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

Verím, že nás čaká úspešnejšie obdobie
Vážení spolupracovníci,
rok 2020 patrí za štyridsaťjeden
rokov môjho pôsobenia v Železiarňach Podbrezová za jeden z
najťažších. Prežili sme náročné
časy, transformáciu spoločnosti,
ťažké začiatky akciovej spoločnosti,
hospodársku krízu v rokoch 2009
– 2010, s pandémiou sme sa však
nikdy predtým nestretli. V tomto
roku boli mesiace poznamenané nedostatkom zákaziek, čo nás
nútilo obmedziť výrobu, odstaviť valcovňu bezšvíkových rúr,
následne oceliareň,
niektorí zamestnanci
museli zostať doma.
Opatrenia, ktoré sme
museli
uskutočniť,
sme nikdy predtým
nerobili, možno podobné realizovali naši
predchodcovia počas svetovej vojny. Mali sme pocit, že v tomto roku
nebudeme môcť vyplatiť vianočnú
mzdu. Vďaka zlepšeniu situácie v
objeme zákaziek na sklonku roka,
sa nám to však podarilo. Aj napriek tomu, že spoločnosť Železiarne Podbrezová skončí rok 2020 so
záporným výsledkom hospodárenia, vianočné odmeny pre našich
zamestnancov, aj zamestnancov
dcérskych spoločností, sme vyplatili. Sme totiž presvedčení, že vedenie spoločnosti, ani zamestnanci
za krízu, ktorá vyplynula z pandémie, nemôžu. Musím však zdôrazniť, že finančné zdroje sme čerpali
z bánk a naše úverové zaťaženie sa
zdvojnásobilo. Sú to peniaze, ktoré
budeme musieť bankám vrátiť.
Vážení spolupracovníci,
som veľmi sklamaný z práce našej
vlády. Keď naštartovala koronakríza, zo strany Bruselu bolo pre Slovensko vyčlenených 7,5 miliardy

eur na udržanie zamestnanosti. Realita je taká, že do konca roka vláda z tejto sumy použije zhruba 1,5
miliardy eur, ako sa dozvedáme z
médií. Našej spoločnosti sa podarilo v dvoch etapách získať príspevok
na kompenzáciu z dôvodu poklesu
zákaziek a na udržanie zamestnanosti. Za túto pomoc sme vďační,
pomohlo nám to. Som však hlboko
presvedčený, že vláda
mala rozdeliť väčší
finančný obnos pre
všetkých, ktorí pracujú v gastro službách,
cestovných kanceláriách, v poľnohospodárstve či v stavebnom priemysle. Vláda
v tomto roku na stavebnú činnosť vyčlenila minimum finančných prostriedkov a
v dôsledku toho naši
stavbári odchádzajú za pracovnými
príležitosťami do Čiech. COVID-19
nemožno podceňovať, ale myslím
si, že je na škodu veci, že súčasná
vláda nerieši nič iné. Množstvo prijatých zákonov sa zrodilo bez pripomienkového konania, v skrátenom
konaní. Táto politická garnitúra sa
snaží vymeniť maximum štátnych
pracovníkov a dosadiť na ich posty
svojich ľudí. Nemám s tým osobne
problém, ale trápi ma, že sú to väčšinou nekompetentní ľudia bez odborných skúseností a bez záruky, že
dokážu riadiť inštitúcie, do ktorých
boli dosadení.
Vážení spolupracovníci,
v uplynulých týždňoch ste si zvolili nových zástupcov ZV OZ KOVO,
zvolili ste si nového predsedu a
podpredsedníčku. Podieľali sa už aj
na koncipovaní kolektívnej zmluvy
(KZ) na nasledujúci rok a ako viem,
nemali k nej žiadne pripomienky.
Je pre mňa šokom, že po podpise

KZ 2021 bývalým predsedom ZV OZ
KOVO, nový predseda zrazu oznámil, že s jej obsahom nesúhlasí.
Dosť ma to prekvapilo. Vzápätí som
sa dozvedel, že pán predseda podporuje petíciu na vyhlásenie referenda súvisiaceho s minimálnou
mzdou, ktorej podmienky sú nereálne a vyvíja aktivity na jej podpis
medzi zamestnancami. Ubezpečujem vás, že ľudia, ktorí túto petíciu
spúšťajú, nás za uplynulých desať
rokov ani raz nepodporili, keď sme
žiadali vládu o zníženie daňových
odvodov, aby sme mohli vyplatiť
zamestnancom vyššie mzdy. Odborárski funkcionári si žijú svoj vlastný
život a aj napriek tomu, že som ich
aj ja osobne niekoľkokrát oslovil a
žiadal o podporu zamestnávateľov,
neurobili to. V súčasnosti bojujú s
vládou, aby sa stali jediným zástupcom tripartity. A to nie je správne.
Celá tripartita za uplynulých desať
rokov slúžila len tomu, aby si vláda delila financie, ako uznala za
vhodné. Natvrdo musím konštatovať, že politici, tí minulí, aj súčasní, rozdeľujú len financie, ktoré
oni nevytvorili. Jediné, čo dokážu,
je zvyšovať daňové zaťaženie ľudí,
ktorí robia v priemysle, v službách,
v poľnohospodárstve alebo v doprave. Som z toho smutný.
Vážení spolupracovníci,
novozvolený predseda ZV OZ
KOVO vystúpil z odborovej organizácie v roku 2006 a znova do nej
vstúpil v januári 2020. Je to príliš
krátky čas na to, aby mohol mať
vybudovaný vzťah k tejto práci a
chýbajú mu skúsenosti. Zatiaľ sa
snaží len o vytváranie napätia medzi členmi. Ale dám mu príležitosť
ukázať, čo v ňom je. Požiadal som
ho, aby vybral spomedzi odborárov schopných ľudí, ktorí budú od
januára, počas troch mesiacov, zastávať funkcie výkonných riaditeľov

a generálneho riaditeľa spoločnosti. Poverím ich vedením fabriky. Ak
budú úspešní, zatlieskam im, ale
ak budú robiť zle, požiadam vás
všetkých, aby ste si to s nimi vybavili sami. Je však isté, že diletantom nedovolím zničiť fabriku. To,
čo predseda odborov predvádza,
je pre mňa neprijateľné. Chlapec
ešte nič nedokázal, ale poza chrbát vedenia spoločnosti sa snaží
vytvárať napätie. My to nepotrebujeme. Určite by sme radi rozdelili zamestnancom viac finančných
prostriedkov. Aby ste vedeli, ako
to v skutočnosti chodí, použijem
čísla. Od roku 2000 do roku 2019
Železiarne Podbrezová a dcérske
spoločnosti zaplatili štátu vyše 430
miliónov eur, zostalo nám 230 miliónov eur. Z tejto sumy musíme
hradiť investície, opravy, starať sa
o rast miezd. Považujem to za neférové, nečestné a nesprávne. Odborárski šéfovia, ktorí sú podpísaní
pod petíciou, chcú diktovať, ako
majú spoločnosti platiť zamestnancom. Nerozmýšľajú však, že tie peniaze musíme najprv zarobiť. Momentálne prežívame dobu, keď sú
ceny našich výrobkov na svetových
a európskych trhoch veľmi nízke a
my ich nemôžeme diktovať. K ich
navýšeniu sa môžeme dopracovať
len tvrdou prácou cez dodávku
kvalitných výrobkov, spojených s
bezchybným servisom pre odberateľov.
Vážení spolupracovníci,
ďakujem celému pracovnému
kolektívu za pracovné úsilie. Mrzí
ma však, že v uplynulom mesiaci
bola odhalená skupina, ktorá nás
okrádala niekoľko rokov a dokonca
sa snažila tovar predať naspäť do
spoločnosti. Čuduj sa svete, všetci
traja boli členovia odborovej
pokračovanie na strane 3

Z obsahu čísla
vyberáme:
Bilancovanie roku
2020 vo výrobe
Blíži sa koniec roku 2020 a
hoci sme ešte nesplnili všetky
výrobné úlohy stanovené na
december, pomaly môžeme
začať s jeho bilanciou. Plnenie plánu výroby vo všetkých
výrobných
prevádzkarňach,
s výnimkou oblúkarne, bolo
veľmi negatívne ovplyvnené
pandémiou a s ňou súvisiacimi reštrikčnými opatreniami v
Európe, aj na celom svete. V
oceliarni aj v druhej polovici
roku 2020 pokračoval negatívny trend vo vývoji objednávok
pre externých odberateľov, aj
pre internú potrebu.
Železiarne Podbrezová

čítajte na strane 3

Ocenenie vernosti
aj napriek opatreniam
Slávnostné oceňovanie vernosti
zamestnancov konané v predvianočnom čase sa tohto roku
z dôvodu epidemiologických
opatrení neuskutočnilo tradičným spôsobom. Jubilantom,
ktorí odpracovali nepretržite
tridsať rokov v podbrezovských
železiarňach, poďakovali za ich
prínos pre spoločnosť a odovzdali hodinky individuálne riaditelia jednotlivých úsekov.
Železiarne Podbrezová

čítajte na strane 2

Poznáme víťazku čitateľskej súťaže
O. Kleinová
noviny@zelpo.sk

Pri
príležitosti
významného
180-ročného jubilea podbrezovských železiarní ste sa vo firemných
novinách mali možnosť zapojiť do
čitateľskej súťaže. Žrebovali sme
v každom kole a ocenených bolo
dvadsaťštyri z vás. Ceny do jednotlivých kôl venovali riaditelia
dcérskych spoločností a riaditelia
jednotlivých úsekov. Vyvrcholením
našej celoročnej čitateľskej súťaže
je Cena generálneho riaditeľa ŽP
a.s., Vladimíra Sotáka. Do žrebovania sa dostali tí súťažiaci, ktorí
správne odpovedali na dvadsaťštyri otázok, mohli využiť aj náhradné
kupóny. Z vyše tisíc kupónov, ktoré
sa dostali do žrebovania, bola za
prítomnosti Mgr. Anny Práznovskej
z právneho odboru, vyžrebovaná
Zuzana Babničová z prevádzkarne
doprava.

Pokojné prežitie vianočných sviatkov vám praje redakcia.

Foto: archív redakcie

Čo vás podnietilo k rozhodnutiu zapojiť sa do čitateľskej súťaže?
- Do súťaže som sa zapojila hlavne
preto, že som to chcela skúsiť a tajne som dúfala, že možno vyhrám aj
nejakú cenu. Ale že to bude Cena
generálneho riaditeľa, to sa mi ani
nesnívalo.

Máte pocit, že vás to o niečo
obohatilo?
- Určite áno. V každom ďalšom
kole som sa dozvedala zaujímavosti
z histórie podbrezovských železiarní
a rozšírila som si tak obzor o fabrike,
v ktorej pracujem.
Vaše želanie materskej firme
k jubileu?
- Je to výročie, ktorým sa na Slovensku môže pýšiť len málo fabrík.

Železiarňam k 180. výročiu založenia želám, aby prekonali všetky krízy, aby mali perspektívu
fungovania do ďalších desaťročí. Nech majú stále dobré vedenie a šikovných zamestnancov.
Prajem všetkým hlavne pevné
zdravie, šťastie, lásku, pohodu,
pozitívne myslenie, také dôležité v dnešných časoch a zároveň
prajem požehnané vianočné
sviatky.

Zuzane Babničovej blahoželal a cenu odovzdal Ing. Vladimír Soták, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ. 		
Foto: I. Kardhordová
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Tohtoročné oceňovanie vernosti síce netradične, ale konalo sa aj napriek epidemiologickým opatreniam

„Pochopil som, že za tie roky sa dá so železiarňami zrásť“
O. Kleinová
noviny@zelpo.sk

Slávnostné oceňovanie vernosti
zamestnancov konané v predvianočnom čase sa tohto roku z dôvodu epidemiologických opatrení neuskutočnilo tradičným spôsobom.
Jubilantom, ktorí odpracovali nepretržite tridsať rokov v podbrezovských železiarňach, poďakovali za ich prínos pre spoločnosť
a odovzdali hodinky individuálne
riaditelia jednotlivých úsekov. Tohtoročných jubilantov je sedemdesiattri a my sme niekoľkých oslovili
a opýtali sa ich:
1. Čo pre vás znamenajú Železiarne
Podbrezová?
2. Akými postmi ste prešli počas
uplynulých tridsať rokov?
3. Aj firma má jubileum, čo jej zaželáte?
Marek LUCIAK, odbor riadenia a
zabezpečenia kvality
- 1. Železiarne Podbrezová pre
mňa znamenajú hlavne istotu zamestnania, tým pádom istotu príjmu pre moju rodinu, čo si myslím,
že v dnešnej dobe nie je málo.
- 2. Pracujem tu od začiatku. Od
nástupu som prešiel od zaradenia
do robotníckych profesií v ťahárni rúr, valcovni bezšvíkových rúr, v
oblúkarni, až do riadiacich funkcií.
Pracoval som ako majster oblúkarne, majster expedície ťahárne rúr 1
a napokon som svoju majstrovskú
kariéru ukončil ako majster úpravne
ťahárne rúr, výroba 1. Odtiaľ som

Marek LUCIAK

prešiel pracovať do centrálnej expedície na pozíciu referenta expedície
a obchodnej administratívy, kde sa
snažím zúročiť všetky skúsenosti
nadobudnuté vo výrobných prevádzkarňach.
- 3. Železiarňam Podbrezová prajem, aby fungovali aspoň raz toľko,
koľko rokov si dnes pripomínajú,
mali dostatok zákaziek a tým mohli
byť istotou zamestnanosti v regióne.
Milan KURACINA, prevádzkareň
ťaháreň rúr
- 1. Železiarne Podbrezová zamestnávajú ľudí z celého Horehronia a
dávajú istoty mnohým rodinám. Sú
spoločnosťou, v ktorej majú všetci zamestnanci možnosť odvádzať
poctivú a kvalitnú prácu.
- 2. Do Železiarní Podbrezová som
nastúpil po vojenčine v roku 1990,
do údržby, ako frézar. Asi po roku a
pol som prešiel do novej prevádzky
hutnícka druhovýroba na pozíciu
zoraďovač-predák. Po zlúčení s ťahárňou rúr pracujem na pozícii delič-odhraňovač až dodnes.
- 3. Firme želám, aby mala múdrych a zanietených manažérov, ktorí
sa postarajú o to, že o naše výrobky
bude záujem na všetkých trhoch s
oceľou. Samozrejme, aj zamestnancov, ktorí budú odvádzať odbornú a
kvalitnú prácu.
Všetkým zamestnancom prajem
pevné zdravie, pracovnú pohodu
a chcem vyjadriť presvedčenie, že
každý zamestnanec je hrdý na to, že
môže pracovať v spoločnosti, ako

Milan KURACINA

sú Železiarne Podbrezová.
Ing. Igor ČELLÁR, odbor riadenia
a zabezpečenia kvality
- 1. Som vďačný, že som mohol
v Železiarňach Podbrezová odpracovať už tridsať rokov. Tieto roky
znamenali pre mňa a moju rodinu
istotu v dobrých, aj ťažších časoch.
- 2. V Železiarňach Podbrezová
som začínal v ťahárni rúr 2 na žíhacej peci a postupne som prešiel
pracovnými pozíciami kontrolóra
vo valcovni bezšvíkových rúr, skúšaním a vyhodnocovaním skúšok v
mechanickej skúšobni a vystavovaním atestov na atestačnom oddelení. V súčasnosti pracujem ako vedúci referátu vystavovania atestov.
- 3. Želám najúspešnejšej firme
regiónu do ďalších rokov veľa úspechov a neustále napredovanie,
menej takýchto turbulentných časov, aké prežívame teraz, aby generácie, ktoré prídu po nás, mali v
nich takú istotu zamestnania, ako
máme my.

rent správy budov
v
prevádzkarni
centrálna údržba.
- 3. Pri príležitosti 180. výročia želám firme hlavne
stabilitu a schopnosť aj naďalej
produkovať
a
predávať výrobky,
čo vytvára predpoklady pre spokojnosť všetkých
zainteresovaných
v
Železiarňach
Podbrezová a.s.

Peter KADERIAK,
Aj v technickom úseku pracujú naši tohtoroční jubilanti. Za dlhoročnú
prácu jednotlivcom poďakoval a odovzdal ďakovný list a hodinky
prevádzkareň
Ing. Milan Srnka, PhD, technický riaditeľ.
Foto: I. Kardhordová
doprava
- 1. Keďže som
v Železiarňach Podbrezová tridsať nás svoj nezmazateľný odkaz, tak,
rokov, musím priznať, že zapĺňajú ako aj my v nich.
výraznú, a aj dôležitú etapu v mo- 2. Nastúpil som 1. augusta
jom živote. Je to neuveriteľne dlhé 1990, ako mechanik motorových
obdobie. Kedysi, keď som ráno ces- vozidiel do prevádzkarne doprava.
toval do práce autobusom, často Vtedy nebola doprava rozdelená
som počul rozprávať starších za- na cestnú a železničnú. Od maBranislav CELER, centrálna údržba
mestnancov. Jeden vravel, že robí lička ma zaujímalo všetko okolo
- 1. Železiarne Podbrezová pre dvadsať rokov na „jemnej“..., dru- motorov a dopravnej techniky a
mňa znamenajú predovšetkým fi- hý dvadsať rokov na „martinkách“, zrazu som videl, počul, ale aj cítil
nančné zabezpečenie a možnosť ďalší – šíber – povedal: „ja robím už ten obrovský motor z lokomotívy.
vykonávať zaujímavú a zmysluplnú tridsať rokov, chlapec môj...“ A to Vedel som, že som tu správne. Aj
prácu v modernej a prosperujúcej som si vôbec nedokázal predstaviť vďaka výbornému kolektívu, ktorý
spoločnosti.
a netušil, ako sa to dá dosiahnuť.
k nám „mladým“ pristupoval ako k
- 2. Po ukončení SPŠ v Brezne som
Postupom času som to všetko po- vlastným deťom. Naozaj, o päť ronastúpil do prevádzkarne výroba chopil. Pochopil som aj to, čo zna- kov ma majster presunul na „prenáradia ako zámočník, po základnej mená, že za tak dlhú dobu sme sa dácku“ funkciu na stavbu tratí. Od
vojenskej službe som pracoval ako spolu zrástli. Viem, zvláštne. Hej, roku 1997 som prešiel do cestnej
brusič píl. Potom som prestúpil na mnohí sa tomu zasmejú. Chceš, dopravy ako majster opravovne
hospodársku správu, kde som mal nechceš, za takú dlhú dobu sa to vozidiel, kde pracujem aj dnes, ako
kumulovanú funkciu vodič – údrž- dá a veru nie som v tom sám, to majster autoservisu. Musím pribár. Aktuálne pracujem ako refe- viem. Veď železiarne nechávajú v znať, že práca majstrov je náročná
po všetkých stránkach a nároky neustále stúpajú. Nedá sa porovnávať s prácou majstrov spred dvadsiatich rokov. Vnímam to však ako
formu osobného profesionálneho
rastu a rozvoja. Aj vďaka tomu
mám možnosť stretávať sa so špičkovou technikou v Železiarňach
Podbrezová. Som rád, že sa môžem
na tom všetkom podieľať.
- 3. Firme musím najprv poďakovať a popriať jej len to najlepšie,
úprimne“. Firma sú však ľudia, takže, ďakujem vám všetkým a želám
pevné zdravie a úspechy aj do ďalIng. Igor ČELLÁR
Branislav CELER
Peter KADERIAK
ších rokov.

Povesť o kráľovskej poľovačke a tajomnej jaskyni
Mgr. V. Homola
kastelán hradu Ľupča

V dobe, keď Ľupčiansky hrad
uhorský panovník Matej Korvín
v držaní mal, často tam pobýval
a v okolitých hlbokých lesoch na
poľovačky chodieval. No a keď
sa k takejto kráľovskej poľovačke
schyľovalo, ľupčianski mládenci
ako vo vytržení boli, lebo kastelán
hradu, ktorý všetko organizoval,
najschopnejších z nich na nadháňanie zveriny vyberal a tak sa im
pri tej príležitosti aj dajaký ten dukátik ušiel.
V tom čase v mestečku istý Paľko
Iskra žil, a tak ako iní mládenci, aj
on sa na kráľovské poľovačky vždy
vytešoval. Na rozdiel od ostatných
mládencov sa však len tak od ničoty na prípecku nevyvaľoval, ale
v lete či zime po horách chodil a
každučký kút ľupčianskeho chotára
poznal.
I stalo sa, že len čo Matej Korvín opäť do Ľupče zavítal, hradný
kastelán už poľovačku richtoval a
mládencov na naháňanie zveriny
vyberal. No a tento raz sa aj na Paľka Iskru šťastie usmialo a aj on sa

A veru aj tak bolo, na obed, na čis- maznáčika naskrze našli. A honci
honcom stal.
Keď už boli koníky osedlané a tinke za potokom, kde z pazuchy psa hľadali, hľadali, pomaly sa už
lovecké psy pripravené, odrazu si bočnej dolinky mohutný prameň aj stmievať začalo a ani stopy po
kráľ Matej zmyslel, že v takej čas- spenenej vody vyvieral, už pred ňom nenašli. Podvečer však veľti ľupčianskeho chotára poľovať oddychujúcim panstvom dva tucty ká nádej svitla, lebo akurát Paľko
chce, kde ešte predtým nikdy ne- vyvrátenej diviačej a srnčej zveriny Iskra z húštiny strmého boku psie
kňučanie začul. I začal Paľko tú
bol. No a keďže Ľupčiansky hrad v rade ležali.
Spokojné panstvo na čistinke sa húštinu odhŕňať, keď sa tu odrazu
akurát v tom čase kapitána, čo
musel celé okolie poznať, nemal, usalašilo, úspešný lov zajedalo a pred ním chodba v skalách objavšetci navôkol razom onemeli a zapíjalo, keď tu odrazu líška obďa- vila. Mládenec neváhal, zo živice
ako soľné stĺpy stáť zostali, lebo leč prebehla, najvzácnejší kráľov stromov fakľu urobil, pomocou
ľupčiansky chotár nepoznali. Len pes sa z obojka vytrhol a hybaj on kresadla ju zapálil a do tej chodby
Paľko Iskra neonemel, ako soľný za ňou. No a keď sa pes za hodinu, za kňučaním sa vybral. No len čo
stĺp stáť nezostal a kráľovi sa ponú- ba ani za dve nevrátil, nešťastný tou chodbou kúsok prešiel, vari
kol, že ho na také miesto zavedie, kráľ honcom rozkázal, aby jeho na dve siahy sa pod ňu prepadol.
Ešteže mu tá fakľa pri prekde veru ešte nikto na zverinu
padnutí nezhasla, lebo keď si
nepoľoval. A tak sa aj stalo.
pred seba posvietil, obrovskú
Viedol Paľko kráľa a celý
jaskynnú palotu s nádhernými
jeho poľovnícky sprievod cez
jagavými cencúľmi na strope
drevený most ponad Hron,
uzrel. Ako však palota zhora
potom doprava zahol, po
krásna bola, po zemi neprekuse cesty zas vľavo zabočil,
berné množstvo kostí, medaž popod vysokánsku skalu
vedích, líščích, srnčích a bŕŕŕ,
všetkých do takej doliny doaj ľudských lebiek sa váľalo.
viedol, čo ako driek mladej
A v kúte tej obrovskej paloty,
panny úzka bola. Ej, či sa kráľ
od samej hrôzy zježený kráľov
zaradoval! Veď tu len honcov
pes, nešťastne nariekal.
stačí na bočných kopcoch
Potešil sa Paľko, že kráľovho
rozostaviť, zverinu z nich do
Kachlica s motívom kráľovskej poľovačky nájdená počas
najvzácnejšieho psa našiel,
doliny hnať, a tu, kde úniku
výskumu kláštora v Slovenskej Ľupči
ale ako sa teraz hore bez rebniet, poľahky na ňu poľovať.

ríka dostať. A tak bezmocný a bezradný na plné hrdlo kričať on začal,
až ho ostatní honci začuli, spolu zo
psom z jaskyne vytiahli a za neskorej noci na hrad Ľupča sa vrátili.
Jój, či sa kráľ Matej zaradoval,
keď síce od hrôzy zježeného, ale
predsa len svojho najvzácnejšieho
psa živého uvidel. No a ako sa dozvedel, že to Paľko Iskra jeho miláčika našiel a zachránil, kráľovsky sa
mu odmenil a za kapitána Ľupčianskeho hradu ho vymenoval.
Veru veľa rokov od tých čias prešlo, na Paľka Iskru a šťastný koniec
poľovačky kráľa Mateja Korvína sa
dávno zabudlo. Všetko tu napísané
je však pravda pravdúca, lebo dolina, čo ako driek mladej panny úzka
bola, sa dnes Driekyňou nazýva a
miesto, kde z pazuchy bočnej dolinky mohutný prameň spenenej
vody vyvieral, sa zas Vyvieranicou
volá. No a samotná jaskyňa, kde sa
kráľovský pes a Paľko Iskra prepadol? Tá meno Drienka nosí a ešte
aj dnes ju môže v húštine strmého
kopčiska, povyše tej Vyvieranici,
nebojácny našinec nájsť.
Spracované na základe
predlohy Jána Balkoviča
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S Ing. Martinom Domovcom, asistentom výrobného riaditeľa

Bilancovanie roku 2020 vo výrobe
Blíži sa koniec roku 2020 a hoci
sme ešte nesplnili všetky výrobné
úlohy stanovené na december, pomaly môžeme začať s jeho bilanciou.
Plnenie plánu výroby vo všetkých výrobných prevádzkarňach,
s výnimkou oblúkarne, bolo veľmi
negatívne ovplyvnené pandémiou
a s ňou súvisiacimi reštrikčnými
opatreniami v Európe, aj na celom
svete. V oceliarni aj v druhej polovici roku 2020 pokračoval negatívny trend vo vývoji objednávok pre
externých odberateľov,
aj pre internú potrebu.
Kým za prvých šesť mesiacov sme prekročili
objem výroby stanovený
vo finančnom pláne o
vyše 6 200 ton, celkový
ročný plán výroby nesplníme zhruba o 21 600
ton. Ako už bolo povedané, pokles bol spôsobený pokračujúcou zníženou potrebou výroby
kontinuálne odlievaných
blokov na predaj, ale najmä zníženou potrebou vstupných polotovarov pre valcovňu bezšvíkových rúr.
Objem výroby kontinuálne odlievaných blokov na predaj prekročíme
zhruba o 400 ton a objem výroby
kontinuálne odlievaných blokov
pre valcovňu bezšvíkových rúr podkročíme zhruba o 22 000 ton. Ďalšie hlavné ukazovatele – predváhu
a výrobné prestoje – môžem hodnotiť pozitívne. Za celý rok 2020
podkročíme celkovú predváhu v
porovnaní s plánom zhruba o 2
kilogramy na tonu (ďalej kg/t) a výrobné prestoje podkročíme zhruba
o 1,5 percenta. Podobne ako v minulých rokoch, bolo aj v roku 2020
v oceliarni zrealizovaných viacero
technologických zmien a inovácií.
V rámci vnútropodnikového vývoja sme v praxi odskúšali rôzne varianty liaceho prachu a ponorných
trubíc pri odlievaní najmenšieho
formátu 105 milimetrov na zariadení pre plynulé odlievanie ocele.
Rovnako sme pristúpili ku skúškam
nových typov ubíjacích hmôt pre
nístej elektrickej oblúkovej pece.
V oceliarni sme aj v roku 2020 pokračovali v intenzívnej spolupráci s
dcérskymi spoločnosťami ŽP VVC
s.r.o. a Žiaromat, a.s. Vďaka spoločnému projektu s Fakultou metalurgie, materiálov a recyklácie
Technickej univerzity v Košiciach,
sme ďalej pokračovali v riešení
problematiky výskumu a vývoja v
oblasti žiaruvzdornej keramiky a
zvyšovania kvality ocele štúdiom
procesov prúdenia v medzipanve.
Úspešne sme odskúšali aj nový tvar
monolitickej výmurovky v hubici
medzipanvy, ktorá nám umožní znížiť opotrebenie trvanlivej výmurovky, najmä v oblasti troskovej čiary.
V júni sme v spolupráci so ŽP VVC
navrhli a prvýkrát úspešne odliali
novú akosť ocele s označením T5,
určenú pre výrobu kotlových, prehrievačových a výmenníkových rúr.
O pokračujúcom negatívnom
trende vo vývoji objemu zákaziek
medzi prvým a druhým polrokom
je možné hovoriť aj vo valcovni bezšvíkových rúr. Kým za prvých šesť
mesiacov tohto roka sme objemový plán podkročili o 6 098 ton, celkový ročný plán výroby nesplníme
zhruba o 23 600 ton. Objem výroby
valcovaných rúr na predaj podkročíme zhruba o 10 100 ton, objem
výroby vstupných polotovarov pre
výrobu presných rúr podkročíme
zhruba o 13 500 ton. Napriek uvedeným problémom s objemovým
naplnením výroby, sme vo valcovni
bezšvíkových rúr dosiahli niekoľko rekordných výsledkov. Piateho

marca v prvej zmene sme zaznamenali rekordný počet kusov vyvalcovaných lúp na trati, konkrétne
1467 kusov a zároveň aj rekordný
počet kusov vyvalcovaných rúr na
ťahovej redukovni, a to 1472 kusov za jednu zmenu. Ďalší rekordný
výsledok sme zaznamenali prvého
júna. V tento deň sme zo skladov
hotovej výroby valcovne bezšvíkových rúr vyexpedovali 957 ton rúr a
spolu s nakládkou valcovaných rúr
uskladnených v ťahárni rúr to bolo
celkovo 985 ton. Rozdrobenosť zákaziek a nerovnomerné rozloženie vyrábaného sortimentu v
rámci mesačných valcovacích programov,
spôsobili negatívny
trend aj v ďalších
kľúčových výrobných
ukazovateľoch. Ročná plánovaná predváha bude vo valcovni bezšvíkových rúr
prekročená zhruba o
5 kg/t. Výrobné prestoje vo valcovni bezšvíkových rúr
za rok 2020 prekročíme zhruba o
6 percent, a to najmä z titulu prekročenia technologicky nutných
prestojov a zvýšeného počtu prestavieb a zmien akostí. Z pohľadu
technologických inovácií môžeme
rok 2020 hodnotiť veľmi pozitívne.
V priebehu roku sme nainštalovali
a do skúšobnej prevádzky spustili
novú úpravárenskú linku na spracovanie rúr pre vnútropodnikovú
spotrebu (lupu pre ťaháreň rúr) v
druhej hale valcovne bezšvíkových
rúr (tzv. bypass). Táto linka nám
umožní realizovať delenie, vyfukovanie a váženie v automatickom
cykle a výrazne zníži potrebu manipulácie balíkov medzi jednotlivými
halami valcovne bezšvíkových rúr,
čím prispeje k zvýšenej povrchovej
kvalite rúr pre vnútropodnikovú
spotrebu. V decembrovej strednej
oprave valcovne bezšvíkových rúr
sme zrealizovali najvýznamnejšiu
investíciu v roku 2020, a to modernizáciu delenia rúr za chladníkom,
zahŕňajúcu výmenu rozbrusovacích
píl za tvrdokovové píly, spolu so
zmenou logistiky dopravy rúr k defektomatom a následne k deliacim
pílam Ohler.
Ani v sortimente presných rúr ťahaných za studena sa nám nepodarí naplniť ročný objem stanovený
vo finančnom pláne. Kým za prvých šesť mesiacov tohto roka sme
podkročili objemový plán o 4 066
ton, celkový ročný plán podkročíme zhruba o 10 300 ton. Pozitívne
môžem hodnotiť vývoj predváhy,
za rok 2020 ju podkročíme zhruba
o 0,2 kg/t. Z pohľadu rozdelenia
presných rúr podľa účelu použitia,
môžem konštatovať znížené množstvo zákaziek vo väčšine hlavných
výrobkových skupín ťahárne rúr
- štandardných konštrukčných rúrach, výmenníkových rúrach a kotlových rúrach, aj v rúrach pre hydraulické a pneumatické rozvody.
V sortimente galvanizovaných rúr
podkročíme plánovaný ročný objem zhruba o 250 ton. V sortimente
presných delených rúr celkové ročné objemové plnenie podkročíme
zhruba o 80 ton. Objem výroby v
sortimente hydraulických rúr bude
zhruba na úrovni stanovenej vo
finančnom pláne. Z pohľadu technologických inovácií a zvyšovania
produktivity práce sme v roku 2020
uskutočnili viacero dôležitých akcií.
Z pohľadu technologických inovácií a zvyšovania produktivity práce
považujem za najdôležitejšiu akciu
vybudovanie nového automatizovaného kontrolného roštu v hale
č. 12. Toto pracovisko nám umož-

ní kefovanie koncov rúr, váženie a
cyklopovanie rúr v automatickom
cykle. V priebehu roku pokračovali
technické rokovania a prípravy na
ďalšiu významnú investíciu v hale
č. 11, a to premiestnenie rovnacej
a deliacej linky č. 216 a jej dobudovanie o nový vstupný žľab, NDT
pracovisko, značenie, kefovanie,
váženie a cyklopovanie rúr. Táto
nová finalizačná linka bude plne
automatická a umožní nám finalizovať rúry s dĺžkou až do 20 metrov.
S prípravami na túto investíciu sme
začali už koncom novembra. V sortimente navarovacích oblúkov prekročíme objem výroby stanovený
vo finančnom pláne zhruba o 180
Nová píla Framag, inštalovaná vo valcovni bezšvíkových rúr, na delenie napechovaných
ton. V sortimente redukcií prekrokoncov a násobných dĺžok.
Foto: M. Domovec
číme plánované ročné objemové
plnenie o 14 ton.
spoločnosťou ŽP Informatika, spus- žérstva podľa EN ISO 14001:2015 a
Z pohľadu realizovania výskum- tili pilotný projekt objednávania dohľadový audit systému riadenia
ných a vývojových úloh bol rok žeriavov cez terminály umiestnené bezpečnosti práce podľa EN ISO
2020 aj vďaka spolupráci s dcérskou na jednotlivých výrobných agregá- 45001:2018.
spoločnosťou ŽP VVC ďalším zo sé- toch a taktiež projekt využívania
Z uvedených výsledkov je zrejmé,
rie úspešných. Ako už bolo spomí- výrobných agregátov na vybraných že rok 2020 bol po počiatočnom
nané, v oceliarni sme v spolupráci s sedemnástich zariadeniach. Na ce- náznaku oživenia trhu a postupne
ďalšou dcérskou spoločnosťou Žia- lopodnikovej úrovni sme v spolu- sa zvyšujúcemu objemu zákaziek v
romat a.s. a Fakultou materiálov, práci so ŽP Informatika v priebehu prvých štyroch mesiacoch, prudko
metalurgie a recyklácie Technickej tohto roku pripravili a začali reali- negatívne ovplyvnený celosvetovou
univerzity v Košiciach, pokračova- záciu niekoľkých projektov elek- pandémiou koronavírusu COVID-19
li v priebehu roku 2020 v riešení tronizácie našich systémov. V spo- a s tým súvisiacej hospodárskej reproblematiky výskumu a vývoja v lupráci s odborom bezpečnosti a cesie. Verím, že dôsledky pandémie
oblasti žiaruvzdornej keramiky a životného prostredia a jednotlivý- budú v roku 2021 pomaly slabnúť a
zvyšovania kvality ocele štúdiom mi prevádzkarňami a odbormi sme situácia na európskom aj celosvetoprocesov prúdenia v medzipanve. pripravili nový elektronický katalóg vom trhu s hutníckymi výrobkami sa
Súčasťou tohto výskumu bola aj rizík ŽP a.s., ktorý nám od januára bude postupne zlepšovať. Hoci doanalýza a optimalizácia parametrov 2021 umožní podstatne sprehľad- siahnuté výsledky nie sú pre ŽP a.s.
výroby a odlievania legovaných kot- niť a zefektívniť školenia zamest- priaznivé, na záver by som sa chcel za
nancov. V spolu- ich dosiahnutie poďakovať všetkým
lových akostí. Vo
práci s odborom zamestnancom výrobného úseku a
valcovni bezšvíriadenia kvality rovnako aj všetkým zamestnancom
kových rúr sme
Napriek uvedeným a jednotlivými ŽP a.s. Každá kríza je zároveň príspolu so ŽP VVC
prevádzkarňami ležitosťou na hĺbkovú zmenu techspolupracovali problémom s objemovým
a odbormi pri- nických a technologických riešení a
na novej konnaplnením výroby, sme
pravujeme nový preto verím, že s realizáciou naplácepcii chladenia
pretlačovacej vo valcovni bezšvíkových elektronický sys- novaných investícií v nasledujúcich
tém vnútropod- rokoch, vyjdú ŽP a.s. z tejto krízy postolice s novým
rúr dosiahli niekoľko
nikovej preprav- silnené a konkurencieschopnejšie.
usporiadaním
rekordných výsledkov.
nej logistiky.
Som presvedčený, že sa nám v aj roku
trysiek chladeV rámci systé- 2021 podarí spoločnými silami znovu
nia na jednotmu manažmen- posunúť našu spoločnosť o niečo
livých košoch,
ktorá umožní regulovať prietoky tu akosti bol v roku 2020 v Železiar- ďalej z pohľadu zlepšovania technovody v jednotlivých samostatných ňach Podbrezová a.s. uskutočnený lógií, zvyšovania kvality našich výrobvetvách chladenia košov. Pokračo- recertifikačný audit podľa normy kov a znižovania nákladov na výrobu.
vali sme aj v spolupráci pri vývoji ISO 9001:2015 a dohľadový audit V mene výrobného úseku, ako aj v
matematického modelu výrobného podľa normy IATF 16949:2016. mene svojom, ďakujem všetkým zaprocesu a analýze teplotného pro- Všetky boli úspešné, obhájili sme mestnancom výrobného úseku, aj
filu valcovacej trate, ktoré by nám certifikáty, ktoré potvrdzujú, že vý- všetkým zamestnancom ŽP a.s., za
mali pomôcť detailnejšie pochopiť robné procesy sú overené a sú v úsilie vynaložené pri plnení výrobtepelno – deformačné podmienky zhode s požiadavkami uvedenými ných úloh počas tohto roka. Prajem
tvárnenia v jednotlivých agregá- v príslušných normách. Rovnako všetkým príjemné prežitie vianočtoch. V ťahárni rúr sme v spoluprá- úspešný bol aj dohľadový audit sys- ných sviatkov, veľa pevného zdravia,
ci s centrálnou údržbou a dcérskou tému environmentálneho mana- šťastia a úspešný nový rok 2021.

“

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

Verím, že nás čaká úspešnejšie obdobie
dokončenie zo strany 1
organizácie. Dnes už nie sú zamestnancami Železiarní Podbrezová. Uvidíme, akí úspešní budú v
rukách polície, prokurátora a sudcu. Mimochodom, aj odborovej
organizácii platíme nemalé finančné prostriedky, aby zástupcovia
zamestnancov dozerali na dodržiavanie poriadku a zásad bezpečnosti pri práci na jednotlivých pracoviskách. Nepochybne do toho
spadá aj porušovanie pracovnej
disciplíny. Uvedená skupina len
počas uplynulých mesiacov tohto
roka vyviezla ložiská v sume zhruba dvadsať tisíc eur.
Vážení spolupracovníci,
nie som z toho, čo sa deje, nadšený. Očakával som, že sa od ZO
OZ KOVO dočkáme aspoň poďakovania za to, ako sme dokázali prežiť toto ťažké obdobie, ale ponúkli

nám petíciu. Opätovne zdôrazňujem, my môžeme ľuďom vyplatiť
len tie peniaze, ktoré zarobíme. Ak
pán predseda dokáže doniesť do
fabriky viac zákaziek, s radosťou
budeme súhlasiť, aby tie peniaze
boli rozdelené zamestnancom. Ak
by sa vedenie našej spoločnosti
malo správať tak, ako chce vláda
s parlamentom a zrejme aj odborári, asi by sme mali zaviesť testovanie, aj zdravých ľudí. Zdôrazňujem, my nikdy nedáme príkaz, aby
sa naši zamestnanci šli povinne
testovať. My na to nemáme právo,
zákon nám to neumožňuje, je to
každého osobná vec. Pandemické
opatrenia, ktoré sme zaviedli od
vzniku koronakrízy v Železiarňach
Podbrezová, sú dobre nastavené,
fungujú. Ak je niekto chorý, ide
k lekárovi, ak je pozitívny, zostane doma aj so svojimi najbližšími
príbuznými. Systém trvalého plošného testovania odmietam. Ak by

vláda prinútila všetky fabriky, aby
zastavili prácu na dva – tri týždne,
pýtam sa, kto preberie zodpovednosť za sankcie odberateľom?
Predseda vlády?, ten sa zodpovednosti zbavuje. Predseda odborov?,
ten s tým nemá nič spoločné. V
skutočnosti zodpovednosť zostane len na predstavenstve na čele
s jej predsedom. A preto, kým ja
nesiem túto zodpovednosť, určite
si nenechám diktovať od diletantov. Napriek všetkému verím, že
nás čaká úspešnejšie obdobie. Už
v tomto mesiaci sme prijali nových
zamestnancov a v januári budeme
v tom pokračovať. Vo valcovni
bezšvíkových rúr totiž prejdeme
na štvorčatový systém na sedem
dní a v priebehu prvého polroka
k podobnej zmene dôjde aj v oceliarni.
Prajem vám všetkým príjemné
vianočné sviatky.
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Pilotný projekt „Šanca pre všetkých“ ukázal, kde sú rezervy

„Sedem statočných“ dostane pracovnú zmluvu na neurčito
- Nebol som
nadšený, keď ma
sem poslali zo
sociálky. Ja som
vo fabrike nikdy
predtým nebol
a veru som sa
tých strojov aj
bál. Prvý týždeň
som rozmýšľal,
ro b i ť - n e ro b i ť ?
Ale potom som
si zvykol. Všetci
okolo boli k nám
dobrí, starali sa
o nás, aj majster
je ako náš kamarát. Na začiatku
som mal problém
s rátaním, často
som sa pomýlil a
musel rátať znova. Ale dnes mi
to už ide. A keď
majster povie,
„Bál som sa na začiatku tých strojov, ale dnes to zvládam,“ hovorí J. Pokoš.		
Foto: I. Kardhordová
toto treba urobiť, tak to musí
byť. Som veľmi
zutekali, ja som rád, že som vydržal nanca a nepriamo buduje kladný
rád, že som tu, len teraz sa bojíme, a som tu.
vplyv na rodinu, okolie, v ktorom
či nás neprepustia. Všade je kríza,
žije, prostredníctvom dobrého prítak neviem, či si nás nechajú. Pred- Ján POKOŠ, delič oblúkov
kladu. Počas dlhodobého projektým, ako som bol na úrade práce,
- Predtým som robil na píle, po- tu budú nesporne vyselektovaní
robil som v hore a táto robota sa s tom som bol na materskej a man- zamestnanci, ktorí budú túžiť po
tou nedá porovnávať. Tu robíme v želka robila v hore. Nepáčilo sa mi postupe na vyššiu úroveň a mať aj
teple, najesť sa môžeme v kantíne, to, že žena robí a ja som doma. Rok vyšší zárobok. V tomto momente aj
dostaneme pracovné oblečenie a som bol na úrade práce. Keď mi obsadenie jednoduchých pracovvýplatu máme pravidelnú. Neraz povedali na úrade, že mám ísť do ných pozícií pokladáme za úspech.
sa stalo, že som chodil do roboty Podbrezovej, veru som sa toho bál. Slabá ctižiadostivosť vedieť a zaráa keď prišiel čas výplaty, zamestná- Prvé tri dni boli veľmi zlé, aj ja som bať viac bola totiž príčinou, že sme
vateľ sa stratil. Nechcel by som to chcel zdupkať, ako moji kamaráti. nadstavbu projektu „Šanca pre
už zažiť. Tu mi je dobre.
Ale po troch dňoch na karuseli 4 všetkých II“ nerealizovali. Zo strany
som to začal chápať. Obávali sme zamestnancov projektu o to, aby
Jozef POKOŠ, delič oblúkov
sa aj toho, ako nás tu prijmú. Ale získali oprávnenie na vykonávanie
- No aj ja som na začiatku chcel ako nás ľudia v kolektíve spozná- viac profesií a získali tak vyššie záujsť. Bál som sa tých strojov, že si vali, brali nás a aj dnes berú ako robky ako na aktuálnych pracovobrežem ruky. Aj mne to rátanie rovnocenných. Dnes by som už ných pozíciách, nebol záujem. Sme
robilo na začiatku problémy. Ale veru neodišiel. Viem robiť na všet- presvedčení, že naše skúsenosti z
dnes už viem, že do hory by som kých strojoch, snažím sa dosaho- projektu by mohli nastaviť budúsa nevrátil a som rád, že som tu a vať kvalitu a normy a myslím si, že ce aktivity zo strany štátu tak, aby
že som sa to naučil. Ja by som tu sú s nami spokojní. Veľmi by som firmy viac vstupovali do takýchveľmi rád zostal, sme dobrý kolek- si želal, aby nás tu nechali.
to procesov, pretože aj čiastkové
tív, tu nie je rasizmus, nikto nám
úspechy, ako tomu bolo v našom
nedáva najavo, že sme Cigáni. Som Projekt „Šanca pre všetkých“ prípade, majú zmysel a vedú k ževďačný, že nám tu dali príležitosť a
lanému výsledku.
naučili nás robiť. Mám štyri deti a sa končí a my sme sa opýtali
keď je pravidelná výplata, aj man- Ing. Jána VILLIMA, asistenta
Slovo na záver
personálnej riaditeľky, aké
želka je spokojná.
sú poznatky z jeho realizácie.
predseda predstavenstva
- V prípade snáh o edukáciu marRóbert POKOŠ, delič oblúkov
- Dva roky som bol nezamest- ginalizovaných skupín a ich začlea generálny riaditeľ
naný, predtým som robil v hore. ňovania do výrobného procesu
Ing. Vladimír SOTÁK:
Keď som prišiel do fabriky a videl považujeme za zmysluplnejšiu
tie mašiny, mal som pred nimi re- cestu vybudovať v týchto ľuďoch
- Projekt „Šanca pre všetšpekt. Prvé dni boli veru kadejaké. návyk, že odmena prichádza len
kých“ bol podrobne vyhodUjsť som síce nechcel, ale mal som po vykonaní práce. Priama podponotený a o výsledku bol inproblémy zaučiť sa. Chýbal mi cit ra týchto skupín prostredníctvom
formovaný aj minister práce,
pre prácu na sústruhu, ale postup- sociálnych dávok v nich totiž posilsociálnych vecí a rodiny Milan
ne som to zvládol a dnes mi to ne- ňuje pocit, že aj keď nič neurobia,
Krajniak, ktorému sme odorobí problémy. Keď som dva-tri dni svoju dávku dostanú. Nepochybvzdali hodnotiacu správu.
doma, už sa teším do roboty, ale ne, takéto projekty majú svoj výOčakávali sme, že zo strany
(smiech) okolo štvrtku sa už teším znam. Ak ich však majú zamestnáministerstva bude záujem na
na sobotu. Keby som túto robo- vatelia realizovať, je nevyhnutné
túto tému komunikovať. Pretu stratil, veľmi by mi chýbala. Už nastaviť podmienky financovania
šli sme totiž cestou, na záklasom si na ňu zvykol. Dnes ovládam inak, ako to bolo v prípade nášho
de ktorej vieme povedať, za
aj prácu na viacerých mašinách a projektu. Po jeho zhodnotení vieakých podmienok je možné
možno by som už aj ja mohol nie- me, že nestačí iba participácia štázamestnávateľov zapojiť do
koho zaúčať. Je to dobrý pocit do- tu vo výške päťdesiat percent, aby
zamestnávania týchto našich
stávať pravidelnú výplatu, viem, že to bolo zaujímavé pre firmy. Skuspoluobčanov. Predstaventu ma nikto neoklame. Ak by som točne vynaložené náklady sú totiž
stvo ŽP a.s. je presvedčené,
mal odporúčať iným, povedal by omnoho vyššie. Práve preto musí
že aj rómski občania majú
som im, že to treba skúsiť. Viacerí štát kompenzovať všetky mzdové
náklady. Zo strany štátu je potrebdostať šancu, je potrebné sa
né viac a dôslednejšie kontrolovať,
im venovať a pripraviť ich na
ale aj stíhať zneužívanie absencií
prácu. Aj medzi nimi sú totiž
prostredníctvom lekárskych potvrľudia, tento projekt to podení. Je nevyhnutné kontrolovať
tvrdil, ktorí pracovať vedia
„čiernu“ prácu a Sociálna poisťova chcú. Je oveľa lepšie podňa by mala disponovať nástrojmi,
porovať tieto projekty, ako
umožňujúcimi udeľovať sankcie
vyvíjať aktivity (ako to robia
pri zneužívaní právomocí. Dôleniektorí politici) k tomu, aby
žité a nevyhnutné je prehodnotiť
sme otvárali hranice pre ľudí
vyplácanie sociálnych dávok s ciez tretích krajín. Starajme sa o
ľom motivovania nezamestnaných
svojich spoluobčanov, starajk práci. Aj nízka úspešnosť takýchme sa o seba. Dávajme prácu
to projektov je krokom vedúcim
našim občanom, nie cudzím!
Róbert POKOŠ
Ján POKOŠ
priamo k zmene postojov zamest-

zamestnancov trvá desať až štrnásť
dní, my sme ho museli neštandardne predĺžiť a doplniť o oblasti, ako
Na sklonku roku 2018 bol Ústre- je dodržiavanie hygienických nádím práce spustený regionálny vykov, zvýšená kontrola pracovnépilotný projekt „Šanca pre všet- ho času, dodržiavanie základných
kých“. Cieľovou skupinou boli pravidiel BOZP, šetrný prístup k
uchádzači o zamestnanie evido- pracovnému náradiu, používanie
vaní na Úrade práce, sociálnych osobných ochranných pomôcok,
vecí a rodiny (ÚPSVR) so základ- budovanie návyku pravidelnej doným vzdelaním, pre ktorých je chádzky do zamestnania... Niekehlavnou prekážkou zamestnať sa dy trvalo dva mesiace, kým sa to
ich nedostatočná kvalifikácia, ne- zamestnanci zaradení do projektu
dostatok praktických skúseností, naučili. A s tými, ktorí to nezvládnedostatok odborných zručností, li, sme museli v rámci skúšobnej
strata pracovných návykov a mno- doby rozviazať pracovný pomer.
hokrát aj nepochopenie požiada- Migrácia bola veľká, jedni odcháviek, ktoré sú na nich kladené. Že- dzali, druhí prichádzali a znova a
leziarne Podbrezová a.s. podpísali znova sme začínali so zaúčaním
dohodu o poskytnutí finančných nových. Problém bol aj keď odišli
prostriedkov na realizáciu regi- na práceneschopnosť. Po návrate
onálneho pilotného projektu s sme ich opäť všetko učili znova,
ÚPSVR Brezno v decembri 2018. jednoducho to zabudli. Zažili sme
Cieľom projektu bolo obsadiť 50 rôzne situácie, napríklad hneď na
pracovných miest uchádzačmi o začiatku niektorí, keď zistili, že na
zamestnanie so základným vzde- zamestnaneckú kartu môžu nakulaním.
povať v „krmelci“ (slangový názov
V decembri 2018 sa uskutočnila automatu v prevádzkarni), využili
prezentácia voľných pracovných to a potom boli zaskočení, že za
miest v Dome kultúnákup im stiahli vo
ry ŽP. Z viac ako 200
výplate. Zistili, že si
zúčastnených, podmôžu brať na kartu
mienku na zaradenie
mrazenú stravu, bolo
do projektu splnilo
treba dozrieť na to,
105 uchádzačov, z
aby neprekročili limit.
ktorých sa 88 zúčastDo práce chodili parnilo vstupnej lekárskej
tie autom. Ak ráno
prehliadky. Kritériám
zavolal šofér, že z akéna výkon ponúknutej
hokoľvek dôvodu nepráce vyhovovalo 44
príde, vedel som, že o
uchádzačov. V januchvíľu mi budú volať
ári 2019 nastúpili do
aj ostatní a v ten deň
zamestnania 38 a ich
do roboty neprišiel
Peter Šarík
pracoviskom sa stala
ani jeden.
oblúkareň.
Z dnešného pohľadu, po naNovoprijatí zamestnanci mali dobudnutých skúsenostiach, by
svojich mentorov (z radov zamest- som to zhrnul, že adaptovať ľudí
nancov prevádzkarne), ktorí im bez pracovných návykov je veľpomáhali adaptovať sa priamo mi náročné, žiada si to množstvo
pri výkone práce po dobu šiestich vynaloženého úsilia, trpezlivosmesiacov a koordinátorov z radov ti a námahy. Podľa mňa by bolo
rómskych komunít, ako spojo- efektívnejšie prijímať mesačne
vacieho článku medzi zamestná- maximálne desať takýchto ľudí a
vateľom, zamestnancom a jeho boli by sme úspešnejší, pretože
rodinou. Na základe poznatkov by sme sa im mohli viac venovať.
počas prvých dvoch mesiacov re- Akýmsi zadosťučinením pre nás aj
alizácie projektu bolo rozhodnuté skutočnosť, že sedem zamestnano nevyhnutnosti úspešného ab- cov, ktorí pri nástupe neboli odlišní
solvovania psychotestov uchá- od tých ostatných, sa za dva roky
dzačmi so základným vzdelaním vypracovalo na takú úroveň, že vepred nástupom do zamestnania.. denie prevádzkarne dospelo k rozV rámci projektu Šanca pre všet- hodnutiu uzavrieť s nimi pracovný
kých bol počas uplynulého obdo- pomer na dobu neurčitú. A to nás
bia uzatvorený pracovný pomer presviedča, že to ide, len treba k
s 94 uchádzačmi o zamestnanie, tomu obrovské množstvo trpezlispĺňajúcimi stanovené podmienky. vosti.
S 83 zamestnancami bol pracovný A my sme si zo „siedmich statočpomer priebežne ukončený a k 1. ných“ vybrali štyroch a opýtali
decembru 2020 bolo v pracovnom sme sa ich na dojmy zo začiatkov
pomere jedenásť zamestnancov, a s akými pocitmi vnímajú dnes
ktorým pracovná zmluva končí 31. realitu, že pracujú (bolo to v čase,
decembra 2020. Na základe prakeď ešte netušili, že s nimi v obcovných výsledkov a vykázanej dochádzky sa vedenie prevádzkarne lúkarni počítajú aj naďalej). A že
ťahárne rúr rozhodlo so siedmimi z majú rovnaké priezvisko nie je
nich uzatvoriť pracovnú zmluvu na preklep, nie sú však príbuzní, spoločné majú len to, že do práce dodobu neurčitú.
Aké boli dva roky realizácie pro- chádzajú zďaleka, traja zo Šumiajektu? Opýtali sme sa majstra, ca a jeden z Telgártu a veľmi túžia,
aby mohli v Podbrezovej pracovať
Petra Šaríka:
- Bolo to veľmi náročné. Bežne aj v budúcnosti.
adaptačný proces novoprijatých Miroslav POKOŠ, delič oblúkov
O. Kleinová
noviny@zelpo.sk

Miroslav POKOŠ

Jozef POKOŠ
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Vianočný pozdrav z krajiny protinožcov

„Chýba mi pravá slovenská vôňa ihličia“
O. Kleinová
noviny@zelpo.sk

Podbrezovan si už viac ako dve
desiatky rokov v elektronickej
verzii nachádza svojich čitateľov
aj v rôznych končinách sveta. Jednou z nich je aj Eva Jarmila Gasson, žijúca na južnej pologuli, v
Austrálii. Pochádza z Podbrezovej
a k firemným novinám ju lákajú
spomienky na časy, keď pracovala
vo Švermovych železiarňach, na
propagačnom oddelení. Odvtedy,
ako s celou rodinou vycestovala za lepším životom do krajiny
protinožcov, uplynulo tridsaťpäť
rokov. V predvianočnom čase
sme ju požiadali, aby sa
s nami podelila o svoje
poznatky o živote na
opačnej pologuli, ale
zhovárali sme sa aj o
spomienkach na rodnú
krajinu.
Aké boli vaše začiatky
v Austrálii? Aký je tam
život?
- Začiatky boli naozaj
ťažké. Nevedeli sme
jazyk, všetko nám bolo
cudzie, aj to jedlo chutilo zvláštne.
Začínali sme v štáte Južná Austrália, v hlavnom meste Adelaide. Na
letisku nás privítala veľká komunita Slovákov, Čechov a Maďarov,
pretože sme prišli na rodinný program. Chvíľu sme bývali s mamkou a
po pár týždňoch sme si našli malý
privát. Spomínam si, že prvá vec,
ktorú sme si kúpili, bola chladnička. Ostatnú výbavu sme nakupovali postupne v bazároch, aj oblečenie. Manžel pracoval na stavbách
s Poliakmi a ja som si našla prácu
ako pomocná zdravotná sestra
v dome dôchodcov. Nemali sme
auto, tak som denne kráčala do
a z práce asi dvanásť kilometrov.
Schudla som vtedy desať kilogramov. Po siedmich mesiacoch sme
si v bazáre kúpili auto a bolo nám
ľahšie. Už sme mohli ísť s deťmi aj
k moru. V zime je v Adelaide chlad-

no, to bol čas na výlety do hôr. Dostali sme ako dar stan, ostatné veci
sme si dokúpili. Stretávali sme sa
s komunitou, deťom sme vymýšľali
hry a robili nádherné výlety. Adelaide je mesto kostolov (je ich tam
asi osemsto) a obyvatelia sú najmä
starší ľudia. Okrem Austrálčanov,
ktorí sa tam už narodili, tam žijú
Taliani, Gréci, Škóti, Íri a Nemci.
Domáci „Ozíci“ (Austrálčania) sú
veľmi tolerantní a nápomocní, asi
preto, že to je multikultúrna krajina. Stalo sa mi, že ma v parku
kedysi dávno oslovili dve domorodkyne a pýtali si cigaretu. Keď
počuli môj akcent, pýtali sa odkiaľ som. Keď som povedala, že z
Československa, jedna
nevedela o našej krajine nič a druhá povedala: „To ste vy, čo ste
sa rozdelili? Teraz ste
Česi a Slováci? A ako sa
má Dubček?“ Veľmi ma
tým prekvapila a ešte
mi aj zapriala, nech sa
mi tam dobre žije.
Po ôsmich rokoch
sme sa presťahovali
na východné pobrežie
štátu Queensland, do
hlavného mesta Brisbane. Počasie
je tu subtropické, na severe tropické. Šesť mesiacov je teplo, od
apríla do októbra a šesť mesiacov
horúco. Mesto sa delí na južnú a
severnú časť. Mestská doprava
síce funguje, ale vzdialenosti sú tu
veľmi veľké a ľudia radšej využívajú svoje autá. Asi pred piatimi rokmi dal mestský úrad zaviesť bicykle
a elektrické kolobežky. Zaplatíš si
dva doláre a môžeš jazdiť celý deň.
A čo príroda?
- Úplne iná ako v Európe. Bohatú faunu a flóru máme aj v meste.
Nie je nič výnimočné, že keď zaparkuješ auto, pricupká k tebe ibis
či magpie (vták podobný strake).
Rastie tu množstvo eukalyptových
stromov (gumovníkov), paliem a
bougainvillie (ťahavých kvitnúcich
rastlín). Kvôli gumovníkom v Aus-

trálii nie je kvalitná pôda, musí sa
kultivovať. V horúčavách sa tráva a
stromy rýchlo chytia horieť, preto
je tu veľa požiarov. Extrémom je,
že gumovníkové listy hnijú roky a
keďže obsahujú olejček, za daždivého počasia voda nemôže vsiaknuť do zeme a preto máme povodne.
Akí sú tam ľudia?
- Austrálčania sú veľmi tolerantní, aj keď sa populácia za tých
tridsaťpäť rokov, čo sme tu, veľmi
zmenila. Typický Austrálčan ti povie “Take it easy.“(Uvoľni sa, neponáhľaj sa). Všetko berú s rezervou
a kľudne. Nikde som nezažila hádky, rozčuľovanie. Všetko riešia na
profesionálnej úrovni. Radi chodia
do športových klubov, kde je vždy
nejaký program a aj dobré jedlo. V
Južnej Austrálii je kulinársky zážitok v podobe dobrého jedla štýl života. Mladí majú možnosť po celý
rok surfovať, plávať, či preháňať
sa na vode na vodných skútroch.
Humoru, ktorému tu holduje veľa
ľudí, sme spočiatku nerozumeli.
Bežná konverzácia sa totiž nezaobíde bez vtipnej pripomienky.
Austrálčania radi cestujú do Európy. Poznám rodiny, ktoré navštívili
aj Čechy či Slovensko. Starší radi
chodia na výlety loďou, trvá to niekedy tri-štyri týždne. Jednoducho,
radi si užívajú život.
Nechýba ti Slovensko?
- Slovensko mi chýba, najviac počas vianočných sviatkov. Tu je taká
„umelá“ atmosféra v obchodoch a
to sa nedá nahradiť tou pravou slovenskou vôňou ihličia, mrazivým
vzduchom, zasneženou krajinou,
domácimi jedlami na vianočnom
stole, koláčmi voňajúcimi vanilkou. Na všetky slovenské tradície
počas vianočných sviatkov mám
veľa pekných spomienok z detstva.
Zabudnúť sa nedá ani na život starých rodičov, hubárčenie, kosenie
trávy, sušenia sena. Keby sa to
dalo, rada by som žila pol roka tu a
pol roka na Slovensku. Viem však,

že to by som chcela
priveľa.
Tento rok celý svet
poznačila pandémia
COVID-19. Hoci my
ešte bojujeme proti
koronavírusu rôznymi opatreniami, u
vás sa už zmierňujú
a hovorí sa, že sa
pandémiu podarilo
zastaviť. Aký bol jej
priebeh?
- Covid-19 prišiel
do Austrálie v plnej sile v marci roku
2020. Aj my sme mali
zákaz vychádzania
z domu. Otvorené
boli len supermarkety, odstup ľudí bol
1,5 metra. Pri vstupe
sme si dezinfikovali
ruky a do predajne
mohol ísť obmedzený počet ľudí. Lekári, zdravotníctvo a
Vianočná atmosféra z Brisbane.
Foto: E. J. Gasson
školy fungovali cez
internet. Testy boli
dobrovoľné,
kto
chcel, šiel pred nemocnicu a tam jedlo je morka, tu v Brisbane sú to
mu ho urobili. Moji vnuci sedeli od ryby, ustrice, kraby a iné morské
rána pri počítači a učitelia s nimi potvory, ktoré ja nemusím. Každá
komunikovali online. Takto to trva- rodina má „barbekjú“, ugrilujú si
lo mesiac. Najviac bol postihnutý mäso a k tomu je príloha zeleništát Victoria, mesto Melbourne nové a ovocné šaláty. Koláče veľbolo zavreté asi šesť týždňov. Do- mi nejdú, v tom teple totiž ani
teraz nefungujú knižnice, múzeá, nechutia. Po večeri poskáčeme do
medzinárodné letisko. Mnohé úra- bazéna alebo hráme loptové hry.
dy fungujú len cez internet. Uvidí- „Ozici“ oslavujú vianočné sviatky
me, čo nám prinesie nový rok.
a Nový rok pri mori alebo inde na
vode. Tí šťastnejší na svojich jachBlížia sa Vianoce, čo ti utkvelo v tách, či lodiach.
pamäti z tých slovenských a ako
prebiehajú sviatky rodiny v Aus- Podbrezovské železiarne si pripotrálii?
mínajú v tomto roku už 180 ro- Ako som už spomenula, via- kov, čo im zapraješ?
nočné sviatky a ich atmosféra u
- Vedeniu Železiarní Podbrezová
nás na Slovensku sa nedajú po- a zamestnancom úprimne prarovnávať s Austráliou. Podstatný jem veľa, veľa zdravia v tejto ťažrozdiel je, že tu je počas Vianoc kej dobe, úspech, produktivitu,
horúce leto. Tu nie je Štedrý ve- dobrých odberateľov, množstvo
čer, Austrálčania oslavujú len 25. zákaziek, stabilitu, hojnosť a spodecembra. Na obed, ako hlavné kojnosť.

S Mgr. Ľubicou Latinákovou nielen o dobrovoľníckej práci

„Motiváciou do ďalšej práce pre mňa boli slzy dojatia“
O. Kleinová
noviny@zelpo.sk

V histórii sa už neraz potvrdilo,
aká veľká sila, s dosahom na celé
ľudstvo, môže byť ukrytá v jedinej
myšlienke. Keď sa v roku 1859 mladý Švajčiar Henry Dunant rozhodol zorganizovať prvých
dobrovoľníkov na pomoc raneným vojakom
v bitke pri talianskom
Solferine, ešte netušil,
že kladie základ najväčšej humanitárnej
organizácie na svete.
Aj u nás už funguje 101
rokov a jej hlavný pilier
tvoria ľudia s veľkým
srdcom, odhodlaní pomáhať všade tam, kde
je to potrebné. Prínos
a pridaná hodnota ich nezištnej
pomoci iným ľuďom je nevyčísliteľná. Aj v našom kolektíve sú
takí ľudia a jednou z nich je Mgr.
Ľubica Latináková z odboru bezpečnosti a životného prostredia.
Zhovárali sme sa s ňou nielen o jej
dobrovoľníckej činnosti:
Čo vás viedlo k rozhodnutiu zapojiť sa do Slovenského Červeného
kríža a kedy to bolo?

- Prišlo to akosi automaticky, hneď
po skončení strednej zdravotníckej
školy. Všetci, čo sme vykonávali
zdravotnícke povolanie, sme brali
ako samozrejmosť angažovať sa,
či pracovať v najbližšom miestnom
spolku Slovenského Červeného
kríža (SČK). Ja som mala to šťastie,
že miestny spolok sme mali priamo v našej obci. Mám
však pocit, že dnes už
málokto má čas na druhého, dokonca, že ľudia
už nemajú čas ani sami
na seba. Práve preto si
myslím, že SČK napríklad
v našej obci, je dnes potrebnejší ako v nedávnej
minulosti, keď pomoc
druhému bola tak povediac samozrejmosťou
a kedy nebolo ani toľko
osamelých a zraniteľných ľudí.
Priblížite nám, čo obnáša práca v
tejto humanitárnej organizácii?
- Je to hlavne o ochote pomáhať
a obetovať svoj čas iným. Červený
kríž združuje ľudí, ktorí pomáhať
chcú a prepája ich s tými, ktorí
pomoc potrebujú. Ide predovšetkým o pomoc v oblasti zdravotnej,
sociálnej, humanitárnej alebo vý-

chovnej. Nezištná pomoc iným je
dobrovoľníctvo, ktoré je základným
pilierom každej humanitárnej organizácie. Odmenou za prácu dobrovoľníka je nielen vnútorný pocit,
že ste v správny čas na správnom
mieste a robíte správnu vec, ale aj
možnosť spolupracovať či stretnúť
sa s ľuďmi, ktorí vás môžu v živote
posunúť.
Už niekoľko mesiacov prežívame
obdobie poznamenané koronakrízou. Zapája sa aj vaša organizácia
do boja proti nej? Ak áno, spomeniete nám aktivity s tým súvisiace?
- Nový koronavírus a opatrenia s
ním spojené nás všetkých takpovediac zaskočili a ani niekoľko generácií našich členov si nepamätá
krízu takýchto rozmerov. Ako zdravotníci, aj ako dobrovoľníci, sme sa
zúčastnili dvoch kôl celoplošného
testovania. V spolupráci s obecným
úradom sme uskutočnili testovanie
antigénovými testami aj u klientov
denného stacionára, ktorí o testovanie prejavili záujem, a to v ich domácom prostredí. Sme nápomocní
v rámci susedskej výpomoci počas
dodržiavania karanténnych opatrení, či v rámci pomoci osamelo
žijúcim, zdravotne postihnutým,

seniorom, či iným zraniteľným skupinám.
Máte nejaký zážitok?
- V tejto súvislosti by som chcela
spomenúť celoslovenskú
zbierku potravín, organizovanú každoročne v októbri
v rámci akcie „Boj proti
hladu“ s názvom: „Pomáhame potravinami“, pri
ktorej spojili svoje sily SČK
a spoločnosť Kaufland Slovenská republika. V októbri 2019
som sa tejto akcie osobne zúčastnila aj ja a môžem povedať, že som
bola milo prekvapená, koľko ľudí z
radov zamestnancov podbrezovských železiarní sa podelilo o svoj
nákup a prispelo potravinami do
tejto zbierky. Touto cestou by som
sa im chcela znova poďakovať. Silným zážitkom a zároveň motiváciou do ďalšej práce pre mňa boli slzy
dojatia v očiach ľudí, ktorým sme
následne tieto potravinové balíčky
odovzdávali.
Čo by ste odkázali ľuďom, ktorí by
radi pomáhali, ale nevedia ako na
to?
- Neexistuje na to návod. Treba
počúvať svoj vnútorný hlas, ktorý

nám hovorí, že musíme vstať a ísť
pomôcť tam, kde treba. Formu pomoci si musí zvoliť každý sám. Ten,
kto má ochotu a vôľu pomáhať,
môže sa stať napríklad členom SČK.
Pomáhať sa dá aj ako dobrovoľník SČK či prostredníctvom charitatívnych a dobrovoľníckych centier. Pomáhať
možno aj jednorazovým alebo pravidelným finančným
príspevkom na činnosť SČK,
či inej dobrovoľníckej alebo
humanitárnej organizácie. V súčasnosti je veľmi potrebné aj darovanie krvi. Dá sa to v odberových centrách hematologicko-transfúznych
oddeleniach v nemocniciach, alebo Národnej transfúznej služby SR.
Do darcovstva krvi je možné zapojiť sa aj prostredníctvom projektu
Moja krvná skupina. Ak chcete byť
súčasťou tohto projektu a zachraňovať životy, pridajte sa do svojej krvnej skupiny na Facebooku,
kde dostanete bližšie informácie.
Možno sa stačí poobzerať po svojom okolí, kde - som si istá - určite
nájdete človeka, ktorý je osamelý,
sociálne odkázaný, zdravotne postihnutý alebo v karanténe a možno
je to aj vaša rodina. S pomocou môžete začať práve tam.
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Obopnuté nohy stola reťazou symbolizovali
súdržnosť rodiny
redakcia
noviny@zelpo.sk

Všetko malo svoje miesto a význam. Úkonov pred Vianocami
bolo mnoho a zvyky museli byť
prísne dodržiavané. Postihom by
bola zlá úroda, či nešťastie v rodine. Aj také boli Vianoce našich
predkov. O vianočných prípravách, zvykoch či mágii podobnosti sme sa rozprávali s kurátorkou
Horehronského múzea, Mgr. Denisou Čiefovou, DiS. art.:
Predvianočné obdobie našich
predkov sprevádzali rôzne tradície a zvyky. Ako sa pripravovali
na advent?
- Tradičná kultúra na Horehroní
mala roľnícko-pastiersky charakter a začiatok nového roka súvisel
s cyklom hospodárskeho roka. Ľudia sa pripravovali na príchod zimného slnovratu a verili, že sa práve
v tom období aktivizujú „zlé sily“,
ktoré by im mohli uškodiť. Museli
byť pred nimi chránení. Toto obdobie zároveň ponúkalo priestor
veštbám hospodárskeho, osobného či ľúbostného charakteru. Postupne boli oslavy zimného slnovratu zlúčené s obdobím adventu,
no mágia podobnosti – podobné
privoláva podobné – ostala.
Napríklad počas adventných
príprav nesmela prísť do domu
prvá žena. Preto chodili ráno na
Štedrý deň po domoch chlapci s
„oceľou“ a vinšovali, za čo boli odmenení drobnými peniazmi. Tým,
že do domu ako prví vkročili mladí
a zdraví chlapci, priniesli rodine
zdravie a silu, ktorá bola umocnená spomínaným vinšom. Mali zabrániť aj rozbíjaniu riadu v domácnosti, inak hrozil rodine úbytok. V
tieto dni platil aj zákaz priasť.
Napríklad na Katarínu dievčatá sadili do črepníka s pieskom
čerešňovú, slivkovú, alebo orgovánovú vetvičku. Kždý deň ju polievali vodou, ktorú si priniesli v
ústach z potoka. Ktorej vykvitla, tá
sa mala do roka vydať.
Na Ondreja zas chodili dievčatá
„siať konope“. Semienka siali popod obloky, kde býval mládenec,
ak zišli, do roka sa dievča malo
vydať. Neskôr chodili len hádzať
semienka do okien.
Alebo aj liali olovo do studenej
vody a podľa tvaru skúšali vyveštiť budúcnosť, či uhádnuť profesiu ich budúceho manžela. Ak sa
olovo podobalo na koleso, budúci
muž mohol byť mlynár. Potom varili halušky, do ktorých dali lístočky
s menami mládencov. Ktorý vyplával ako prvý na povrch, také meno
mal mať aj budúci muž. Nakoniec
večer ešte išli dievčatá triasť ploty
s odriekaním. Prosili tak svätého
Ondreja, aby im dal znamenie,
kedy sa majú vydať. Potom čakali,

z ktorej strany a koľkokrát zašteká
pes. Podľa toho zisťovali, na ktorej
strane býva ich ženích a za koľko
rokov sa vydajú.
Na Barboru, rovnako ako aj na
Mikuláša, platil zákaz ženských
prác – nesmelo sa priasť, šiť, vyšívať či párať perie, „aby sa statok
nepáral – neklal“.
A čo taká Lucia?
- Lucia bola podľa predstáv najväčšou strigou, ktorá chodila po
svete a škodila ľuďom. Aj dni od
Lucie do Vianoc boli považované za „strigônske“. S Luciou je
spojených veľa úkonov mágie
podobnosti. Taktiež sa nemohlo
priasť. Ochranou pred bosorkami
bol cesnak, ktorý sa jedol, dával
sa dokonca aj dobytku, robili sa s
ním kríže na vchodoch či dokonca
si ním ľudia natierali ruky, tvár a
nohy.
Počas noci na Luciu robili dievčatá aj takzvanú „vypriadanú“ noc.
Ostali na priadkach, no nepriadli,
a opäť si varili halušky s menami
mládencov, na ktoré ich aj pozvali. Tí doniesli slamu, ktorú rozložili
na zemi a všetci na nej prenocovali.
„Na priadkach“ sa zúčastnili aj
vydaté ženy, ale ani ony nepriadli. Jedna bola prezlečená v spodnej bielej košeli a so zamúčenou
tvárou predstavovala Luciu. Spolu chodili po domoch. V Polomke
napríklad dozerala s remeňom v
ruke na deti, či sa modlia. V Závadke ženy po domoch tancovali.
Medzi najznámejšie veštby počas Lucie patria lístočky, z ktorých na Vianoce malo vzísť meno
budúceho muža. Dievčatá ale aj
hrýzli každý deň do jablka. Meno
prvého muža, ktorého uvideli na
ceste na polnočnú omšu alebo
stretli pri sväteničke, mal mať aj
ich nastávajúci muž.
Bolo zvykom, že na Luciu sa veštilo aj počasie. Každý jeden deň
od Lucie do Vianoc predstavoval
jeden mesiac.
Aké bolo štedrovečerné stolovanie? Čo nesmelo chýbať?
- Pozornosť bola venovaná úprave stola. Prikryli ho bielym ľanovým obrusom, z ktorého na jar siali ľan. Na stole boli položené dva
(niekedy aj viac) bochníky chleba,
pričom jeden bol ponechaný na
stole až do Nového roku, ďalší už
jedli a dávali z neho aj koledníkom
a pastierom. V Šumiaci a Telgárte
chlieb nahrádzali posúchmi alebo
lokšami.
Vedľa chleba, v rohu stola, bolo
položené po troche z každého
zbožia, ktoré doma pestovali, niekedy aj ľanové semiačka a tri zemiaky.
Ďalej bol na stole položený peniaz, soľ, cesnak, med, oblátky,
pálenka, jablká, varené slivky, ale-

bo aj hrušky, varený hrach, opekance s makom a medom alebo s
bryndzou a kyslá hubová polievka
– teda kapustnica s hubami.
Pod stôl, alebo do kúta dali slamu. Symbolizovala očakávanie
lepšej úrody, na znak toho, že
Ježiš Kristus sa narodil na slame.
Po sviatkoch slamu posekali do
krmiva, alebo ju použili na podstielanie, obkrútili ňou ovocné
stromčeky alebo ju mohli použiť
aj na okiadzanie pluhu pred prvou
orbou.
Niektoré rodiny dávali pod stôl
toľko kôpok soli, koľko bývalo ľudí
v dome. Podľa prvej rozpustenej kôpky vyvodzovali dotyčného
smrť.
Čo však pod stolom nesmelo chýbať, bolo železo. Vraj kvôli
tomu, že kto ho pri večeri pristúpi, nebude mať rany. Obopnuté
nohy stola reťazou symbolizovali
súdržnosť rodiny. Železo symbolizovalo aj zdravie a zabezpečovalo
úspech. Ľudia pod stôl dávali aj
predmety, ktoré boli spojené s ich
prácou – drevorubači sekeru, kováči kladivo.
Pred štedrovečernou večerou
sa všetci postili, pričom dievčatá
vôbec nemali jesť, aby si zaslúžili
dobrého chlapa.
Začínala po večernom zvonení.
Dvere na izbe boli zatvorené a
obloky zastreté. Zapálila sa sviečka a dávalo sa pozor, či sa horiaci
knôt neobráti na niekoho z domácnosti, čo opäť predznamenalo jeho smrť. Na začiatku večere
bola spoločná hlasná modlitba,
dospelí si vypili pálenku. V niektorých rodinách hodili trošku hrachu
do kútov – pre dušičky (v kútoch
sa podľa predstavy zdržiavali
duše mŕtvych) alebo aj preto, aby
sliepky lepšie niesli. Tie potom po
večeri doniesli do izby, aby hrach
vyzobali.
Štedrá večera začínala jedením
cesnaku a chleba. Cesnakom aj
robievali krížiky na čelo, zápästie
aj nad dvere. Menšie deti dostali
zjesť trochu medu, aby boli dobré,
väčším urobili na čele krížik, aby
boli pekné.
Pri večeri sa ponáhľali, aby boli
aj s prácou na poli rýchlo hotoví.
Gazdiná počas celej večere nesmela odísť od stola, lebo by jej
sliepky dobre nesedeli a nesmela
piť vodu, ak nechcela mať počas
hrabania sena daždivo.
Po večeri chodili po domoch
chlapci s Betlehemom, deti i chudobnejší spievali pod oblokmi.
Celkovo sa susedia navštevovali a
vinšovali si.
Predmety zo štedrovečerného
stola mali význam aj počas nasledujúceho roka. Aký?
- Všetky potraviny a predmety,
ktoré boli uložené na štedrovečernom stole, získali isté schopnosti
– stali sa posvätnými. Minca zaisťovala, aby domácnosť neostala
v priebehu roka bez peňazí. Bitka ustala, ak dotyčných posypali
štedrovečernou soľou. Med využívali k liečeniu popálenín a vredov.
Chlieb, semená a omrvinky dávali
do siatin.
Po večeri gazda naukladal na
sito či tanier opekance, kúsok
chleba s cesnakom a medom a zaniesol ho do stajne pre každý kus
dobytka, aby bol chránený pred
strigami. Cesnak bol dobytku podávaný vždy, keď sa báli, že by mu
strigy mohli uškodiť. Myslelo sa aj
na zosnulých. Z večere im z každého jedla odložili buď do misky pod
stolom, do kúta pod stromček ale-

Koledníci zo Šumiaca, rok 1942.

Foto: FB horehronský etnografický kaleidoskop

bo do vedra s vodou, ktorou potom pokropili stajne.
Aj vítanie nového roku bolo určite odlišné. V čom?
- Nový rok bol z hľadiska ľudových predstáv sviatkom opakujúcim úkony štedrovečerného dňa.
Vo všeobecnosti dominovali obrady, ktorých cieľom bolo zabezpečiť celoročný úspech, ako pracovný, tak i rodinný. Rozšírená bola
predstava, že čo sa sníva pred Novým rokom, sa v jeho priebehu aj
splní.
Vstávalo sa včas ráno, aby boli
ľudia vždy šikovní a čerství. V tento deň nebolo konzumované nič,
čo malo perie, aby sa gazdovstvo
„nerozlietalo“.
Veľmi dôležitou súčasťou bol,
podobne ako v adventnom období, zákaz prísť ako prvej do domu
žene. Preto muži, aj chlapci, chodievali ráno, či doobeda po domoch s vinšovaním.
Kedy a čím končilo vianočné obdobie?
- Vianočné obdobie končilo Tromi kráľmi. V tento deň si dávali
rodiny posvätiť cesnak, soľ a kriedu. V rímskokatolíckych obciach
svätil farár vodu, ktorú si ľudia
doniesli, v gréckokatolíckych obciach farár posvätil tečúcu vodu v
dedine. Ľudia sa ňou potom kropili a aj si z nej doniesli domov.
Počas dňa chodili farár, kantor a
zvonár s miništrantmi koledovať
po domoch. Na stole bol biely
obrus s krížikom, vo vahane bôb,

fazuľa, žito a ovos, vedľa tri hrste ľanu. Neskôr tieto naturálie
nahradili peniaze. Koledníci prišli do domu spievajúc, spoločne
sa pomodlili a rechtor napísal
nad dvere letopočet s iniciálami
G+M+B, čo značilo mená troch
kráľov – Gašpar, Melicher, Baltazár. Viaceré rodiny ešte pred príchodom koledníkov nasypali pod
prah ovos. Potom ho pri ich odchode pozametali a dali vyzobať
sliepkam, aby z nich boli dobré
nosnice.
V tento deň dávali dole aj stromček, ktorý bol zavesený na hrade.
Býval ozdobený medovníkmi kúpenými na jarmoku, alebo papierovými ozdobami vyrobenými
deťmi.
Zachovali sme si niečo od našich
predkov, alebo sa pre nás Vianoce stali skôr komerčným obdobím?
- Toto je pomerne zložitá otázka. Musel by byť urobený výskum
o súčasnom prežívaní Vianoc.
Môj osobný názor je, že zo zvykov
našich predkov prevláda málo. Aj
život sa už zmenil a ľudia nie sú
tak závislí od úrody, ako tomu
bolo kedysi, takže aj tie úkony
postupne miznú. Samozrejme,
záleží aj od kraja, či rodiny. Niekto dodržiava viac, iní zas menej.
Pravdepodobne
najbežnejšie,
čo si ľudia ponechali dodnes, je
zachovávanie stolovania s množstvom potravín, ktoré na stole
„musia byť“, vrátane osobitného
taniera pre duše mŕtvych.
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Na chvíľku sa zastavte,
sú predsa Vianoce
Mgr. Katarína Michalcová
špecialista psychológ, Ppam

Hovorí sa, že Vianoce sú sviatkami pokoja,
lásky, radosti, porozumenia, súdržnosti. Z
vlastnej skúsenosti určite viete, že sviatky
so sebou prinášajú plejádu zážitkov a pocitov, ktoré sa niekedy líšia od toho, aké by
Vianoce mali byť alebo aké si želáme, aby
boli.
Predpokladá sa, že tohtoročne sviatočné
dni budú spojené s určitými epidemiologickými obmedzeniami a budú v niečom iné,
než ako ste ich doteraz poznali. Preto vám
ponúkam pár rád, aby ste blížiace sa sviatky
prežili v najväčšej možnej duševnej pohode.
Spravte si Vianoce podľa seba
Pokúste sa v tomto predvianočnom období
na chvíľu zastaviť a pouvažovať, o
čom majú byť vaše Vianoce. Čo v
nich chcete zažiť? Čo je pre vás dôležité? Aké hodnoty sú pre vás prioritou? Aké sú vaše očakávania?
Prispôsobte tomu svoje prípravy
a aj celé Vianoce. Je naozaj dôležité mať vyupratovanú každú škáru
v dome alebo napečených desať
druhov koláčov, aj keď ste unavení z práce?
Doprajte si to, čo potrebujete, na čom vám
záleží, čo urobí vaše Vianoce časom duševného pokoja a oddychu.

Ďakujem Nadácii ŽP za finančný dar pri
liečbe mojej choroby a osobitne Ing.
Marianovi Kurčíkovi, podpredsedovi
predstavenstva a ekonomickému riaditeľovi, za ochotu pomôcť.
			
Elena Rabatinová

Buďte vnímaví na svojich blízkych
Ako ľudia sme rôzni, aj naše očakávania sú
rozdielne. Niekomu viac záleží na pasívnom
oddychu pri dobrom filme, inému na krásnej
výzdobe a darčekoch, inému naopak záleží
na vedení hlbokých rozhovorov pri varenom
víne. Nedá sa povedať, ktorý zo spôsobov je
ten „správny“ a je v poriadku nezhodnúť sa v
nich. Rešpektujte teda potreby druhých ľudí.
Doprajte svojim blízkym čas a priestor pre
seba a zároveň si vyhraďte čas, ktorý s nimi
budete tráviť spoločne. Ak sa vaše predstavy
o spoločnom čase nezhodujú, hľadajte kompromisy a vytvorte niečo spoločné.
Neočakávajte dokonalosť
Stalo sa vám niekedy, že ste sa snažili mať
tie najkrajšie Vianoce a akurát ten rok sa
vám rozbila polovica vianočnej výzdoby, prihorel vám koláč, pohádali ste sa so svokrou,

s deťmi to tiež nebolo najjednoduchšie a
k tomu ste zmeškali Popolušku, ktorú si
radi pozriete každý rok? Ak sa stane niečo
podobné aj tento rok, skúste si uvedomiť, že pár negatív nemusí pokaziť
celé Vianoce. Pokúste sa ich premeniť
na pozitívum. Ak ste nestihli poobednú prechádzku kvôli vareniu, choďte
na prechádzku večer a pokochajte sa
hviezdnou oblohou. Určite vás sklame, ak život nejde podľa vašich predstáv, avšak pokúste sa zamerať svoju
pozornosť na to pekné, dobré, vydarené.
Buďte vďační za chvíle, ktoré vás tešia a robia váš život naplneným.
Zachovajte si svoje zvyky a tradície
Tie robia sviatky pravými Vianocami. Vytrhnú vás z každodenného stereotypu a dávajú vianočným dňom slávnostnú atmosféru. Hoci súčasná situácia neprináša istotu
toho, že ich budete môcť prežiť tak, ako ich
poznáte zo svojej minulosti, pokúste sa žiť
tradície, ktoré bude možné zachovať. Možno sa vám nepodarí ísť na polnočnú omšu,
ale môžete si ju pozrieť prostredníctvom
živého vysielania. Pravdepodobne sa okolo
vianočného stola nezídete úplne celá rodina, ale môžete si zavolať alebo sa spoločne
navečerať cez videohovor každý zo svojho
domova.
Na záver mi dovoľte zaželať vám, aby ste
prežili predvianočné obdobie a blížiace sa
sviatočné dni v duševnej pohode. Nech si
z nich odnášate splnené sny, hrejivé spomienky a pevnejšie vzťahy, ktoré vás budú
tešiť v ďalšom, novom roku.

V novembri odišli

Životné jubileá

do starobného
dôchodku

Pavol Babiak
Štefan Boháčik
Ing. Ľubomír Chamaj
Eva Janeková
Marián Kerpčár
Pavel Komora
František Makuša
Ing. Ľubomír Patin
Karol Rybár
Ing. Miroslav Vrabec
Marian Zohn
Ivan Brzko
Ing. Jozef Cíger
Ing. Miloš Dekrét
Oľga Javorčíková
Marian Mihelík
Alena Pančíková
Jaroslav Petrík
Ivan Vetrák
Emil Faško
Vladimír Hanzen
Igor Chromek
Marián Jergel
Robert Marčok

Anna KURACINOVÁ

V mene vedenia akciovej
spoločnosti Železiarne
Podbrezová jej ďakujeme
za odvedenú prácu a do
ďalších rokov života
želáme veľa slnečných dní.

V decembri
blahoželáme
Pracovné jubileá
20 rokov
Tomáš Koštiaľ
25 rokov
Igor Ferko
Ing. Adriana Ryšavá
Daniel Žilík
30 rokov
Ivan Bursa
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Po jesennej časti prezimujeme na štvrtom mieste
redakcia
noviny@zelpo.sk

Naši futbalisti odohrali na prelome
mesiacov november a december posledné tri stretnutia v tomto kalendárnom roku. Po štrnástich zápasoch
jesennej časti druhej ligy prezimujeme na štvrtom mieste so ziskom
dvadsiatich šiestich bodov a bilanciou osem víťazstiev, dve remízy a štyri
prehry. Na lídra z Banskej Bystrice a
priamy postup strácame deväť bodov
a na druhé miesto, zaisťujúce baráž o
Fortuna ligu, nám chýba päť bodov.
FC Košice – FK Železiarne Podbrezová 1:0 (1:0)
Gól: 44. Košuda.
Koncom novembra cestovali naši
futbalisti do Košíc. V 8. minúte sme
prvýkrát pohrozili, keď po centri Grendela mieril nepresne Micovčák. V 30.
minúte mali prvú vážnejšiu šancu domáci, no výborný zákrok predviedol
Ludha. Prvý gól stretnutia padol v 44.
minúte, keď sa v samostatnom úniku
presadil zoči-voči Ludhovi domáci Košuda – 1:0. Po zmene strán pokračoval
futbal medzi šestnástkami a výraznejšia šanca prišla až v 79. minúte. Na
center Kukoľa si nabehol Breznanik,
no ani na dvakrát nedokázal prekonať
výborného Kiru. Košičania si nakoniec
dokázali udržať čisté konto do konca a
v šlágri 13. kola zdolali našich futbalistov 1:0.
Vladimír Cifranič, tréner Podbrezovej: „Prvý polčas sme hrali pomaly a
zdĺhavo. Nedokázali sme otvoriť súperovu obranu. Naopak, súper hral

zozadu na rýchle protiútoky, z ktorých
dokázal jeden premeniť. Druhý polčas
sme mali prevahu, vypracovali si šance, no nevyužili sme ich. A preto sme
prehrali.“
FK Železiarne Podbrezová: Ludha –
Kováčik, Pajer, Godál, Chvátal – Bakaľa, Grendel, Enzo Arevalo – Galčík,
Pavúk, Micovčák.
FK Železiarne Podbrezová –
Partizán Bardejov 1:1 (1:1)
Góly: 44. Pavúk – 42. Stachura.
Začiatkom decembra sme privítali
na domácom ihrisku Partizán Bardejov. Po predchádzajúcej prehre s Košicami sme potrebovali bodovať, aby
sme ostali v hre o postup. Bardejov
mohol ísť do vedenia v 24. minúte, no
hosťujúci Brigant nepremenil pokutový kop. Prvý gól stretnutia nakoniec
predsa len dali hostia, keď sa v 42. minúte presadil Stachura. O dve minúty
neskôr však naši futbalisti odpovedali
gólom Pavúka a do šatní šli mužstvá
za nerozhodného stavu. Druhý polčas
ďalšie góly nepriniesol a v Zelpo aréne
sa tak zrodila remíza 1:1.
Vladimír Cifranič, tréner Podbrezovej: „Inkasujeme strašne ľahké góly.
Súperi sa na góly vôbec nenarobia.
My, naopak, trpíme nato, že sme málo
efektívni a nevieme z našej prevahy,
ktorú máme vyťažiť viac. Je to jednoducho málo, a tak tieto zápasy nevieme dotiahnuť do víťazného konca.
Možno je na nás taká psychická deka,
z ktorej sa potrebujeme dostať. Musíme ísť ďalej a byť možno v ofenzíve
dôraznejší a dotlačiť loptu do brány.“

Daniel Pavúk strelil jediný gól v poslednom domácom vystúpení nášho mužstva v roku 2020, keď upravil na konečných 1:1 v zápase
s Bardejovom.
Foto: I. Kardhordová

FK Železiarne Podbrezová: Ludha –
Pajer, Godál, Bartoš – Kukoľ (62. Galčík), Grendel, Bakaľa, Oscar, Chvátal
(81. Kováčik) – Breznanik (81. Enzo
Arevalo), Pavúk (75. Micovčák).
FC ŠTK 1914 Šamorín – FK Železiarne Podbrezová 0:2 (0:0)
Góly: 80. Galčík, 87. Breznanik.
Posledný zápas jesennej časti sme
odohrali na Mikuláša v Šamoríne. Po

bezgólovom prvom polčase sme dlho
nemohli prekonať súpera ani v druhej
časti hry, nakoniec však strelil v 80.
minúte úvodný gól zápasu náš najlepší strelec Roland Galčík. V 87. minúte
pridal poisťovací gól Michal Breznanik
a zo Šamorína sme si tak priviezli tri
body po víťazstve 0:2.
Ján Gajdošík, tréner Podbrezovej:
„Prvý polčas sme sa ťažko presadzovali. Problémy nám robil vysoký pre-

ssing domácich. Druhý polčas to bolo
z našej strany lepšie. Bol to zápas o prvom góle. Sme radi, že sme ho strelili
my a dosiahli potrebné víťazstvo. Chalani si najmä za druhý polčas v tomto
náročnom zápase víťazstvo zaslúžili.“
FK Železiarne Podbrezová: Ludha
– Kováčik, Pajer (46. Paraj), Bartoš,
Chvátal – Bakaľa, Grendel, Enzo Arevalo (61. Breznanik) – Galčík, Pavúk
(72. Kukoľ), Szetei (72. Pribula).
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