrka, Pribula, 
Gajan, Galčík, Pavúk.


