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FK ŽP

Víťaz pätnásteho kola čitateľskej súťaže 

Vyžrebovali sme víťaza pätnásteho kola čitateľskej súťaže venovanej 
180. výročiu založenia podbrezovských železiarní. Žrebovali sme z 
úspešných riešiteľov, ktorí odpovedali, že valcovňa bezšvíkových rúr 
(pretlačovňa) bola otvorená 25. apríla 1979. Správne odpovedala aj 
Mgr. Eva Dekrétová z odboru zásobovania. Získava darčekovú tašku, 
ktorú do súťaže venoval generálny riaditeľ ŽP Informa  ka Ing. Ján 
Gaboň. Výherkyni blahoželáme a cenu si môže prísť prevziať do re-
dakcie (t.č. 645/2711 resp. 2714).

Polrok v dcérskej 
spoločnosti KBZ s.r.o.

Napriek problémom s klesajú-
cim odbytom a následným prí-
chodom COVIDU-19 sa nám 
podarilo udržať predaj tovaru 
natoľko, aby nebol narušený 
chod celej spoločnos  , a tým 
pádom aj zamestnanos  .

Futbalisti opäť víťazne

V závere júla sme odohrali po-
sledný prípravný zápas pred za-
čiatkom novej sezóny, keď sme 
hos  li MFK Ružomberok. Prvá 
strela prišla už v 3. minúte. 
Spoza šestnástky to vyskúšal 
Kmeť, no s jeho prudkou stre-
lou si Ludha bezpečne poradil. 
V 7. minúte to z diaľky vyskúšal 
Bakaľa, jeho strele však chýba-
la presnosť.

Letný tábor Speakland

Speakland je denný detský let-
ný tábor pre de   vo veku 8 až 
15 rokov. Hlavnou úlohou tohto 
pobytového tábora je naučiť, 
respek  ve zdokonaliť de   v 
anglickom jazyku. Preto je v tá-
bore ofi ciálny jazyk anglič  na a 
vedúci, prevažne anglickí lekto-
ri, sa s deťmi rozprávajú počas 
celého týždňa v tábore výlučne 
po anglicky. 
Železiarne Podbrezová

Po dvoch mesiacoch, v ktorých sme vykázali 
účtovné straty, sme jún uzavreli v kladných číslach

S Ing. Drahomírom Ďurčenkom, fi nančným riaditeľom Transemesa

pokračovanie na strane 3

O. Kleinová
noviny@zelpo.sk

pokračovanie na strane 2

Pán riaditeľ, tak ako väčšina fi riem 
vo svete, aj vy máte za sebou ťažké 
obdobie. Prvé opatrenia na zame-
dzenie šírenia epidémie Covid 19 
ste realizovali už vo februári, mô-
žete nám priblížiť, aká 
je aktuálna situácia?

- Pripomeniem, že 
14. marca bol v Špa-
nielsku vyhlásený stav 
núdze a obmedzenie 
obyvateľstva v pohy-
be. Následne 30. mar-
ca bola z nariadenia 
vlády na dva týždne 
prerušená výroba vo 
všetkých priemysel-
ných podnikoch nevy-
rábajúcich produkty zákonom de-
fi nované ako základné potreby. Po 
šies  ch týždňoch, začiatkom mája, 
vláda pristúpila k postupnému 

uvoľňovaniu prísnych karanténnych 
opatrení. Otváranie maloobchod-
ných a reštauračných prevádzok, 
ako aj kultúrnych či športových ak  -
vít, bolo rozdelené do štyroch fáz, s 
postupným zvyšovaním limitov ka-
pacitného využi  a, pri dodržiavaní 
prísnych bezpečnostných pravidiel. 

Situácia v jednotlivých 
provinciách bola pravi-
delne prehodnocovaná, 
takže uvoľňovanie bolo 
v jednotlivých regiónoch 
odlišné a cestovanie v 
rámci Španielska výraz-
ne obmedzené. Po via-
cerých predĺženiach bol, 
vďaka priaznivému vý-
voju epidémie, 21. júna 
po viac ako troch mesia-
coch stav núdze zrušený. 

Vláda tak v snahe podporiť odvet-
vie cestovného ruchu, ako jedného 
z pilierov španielskej ekonomiky, 
otvorila k tomuto dátumu hranice 

pre turistov z Európskej únie. Av-
šak v Katalánsku, ako v jednom z 
najviac pos  hnutých autonómnych 
spoločens  ev, bolo uvoľňovanie len 
veľmi pomalé, preto poslednú fázu 
doslova preskočilo a po uvoľnení 
karanténnych opatrení sa ocitlo v 
stave takzvaného „nového normá-
lu“. Aj to môže byť jednou z príčin 
aktuálneho vzniku nových lokál-
nych ohnísk v tomto regióne. Po 
zrušení stavu núdze prevzali všetky 
právomoci opäť regionálne vlády, 
ktoré dnes zavádzajú svoje vlastné 
lokálne bezpečnostné opatrenia na 
zamedzenie šírenia epidémie.

Som rád, ak napriek veľkému poč-
tu pozi  vnych prípadov v našom 
okolí aj po niekoľkých mesiacoch 
môžem zopakovať,  že ofi ciálne ne-
evidujeme ani jeden z radov našich 
zamestnancov. 

Situácia je však stále kompliko-
vaná, nakoľko aj dnes patria mes-
tá  Barcelona, respek  ve Lérida, v 

Kúpalisko v Podbrezovej je počas leta otvorené každý deň, samozrejme len v prípade priaznivého počasia.                    Foto: A. Nociarová

blízkos   ktorých sa obidve dcérske 
spoločnos   ŽP a.s. nachádzajú, me-
dzi najviac pos  hnuté a musia zava-
dzať nové bezpečnostné opatrenia. 

V marci ste prispôsobovali výrob-
ný program momentálnej situácii 
na trhu a od 30. marca ste nako-
niec museli pozastaviť výrobu v 
obidvoch prevádzkarňach.  Aká je 
aktuálna situácia a v akom režime 
pracujete dnes?

- Pandémia výrazne zasiahla sek-
tor automobilového priemyslu, do 
ktorého smeruje viac ako 60 per-
cent našich výrobkov. Podľa údajov 
Európskej asociácie výrobcov auto-
mobilov ACEA, sa predaj osobných 
automobilov na trhoch EÚ v prvom 
polroku prepadol  o -38,1 percenta 

Editoriál
Leto je v plnom prúde a na pre-
lome júla a augusta sa počasie 
opäť začalo správať podľa aktuál-
neho ročného obdobia. Kúpalisko 
v Podbrezovej síce otvorilo svoje 
brány už začiatkom júla, no na 
chvíľu muselo byť zatvorené, či 
už z dôvodu nepriaznivého poča-
sia alebo boli príčinou údržbové 
práce pre skvalitňovanie posky-
tovaných služieb. Podbrezovské 
kúpalisko je teraz opäť otvorené, 
v aktuálnej situácii samozrejme 
za prísnych hygienických podmie-
nok. Vzhľadom na opatrenia s 
koronavírusom je okamžitá kapa-
cita kúpaliska obmedzená na 400 
návštevníkov a na trávnatých plo-
chách je nutné dodržiavať rozo-
stup minimálne dva metre od os-
tatných. Ležadlá sa z hygienických 
dôvodov v sezóne 2020 nezapoži-
čiavajú. Cenník vstupného je plat-
ný ako v minulom roku. Ak ste na 
kúpalisku toto leto ešte neboli, vy-
užite pekné slnečné dni na pobyt 
pri vode a oddýchnite si. Prajeme 
vám pekný zvyšok leta.

T. Kubej

Železiarne Podbrezová

čítajte na strane 3Železiarne Podbrezová

Pred strednou opravou

Stredná oprava v prevádzkar-
ni oceliareň je naplánovaná v 
termíne od 10. do 21. augusta. 
Práve letná odstávka je pre nás, 
z dôvodu najvhodnejších klima-
 ckých podmienok na výkon a 

rozsah prác, strategická. 

Hodnotenie kvality výroby 
za prvý polrok 2020

Ing. Iveta Dančová 
špecialista systému manažérstva kvality

Za prvý polrok 2020 v oblas   kva-
lity výroby môžeme konštatovať, 
že plnenie výrobných úloh bolo 
náročné a nie všetky stanovené 
kvalita  vne ukazovatele sa poda-
rilo naplniť. 

Príkazom č. 06/2020 GR ŽP a.s. 
boli schválené ciele kvality na rok 
2020. Ciele kvality sú zadefi nované 
pre všetky dôležité procesy spoje-
né s našimi výrobkami. Samozrej-
me, že pre dosiahnu  e splnenia 
cieľov je potrebná spolupráca aj s 
ostatnými organizačnými útvarmi, 
aby sme dosiahli stanovené ciele 
a aby boli naši zákazníci spokojní. 
Zabezpečovanie kvality počas pr-

vého polroka bolo skomplikované 
so šírením koronavírusu COVID-19, 
ale zamestnanci ŽP a.s. pristupovali 
mimoriadne zodpovedne k dodržia-
vaniu hygienických opatrení, ale aj 
k dodržiavaniu kvality výroby. 

V prevádzkarni oceliareň bol limit 
technologických a materiálových 
nepodarkov dosiahnutý napriek ná-
ročnos   externých zákazníkov, ktorí 
požadovali malú toleranciu na krát-
ke kusy. Rozdelenie tavieb do akost-
ných stupňov bolo zabezpečované 
v zmysle stanoveného plánu a do 
stupňa kvality „A“ bolo zaradených 
73,80 percenta tavieb z celkového 
počtu odliatych tavieb.

V prevádzkarni valcovňa rúr sa 
nám nepodarilo udržať výskyt vlast-
ných nepodarkov v limite. Prekro-

čenie limitu vlastných nepodarkov 
bolo o 0,45 kilogramu na tonu. 
Príčinou nedodržania limitu bolo 
zvýšenie podielu distribučnej výro-
by  kotlových rúr k celkovej distri-
bučnej výrobe v mesiacoch máj a 
jún. Skutočné množstvo predváhy 
bolo prekročené o 1,93 kilogramu 
na tonu. Prekročenie predváhy bolo 
spôsobené prekročením predváhy 
v mesiacoch máj a jún. Príčinou 
nedodržania limitu v máji aj v júni 
bolo zvýšenie podielu distribuč-
nej výroby kotlových rúr k celko-
vej distribučnej výrobe a samotný 
nábeh zákaziek. Ďalším dôvodom 
prekročenia predváhy bol samotný 
nábeh zákaziek. Zákazky boli potvr-
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dzované v priebehu mesiaca jún 
a pri plánovaní nebolo možné ku-
mulovať zákazky, jednotlivé nápi-
chové skupiny a rozmery sa valco-
vali viackrát do mesiaca s nutnými 
technologickými prestojmi, čo sa 
prejavilo na odpadoch pre presné 
dĺžky v úpravni.

Zo skúšaných 
rúr vo valcovni 
rúr na dvoch 
skúšobných lin-
kách K13, K14 
vírivými prúdmi 
bolo vyrade-
ných 1,94 per-
centa rúr, na 
linke kotlových 
rúr bolo vírivý-
mi prúdmi vy-
radených 2,32 
percenta rúr na 
skúške ultraz-
vukom bolo vy-
radených 4,26 
percenta rúr. 
Valcované rúry, 
ktoré boli skú-
šané v ťahár-
ni rúr vírivými 
prúdmi bolo vy-
radených 1,45 
percenta rúr, 
ultrazvukom  s 
použi  m 5 per-
cent etalónu bolo vyradených 4,99 
percenta rúr, ultrazvukom s pou-
ži  m 10 percent bolo vyradených 
4,51 percenta rúr.

V prevádzkarni ťaháreň rúr boli 
limity predváhy, materiálových 
nepodarkov  a technologických ne-
podarkov dosiahnuté. Nedeštruk-
 vnym skúšaním vírivými prúdmi 

bolo vyradených 1,25 percenta rúr, 
ultrazvukom s poži  m 5 percent 
etalónu bolo vyradených 6,68 per-
centa rúr, ultrazvukom s použi  m 
10 percent etalónu bolo vyrade-

         Napriek 
problémovej situácii 
vo svete, v súvislosti 

s pandémiou 
COVID-19, môžeme 
hodnotenie kvality 

výroby a dosiahnuté 
úrovne jednotlivých 

ukazovateľov 
hodnotiť, z pohľadu 

vývoja za prvý polrok 
2020, vo výrobných 

prevádzkarňach 
ako uspokojivé.

dokončenie zo strany 1

Zdroj: Klub 500

Je priamo ohrozených takmer 60 000 pracovných miest, 
bez navýšenia pomoci od štátu môžeme tieto miesta stratiť 

Ilustračné foto: A. Nociarová

Ak štát nenavýši pomoc pre fi rmy, 
budú nútené masovo prepúšťať. 
Klub 500 združuje zamestnávate-
ľov s viac ako 30 000 zamestnan-
cami a podľa prieskumu je len 
medzi členmi Klubu 500 priamo 
ohrozených viac ako 5 000 pra-
covných miest, čo je viac ako 15 
percent zamestnancov. Slovensko 
čelí najväčšej kríze od druhej sve-
tovej vojny a podnikom už dochá-
dza dych. Hoci niektorí ministri 
prišli s návrhmi na navýšenie po-
moci pre zamestnávateľov, vláda 
na čele s Igorom Matovičom ich 
napokon neprijala. Klub 500 pre-
to vyzýva premiéra, aby rešpekto-
val programové vyhlásenie svojej 
vlády a neblokoval opatrenia na 
záchranu pracovných miest.

Slovensko sa nachádza v mimo-
riadne ťažkom období po prvej 
vlne koronakrízy. Koronakríza je 
objek  vny faktor a nikoho z nej 
nemožno viniť. Európska únia, aj 
keď reagovala s dvojmesačným 
oneskorením, vyčlenila obrovský 
balík fi nančných prostriedkov na 
udržanie zamestnanos  , a záro-
veň umožnila členským krajinám 
použiť na záchranu pracovných 
miest aj nevyužité prostriedky zo 
štrukturálnych fondov. Slovenskej 
republike tak schválila pomoc v 

objeme približne 5 miliárd eur na 
udržanie pracovných miest a na 
podporu ekonomiky. Kým v zá-
padných krajinách vyčlenili vlády v 
rámci štátnej pomoci rádovo nie-
koľko  síc eur na obyvateľa (v Ne-
mecku 14 400 eur), na Slovensku 
to je necelých 1 000 eur. Slovenská 
vláda aj z toho mála, ktoré vyčle-
nila, bola schopná vyčerpať len 
približne 500 miliónov a Slovensko 
doteraz vynaložilo len približne 91 
eur na obyvateľa. Napriek  tomu, 
že Slovensko má k dispozícii voľné 
prostriedky, narážajú zamestná-
vatelia na nevôľu premiéra, ktorý 
opakovane zablokoval návrhy mi-
nistrov na navýšenie príspevkov 
pre potreby záchrany domáceho 
priemyslu a ekonomiky.

„Klub 500 preto vyzýva premiéra 
Igora Matoviča, aby bral  do úvahy 
situáciu, v akej sa podniky  ocitli po 
prvej vlne pandémie, a zároveň ko-
nal v súlade s programovým vyhlá-
sením, v ktorom sa vláda zaviazala 
podporovať domáci priemysel. 
Máme vedomosť, že na rokovanie 
vlády bol opakovane predložený 
návrh na navýšenie podpory, ktorý 
bol však zo strany predsedu vlády 
zamietnutý. Koalícia by mala opus-
 ť diskusiu o všetkých podružných 

témach a venovať sa prioritne rie-
šeniu dopadov koronakrízy. Je po-
trebné si uvedomiť, že nik iný ako 

súkromný sektor nenapĺňa a do-
budúcna nenaplní štátny rozpočet. 
Naviac aj podľa minulotýždňového 
vyhlásenia podpredsedu Európ-
skej komisie Maroša Šefčoviča má 
Slovenská republika k dispozícii 
dostatok zdrojov na podporu eko-
nomiky a na záchranu pracovných 
miest,“ hovorí predseda Klubu 500 
Vladimír Soták. 

Aktuálna výška príspevkov štát-
nej pomoci pokrýva len zlomok 
osobných nákladov na zamestnan-
ca, konkrétne od 11 do 35 percent 
celkových osobných nákladov, čo 
nepokrýva ani len výšku povin-
ných odvodov do sociálnej a zdra-
votnej poisťovne. Zamestnávatelia 
združení v Klube 500 preto opako-
vane vyzývajú vládu na čele s Igo-
rom Matovičom, aby zdvojnásobi-
la kompenzáciu až na maximálnu 
výšku 1 100 eur na zamestnanca 
a spätne dopla  la príspevok za 
mesiace od začiatku vypuknu  a 
krízy. Výška príspevku by sa tak v 
závislos   od veľkos   prepadu tr-
žieb konkrétnej fi rmy pohybovala 
od 23 až do 72 percent celkových 
osobných nákladov. V prípade, ak 
vláda nepristúpi k navýšeniu pros-
triedkov pre udržanie pracovných 
miest, budú zamestnávatelia nú-
tení v mesiacoch august a septem-
ber rušiť pracovné miesta, ktoré 
boli dlhodobo obsadené skúsený-

Výzva premiérovi Matovičovi, aby neblokoval opatrenia na záchranu pracovných miest

mi a zaškolenými pracovníkmi. 
„Najmä v druhom polroku 2020 

potrebujeme vynaložiť maximál-
ne prostriedky, vrátane rezerv, na 
zachovanie zamestnanos   a cho-
du fi riem. Bez výraznejšej štátnej 
podpory fi rmy nedokážu udržať 
súčasný počet zamestnancov a 
budú nútené prepúšťať. Klub 500 
združuje zamestnávateľov s viac 
ako 30 000 zamestnancami a pod-
ľa prieskumu len medzi členmi je 
priamo ohrozených viac ako 5 000
pracovných miest, čo je viac ako 
15 percent zamestnancov. Ak vy-
chádzame zo stavu ekonomiky, 
kde je 1,9 milióna ľudí zamestna-
ných v súkromnom sektore, pri 
op  mis  ckom predpoklade, že sú 
ohrozené len 3 percentá pracov-
ných miest, ide celkovo o takmer 
60 000 pracovných miest. Medzi-
ročný pokles priemyselnej produk-
cie na Slovensku bol to  ž v máji 
najväčší v EÚ, a to 33,5 percenta,“ 
zdôrazňuje výkonný riaditeľ Klubu 
500 Tibor Gregor. 

Nezamestnanosť na Sloven-
sku pritom od marca kon  nuálne 
ras  e. Podľa Klubu 500 je preto 
efek  vnejším riešením pomôcť 
fi rmám udržať zamestnanosť, ako 
neskôr po skončení krízy opätovne 
štartovať výrobu a hľadať kvalifi -
kovanú pracovnú silu. Klub 500 je 
pripravený so svojimi odbornými 

kapacitami pomôcť pri príprave 
argumentov a podkladov a disku-
tovať o situácii v slovenských prie-
myselných fi rmách.

„Európska komisia umožnila v 
prvom kole vynaložiť len v balíčku 
prvej pomoci vyše 1,3 miliardy eur 
na záchranu pracovných miest. 
Nejedná sa pritom o prostriedky 
štátneho rozpočtu, ale o nečer-
pané prostriedky z fondov Európ-
skej únie, ktoré ak nevyčerpáme, 
budeme ich musieť vrá  ť späť do 
rozpočtu EÚ. Preto je rozumnejšie 
navýšiť súčasnú výšku pomoci a 
efek  vne chrániť pracovné miesta 
skôr, ako bude neskoro, keďže má 
štát momentálne k dispozícii do-
statok zdrojov,“ dodáva podpred-
seda Klubu 500 Jozef Dušan Hric.

Klub 500 preto verí, že premi-
ér vypočuje svojich ministrov a 
zamestnávateľov a prestane opa-
kovane blokovať  opatrenia na 
záchranu pracovných miest. A tak-
 ež, že vláda pod jeho vedením 

začne efek  vne a systema  cky 
nakladať s dostupnými fi nanciami 
práve v čase, keď to Slovensko naj-
viac potrebuje. 

Hodnotenie kvality výroby za prvý polrok 2020
ných 5,21 percenta rúr a na zaria-
dení Circograph bolo vyradených 
7,22 percenta rúr.

V stredisku oblúkareň boli limity 
predváhy, materiálových nepodar-
kov a technologických nepodarkov 
dosiahnuté.

Referát pre vystavovanie atestov 
vystavil 31 481 hutných osvedče-

ní pre naše 
výrobné pre-
v á d z k a r n e .  
Ďalej boli 
vykonávané 
inšpekcie k 
p r e d ĺ ž e n i u 
výrobkových 
cer  fi kátov a 
prebierky na-
šich výrobkov. 
V mechanic-
kej skúšobni 
bolo priebež-
ne vyhodno-
tených 144 
184 mecha-
nických ťaho-
vých, tech-
nologických, 
ako aj skúšok 
vrubovej hú-
ževnatos  .

V meta-
lograf ickom 
l a b o ra t ó r i u 
bolo spraco-
vaných a ná-

sledne vyhodnotených 2974 kusov 
vzoriek na svetelnom a elektróno-
vom mikroskope. Na základe požia-
daviek prevádzkarne oceliareň bolo 
odobratých a vyhodnotených 1015 
Baumannových otlačkov a 24 mak-
roleptov. V spolupráci so zamest-
nancami výrobných prevádzkarní 
boli riešené úlohy týkajúce sa kva-
lity produkcie. Výsledky rozborov 
sú zhrnuté v 420 metalografi ckých 
správach. V creepovom laboratóriu 
boli odskúšané 3 vzorky na stano-
venie medze pevnos   pri tečení.

Referát metrológie preveril 7056 
meradiel, týkajúcich sa merania 
dĺžok, tlaku, teploty, meracích ob-
vodov, laboratórnych  a technolo-
gických váh, prístrojov pre meranie 
elektrických a spektrometrických 
veličín. 

Oddelenie chémie podľa po-
žiadaviek organizačných útvarov 
vykonalo 25 916 chemických a 
spektrometrických analýz. V oblas-
  chemických analýz odpadových 

vôd má naše laboratórium pre 
analýzu vôd a olejov deklarovanú 
spôsobilosť vykonávať akredito-
vané činnos   nestranne a dôvery-
hodne plnením požiadaviek me-
dzinárodnej normy pre akreditáciu 
STN EN ISO/IEC 17025.

Prvý polrok sa neobišiel ani bez 
riešenia reklamácií na vstupe a vý-
stupe. Reklamácie na vstupe, kde 
sme uplatňovali 28 reklamácií. Z 
toho je vo vybavovaní 12 reklamá-
cií, 13 reklamácií je vybavených a 3 
reklamácie sú stornované, respek-
 ve neuznané.

Reklamácie na výstupe, kde sme  
evidovali 13 kvalita  vnych rekla-
mácií a 1 mankovú reklamáciu. 
Z celkového počtu kvalita  vnych 
reklamácií bolo uznaných 7 rekla-
mácií, zamietnuté 2 reklamácie a 
vo vybavovaní sú 4 reklamácie. Na 
celkovom počte kvalita  vnych re-
klamácií sa prevádzkarne podieľa-
jú takto: oceliareň 15,40 percenta, 
valcovňa rúr 23,10 percenta, ťahá-

reň rúr 46,10 percenta, stredisko 
delených rúr 7,70 percenta a oblú-
kareň 7,70 percenta. 

Vzniknuté reklamácie boli rie-
šené v súlade s predpísanými 
postupmi a boli prijaté potrebné 
opatrenia pri ich riešení.

Napriek problémovej situácii vo 
svete, v súvislos   s pandémiou CO-
VID-19, môžeme hodnotenie kva-
lity výroby a dosiahnuté úrovne 
jednotlivých ukazovateľov hodno-
 ť, z pohľadu vývoja za prvý pol-

rok 2020, vo výrobných prevádz-
karňach ako uspokojivé. Verím, že 
ukazovatele kvality sa nám v záve-
re roka podarí dosiahnuť tak, aby 
sme príkaz č. 06/2020 GR ŽP a.s. 
splnili.
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v porovnaní s rovnakým obdobím 
minulého roku. Pokles v apríli do-
siahol -76,3 percenta a v máji -52,3 
percenta. Aj po uvoľnení obme-
dzení spojených s pandémiou je 
nárast spotrebiteľského dopytu 
pomalý. Niektoré štáty, ako Fran-
cúzsko a Španielsko, preto v rámci 
boja s koronakrízou  v júni spus  li 
programy na s  muláciu predaja 
vozidiel s nízkymi emisiami – šro-
tovné. Myslím si, že aj  eto s  muly 
prispeli k júnovému nárastu preda-
ja, keď prepad predstavoval -22,3 
percenta. Situ-
ácia na trhoch 
po prepuknu   
pandémie a ka-
ranténe opat-
renia v rámci 
Š p a n i e l s k a  
tak výrazne 
ovplyvnili našu 
prevádzku v 
druhom štvrť-
roku.

Po dvojtýž-
dňovom po-
vinnom preru-
šení výroby a 
expedície, bola 
od 14. apríla 
obnovená na-
kládka v cen-
trálnom expe-
dičnom sklade. 
Vzhľadom na 
pozastavenie 
objednávok zo 
strany mnohých našich zákazní-
kov, bola výroba v Arenys de Mar 
(Transmesa S.A.U.) obnovená až 
20. apríla, ale len v obmedzenom 
režime na 70 percent, znížením 
zmennos   na jednotlivých výrob-
ných linkách. Aktuálne v júli pra-
covala naplno v trojzmennom päť-
dňovom režime len sekcia výroby 
hydraulických rúr s OD 10,01-20,00 
milimetrov. V sekciách výroby rúr 
malých priemerov s OD 3,5-10,00 
milimetrov, ako aj výroba väčších 
rozmerov a profi lov, bola organizo-
vaná v dvojzmennom  režime.

Z dôvodu značného poklesu 
dopytu, bola výraznejšie znížená 
výroba v dcérskej spoločnos   TAP 
v Sant Ramon, kde boli v apríli 
spustené do prevádzky len sekcie 
delenia rúr a chemickej prípravy. 

         Za predpokladu, 
že nedôjde 

k výraznejšiemu 
zhoršeniu 

epidemiologickej 
situácie a prípadným 

obmedzeniam zo 
strany katalánskej 
samosprávy, tretí 
štvrťrok by sme 

mali ukončiť 
v kladných číslach.

dokončenie zo strany 1

S Ing. Drahomírom Ďurčenkom, fi nančným riaditeľom Transemesa

Po dvoch mesiacoch, v ktorých sme 
vykázali účtovné straty, sme jún 

uzavreli v kladných číslach
Výroba bola dočasne na dva týž-
dne obnovená až 4. mája, po viac 
ako mesačnej odstávke. V oboch 
nasledujúcich mesiacoch, jún a 
júl, sme v TAP museli výrobu opäť 
prerušiť na jeden týždeň. Za týchto 
podmienok bolo nevyhnutné pri-
stúpiť ku kráteniu pracovného času 
dočasným prerušením pracovných 
zmlúv zamestnancom vo výrobe, aj 
v administra  ve.

A aká je vaša polročná bilancia?
- Pri hodnotení výsledkov prvého 

polroku pripomeniem, že v dôsled-
ku poklesu priemyselnej ak  vity v 

druhom pol-
roku 2019, 
sme v pláne 
počítali len s 
p o s t u p n ý m 
nárastom me-
sačných výrob 
a zlepšovaním 
h o s p o d á r -
skych výsled-
kov v priebehu 
tohto roku. Aj 
preto dosiah-
nuté výsledky 
prvého kvartá-
lu zodpovedali 
stanovenému 
plánu. 

V prvom 
štvrťroku bolo 
v y r o b e n ý c h 
1 836 ton 
presných oce-
ľových rúr a 
profi lov a cel-

ková fakturácia z predaja výrobkov 
a tovaru dosiahla 8,9 milióna eur, 
to však napriek splneniu plánu 
znamená 21-percentný pokles v 
porovnaní s rovnakým obdobím 
minulého roku. Za uvedených pod-
mienok bolo v druhom štvrťroku 
vyrobených len 1 269 ton. Tržby v 
apríli a v máji poklesli na úroveň 
1,8 milióna eur, v júni sme však do-
siahli mierne navýšenie na úroveň 
2,6 milióna eur. Celková polročná 
bilancia pri výrobe 3 105 ton tak 
predstavuje 78 percent plánova-
ných objemov. Obrat vo výške 15,1 
milióna eur, dosahuje 83-percent-
né plnenie obchodného plánu a 
len 75-percentnú úroveň v porov-
naní s prvým polrokom 2019.

Konsolidovaný hospodársky vý-
sledok za prvý kvartál na úrovni  

311-  síc eur, predstavoval mier-
ne prekročenie fi nančného plánu. 
Pokles výroby a predaja výrazne 
ovplyvnil výsledky v druhom štvrť-
roku, avšak zavedením úsporných 
opatrení sa nám okrem priamej 
spotreby podarilo výrazne znížiť 
aj ostatné prevádzkové náklady  a 
zmierniť nega  vne ekonomické 
dopady v tejto zložitej situácii. Po 
dvoch mesiacoch, v ktorých sme 
vykázali účtovné straty, sme jún 
uzavreli v kladných číslach. Ku-
mulovane tak v prvom polroku 
evidujeme zisk na úrovni 105-  síc 
eur. Pre porovnanie a zhodnotenie 
dopadov pandémie, ako aj recesie 
v priemysle, vlani sme za rovnaké 
obdobie evidovali zisk 1,77 milióna 
eur.

Veľmi podobný vývoj zazname-
nala aj naša dcérska spoločnosť  
Transmesa USA, Inc. na americ-
kom trhu. Po veľmi dobrom prvom 
štvrťroku a zhoršení situácie s ko-
ronavírusom v USA, poklesli tržby 
v apríli a v máji o 50 percent. V júni 
však boli dodávky opäť obnovené 
na plánovanú úroveň. Kumulovaný  
hospodársky výsledok za prvý pol-
rok tak dosiahol 214-  síc USD.

Vaše výhľady na druhý polrok? 
- V auguste plánujeme čerpať, 

tohto roku skrátenú, celozávodnú 
dovolenku. Máme však za sebou 
júl, ktorý bol z hľadiska výrob a 
fakturácie na podobnej úrovni 
ako jún. Vzhľadom na dnešný stav 
zákaziek, minimálne s rovnakými 
číslami počítame aj v septembri. 
Navyše, po znížení stavu zásob 
štandardných výrobkov na skla-
de hotovej výroby, plánujeme v 
septembri prechodne obnoviť ne-
pretržitú výrobu v obidvoch pre-
vádzkarňach. Za predpokladu, že 
nedôjde k výraznejšiemu zhorše-
niu epidemiologickej situácie a prí-
padným obmedzeniam zo strany 
katalánskej samosprávy, tre   štvrť-
rok by sme mali ukončiť v kladných 
číslach.

Napriek tomu, situácia so zákaz-
kami zostáva naďalej veľmi zložitá 
a väčšina objednávok, ktoré dnes 
dostávame, má krátke dodacie le-
hoty. Preto je v tejto chvíli ťažké 
predpokladať vývoj do konca roku. 
Dúfam však, že mierne pozi  vny 
vývoj z posledných mesiacov sa 
potvrdí aj v poslednom štvrťroku.

T. Kubej
noviny@zelpo.sk

Ako hodno  te prvý polrok vo va-
šej spoločnos  ?

- Napriek problé-
mom s klesajúcim 
odbytom a násled-
ným príchodom CO-
VIDU-19 sa nám po-
darilo udržať predaj 
tovaru natoľko, aby 
nebol narušený chod 
celej spoločnos  , a 
tým pádom aj za-
mestnanos  . A to i 
napriek nedostatoč-
nej podpory od štátu.

Čím žije vaša spoločnosť v týchto 
dňoch?

- Je čas prázdnin, zamestnanci čer-
pajú dovolenky, takže pracujeme v 
dovolenkovom režime. Toto obdo-
bie využívame na opravy a servis 
nami používanej recyklačnej a ob-

služnej techniky, aby 
bola pripravená na ob-
dobie po dovolenkách.

Aké sú vaše vyhliad-
ky do druhej polovice 
roku 2020?

- Pri neustále klesa-
júcom odbyte nás čaká 
veľmi ťažké obdobie. 
Budeme dúfať, že sa 
ekonomika po COVI-
DE-19 naštartuje a bu-

deme sa snažiť udržať spoločnosť 
aspoň na rovnakej úrovni, ako prvý 
polrok.

Ilustračné foto: KBZ s.r.o.

S Ing. Andrejom Orolínom, konateľom KBZ s.r.o.

Polrok v dcérskej 
spoločnosti KBZ s.r.o.

S vedúcim strojnej údržby oceliarne Ing. Petrom Gernicom

Pred strednou opravou

Právny odbor – referát organizácie 

a vnútornej legislatívy

OZNAMUJE,
že s platnosťou od 1. augusta 2020 je v elektronickej forme zverejne-
ný zoznam platnej riadiacej dokumentácie 

D-05/2020 Vestník – Individuálne riadiace akty, 
informačné akty a organizačné normy – zmena I

Všetky organizačné normy, individuálne riadiace akty a informačné 
akty sú v elektronickej forme v platnom úplnom znení zverejňované 
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 

O. Kleinová
noviny@zelpo.sk

V súčasnos   sa pripravujete na 
strednú opravu v oceliarni. Kedy 
sa uskutoční a čo bude jej hlav-
ným poslaním?

- Stredná oprava v prevádzkarni 
oceliareň je naplánovaná v termí-
ne od 10. do 21. augusta. Práve 
letná odstávka je pre nás, z dô-
vodu najvhodnejších klima  ckých 
podmienok na výkon a rozsah 
prác, strategická. 

Časovo aj fi nančne najnáročnej-
šou akciou bude generálna oprava 
liaceho žeriavu č. 234, na ktorom 
budeme opravovať prepojenie 
priečnikov a ich zosilnenie. Práve 
táto oprava nám predĺžila výrob-

nú odstávku z pôvodne plánova-
ných pia  ch až na dvanásť dní. Na 
spomenutom strategickom liacom 
žeriave budú pracov-
níci elektroúdržby vy-
mieňať káblový nosič 
veľkej mačky 125 ton.  
Na sádzacom žeria-
ve č. 269 je potrebné 
vymeniť vodiace valce 
na káblovom vozíku a 
na otočnom žeriave č. 
237 vymeníme prevo-
dovku pojazdu mosta.

Na peci EAF budeme 
vymienať opotrebova-
né čas  , hlavne vodou chladené 
veko, závesné kladky na kolíske, 
vodiaci čap a oko na navádzanie 
portálu, vymenené budú prívod-

né oceľové rúry ostrekov elektród 
a zdemontujeme rameno č. 2, na 
ktorom bude vykonaná kompletná 

revízia. V hydraulikách 
pece  EAF a LF budeme 
v rámci plánovaných 
generálnych opráv vy-
mieňať hlavné čerpad-
lá na pozíciách č. 2 za 
nové typy čerpadiel. 
Dôvodom výmeny je, 
že staré typy čerpa-
diel sa už nevyrábajú 
a nie je možne zabez-
pečiť na ne náhradné 
dielce. Na odprašova-

cej stanici EOP bude v reťazovom 
dopravníku vymenená prepravná 
reťaz.

Na zariadení plynulého odlie-

vania (ZPO) budeme na liacom 
prúde č. 3 preven  vne vymieňať 
ťažno-rovnacie stolice. Medzi 2. a 
3. prúdom v sekundárnej komore 
je potrebné vymurovať novú ste-
nu, vymeníme čas   poškodeného 
potrubia zo sekundárnej komo-
ry, na chladníku povymieňame 
opotrebované čas   a preven  vne 
prekontrolujeme stav prevodovky 
chodu.

Spomenul som len časť prác, 
ktoré budeme počas strednej 
opravy realizovať. Našim cieľom je 
udržať stav technických zariadení 
v dobrej kondícií a v spolupráci s 
výrobou a obslužnými prevádzkar-
ňami zabezpečiť plynulý chod pro-
dukcie oceľových blokov.

Kto sa bude podieľať na jej prie-
behu?

- Na oprave sa budú podieľať 
interní zamestnanci prevádzkovej 
strojnej údržby a elektroúdržby 
oceliarne, zamestnanci oceliarne a 

elektroservisu. Značný rozsah prác 
počas odstávky zabezpečia aj pre-
vádzkarne energe  ka a doprava. 
Na priebehu opráv budeme spolu-
pracovať s množstvom externých 
dodávateľov, ktorí nám zabezpe-
čujú špecializované služby a prá-
ce. Sú to hlavne nasledujúce spo-
ločnos  : Královopolská, a.s., ECO 
NEXT, s.r.o., Majko s.r.o., Stainless 
Master s.r.o., Reviko Group s.r.o., 
TRANSUNIT s.r.o, STASO ĎZ, s.r.o., 
atď.

Ako ste pripravení na jej realizá-
ciu?

- Príprava strednej opravy spo-
číva v objednaní a nákupe mate-
riálov, výrobe náhradných dielcov, 
ako aj v príprave interných a ex-
terných výkonov pre uskutočnenie 
plánovaných opravárenských prác. 
Môžem zhodno  ť, že stav prípravy 
jednotlivých opráv prebieha v sú-
lade s termínom zača  a jednotli-
vých plánovaných prác.
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Katarína Richard Žofi a

T. Kubej
noviny@zelpo.sk

Letný tábor Speakland bol tento rok v Bystrej

SandraViliam Peter

Penzión Tále, kde tento rok prebiehal letný tábor Speakland.                  Foto: I. Kardhordová

Anglickí lektori s deťmi komunikujú len v anglič  ne.       Foto: I. Kardhordová

Speakland je denný detský letný 
tábor pre de   vo veku 8 až 15 ro-
kov. Hlavnou úlohou tohto poby-
tového tábora je naučiť, respek-
 ve zdokonaliť de   v anglickom 

jazyku. Preto je v tábore ofi ciálny 
jazyk anglič  na a vedúci, pre-
važne anglickí lektori, sa s deťmi 
rozprávajú počas celého týždňa v 
tábore výlučne po anglicky. 

Tento rok sa Speakland uskutoč-
nil v nádhernom prostredí Nízkych 
Ta  er. Ubytovanie bolo zabezpe-
čené v penzióne Tále, ktorý spadá 
pod neďalekú obec Bystrá. Pre de   
boli pripravené tri turnusy v júli. 
Prvý bol v termíne 5. až 11. júla, 
druhý od 12. do 18. júla a posled-
ný, tre  , sa uskutočnil v dňoch 19. 
až 25. júla. 

Počas celého týždňa sa de   roz-
právali s lektormi len po anglicky, v 
anglič  ne mali takisto rôzne ak  vi-
ty a hry. Okrem toho absolvovali aj 
rôzne prechádzky v prírode výlety 
v blízkom okolí, jedným z nich bol 

napríklad celodenný výlet vo Vyd-
rove, v Čiernom Balogu.

Počas tre  eho turnusu sme de   v 
tábore Speakland navš  vili a opý-
tali sme sa ich, ako sa im v tábore 
páči, či ho už niekedy predtým ab-
solvovali a ako im ide anglič  na, 
ktorou sú nútení každodenne v 
tábore rozprávať:

Viliam VALKOVSKÝ, 12 rokov
- V tomto tábore je super a som 

tu prvýkrát. Anglič  nu sa učím od 
prvého ročníka, chodil som aj do 
niečoho podobného ako Speak-
land, čiže viem, že určite to dosť 
pomôže v hovorenej reči. Rozprá-
vam sa s anglickými lektormi a 
keďže nevedia po slovensky, mu-
sím rozprávať len po anglicky a 
myslím, že som sa celkom zlepšil.

Sandra BRÍŽEKOVÁ, 15 rokov
- Tento rok je tu super, ako kaž-

dý rok. V Speaklande som bola 
už aspoň päťkrát, možno aj viac. 
Predtým to však bolo v Železnom 
či Ľubietovej, kde sme  ež boli 

ubytovaní v chatách. Animátori sú 
tu teraz trochu iní, predtým bývali 
  is  , ale sú výborní. Myslím si, že 

v anglickom jazyku sa dosť zlepšu-
jem a to je aj hlavný dôvod, prečo 
sa každý rok vraciam do tohto tá-
bora.

Peter KUPEC, 13 rokov
- Som tu prvýkrát a páči sa mi 

tu. Anglič  na mi síce až tak nej-
de a neviem, či som sa zlepšil, ale 
hádam sa aspoň niečo na mňa na-
lepí. Som tu hlavne kvôli zábave a 
kamarátom.

Katarína MARKUSOVÁ, 9 rokov
- V tomto tábore sa mi veľmi páči 

a som tu prvýkrát. Anglič  nu som 

sa učila už predtým, no nejako mi 
to stále nejde. Ale myslím si, že 
nám to môže trochu pomôcť, že 
sa s nami lektori rozprávajú len po 
anglicky.

Richard MASLÁK, 13 rokov
- Tento tábor som už absolvoval, 

teraz som tu druhýkrát. Predtým 
to však nebolo na tomto mieste. 
Tento rok je to podľa mňa oveľa 
lepšie, pretože sme v inom pro-
stredí, ktoré sa mi páči oveľa viac. 
Je tu iný hotel a celé je to iné ako 
minule, to je taký najväčší rozdiel 
opro   vlaňajšiemu táboru. Keď 
som bol v tomto tábore minulý 
rok, tak som vôbec nevedel po an-
glicky, no keď som sa vrá  l domov, 

Gudrónové jamy na Horehroní pri 
obci Predajná v rámci svojho dvoj-
dňového výjazdu do Banskobys-
trického kraja navš  vila 29. júla 
2020 prezidentka Zuzana Čaputo-
vá. Ako uviedla na brífi ngu, ide o 
jednu z viac ako dve  síc starých 
environmentálnych záťaží, ktoré 
na Slovensku máme hlavne z ob-
dobia socializmu. 

Obci treba podľa prezidentky 
pomôcť nielen s defi ni  vnym rie-
šením sanácie, ale aj dovtedy, pre-
tože priesaky z tejto skládky sanujú 
z vlastného rozpočtu, čo by nemala 
znášať sama obec. 

„Táto environmentálna záťaž je 
stále nevyriešená alebo dokonca 
neriešená. Pri týchto jamách je 
nebezpečný nielen samotný odpad 
v tekutej forme, ale aj pretekanie 

tejto teku  ny pri väčších zrážkach, 
alebo presakovanie do spodných 
vôd,“ povedala Čaputová s tým, 
že o tomto probléme hovorila aj 
s ministrom životného prostredia 
a vie, že je tam problema  cké ve-
rejné obstarávanie, pričom plán 
je ukončiť sanáciu tejto stavby do 
roku 2023. 

„Verím, že sa tento problém po-
hne po návšteve pani prezidentky 
a chcem vyzvať kompetentných na 
ministerstve životného prostredia, 
aby nám pomohli do začiatku sa-
nácie tejto skládky ju zabezpečiť, 
aby pri zrážkach nedochádzalo k jej 
prelia  u,“ doplnila starostka obce 
Predajná Ta  ana Čontofalská, kto-
rej prezidentka prisľúbila, že sa o 
to bude aj naďalej zaujímať. 

Legisla  va je pre súkromných 
prevádzkovateľov podľa Čaputovej 
nastavená tak, že si musia  to vyt-

várať fond na sanáciu záťaže. „Ne-
rozumiem, prečo štát toleruje, že 
prevádzkovateľ túto svoju povin-
nosť nezrealizuje. Verím, že nové 
vedenie MŽP a orgány, ktoré mu 
podliehajú budú dôsledné vo vynu-
covaní povinnos   prevádzkovate-
ľov, aby  e prostriedky použili nie 
na svoju prevádzku, ale na sanáciu 
starých environmentálnych záťaží,“ 
dodala na záver prezidentka. 

Gudrónové jamy sú plné toxické-
ho kalu s nebezpečným gudrónom. 
Ide o vedľajší produkt, respek  ve 
odpad, ktorý vzniká pri čistení a 
odstraňovaní nežiaducich príme-
sí a nečistôt z ropy. Vznikli v roku 
1964, sú pozostatkom spracovania 
ropy v podniku Petrochema Dubo-
vá. Tento nebezpečný toxický od-
pad je v nich uložený už celé desať-
ročia a dodnes sa nenašiel nikto, 
kto by si s ním poradil.

Gudrónové jamy pri Predajnej
navštívila prezidentka Čaputová

Zdroj: SITA

tak som sa neporovnateľne zlepšil. 
Dôležité je komunikovať v cudzom 
jazyku a potom to pôjde. A keďže 
tu rozprávame len po anglicky, tak 
sú  e zlepšenia určite viditeľné.

Žofi a ŠTULRAJTEROVÁ, 15 rokov
- Páči sa mi tu a v tomto tábo-

re som tre   alebo štvrtýkrát. Je to 
oveľa lepšie ako predtým, hlavne 
kvôli peknému prostrediu, páči sa 
mi hlavne pekná príroda v okolí 
našej chaty. Myslím si, že mi tento 
tábor dosť pomáha, čo sa anglič  -
ny týka. Cí  m na sebe, že sa zlep-
šujem z roka na rok. Okrem toho tu 
máme zaujímavé prechádzky, ak  -
vity aj hry, takže o zábavu máme 
postarané.

Pohľad na gudrónové jamy objek  vom A. Nociarovej
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Kupón č. 16

Súťažná otázka č. 16: 

Kedy bol postavený základný kameň
výstavby 60-tonovej EOP?

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 archívnych materiálov spracovala 
O. Kleinová

Starý závod v období výstavby zariadenia plynulého odlievania ocele v roku 1980.               Foto: archív redakcie

O. Kleinová
noviny@zelpo.sk

Cesta k uzavretému výrobnému cyklu

Pohľad na Slovenský betlehem vzbudzuje radosť zo života

Ilustračné foto: O. Kleinová

Železiarne Podbrezová v roku 
2020 oslavujú už stoosemdesiat 
rokov svojej existencie. Ich bohatý 
vývoj si v tomto roku pripomína-
me aj na stránkach Podbrezovana 
prostredníctvom čitateľskej súťa-
že. Vašou úlohou je pozorne čítať 
a prostredníctvom ústrižkov od-
povedať na otázky, ktoré násled-
ne zašlete do redakcie. V každom 
vydaní Podbrezovana žrebujeme 
jedného výhercu, ktorý bude vec-
ne odmenený. O záverečnú Cenu 
generálneho riaditeľa ŽP a.s. však 
budú súťažiť len  , ktorí správne 
odpovedia na všetky otázky. Dr-
žíme vám prsty. Potešíte nás, ak 
prispejete zaujímavými námetmi 
a  pmi súvisiacimi s našou histó-
riou k spestreniu obsahu novín.

Zámery rozvoja rúrového prog-
ramu, ktoré sa vyznačovali za-
bezpečením vysokej efek  vnos   
výroby, zhodnotením surovín a 
energie, boli realizované postup-
ne. Dňa 12. apríla 1972 bola daná 
do prevádzky ťaháreň rúr 1, ktorá 
začala s výrobou presných rúr prie-
meru 4 až 30 milimetrov. Po tomto 
sor  mente bol veľký dopyt. Výro-

ba predstavovala technologickú 
špičku. Ťahacie stroje mali moder-
nú tyristorovú reguláciu a morenie 
zväzkov bolo riešené linkou s po-
uži  m programového závesného 
dopravníka, vyvinutého prvýkrát 
v Európe. Tým sa podstatne znížil 
podiel ručnej práce. V roku 1979 
bola dobudovaná valcovňa bezšví-
kových rúr s ročnou kapacitou 170 
 síc ton bezšvíkových rúr. V roku 

1980 bola spustená na tú dobu 
jedna z najväčších v Európe, ťahá-
reň rúr 2, s výrobnou kapacitou 65 
 síc ton bezšvíkových presne ťa-

haných rúr ročne.
V priebehu dvanás  ch rokov 

vyrástli na ploche nového závodu 
významné moderné fi nálne pre-
vádzkarne, ktoré určili nový cha-
rakter celého podniku. Vo výrobe 
ocele bol podnik však v nevyváže-
nom stave, veľkú časť ocele musel 
vyvážať a potrebné značky ocele 
v predvalkoch musel dovážať ako 
vsádzku do valcovne bezšvíkových 
rúr. 

Nová štúdia z októbra roku 1981 
riešila po prvýkrát výrobu ocele 
bez siemens mar  nských pecí, na 
tomto základe sa začali práce na 
štúdii rozvoja s výhľadom do roku 
2000. Základná koncepcia pred-

pokladala výrobu ocele v jednej 
modernej elektrickej oblúkovej 
peci s príslušnými pomocnými a 
energe  ckými prevádzkarňami. 
Súbežne prebiehala výstavba za-
riadenia pre plynulé odlievanie 
ocele. Staré ver  kálne plynulé 
odlievanie oceľových blokov (ZPO) 
bolo demontované v roku 1981. 
Prvé odlievanie vo dvoch prúdoch 
na novom radiálnom zariadení sa 
uskutočnilo 28. septembra 1982. 
ZPO bolo ofi ciálne spustené 21. 
decembra 1982. 

Výstavbou ťahárne rúr 1, valcov-
ne bezšvíkových rúr, ťahárne rúr 2 
a ZPO sa podbrezovské železiarne 
stali vysoko špecializovaným vý-
robcom bezšvíkových rúr a pres-
ne ťahaných rúr,  ež významným 
exportérom do zahraničia. Čas 
však ukázal, že zastaraná výroba 
ocele a moderné ZPO spôsobujú 
problémy, čo umocnilo potrebu 
akútneho riešenia intenzifi kácie 
oceliarne.

Cieľom bolo vybudovať uzat-
vorený výrobný cyklus. Prípravy 
na výstavbu elektrickej oblúkovej 
pece sa začali v roku 1986 prí-
chodom Ing. Antona Štulrajtera 
do funkcie podnikového riadite-
ľa. Švermove železiarne pod jeho 

vedením iniciovali rokovania na 
všetkých úrovniach o nevyhnut-
nos   vybudovania elektrooceliar-
ne s jedným výkonným taviacim 
agregátom. GR HŽ dalo príkaz na 
vypracovanie inves  čného zámeru 
stavby. Bol vypracovaný v spolu-
práci s Hutným projektom Praha. 
Podmienkou pre zaradenie do in-
ves  čného plánu boli limitované 
rozpočtové náklady, ktoré však už 
v návrhu presahovali sumu 500 
miliónov Kčs. Na základe toho doš-
lo k rozhodnu  u, že pomocné pre-
vádzkarne oceliarne budú riešené 
osobitne a železiarne si ich budú fi -
nancovať z vlastných zdrojov. V ru-
chu príprav na vybudovanie novej 
elektrooceliarne prišiel november 
1989, ktorý priniesol transformá-
ciu vo vlastníckych vzťahoch. Aj 
napriek uvedeným okolnos  am 
bol v roku 1990 položený základný 
kameň výstavby modernej 60-to-
novej vysokovýkonnej elektrickej 
oblúkovej pece.

Týmto okamihom bola uzatvore-
ná aj kapitola výroby betonárskej 
výstuže vo valcovni profi lov. Táto 
prevádzkareň začala písať svoju 
históriu v roku 1931. Valcovaciu 
trať tvorilo predvalcovacie poradie 
s priemerom valcov 475 milimet-
rov s dvomi trio stolicami a kyvný-
mi mostami. Dovalcovacie poradie 
malo priemer valcov 330 milimet-
rov s tromi duo stolicami, spojené 
poradie Morgan malo priemer val-
cov 330 milimetrov so štyrmi duo 
stolicami a dovalcovacie poradie s 
priemerom valcov 280  milimetrov 
s pia  mi duo stolicami. 

Výroba valcovacieho materiálu 
bola spočiatku nízka, pohybova-
la sa v rozmedzí 2 000 až 2 500 
ton za rok. V roku 1948 zis  li, že 
kapacita valcovacích poradí nie je 
dostatočne využitá pre nedosta-
točnú kapacitu vyhrievacej pece. 
Bola preto vybudovaná ďalšia na-

rážacia pec vykurovaná uhlím. Vý-
roba začala veľmi rýchlo narastať. 
V roku 1946 bolo vyrobených už  5 
400 ton valcovaného materiálu a o 
rok už 35  síc ton. Po roku 1958 
sa pohybovala v rozmedzí 60 až 
70  síc ton. V roku 1985 boli zru-
šené ohrievacie pece vykurované 
uhlím a bola postavená jedna pec 
vykurovaná olejom s plánovaným 
výkonom 20 ton za hodinu. Neskôr 
bola rekonštruovaná na vykurova-
nie zemným plynom. 

Rozsiahlejšia rekonštrukcia no-
vej jemnej valcovne sa uskutoč-
nila v roku 1969. Okrem obnovy 
celého strojného zariadenia riešila 
aj mechanizáciu a automa  záciu 
niektorých úkonov. Po generálnej 
oprave opäť bola výroba zvýše-
ná, v roku 1970 na 90 500 ton. V 
nasledujúcich rokoch dosiahla aj 
130-  síc ton. Generálna oprava 
v roku 1969 bola však poslednou 
rozsiahlejšou modernizáciou pro-
fi lovej trate. 

Do roku 1945 boli v novej jem-
nej valcovni vyrábané rôzne druhy 
tyčovej ocele, ploché, štvorcové, 
guľaté, pologuľaté a páskové. Od 
roku 1947 sa začalo s výrobou be-
tonárskej výstuže ISTEG. Bola to 
oceľ vyrábaná skrúcaním hladkých 
oceľových prútov rovnakého kru-
hového prierezu okolo spoločnej 
pozdĺžnej osi. V roku 1949 sa zača-
lo s výrobou betonárskej výstuže 
TOROS. Východiskovým materiá-
lom bola kruhová oceľ s dvomi po-
zdĺžnymi výstupkami lichobežníko-
vého tvaru. V roku 1951 sa začala 
vyrábať betonárska výstuž ROXOR. 
V roku 1959 bola betonárska vý-
stuž ROXOR nahradená rebierko-
vou betonárskou výstužou z ocele 
10 405 a 10 425. Švermove žele-
ziarne boli prvé v Československu, 
ktoré začali vyrábať rebierkovú 
betonársku výstuž valcovanú za 
tepla.

Uplynulé mesiace poznamenané 
koronakrízou nás ovplyvnili pri 
rozhodovaní, kde na tohtoročnú 
dovolenku. Väčšina Slovákov z 
opatrnos   necestuje za hranice, 
ale volí cestu spoznávania našej 
krajiny. Je skutočne nádherná a 
ponúka množstvo zaujímavos   a 
čarovných miest. 

Ak sa túžite oboznámiť s našou 
bohatou históriou, inšpiráciou 
bude návšteva Rajeckej  Lesnej. 
Vďaka obdivuhodnému monu-
mentálnemu rezbárskemu dielu 
majstra Jozefa Pekaru z Rajeckých 
Teplíc sa vám tu naskytne úchvat-
ný pohľad na život Slovákov v mi-
nulos  , prostredníctvom Sloven-
ského betlehemu.

Slováci prijali kresťanstvo už v 
9. storočí a udržali si ho po celé 
generácie. Budovali hradiská a 
osady, obrábali pôdu a chovali do-
bytok. 

Neskôr vystavali mestá, hra-
dy, kostoly i honosné meš  anske 
domy. Ale väčšina obyvateľov žila 
napriek tomu na vidieku v chu-
dobných drevených domoch, kde 
si po stáročia uchovávala svoje 
zvyky a obyčaje. 

Na ploche osem a pol metra dl-
hej, dva a pol metra širokej a tri 
metre vysokej sa majstrovi podari-
lo včleniť do biblického prostredia 
obrazy zo života slovenského ľudu 
v minulos  . 

Scéna Božieho narodenia sa 
nachádza uprostred a je začlene-
ná do obce Rajecká Lesná. Okolo 
nej sú zastúpené všetky sloven-

ské regióny svojimi najznámejší-
mi miestami a pamiatkami. Hrady 
Devín, Bra  slava, Trenčín, Orava, 
katedrály v Nitre, Trnave, Spišskej 
Kapitule, Košiciach a iné. V pozadí 
sa týči Kriváň, jeden z tatranských 
š  tov, ktorý je symbolom sloven-
skej krajiny.

V Slovenskom betleheme každý 
objaví kus svojho domova, jeho 
históriu i tradície. Zobrazuje život 
na Slovensku, remeslá, ktorými sa 
ľudia živili, národné kroje, zvyky a 
spôsob života v deň všedný, ale i 
sviatočný. 

Tristo postavičiek, z ktorých sa 
polovica pohybuje, znázorňuje 
prostého človeka, z ktorého dýcha 
neuveriteľný op  mizmus a radosť 
zo života, ale aj z práce, čo v dneš-
nej realite mnohým ľuďom na Slo-
vensku chýba.
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Z podkladov z internetu spracovala 
O. Kleinová

Jedálny lístok 10. – 16. 8. 2020

Pondelok
Polievky: kapustová s klobásou, 
francúzska, pečivo.
● Vyprážaný karfi ol, zemiaky, ta-
társka omáčka ● Kuracie rezanče-
ky, dusená fazuľka s baby mrkvou 
● Jelenie ragú s brusnicami, ces-
tovina ● Ryžový nákyp s ovocím ● 
Plnená bageta s údeninou.

Utorok
Polievky: šošovicová kyslá, mrkvo-
vá s pórom, pečivo.
● Baraní guľáš, halušky ● Hovädzí 
rezeň obaľovaný, zemiaky, uhorka 
● Kuracie prsia na čínsky spôsob, 
ryža, šalát ● Šúľance s makom ● 
Plnená bageta s pikantným mä-
som.

Streda
Polievky: zeleninová, prešporská, 
pečivo.
● Údené mäso, hrachová kaša, 
uhorka, chlieb ● Hovädzí guľáš 
maďarský, knedľa ● Vyprážané 
kuracie stehno, zemiaková kaša, 
kompót ● Šišky s nutelou, kakao ● 
Plnená bageta s údeninou.

Štvrtok
Polievky: mexická, bryndzová so 
strúhaným cestom, pečivo.
● Losos na masle, dusená zele-
nina ● Važecká pochúťka, zemia-
kové placky ● Hovädzie dusené, 
chrenová omáčka, knedľa ● Plne-
né rožky lekvárové, kakao ● Plne-
ná bageta s kuracím mäsom, so 
zeleninou.

Piatok
Polievky: morčacia, fazuľová kyslá 
s kôprom, pečivo.
● Vyprážaná ryba, zemiakový ša-
lát s majonézou ● Pečené kačacie 
stehno, červená kapusta, knedľa 
● Bravčový rezeň na hubách, tar-
hoňa, šalát ● Hanácke koláče, ka-
kao ● Plnená bageta s údeninou.

Sobota
Polievka: karfi olová, pečivo.
● Bravčové mäso dusené s kelom 
● Pečené kuracie stehno, zeleni-
nová ryža, kompót ● Plnená bage-
ta s pikantným mäsom.

Nedeľa
Polievka: údeninová, pečivo.
● Pečená ryba na masle, krúpy 
so zeleninou ● Bravčový perkelt, 
cestovina ● Plnená bageta s úde-
ninou.

Jedálny lístok 17. – 23. 8. 2020

Pondelok
Polievky: hŕstková, sedliacka, pe-
čivo.
● Vegetariánska pochúťka, ze-
miaková kaša ● Restovaná kača-
cia pečeň, hrášková ryža, cvikla 
● Hovädzie mäso námornícke, 
tarhoňa, šalát ● Zemiakové kned-
ličky s nutelou, maková posýpka ● 
Plnená bageta kuracím mäsom, so 
zeleninou.

Utorok
Polievky: boršč s mäsom, roľnícka, 
pečivo.
● Kuracie stehno na smotane s hli-
vami, cestovina ● Vyprážaný syr s 
modrou plesňou, zemiaky, brusni-
cová omáčka ● Hovädzia pečien-
ka sviečková, knedľa ● Zapekané 
palacinky s tvarohom ● Plnená 
bageta s údeninou.

Streda
Polievky: fazuľová kyslá, rascová s 
vajcom, pečivo.
● Zemiakovo- bryndzové pirohy 
so slaninou ● Kuracie stehno so 
zeleninou, špenátov.é rezance ● 
Hovädzí guľáš mexický, ryža, šalát 
● Pizza diabolská ● Plnená bage-
ta s mletým mäsom a restovanou 
cibuľou.

Štvrtok
Polievky: hovädzia s cestovinou, 
tekvicová, pečivo.
● Držky na diabolský spôsob, 
knedľa ● Vyprážaný morčací rezeň 
ovčiarsky, zemiaková kaša, šalát ● 
Bravčový rezeň prírodný, tarhoňa, 
uhorka ● Cesnakové osie hniezda 
● Plnená bageta s údeninou.

Piatok
Polievky: držková, krupicová so ze-
leninou, pečivo.
● Hovädzie mäso na korení, ryža, 
šalát ● Cestoviny s brokolicou a 
smotanovou omáčkou ● Peče-
ná bravčová krkovička, kapusta, 
knedľa ● Buchty na pare s lekvá-
rom, kakaová posýpka, kakao ● 
Plnená bageta kuracím mäsom, so 
zeleninou.

Sobota
Polievka: terchovská, pečivo
● Plnené hovädzie mäso, zeleni-
nová obloha ● Bravčové stehno 
bra  slavské, cestovina ● Plnená 
bageta s pikantným mäsom.

Nedeľa
Polievka: francúzska, pečivo.
● Vyprážaný bravčový rezeň, ze-
miakový šalát s majonézou ● Ku-
racie prsia na lesných hríboch, 
ryža, uhorka ● Plnená bageta s 
údeninou.Ilustračné foto: Z. Schönová

Nejedlé huby ostanú nejedlé, 
aj keď ich uvaríte, usušíte,

či už s nimi urobíte čokoľvek

Hubárska sezóna je tu a mnohí si 
prechádzky po lese spestrujú hľa-
daním húb. Niekto ich zbiera len 
tak, pre radosť, nezje ani jednu, 
väčšina hubárov ich však aj konzu-
muje. Mo  váciou, azda pre všet-
kých,  je nazbierať aspoň zopár 
dubáčikov do vianočnej kapustni-
ce. Vo všeobecnos   sú huby ob-
ľúbenou potravinou, dá sa z nich 
pripraviť množstvo lahodných po-
chúťok, ale nezamýšľame sa nad 
tým, čo v skutočnos   obsahujú a 
aký je ich účinok na ľudský orga-
nizmus.

Majú detoxikačné vlastnosti
Starí Číňania využívali huby, od-

borne nazývané Fungi, na detoxi-
káciu. Podľa liečiteľov čis  li pečeň 
a ľadviny a preto ich používali na 
diétne stravovanie. Verili, že huby 
ovplyvňujú dlhovekosť, psychickú 
vyrovnanosť ľudí, ktorí ich konzu-
mujú a objavili dokonca, že huby 
znásobujú účinky niektorých lie-
čebných postupov.

Sú výživné
Možno by to na huby nikto ne-

povedal, no sú veľmi výživné. 
Obsahujú vitamíny A, B a D. Ich 
množstvo obsiahnuté v hubách je 
porovnateľné s niektorými druh-
mi zeleniny. Čo sa týka vitamínu 
D, väčšina populácie ho prijíma vo 
forme vitamínu D3 zo živočíšnych 

produktov. Preto sú huby skvelým 
zdrojom vitamínu D pre vegetariá-
nov a vegánov, v žiadnej inej rast-
line sa to  ž nenachádza. Navyše 
v nich nájdeme aj draslík, vápnik, 
horčík a železo. Obsahujú aj veľa 
vlákniny a pôsobia ako prevencia 
pred rakovinou hrubého čreva.

Bez energetickej hodnoty
Vzhľadom na vysoký podiel živín 

je paradoxné, že neobsahujú tak-
mer žiadnu energe  ckú hodnotu. 
Na kilogram čerstvej hmoty je v 
nich len okolo 350 až 400 kcal. Z 
celkového podielu obsahuje sušina 
len okolo 10 percent. Z týchto 10 
percent sú zložené z 20-25 percent 
bielkovín, 2-3 percentá lipidov, 
8-12 percent minerálnych látok 
a rôznych sacharidov. Tuky neob-
sahujú takmer žiadne.  Niektoré 
huby obsahujú liečivé látky, nap-
ríklad polysacharidy (β-D-glukany), 
ktoré majú pro  rakovinové účinky 
a zároveň bojujú so slabou imuni-
tou. V mnohých hubách nájdeme 
terpenoidy, ktoré pôsobia pro  zá-
palovo, iné sú an  oxidačné.

Ohryzená nemusí byť jedlá
Smrteľne nebezpečná povera 

hovorí, že keď je huba červivá a 
ohryzená od ulitníkov, je zaruče-
ne jedlá. Nie je to pravda, ulitníky 
majú jednoduchší zažívací systém 
a žerú aj jedovaté huby. Azda ok-
rem hríbu žlčového (horčiak), ten 
ani slimáky nežerú. No ľudia si ho 
aj tak mýlia s príbuznými jedlými 
hríbmi. A považujú ho za jedlý aj 
preto, že má v klobúčiku špongiové 
póry. Okrem toho, že nie je ohry-
zený, spoznáte ho aj tak, že na roz-
diel od ostatných hríbov má star-
šie plodnice, ružovkastý výtrusný 
prach a od neho majú ružové póry 
naspodku klobúka.

Ružovka je lahôdkou
V ľuďoch je zakorenené, že všet-

ky muchotrávky sú jedovaté. Taká 
muchotrávka červenkastá (ľudovo 
známa ako ružovka, godola, bag-
lica, svákovka, gomba, tarčena ) 
je však vynikajúcou lahôdkou. A 
vieme ju  rozpoznať úplne perfekt-
ne - tým, že na rozdiel od rôznych 
podobných muchotrávok, na nej 
nájdeme vždy niečo ružového. Ta-
kisto, keď odlúpnete pokožku na 

vrchnej strane klobúka, je zvyčajne 
ružový. Jedna z najlepších húb vô-
bec, ktorá u nás existuje! Mucho-
trávka červenkastá ras  e od júna 
do novembra v listnatých aj v ihlič-
natých lesoch a býva veľmi hojná. 
Je rozšírená v celom miernom pás-
me severnej pologule. Je to naozaj 
vynikajúca jedlá huba, ktorá sa dá 
pripravovať na rozličné spôsoby. 
Na sušenie nie je vhodná, lebo veľ-
mi zosychá a ľahko sa potom drví 
na prach. Veľmi ľahko ju okrem ru-
žovej farby môžeme poznať podľa  
mohutného prsteňa, ktorý je na 
vrchnej strane nápadne ryhovaný.

Správna tepelná úprava 
Na konzumáciu húb si vždy dajte 

pozor. Sú ťažko stráviteľné, preto 
by ich mali konzumovať len  , ktorí 
nemajú problém so žalúdkom. Ma-
lým deťom je  ež lepšie ich nedá-
vať, keďže zaťažujú žalúdok, moh-
lo by u de   vzniknúť nadúvanie, 
boles   bruška či u citlivých de   
až zvracanie. Okrem toho by sa 
nemali miešať s mliekom alebo al-
koholom. Keďže alkohol sa tak  ež 
odbúrava v pečeni a kombinácia 
pečeň ničí rýchlejšie. Pozor však 
na surové huby! Obsahujú termo-
labilné toxíny, ktoré ľuďom škodia. 
Dbajte na správnu tepelnú úpravu.

Ako ich uskladniť?
Neskladujte ich v nepriedušných 

obaloch, vtedy v nich to  ž vznika-
jú škodlivé látky, ktoré by mohli 
pri konzumácií veľmi uškodiť. Naj-
lepšie je zbierať ich do prúteného 
košíka a čo najrýchlejšie spracovať. 
V chladničke v plastovej nádobe 
vydržia 2 až 3 dni. Inak ich môžete 
usušiť či zavariť do kyslého, slané-
ho alebo olejového nálevu.
 

Jedovaté alebo nie?
Zabudnite na rady, ako naprík-

lad: „dužina jedovatej huby na 
reze zmodrie,“ „cesnak prikladaný 
do hubového jedla sa pri varení 
sfarbí na modro alebo čierno.“ Nie 
je to pravda a ak tomu tvrdohlavo 
veríte, riskujete problémy. Nejed-
lé huby ostanú nejedlé, aj keď ich 
uvaríte, usušíte, či už s nimi uro-
bíte čokoľvek. Ale napro   tomu aj 
obyčajná bedľa vysoká vám môže 
narobiť poriadne problémy, ak ju 
dostatočne tepelne neupravíte.

Ilustračné foto: A. Nociarová
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Najväčším pôžitkom v živote je robiť veci...(dokončenie v tajničke).

Poďakovanie
Ďakujeme všetkým príbuzným, 
priateľom, susedom, kolegom a 
známym, ktorí nám venovali svoj 
vzácny čas, prišli nám dodať síl v 
tých najťažších chvíľach a dňa 30. 
júla 2020 odprevadili spolu s nami 
nášho syna 

Mateja MEDVEĎA z Brezna.
Ďakujeme za prejavy sústras   a kve  nové dary, 
ktorými ste sa pokúsili zmierniť náš hlboký žiaľ. 
Zároveň ďakujeme pohrebnej službe v Brezne za 
ľudský prístup, pochopenie a ústretovosť k našim 
požiadavkám.

Mama, otec a brat Jakub

Spomienky
Dňa 4. augusta sme si pripome-
nuli prvé výročie odvtedy, ako nás 
navždy opus  l náš drahý otec a 
starý otec

Alexander PAVLÍK z Valaskej.
S láskou a úctou spomíname

...
„U  chlo srdce, u  chol hlas, mala si 
rada život a všetkých nás. Odišla si 
navždy, hoci si veľmi túžila žiť, osud 
  nedoprial tu s nami ďalej byť. Aj 

keď si odišla a niet ťa medzi nami, 
v našich srdciach ostávaš stále s 
nami.“

Dňa 7. augusta uplynuli štyri roky odvtedy, ako nás 
navždy opus  la drahá mama, dcéra, vnučka, sestra 
a priateľka

Peťka MAJEROVÁ z Podbrezovej-Š  avničky.
S láskou a úctou spomínajú syn Tomáško, otec, 

brat, starká, priateľ a rodiny Majerová, Hraš-
ková, Debnárová, Kamoďová a Némethová

...
„Čas plynie, ale smútok a bolesť v 
srdci zostáva a veľmi bolí, zabud-
núť nám nikdy nedovolí.“
Dňa 12. augusta uplynie deväť ro-
kov, čo nás navždy opus  la 

Jolana FOGELOVÁ z Hronca. 
Kto ste ju poznali, venujte jej  chú spomienku.

S láskou na ňu spomínajú manžel, 
dcéra s rodinou a syn s rodinou

Naši dorastenci 
vicemajstri Slovenska

Dňa 18. júla sa v kolkárni v Rakoviciach 
konal posledný fi nálový turnaj v kolkoch o 
 tul majstra Slovenska v družstvách. Pora-

die na tomto turnaji mohlo ešte zamiešať 
konečným umiestnením družs  ev.

Tím ŠK Železiarne Podbrezová podal veľ-
mi zodpovedný výkon a umiestnil sa na 
druhom mieste, s odstupom len 10 kolov 
za prvým družstvom na tomto turnaji – ŠKK 
Trstená s 2245 zvalenými kolmi. 

Výsledky našich hráčov na tomto turna-
ji: Kris  án Soják – 564, Mar  n Bizub – 521, 
Matúš Bánik – 555, Filip Bánik – 595 a bol 
najlepším hráčom celého turnaja. Výkon ce-
lého družstva bol 2235 zvalených kolov. 
Finálová tabuľka o majstra Slovenska 2019 
– 2020 po štvrtom turnaji:1. TJ Rakovice – 
26 bodov, 2. ŠK Železiarne Podbrezová – 24 
bodov, 3. ŠKK Trstená Starek – 21 bodov, 4. 
FTC Fiľakovo – 14 bodov, 5. KK Inter Bra  sla-

va – 8 bodov, 6. MKK Stará Turá – 6 bodov.
O druhé miesto nášho  mu sa pričinili 

Andrej Balco, Filip Bánik, Matúš Bánik, Mar-
 n Bizub, Daniela Mócová, Naďa Poliaková, 

Kris  án Soják a Petra Kováčiková.
Týmto turnajom bola ukončená sezó-

na 2019/2020 a v auguste začala príprava 
oboch dorasteneckých družs  ev „A“ a „B“ 
na novú sezónu. Koncom augusta sa naši 
najlepší dorastenci a žiaci zúčastnia sústre-
denia reprezentácia U-14 a U-18. 

V nominácii trénerov sú žiačky U-14 Da-
niela Mócová a Zuzana Lopušná, dorasten-
ky a dorastenci U-18 Naďa Poliaková, Filip 
Bánik, Kris  án Soják, Mar  n Bizub a Matúš 
Bánik. 

Majú šancu zabojovať o účasť na Maj-
strovstvách sveta v nemeckom meste Plau-
en v roku 2021. Držme palce našej mládeži 
a verme, že niektorí z našich nádejných kol-
károv oblečú dres Slovenska na svetovom 
šampionáte.

Bystrík Vadovič, tréner mládeže

Družstvo našich dorastencov s trénerom Bystríkom Vadovičom

V júli odišli
do predčasného 

starobného dôchodku
Mariana ČUNDERLÍKOVÁ

Anna DEMIANOVÁ
Eva HONKOVÁ
Ivan CHUDÍK

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

prácu a do ďalších rokov života 
želáme veľa slnečných dní.

V auguste 
blahoželáme

Pracovné jubileá
20 rokov

Ing. Zuzana AUXTOVÁ
Pavol BOŠEĽA

Ing. Lenka BRIŽEKOVÁ
Ján BUČKO

Fran  šek KOMORA
Ing. Dušan PÁLL

25 rokov
Michal LEHOCZKÝ

30 rokov
Peter BELKO

Peter KADERIAK
Ing. Ivan KŇAZOVICKÝ

Juraj KUBOVE
Andrej VOŠTIAR

35 rokov
Ivan ENGLER

Ivana LUPTÁKOVÁ
Ján PARAŠÍN

40 rokov
Stanislav MAKOVNÍK

Životné jubileá
Magdaléna KŇAZÍKOVÁ

Roman LONGAUER
Ing. Beáta MAKUCHOVÁ

Ing. Ingrid NÁGELOVÁ
Ing. Erika NEPŠINSKÁ

Pavel OVSANIK
Juraj STANČÍK

Jozef SVINČIAK
Igor DYNTÁR
Ivan ENGLER

Stanislav GAŠPAROVIČ
Marian KUČERA

Ľubomír LEHOCKÝ
Milan SPIŠIAK
Pavel ŠPERKA

Ing. Libor TRNIK
Ľubomír FRANCISTY

Ján JUROŠ
Elena KOŠÍKOVÁ

Milan KUBIŠ
Júlia MATOŠOVÁ

Ivan SCHWARZBACHER
Miroslav ŠARINA

Autor:    
PK

symetrála T1 Ivan (dom.) kožná choroba lúpila
solmizačná 

slabika
farba na vajíčka

české mužské 
meno

priviedol späť k 
životu

telúr (chem.) T3 škandinávsky 
škriatok

osobné zámeno priehľadná látka
znoj      

Identifikations 
Number

to, ono (angl.)

Slovenská 
akadémia vied

T2   
Bytový podnik

Chemická rota  
vydavateľ

jedovatý had    
žiadaj

odmotaj     
symbol 

Slovanov

Elektráreň 
Nováky        

jahoda (maď.)

platina (chem.)
padol (čes.)  

Darina (dom.)

neovládal     
strážnik vo 

väzení

pokolenie
bliknutie      

trhá, šklbe 
(kniž.)

tuk            
česká rieka

odmeral, zmeral

modliť sa 
(špan.)

polodrahokam   
nie veľa

český výrobca 
lietadiel        
zlostil

vakcína
indián      

omáčka z 
paradajok

jednotky času   
potomok

Pomôcky: 
EPER, ORAR

uprednostňuje 
ľavú ruku   

obrnené vozidlo

hlavné jedlo   
Robert de ....

obruba        
EČV Komárna

na tomto mieste
Elenka (dom.)   
pohyb nožom

mužské meno   
žreb

podmienková 
spojka     

lodenica

adresa (skr.)
vyvaľoval oči   
ukazovacie 

zámeno

obchodná súťaž 
udieraj

nieto T4 stará mama (z 
nem.)

Kazimír (dom.) pomoc, podpora druh zeleniny

Blahoželanie
Milá naša mamička, 

Milka RÁSTOČANOVÁ z Polomky. 
Prišla veľká chvíľa, 75-ka prah pre-
kročila.Tak nech ochráni vás anjel 
strážny navždy včas, nech splnia 
sa vám tajné priania všetkých čias. 
Aby úsmev našiel domov večný vo 
vašej tvári, lebo len tak získate žia-
ru, čo z duše, oči žiari. Život rýchlo 
le   ako šíp, ako ho najlepšie prežiť, 
nevie nik. Nech krásne spomienky 
z mlados   sa k vám vrá  a a všetky 
zlé sa navždy stra  a. Nech tento 
krásny deň, dá vám len úsmev a ra-
dosť len. Nech každý ďalší rok, dá 
vám len šťastný krok. Nech navždy 
vaša dobrá duša ras  e, nech vám 
dá Boh zdravie, lásku, šťas  e. 
Všetko najlepšie prajú de   Jozef, 
Janka a Ivan s rodinami. Vnúčatá a 
pravnúčatá babku objímajú a boz-
kávajú.
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Do novej sezóny s novinkami 
pre našich fanúšikov

Ján Straka

Z podkladov zpfutbal.sk spracoval T. Kubej

Naši futbalisti víťazne v príprave, aj v druhej lige

FK Železiarne Podbrezová – 
MFK Ružomberok 2:0 (1:0)

Góly: 43. Galčík, 76. Holiš.
V závere júla sme odohrali po-

sledný prípravný zápas pred začiat-
kom novej sezóny, keď sme hos  li 
MFK Ružomberok. Prvá strela priš-
la už v 3. minúte. Spoza šestnástky 
to vyskúšal Kmeť, no s jeho prud-
kou strelou si Ludha bezpečne po-
radil. V 7. minúte to z diaľky vyskú-
šal Bakaľa, jeho strele však chýbala 
presnosť. O dve minúty neskôr po-
slal Kukoľ presný center na hlavu 
Krčulu, ten však z uhla mieril len 
do bočnej siete Macíkovej brány. 
V 21. minúte poslal Galčík z voľ-
ného kopu loptu priamo na hlavu 
Zacharu, no jeho hlavička len tes-
ne minula Macíkovu bránu. V 43. 
minúte predviedol Galčík krásnu 
individuálnu akciu, ktorú zakončil 
ešte krajšou strelou a otvoril tak 
skóre stretnu  a – 1:0. Do kabín tak 
odchádzali naši chlapci s jednogó-
lovým vedením. 

Do druhého polčasu vstúpili 
ak  vnejšie hos  a. V 50. minúte 
zakončil rýchly pro  útok Almas-
ký, no jeho prudkú strelu výborne 
zneškodnil Ludha. V 55. minúte 
prišla obrovská šanca na našej 
strane, keď rýchly pro  útok po  a-
hol Galčík, pekným centrom našiel 
Krčulu, no ten zoči-voči Krajčiríkovi 

nechal vyniknúť ružomberského 
brankára. V 71. minúte sa ocitol vo 
výbornej pozícii Ďatko, pro   jeho 
strele však výborne zasiahol bran-
kár Krajčírik. V 74. minúte mali naši 
chlapci ďalšiu skvelú príležitosť, 
no hlavička Pajera len o milimet-
re minula ružomberskú bránu. O 
minútu neskôr predviedol krásnu 
individuálnu akciu Kováčik, jeho 
strelu ale výborne vyrazil Krajčí-
rik. Takmer okamžite po Kováči-
kovej šanci prišla šanca aj pre Ru-
žomberčanov, no v samostatnom 
nájazde neuspel Ďungel, ktorého 
fantas  cky vychytal Ludha. Nedáš 
dostaneš pla  lo aj tentokrát, keď 
sme takmer okamžite pridali druhý 
gól, zásluhou Holiša, ktorý svoj sa-
mostatný únik premenil – 2:0. Zá-
ver zápasu ponúkol už len náznaky 
šancí a tak naši chlapci v generálke 
pred štartom nového súťažného 
ročníka zvíťazili 2:0 a v príprave 
nenašli premožiteľa ani v štvrtom 
zápase.
Vladimír Cifranič, tréner Podbre-
zovej: „Dnešný zápas splnil svoj 
účel. Hrali sme pro   kvalitnému 
ligovému mužstvu. Myslím si, že z 
našej strany to bol kvalitný výkon. 
Prezentovali sme sa dobrou orga-
nizáciou hry, mali sme šance a pri-
dali sme aj góly. Samozrejme, boli 
tam aj hluché fázy, ktorých sa mu-
síme určite vyvarovať. Po zranení 
Jožka Špyrku sme troška vypadli z 
toho nášho konceptu, ale celkovo 

sme spokojní. Všetci hráči dostali 
šancu, zahrali si. Mrzí ma to zrane-
nie Jožka Špyrku. Dúfam, že bude v 
poriadku. Myslím si, že na ligu by 
sme mali byť dostatočne priprave-
ní. Nečaká nás tam nič ľahké, ale 
ak budeme podávať takéto výkony, 
tak to bude v poriadku.“
FK Železiarne Podbrezová: Lud-
ha – Bartoš, Pajer, Kováčik, Kukoľ, 
Bakaľa, Grendel, Špyrka, Krčula, 
Galčík, Zachara. Striedali: Paraj, 
Breznanik, Pavúk, Pribula, Arevalo, 
Holiš, Ďatko.
MFK Ružomberok: Macík – Mojžiš, 
Maslo, Kmeť, Mrva, Takáč, Regáli, 
Gerec, Múdry, Brenkus, Kojnok. 
Striedali: Krajčírik, Boda, Almas-
ký, Kochan, Holub, Kružliak, Zsig-
mund, Dopater, Ďungel.

FK Železiarne Podbrezová 
– KFC Komárno 2:0 (1:0)

Góly: 26. Bakaľa, 76. Grendel (11 
m).

Začiatkom augusta odštartova-
la nová sezóna druhej futbalovej 
ligy. V úvodnom zápase sme nas-
túpili na domácom trávniku pro   
Komárnu. 

V prvom polčase sa naši fut-Posledný prípravný zápas s Ružomberkom nás správne naladil pred novou sezónou

Futbalový klub Železiarne Podbre-
zová spúšťa pred začiatkom novej 
sezóny sériu projektov, s cieľom 
prilákať na tribúny ešte väčší po-
čet fanúšikov a zároveň chceme 
odmeniť tých fanúšikov, ktorí nav-
števujú naše zápasy a ak  vne sa 
zaujímajú o dianie v klube pros-
tredníctvom sociálnych sie  .

Anketa hráč 
mesiaca „A“ mužstva

Prostredníctvom našej webovej 
stránky môžete hlasovať a vybrať 
tak najlepšieho hráča mesiaca. 
Spomedzi hlasujúcich vyberieme 
vždy jedného výhercu, ktorý bude 

za svoju ak  vitu odmenený for-
mou získania spomienkových klu-
bových predmetov, vecnými ce-
nami alebo aj večerou s vybraným 
hráčom „A“-mužstva.

Anketa gól mesiaca 
Futbalovej akadémie

Hlasujte za najkrajší gól hráča 
našej akadémie v mesiaci a my 
následne vyžrebujeme jedného 
výhercu, ktorý získa spomienkové 
predmety klubu, darčekové pred-
mety a mnoho iných zaujímavých 
cien.

Hráč, ktorého gól sa stane víťa-
zom ankety, bude takisto odmene-
ný, a to formou absolvovania tré-
ningu s „A“-mužstvom a vecnými 
cenami.

Projekt 
„Súčasní pre budúcich“

Cieľom tohto projektu je po-

vzbudzovať a zvyšovať záujem o 
futbal u našich najmenších pros-
tredníctvom pravidelnej a ak  vnej 
účas   hráčov „A“-mužstva nielen 
na tréningoch našej prípravky, ale 
aj v miestnych škôlkach a školách.

Live prenosy 
domácich zápasov

Od novej sezóny budú môcť vi-
dieť výkony našich futbalistov aj 
diváci pri televíznych obrazovkách, 
a to prostredníctvom nášho klubo-
vého Youtube kanálu, kde bude-
me vysielať naživo všetky domáce 
stretnu  a našich chlapcov.

Pravidelný víkendový 
servis akadémie spolu 

s programom
Ak vás zaujíma, ako hrali všetky 

naše kategórie počas uplynulého 
víkendu a aký program ich čaká 
na najbližšie dni, tak sledujte našu 

stránku vždy v pondelok a získa-
te tak nielen výsledkový prehľad  
všetkých zápasov, ale prečítate si 
aj hodnotenia jednotlivých tréne-
rov a zároveň sa dozviete, kedy a 
kde môžete prísť opäť podporiť 
mladých „železiarov“.

Klubový fanshop
Od novej sezóny spúšťame aj 

náš klubový fanshop, kde si budete 
môcť zakúpiť najrôznejšie predme-
ty s klubovým mo  vom.  Predmety 
si budete môcť zakúpiť nielen on-
line, ale aj osobne, priamo v pre-
dajni v Zelpo aréne.

Polčasové aktivity 
v zápasoch „A“-mužstva

Naši fanúšikovia sa môžu od 
novej sezóny tešiť na rôzne sprie-
vodné ak  vity počas polčasových 
prestávok v zápasoch nášho „A“-
mužstva. Spomedzi našich fanú-

šikov budeme žrebovať výhercov 
tomboly, vybraní fanúšikovia si 
budú môcť otestovať svoju ko-
paciu techniku pro   brankárovi 
z našej akadémie pri penaltách a 
zároveň budú môcť fandiť aj na-
šim najmenším „železiarom“, ktorí 
budú počas polčasovej prestávky 
predvádzať všetko to čo sa u nás 
naučili.

Ukážte, ako fandíte 
na domácich zápasoch

Príďte na zápas „A“-mužstva do 
Zelpo arény, odfoťte seba a svojich 
blízkych pri tom, ako fandíte našim 
chlapcom, uverejnite to na svojom 
instagrame s hashtagom nášho 
klubu a zapojte sa tak do súťaže o 
klubové ceny.

Štatistiky, ktoré vás zaujmú
V pravidelných intervaloch vám 

budeme prinášať  e najzaujíma-
vejšie šta  s  ky zo zápasov „A“-
mužstva. Ak vás zaujíma, ktorí z 
hráčov nabehal najviac kilometrov, 
vyhral najviac osobných súbojov či 
rozdal najviac úspešných prihrá-
vok, tak sledujte našu stránku a 
sociálne siete a určite vám to ne-
unikne.

balis   presadili v 26. minúte zo 
štandardnej situácie, keď sa po 
priamom kope Grendela dostal v 
šestnástke k odrazenej lopte Ba-
kaľa a svojou strelou nedal hosťu-
júcemu brankárovi žiadnu šancu 
– 1:0. Tento stav vydržal až do pre-
stávky, po polčase sme tak viedli o 
jeden gól.

Druhý polčas priniesol viaceré 
zaujímavé situácie. V 76. minúte 
odpískal rozhodca pokutový kop v 
náš prospech a kapitán Erik Gren-
del sa z bieleho bodu nemýlil – 
2:0. Skóre zápasu sa už nakoniec 
nemenilo a tak sme si v prvom zá-
pase novej sezóny pripísali na svo-
je konto tri body za víťazstvo 2:0.
Vladimír Cifranič, tréner Podbre-
zovej: „Bol to typický prvý zápas 
po príprave. Prvý polčas bol z na-
šej strany celkom dobrý, mali sme 
hru pod kontrolou. Snažili sme sa 
hrať trpezlivo a pripraviť si akcie. 
Aj keď sme sa presadili po štan-
dardnej situácii a nie z hry, tak 
súpera sme do šance nepus  li. 
Po zmene strán to bolo rozhára-
né. My sme mali veľkú šancu, ale 
nastrelili sme žrď. Keby sme z toho 
zvýšili skóre, viac by sme sa upoko-
jili. Takto to stále bolo na vážkach. 

Pomohla nám penalta. Potom sme 
hrali pokojnejšie. V závere hral 
súper vabank, mal veľa nakopá-
vaných lôpt. Chlapcom slúži ku c  , 
že aj v situáciách, kedy sme herne 
nedominovali, tak pracovali dobre 
a uhrali sme to. Sme veľmi radi za 
tri body, ale žiadny zápas v sezóne 
nebude ľahký. Všetky budú ťažké.“
Erik Grendel, kapitán Podbrezo-
vej: „Bol to typický úvodný zápas 
sezóny. Boli sme si vedomí toho, 
že úvodný zápas musíme zvládnuť 
za každú cenu. Nebolo to jedno-
duché. Dôležité bolo, že sme boli 
trpezliví a počkali si na svoju šan-
cu. Tá prišla po štandardnej situ-
ácii. Myslím si, že po góle sme už 
kontrolovali zápas. Súper nemal 
počas celého priebehu zápasu vy-
loženú šancu. Myslím si, že naše 
víťazstvo je zaslúžené.“
FK Železiarne Podbrezová: Lud-
ha – Bartoš, Pajer, Kováčik, Kukoľ, 
Bakaľa (79. Paraj), Grendel, Ďatko, 
Krčula (57. Arevalo), Galčík (67. 
Breznanik), Zachara (79. Pavúk).
KFC Komárno: Leckéši – Popović, 
Szocs, Saláta, Janso, Šimko (76. 
Holík), Pastorek (59. Krela), Do-
monkos, Bayemi (59. Zemko), Pin-
te, Doktorík.

V príprave pred novou sezónou vyhrali naši futbalis   všetky štyri zápasy v domácom prostredí, výnimkou nebol ani zápas s Ružomberkom


