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

„Vážime si vás a záleží nám na vašej spokojnosti“
Vážení spolupracovníci,
dovoľte, aby som sa vám na prahu
nového roka opäť prihovoril. Keď
som nastúpil do fabriky pred štyridsaťjeden rokmi, rok 2020 sa mi zdal
v nedohľadne. A my už začíname
rok 2021.
V uplynulých mesiacoch sme
sa trápili s pandémiou COVID-19, ktorá
poznamenala nielen
Európu, ale celý svet.
V predvianočnom čísle Podbrezovana som
na túto tému hovoril,
preto budem stručný.
Prajem si, aby sme sa
dokázali pred pandémiou brániť. Oslovili
sme najvýznamnejšieho českého virológa,
profesora MUDr. Jiřího
Berana, CSc., ktorého
sme požiadali, aby nám
poradil, ako sa brániť nielen pro
COVID-19, ale celkovo pro vírusovým ochoreniam.
Teší ma, že posledné tri mesiace
uplynulého roka boli poznamenané zvýšeným objemom zákaziek.
Vedenie spoločnos už dnes vie, že
máme naplnený január a postupne
prichádzajú zákazky aj na február.
Prajem si, aby to takto pokračovalo aj v nasledujúcich mesiacoch,

aby sme mohli upraviť ceny našej
produkcie. Mojím želaním je, aby
sme o rok, pri záverečnom účtovaní, mohli konštatovať, že sme splnili
plánované úlohy, využili naplno výrobné kapacity, nemali problémy v
kvalite našej výroby a stále patríme
medzi špičku.
Robíme všetko preto aj novými invesciami. Nezastavili
sme ich, bojujeme
za to, aby Železiarne Podbrezová boli
konkurencieschopné na európskych,
ale aj svetových
trhoch. Je to ž
veľmi príjemné a
potešujúce vedieť,
že naša spoločnosť
patrí medzi špičku
v Európe i vo svete,
vďaka nášmu výrobnému programu, ale aj vďaka pracovnému kolek vu.
Neistá sa pre nás do budúcnos
javí komunikácia s vládnymi činiteľmi. V minulom roku to ž dobrá nebola. Chcem však veriť, že v tomto
smere sa nám podarilo urobiť kroky
k zlepšeniu. Sme pripravení robiť
aj naďalej všetko preto, aby to tak
bolo. Vláda SR musí mať záujem,
aby fungovali veľké ﬁrmy, e to ž

dávajú pracovné príležitos stov- nančné prostriedky z bánk, aby sme
kám menších ﬁriem, živnostníkom a udržali zamestnanosť. Dnes vieme,
len tak môžu ľudia zarábať a míňať že sme urobili správne rozhodnu e.
svoje peniaze.
Možno ste postrehli, že na sklonku
Aj naďalej budem veľmi bojovať roka sme prijali desiatky nových
za to, aby sme v roku 2021, ale aj zamestnancov a plánujeme prijať
v ďalších rokoch, dosahovali nižšie ďalších. Výrobné kapacity, ktorými
daňové zaťaženie zamestnancov, disponujeme, musíme to ž využiť v
ako je to doteraz. Nie je to ž správ- maximálnej miere.
ne, aby boli naše odvody vyššie, ako
suma, ktorá nám zostane na mzdy a Vážení spolupracovníci,
na ďalší rozvoj ﬁrmy.
do nového roka vám prajem veľa
Potešiteľné sú aj výsledky hospo- zdravia, osobných úspechov, dobré
dárenia našich
zdravie aj vašim
dcérskych spoblízkym. Prajem
ločnos . Až na
vám príjemnú atVláda SR
malé výnimky
mosféru v pracovdosiahli kladné
ných kolek voch a
musí mať záujem,
výsledky
hosželám si, aby sme
podárenia.
V
cí li hrdosť na to,
aby fungovali veľké
závere roka sme
že sme zamestdokázali vyplanancami Železiarfirmy, tie totiž
ť aj vianočné
ní
Podbrezová.
odmeny. Verím,
Vedenie spoločdávajú pracovné
že v roku 2021
nos
zabezpečí,
prispejú aj naše
príležitosti stovkám aby sa úroveň
dcérske spoločstarostlivos
o
nos k tomu, že
zamestnancov
menších firiem.
zostaneme aj naudržala aspoň na
ďalej úspešnou
úrovni predcháﬁrmou. Máme to ž pre to vytvore- dzajúcich rokov. S tým zámerom
né všetky predpoklady.
sme podpísali Kolek vnu zmluvu
Boli aj obdobia, keď sme mali a Program predstavenstva. Vážime
výpadky vo výrobe, ale my sme sa si vás a záleží nám na vašej spokojnezľakli a rozhodli sme sa čerpať ﬁ- nos .
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Z obsahu čísla
vyberáme:
Predstavujeme vám
Po rokoch pôsobenia v Českej republike sa vraciam do
prevádzkarne
oceliareň.
Prvoradá úloha je zabezpečiť plnenie výrobných
úloh vysokej kvality našich
výrobkov. Ďalej udržiavať a
zdokonaľovať technický stav
zariadení s minimalizovaním
prestojov a dodržiavať a
op malizovať technologickú
disciplínu z dôvodov znižovania nákladov.
Železiarne Podbrezová

čítajte na strane 3

„Prišiel som sem,
aby som postúpil“
Železiari odštartovali zimnú prípravu na jarnú časť
sezóny 2020/21 už pod vedením nového trénera. Stal
sa ním 52-ročný Mikuláš
Radványi. Vo svojej trénerskej kariére viedol doposiaľ mužstvá ako Dunajská
Streda, Spartak Myjava,
Frýdek-Místek či maďarský
klub Mezökövesd. Naposledy viedol Mikuláš Radványi
FK Pohronie, kde v 27 zápasoch zaznamenal bilanciu 7
víťazstiev, 8 remíz a 12 prehier.
FK ŽP

čítajte na strane 8

Nová kapitola spolupráce medzi ŽP VVC a FMMR TU v Košiciach

Dobrá vec sa (opäť) podarila!
Ing. Pavel Bekeč, PhD.
ŽP VVC, s.r.o.

Pod Vajskovským vodopádom objek vom M. Srnku

Editoriál
Železiarne Podbrezová v každom dejinnom období zaznamenávali úspechy
a hoci sa striedali so zložitými obdobiami, vždy to bola spoločnosť „zocelená
časom“. Píše sa rok 2021 a my si pripomíname niekoľko významných jubileí.
Pred šesťdesia mi rokmi začali práve podbrezovské železiarne uplatňovať
na tú dobu najprogresívnejšiu metódu odlievania ocele v Československu,
pred dvadsia mi rokmi bolo uvedené do prevádzky paroplynové zariadenie
patriace v tom čase k špičke v energe ckom priemysle, či linka na adjustáž
kotlových rúr, ako jedno z najmodernejších svojho druhu v Európe.
Podbrezovské železiarne sa zapísali do dejín okamihmi, ktorými predbehli
vývoj a stávali sa technicky dokonalejšími. Aj vďaka tomu sa zaradili medzi
špičkových výrobcov rúr nielen v Európe, ale i vo svete. Zaželajme si úspešný
rok, dostatok zákaziek na naplnenie výrobných kapacít a pevné zdravie všetkým zamestnancom.
O. Kleinová

Dňa 20. júna 2019 bola medzi ŽP Výskumno-vývojovým centrom, s. r.o.
a Fakultou materiálov, metalurgie a
recyklácie (FMMR) TU v Košiciach
podpísaná zakladajúca zmluva unikátneho spoločného pracoviska pre
výskum koróznej odolnos oceľových rúr zo žiarupevných kotlových
akos v podmienkach vysokoteplotnej oxidačnej pecnej atmosféry,
vznikajúcej pri spaľovaní fosílnych
palív a biomasy. Pracovisko s názvom: „Laboratórium vysokoteplotných koróznych procesov (LVKP),“
sa nachádza v priestoroch Ústavu
materiálov a inžinierstva kvality
(ÚMIK) FMMR TU v Košiciach a
podnet na jeho vybudovanie vzišiel
z požiadavky Železiarní Podbrezová,
a.s., riešiť koróznu odolnosť žiarupevných kotlových ocelí na špičkovej systema ckej úrovni. Pre potreby laboratória zakúpila spoločnosť
ŽP VVC, s.r.o. plynotesnú komorovú
pec, umožňujúcu realizovanie koróznych skúšok až do teploty 650
stupňov Celzia, pri permanentnej
cirkulácii pecnej atmosféry (dodávateľ ATEKO, a. s.)
Slávnostné otvorenie laboratória
v priestoroch FMMR TU v Košiciach
sa uskutočnilo 8. decembra 2020
za účas významných hos , dekanky FMMR doc. Ing. Ivety Vaskovej,
PhD., riaditeľa ŽP VVC, s.r.o. Ing. Pavla Beraxu, PhD. a riaditeľa ÚMIK doc.
Ing. Mar na Fujdu, PhD. Po otvorení pracoviska bol pripravený pilotný
harmonogram koróznych experimentov so vzorkami ocelí, určených
pre energe cký priemysel – žiarupevná oceľ P91, novo vyvíjaná oceľ,

legovaná bórom a dusíkom MarBN
a bimetalický materiál, pochádzajúci z projektu GRAMAT. Cieľom prvej
množiny experimentov je analýza
vplyvu vysokej teploty (600/650
stupňov Celzia, zodpovedajúcej
parametrom
vysokovýkonných
kotlových zariadení) a oxidačného
prostredia vodnej pary na zmeny v
štruktúre skúšaných vzoriek ocelí,
vrátane hodnotenia koróznej odolnos . Cieľom druhej množiny experimentov je analýza vplyvu agresívnych zložiek spalín z biomasy na
koróznu odolnosť ocelí. Pre tento
typ koróznych skúšok bude pecná
atmosféra s teplotou 400/450 stupňov Celzia obsahovať plynnú kyselinu chlorovodíkovú a oxid siričitý.
Pri oboch typoch experimentov
sú expozičné časy vzoriek 100, 250,
500, 750, 1000, 2000 a 3000 hodín.

Pre všetky exponované vzorky budú vypracované oxidačné
diagramy, analýzy charakteru a
veľkos korózneho poškodenia
a analýzy štruktúrnej stavby a
chemického zloženia koróznej
vrstvy a morfológie rozhrania
pokračovanie na strane 3

Okamih slávnostného prestrihnu a pásky pri otvorení spoločného pracoviska
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Nezabudnite na januárové daňové povinnosti
Ing. Alena Kvačkajová
vedúca odboru riadenia daní a účtovníctva

Každý z nás by mal vedieť skutočnosť, že obce, mestá a VÚC určujú
povinnos svojich občanov všeobecne záväznými nariadeniami
a jednou z prvých ročných daňových povinnos je priznať nehnuteľnos pre účely ich zdanenia,
nahlásenie zmeny počtu osôb, za
ktoré pla me poplatky za odvoz
komunálneho odpadu alebo nahlásiť zmenu počtu našich psov.
V takomto nariadení sa dočítame, či a kedy máme povinnosť podať daňové priznanie napr. za byt,
pozemok, zapla ť poplatok za odvoz komunálneho odpadu alebo
poplatok za nášho psíka, prípadne
za akých podmienok sme oslobodení od jednotlivých povinnos .
Povinnosť podať daňové
priznanie k dani z nehnuteľností
Daň z nehnuteľnos je miestnou daňou a upravuje ju zákon
č. 582/2004 Z. z. o miestnych
daniach a miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady (ďalej len „zákon o
miestnych daniach“). Predmetom
dane z nehnuteľnos sú pozemky
(napr. záhrady, stavebné pozemky), byty a nebytové priestory v
bytovom dome (napr. byty, pivničné kobky) a stavby (napr. rodinné
domy, parkoviská, chaty, administra vne a priemyselné budovy).
Daňové priznanie k nehnuteľnosam je podávané dvomi spôsobmi, a to ako úplné alebo čiastkové priznanie.
Úplné priznanie k dani z nehnuteľnos podáva občan v prípade,
ak mu vznikla daňová povinnosť k
dani z nehnuteľnos a za aľ ešte
žiadne daňové priznanie k dani z
nehnuteľnos nepodával, napríklad dôjde ku kúpe prvého bytu.
Priznanie podáva na obecnom
alebo mestskom úrade, v katastri
ktorého sa nehnuteľnosť nachádza.
Čiastkové priznanie k dani z nehnuteľnos podáva občan vtedy,
ak už v minulos podal priznanie
a stal sa vlastníkom ďalšej nehnuteľnos , došlo k zmene druhu
alebo výmery pozemku, zmenil
Ing. Ján Villim
asistent personálnej riaditeľky

Pandemické ošetrovné je nemocenská, peňažná dávka poskytovaná Sociálnou poisťovňou počas
trvania krízovej situácie (v období
od 12. marca 2020 do ukončenia trvania krízovej situácie). Jej účelom
je aspoň čiastočne ﬁnančne kompenzovať starostlivosť o blízkeho na
úkor zárobkovej činnos .
Rozdiel medzi „klasickým“ ošetrovným (tzv. OČR) a pandemickým
ošetrovným je v tom, že kým „klasické“ ošetrovné je poskytované iba
na 10 kalendárnych dní, (od 1. apríla 2021 na 14 kalendárnych dní),
pandemické ošetrovné je poskytované na vopred neobmedzenú
dobu – počas celej krízovej situácie.
Kto má nárok na pandemické
ošetrovné
1. zamestnanec,
2. povinne nemocensky poistená
samostatne zárobkovo činná osoba
(SZČO),
3. dobrovoľne nemocensky poistená osoba (DNPO),
4. fyzická osoba, ktorej vznikla potreba osobného a celodenného
ošetrovania alebo osobnej a celodennej starostlivos po zániku nemocenského poistenia v ochrannej
lehote.
Na pandemické ošetrovné máte

sa účel využi a stavby, bytu alebo nebytového priestoru, došlo k
predaju alebo darovaniu nehnuteľnos , k skončeniu správy alebo
nájmu majetku a k týmto zmenám
došlo v priebehu roku 2020.
Daňová povinnosť k dani z nehnuteľnos vzniká k 1. januáru 2021
tým daňovníkom, ktorí sa v priebehu roka 2020 stali vlastníkom,
správcom, dlhodobým nájomcom
zapísaným v katastri nehnuteľnosalebo užívateľom nehnuteľnos ,
ktorá je predmetom dane z nehnuteľnos (pozemok, byt a nebytový priestor, stavba).
Príklad: Peter, s trvalým pobytom
Predajná, kúpil v roku 2020 svoj
prvý byt v Podbrezovej, pričom zápis do katastra nehnuteľnos bol
vykonaný v novembri 2020. Keďže
k 1. januáru 2021 je v katastri
nehnuteľnos zapísaný ako
vlastník, vzniká mu daňová
povinnosť k dani z nehnuteľnos . Do 31. januára 2021 je
povinný podať daňové priznanie k dani z nehnuteľnos
na Obecný úrad Podbrezová.
Daňová povinnosť k dani z
nehnuteľnos vznikla v priebehu roka 2020 aj vtedy, ak
sa občan stal vlastníkom nehnuteľnos dedením alebo
vydražením. Ak občan nepodal
priznanie v priebehu roka 2020,
podá ho teraz a obec ho môže
sankcionovať za neskoré podanie
priznania.
Príklad: Karol, s trvalým pobytom Predajná, zdedil v roku 2020
byt v Brezne, pričom rozhodnu e
o dedičskom konaní sa stalo právoplatným v auguste 2020. Do 30
dní od nadobudnu a právoplatnos tohto rozhodnu a bol povinný podať daňové priznanie k dani
z nehnuteľnos na Mestský úrad
Brezno.
Daňovníkom dane z nehnuteľnos je aj nájomca nehnuteľnos, ale len v prípade, ak nájomný
vzťah trvá alebo má trvať dlhšie
ako päť rokov a nájomca je zapísaný v katastri nehnuteľnos , alebo
ak má nájomca v nájme pozemky
spravované Slovenským pozemkovým fondom.
Priznania sa vždy podávajú tým
obecným úradom, v katastri ktonárok, ak musíte vášmu dieťaťu
poskytovať osobné a celodenné
ošetrovanie/osobnú a celodennú
starostlivosť.
Starostlivosť o de mladšie ako
11 rokov (mladšie ako 18 rokov)
• V prípade starostlivos o dieťa
mladšie ako 11 rokov (dieťa mladšie ako 18 rokov, ak má dlhodobo
nepriaznivý zdravotný stav, o posúdenie dlhodobo nepriaznivého
stavu môžete požiadať aj priamo
v žiados o pandemické ošetrovné) máte na

rého sa zdaňované nehnuteľnos
nachádzajú.
Daňová povinnosť zaniká 31. decembra kalendárneho roka, v ktorom daňovníkovi zanikne vlastníctvo, správa, nájom alebo užívanie
nehnuteľnos , ktorá je predmetom dane z nehnuteľnos .
Ak nenastanú hore uvedené
zmeny, priznanie, ani čiastkové
priznanie, sa nemusí podať. Mesto
alebo obec vo svojom všeobecne
záväznom rozhodnu , vydanom
koncom predchádzajúceho roka a
spravidla prístupnom na internete, určí výšku jednotlivých sadzieb
daní na rôzne druhy nehnuteľnos . V priebehu prvého polroka
úrad podané priznanie skontroluje a následne zašle občanovi rozhodnu e, v ktorom určí výšku a

dobu splatnos dane. Niekedy je
daň splatná jednorazovo, niekedy
môže byť zaplatená v splátkach.
Tieto skutočnos sú presne uvedené v rozhodnu úradu.
Poplatok za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady
Rovnako zákon č. 582/2004 Z.z.
ustanovuje aj kritériá určenia sadzby poplatku za odpady a ich
minimálne a maximálne hodnoty.
Rozsah sadzby poplatku je určený za jeden liter, dm³ alebo jeden
kilogram komunálnych odpadov,
alebo drobných stavebných odpadov. Rovnako je určená minimálna
a maximálna sadzba poplatku za
osobu a kalendárny deň.
Obec si môže ustanoviť vo svojom všeobecne záväznom nariadení sadzbu poplatku v rozsahu
stanovenom zákonom. V prípade,
že týmto spôsobom sadzbu poplatku obec nestanoví, pla sa poplatok v najnižšej sadzbe, ktorá je
uvedená v zákone.
krízovej situácii:
• ošetrujúci lekár dieťaťa zis
náhle zhoršenie zdravotného stavu
akoukoľvek chorobou,
• dieťa nie je fyzicky alebo mentálne schopné sa oseba postarať.
Ako podať žiadosť
o pandemické ošetrovné
1. V prípade, ak ste počas krízovej
situácie o pandemické ošetrovné
ešte nežiadali, je potrebné zaslať
Sociálnej poisťovni Žiadosť o ošetrovné, ktorú nájdete na h ps://

Ak je v obci zavedený množstvový zber odpadu, obec môže
ustanoviť všeobecne záväzným
nariadením k 1. januáru 2020 rôzne sadzby poplatku za liter, dm³,
resp. kilogram odpadu, v rozsahu
dolnej a hornej výšky poplatku, v
závislos od objemu zbernej nádoby a frekvencie odvozov odpadu.
Podľa aktuálneho znenia zákona
je sadzba poplatku v rozpä :
• za jeden liter alebo dm³ najmenej 0,0033 eura a najviac 0,0531
eura;
• za jeden kilogram najmenej
0,0066 eura a najviac 0,1659
eura;
• za osobu a kalendárny deň
najmenej 0,0066 eura a najviac
0,1095 eura,
• najmenej 0,015 eura a najviac 0,078 eura za kilogram
drobných stavebných odpadov bez obsahu škodlivín, ak
bol v obci zavedený množstvový zber drobného stavebného odpadu.
Zásady platenia poplatku
• občan má v obci trvalý pobyt,
• občan má v obci trvalý alebo
prechodný pobyt a súčasne je
oprávnený užívať alebo užíva
nehnuteľnosť na iný účel ako podnikanie – pla poplatok iba z dôvodu trvalého alebo prechodného
pobytu;
• občan má v obci trvalý alebo
prechodný pobyt a súčasne je
podnikateľom a miestom jeho
podnikania je miesto jeho trvalého alebo prechodného pobytu
(za podmienky, že nemá v tomto
mieste zriadenú prevádzkareň,
teda nevykonáva tu podnikateľskú
činnosť) – pla poplatok iba z dôvodu trvalého alebo prechodného
pobytu. To nepla , ak je v obci zavedený množstvový zber.
Obec môže poplatníkovi za určité obdobie, ktoré trvá viac ako
90 dní v priebehu zdaňovacieho
obdobia a počas ktorého sa nezdržiava alebo sa nezdržiaval na
území obce, poplatok znížiť alebo odpus ť. Podmienky spolu s
potrebnými dokladmi na zníženie
alebo odpustenie poplatku každá
obec určí vo svojom všeobecne
podávali a bol vám priznaný nárok
na pandemické ošetrovné, novú
žiadosť nepodávate. Na to, aby
vám bolo ošetrovné za príslušný
mesiac aj vyplatené, slúži Čestné
vyhlásenie, ktoré podávate za každý
mesiac, kedy si chcete ošetrovné
uplatniť, a to vždy ku koncu daného
mesiaca.
Možnos podania čestného
vyhlásenia:
• Čestné vyhlásenie
bez ak vovaného elek-

Pandemické ošetrovné
pandemické ošetrovné
nárok, ak:
• dieťaťu bola nariadená karanténa/izolácia,
• jasle, materská škola alebo škola, ktorú dieťa navštevuje, bola
uzatvorená rozhodnu m príslušného orgánu,
• osoba, ktorá sa inak o dieťa
stará ochorela, bola jej nariadená
karanténa/izolácia alebo bola hospitalizovaná.
Ošetrovanie nedžerov
do 16- ch rokov
• V prípade ošetrovania dieťaťa
do 16- ch rokov máte na pandemické ošetrovné nárok len ak v
období počas uzatvorenia školy v

eformulare.socpoist.sk/sluzby/ziadost-o-pandemicke-ocr
Možnos podania žiados
o pandemické ošetrovné:
• Žiadosť o ošetrovné bez ak vovaného elektronického občianskeho preukazu – vyplnením formuláru na webovom sídle h ps://ocr.
vicepremier.sk/portal
• Žiadosť o ošetrovné s ak vovaným elektronickým občianskym
preukazom – vyplnením žiados
prostredníctvom portálu slovensko.sk
2. V prípade, ak už ste počas krízovej situácie (od 12. marca 2020)
žiadosť o pandemické ošetrovné

tronického občianskeho
preukazu – vyplnením formuláru
na webovom sídle h ps://ocr.vicepremier.sk/portal/vyhlasenie
• Čestné vyhlásenie s ak vovaným elektronickým občianskym
preukazom – vyplnením čestného
vyhlásenia prostredníctvom portálu slovensko.sk
Sociálna poisťovňa žiada o využívanie elektronických formulárov.
Urýchlite si tak vybavenie ošetrovného v Sociálnej poisťovni a jeho
skoršie vyplatenie.
3. Kto má nárok na pandemické
ošetrovné od 11. januára 2021
V súvislos s opatreniami pri
prevádzke materských škôl a zák-

záväznom nariadení. Podľa zákona môže obec poplatok znížiť alebo osoby úplne oslobodiť od poplatku aj za iných podmienok ako
nezdržiavanie sa na území obce
viac ako 90 dní. Rovnako však
musia byť uvedené vo všeobecne
záväznom nariadení. Ide najmä o
prípady, keď je fyzická osoba:
• v hmotnej núdzi;
• staršia ako 62 rokov;
• držiteľ preukazu fyzickej osoby s
ťažkým zdravotným pos hnu m;
• držiteľ preukazu fyzickej osoby
s ťažkým zdravotným pos hnu m
so sprievodcom;
• prevažne alebo úplne bezvládna
osoba.
Daň za psa
Ďalej zákon č. 582/2004 Z.z.
ustanovuje podmienky stanovenia dane za psa. Každá obec si
určuje sadzbu dane za psa samostatne vo všeobecne záväznom nariadení. Zdaňujeme psov (aj fenky
samozrejme), starších ako šesť
mesiacov.
Obec určuje sadzby daní podľa toho, kde je pes chovaný, čiže
môže byť rozdiel vo výške dane pri
psovi chovanom v byte alebo psovi chovanom v rodinnom dome.
Takto určená daň pla za každého
ďalšieho psa, chovaného na rovnakom mieste.
Ak už psa nemáme, je potrebné
túto skutočnosť nahlásiť obecnému úradu, aby nám nevyrubil daň
za psa na rok 2021.
Milí kolegovia, vždy v januári
nového roka sa začínajú naše daňové alebo poplatkové povinnos
voči štátu, obci, daňovému úradu,
poisťovniam, atď. Mnohé mestá
a obce, aj v dôsledku pandémie
Covid-19, zmenili sadzby daní,
prípadne oslobodili niektoré kategórie občanov od ich platenia
pre rok 2021. Preto si pozrite všeobecne záväzné nariadenia obcí, v
katastri ktorých máte trvalý pobyt
alebo v ktorých sa vaše nehnuteľnos nachádzajú, aby ste, po obdržaní rozhodnu a o povinnos
zapla ť daň, nezostali zaskočení.
Želám nám všetkým pevné nervy a trpezlivosť pri ich vybavovaní
a rovnako pevné zdravie po celý
rok 2021.
ladných škôl, od 11. do 25. januára
2021, Sociálna poisťovňa informuje
verejnosť, že nárok na pandemické
ošetrovné budú mať všetci rodičia,
ktorí splnia nasledovné podmienky:
• osobne a celodenne sa starajú
o dieťa do dovŕšenia 11. roku veku
(u dieťaťa, ktoré je zdravotne ťažko
pos hnuté do dovŕšenia 18. roku
veku), ktorého škôlka alebo škola
bude uzatvorená na základe rozhodnu a ministra alebo zriaďovateľa, ak dieťa nebude navštevovať
ani školský klub (v prípade návštevy školského klubu nie je splnená
podmienka osobnej a celodennej
starostlivos ),
• osobne a celodenne ošetrujú
dieťa do dovŕšenia 16. roku veku,
ktorého zdravotný stav na základe
potvrdenia ošetrujúceho lekára
takéto ošetrovanie nevyhnutne
vyžaduje,
• nedosahujú príjem z činnos
zamestnanca v období starostlivos o dieťa/ošetrovania dieťaťa
(nárok na pandemické ošetrovné
teda nemajú rodičia, ktorí vykonávajú prácu formou domáckej práce, čiže formou home oﬃce).
4. Zamestnanec je povinný o
prekážke v práci (uplatnenie ošetrovného) informovať v zmysle
smernice S-233 svojho priameho
nadriadeného (bezodkladne, najneskôr najbližší pracovný deň) telefonicky alebo e-mailom.
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Novoročná anketa s vedúcimi prevádzkarní a odborných útvarov
1. Ako hodnotíte uplynulý rok vo vašej prevádzkarni? 2. S akými očakávaniami vstupujete
do roku 2021? 3. Vaše želanie spolupracovníkom a čitateľom Podbrezovana.

M. Jančovič
noviny@zelpo.sk

Ing. Ivan LIŠČINSKÝ, vedúci valcovne
bezšvíkových rúr
1. - Rok 2020 vo valcovni bezšvíkových rúr môžeme hodno ť ako rok dvoch rôznych etáp. Prvé štyri mesiace 2020 sme objemový plán prekročili o 1
400 ton v nepretržitom pracovnom režime, v druhej etape roku 2020 sme zaznamenali nega vny
trend vo vývoji objemu zákaziek z dôvodu pandémie a celkovo nám do splnenia obchodného ročného plánu chýbalo 11,9 percenta. V roku 2020,
napriek kríze spôsobenej pandémiou, pozi vne
môžeme hodno ť v prvom polroku dve udalos :
- dňa 5. marca bol vyvalcovaný rekordný počet kusov lúp na teplej čas , a
to 1 467 kusov za zmenu, pod vedením majstra Pavla Kupca,
- dňa 1. júna 2020 sme zo skladov hotovej výroby valcovne bezšvíkových
rúr vyexpedovali a naložili rekordných 957 ton rúr za deň.
Aj napriek krízovému roku 2020 vedenie valcovne bezšvíkových rúr ďakuje všetkým zamestnancom výrobného úseku vo valcovni rúr, prevádzkovej údržbe valcovne bezšvíkových rúr, obchodnému úseku a ostatným
prevádzkarňam a odborom.
2. - Rok 2021, z pohľadu objemu zákaziek, začal vo valcovni bezšvíkových rúr dobre. Opera vny plán na január 2021 je naplnený a veríme,
že trend sa bude v ďalších mesiacoch roka 2021 zlepšovať. Do nového
roka vstupujeme s predsavza m úspešného plnenia všetkých úloh v oblas výroby, kvality a znižovania nákladov na výrobu aj v spolupráci so
ŽP VVC, s.r.o.
3. - K naplneniu plánovaných úloh a cieľov v roku 2021 želám všetkým
spolupracovníkom valcovne bezšvíkových rúr, aj zamestnancom celej
ﬁrmy a ich rodinám, predovšetkým pevné zdravie, vytrvalosť a pozi vnu energiu.
Ing. Peter KRAJAN, vedúci prevádzkarne
doprava
1. - Rok 2020 bol poznačený pandémiou ochorenia COVID-19, preto sme museli spoločne riešiť
situácie a opatrenia, ktoré bolo nevyhnutné prijať. Som rád, že všetci naši zamestnanci neľahkú situáciu, v ktorej sa nachádzame, chápu. Pre
mňa osobne to bol rok, ktorý ubehol veľmi rýchlo
popri plnení pracovných povinnos . Po pracovnej stránke som veľmi rád, že sa nám podarilo
vyriešiť zložité problémy pri zabezpečovaní prevádzky a za to všetko chcem svojím spolupracovníkom vrúcne poďakovať.
2. - Aký bude rok 2021 a ako sa budeme mať, záleží od nás všetkých.
Preto sa snažím v súkromnom aj v pracovnom živote udalos reálne
vnímať, predvídať problémy a pozerať sa pozi vne dopredu. Očakávam,
že ľudstvu sa podarí súčasnú pandémiu zvládnuť očkovaním a že sa v
závere roka situácia zlepší, aby sme mohli normálne žiť a pracovať.
3. - Želám všetkým hlavne veľa zdravia, rodinnú pohodu, blízkych ľudí a
kamarátov, na ktorých sa môžu vždy obrá ť s prosbou o pomoc. K tomu
trochu šťas a a ostatné už príde samo.

Ing. Mária DEMIANOVÁ, vedúca odboru personalistiky a miezd
1. - Na úvod mi dovoľte poďakovať sa zamestnancom všetkých prevádzkarní a odborných útvarov za spoluprácu počas uplynulého roka. Zároveň ďakujem všetkým kolegom a kolegyniam
odboru personalis ky a miezd za vykonanú prácu, súdržnosť a vzájomnú pomoc pri riešení
každodenných úloh. Uplynulý rok bol ovplyvnený pandémiou, tak v pracovnom, ako aj v osobnom živote každého jednotlivca. Prejavilo sa to, samozrejme, aj v práci nášho odboru. V máji
a v júni sme museli pristúpiť k skončeniu pracovného pomeru so zamestnancami v dôsledku
zníženia objemu zákaziek a následným obmedzeniam vo výrobe. Nadriadení vykonávali hodnotenia pracovného výkonu zamestnancov v skúšobnej dobe alebo prijatých na dobu určitú.
Ďalšou skupinou boli zamestnanci, ktorí mali možnosť odísť do starobného či predčasného
starobného dôchodku. V letných mesiacoch sa situácia stabilizovala a koncom roka sme znovu
začali realizovať výberové konania a následne prijímať nových zamestnancov. Situácia na trhu práce aktuálne nie
je dobrá. Vzhľadom na naše požiadavky na uchádzačov pretrváva nedostatok kvaliﬁkovanej pracovnej sily. Čo sa
týka mzdovej oblas , považujem za úspech, že naši zamestnanci prežili toto obdobie bez väčšieho obmedzenia ich
základnej istoty, ktorou je pravidelne vyplácaná mzda. Nie všetkým ľuďom to v uplynulom roku bolo dopriate. Aj my
sme sa museli stotožniť s novými pojmami, ako je „koronová PN-ka zamestnancov v karanténe či koronová OČR-ka“,
predovšetkým u rodičov de , ktoré nemohli chodiť do škôl, vrátane materských škôl.
2. - Pre mňa je prvoradé očakávanie ukončenia pandémie a návrat k spokojnému životu ľudí bez obmedzení, aby
sa obnovili sociálne kontakty a možnosť voľne sa stretávať s rodinou, známymi, priateľmi a kolegami. V pracovnej
oblas verím, že vzhľadom na naše požiadavky získame uchádzačov v potrebnom množstve a kvalite.
3. - Prajem všetkým čitateľom, zamestnancom železiarní a dcérskych spoločnos , bývalým zamestnancom na zaslúženom dôchodku, pevné zdravie, šťas e, úspechy v pracovnom i osobnom živote.
Ing. Ingrid NÁGELOVÁ, vedúca odboru
expedície a obchodnej administratívy
1. - Uplynulý rok nemôže asi nikto z nás hodno ť ako štandardný. Všetkých nás zasiahla
pandémia koronavírusu, ktorá vniesla do našich životov veľa nega vnych javov, pocitov
a obmedzení. Pandemické obmedzenia v jednotlivých štátoch ovplyvnili aj fungovanie
našich obchodných partnerov, čo sa prejavilo nižším množstvom objednávok a tým aj
nižšou expedíciou v druhom a treťom kvartáli. V poslednom kvartáli minulého roka sa
situácia postupne zlepšovala a aj v medziročnom porovnaní sme vyexpedovali približne
o štyri percentá tovaru viac.
2. - S očakávaniami som veľmi opatrná, ale prajem si, aby sme sa vrá li k normálnemu
životu čo najskôr. Aby sme sa nemuseli báť o svoje zdravie a mohli sa stretávať s rodinou
a priateľmi bez strachu, že ich môžeme ohroziť. Prajem si, aby sme mali dostatok objednávok a mohli pracovať
v pokojnej a tvorivej atmosfére, bez obmedzení a lockdownov.
3. - Prajem všetkým mojim kolegom aj čitateľom Podbrezovanu lepší rok 2021. Nech je rokom nových nádejí,
dobrých správ a príjemných prekvapení. K tomu prajem všetkým pevné zdravie, veľa pracovného elánu a životného op mizmu.
Ing. Alena KVAČKAJOVÁ, vedúca odboru daní a účtovníctva
1. - Rok, ktorý nedávno skončil, hodno m ako “pandemický rok“, čo v mojom ponímaní
znamená, že sme sa museli popasovať, asi ako všetci, so zmätočnými a nejasnými vyhláškami a nariadeniami štátnych orgánov. V našom odbore pracujú mladé matky, ktorých de
mali zavreté školy a škôlky, takže pandemická OČR celkovo sťažovala prácu. Snažili sme sa
využiť aj možnosť home-oﬃce, čo v danej situácii bolo veľkým prínosom pre plnenie termínových povinnos , ktoré ako ﬁrma musíme plniť voči štátu. Rok 2020 bol pracovne náročným, avšak dokázal nám, že sa vieme popasovať so situáciami, ktoré nevieme ovplyvniť
tak, aby pracovné povinnos boli bezpodmienečne splnené.
2. - S jediným želaním, aby vláda konečne stanovila jasné pravidlá vo všetkých oblas ach,
aby sme vedeli, čo nastane ak sa nejakým spôsobom zmení chorobnosť na Covid-19, či už k
horšiemu alebo k lepšiemu, aby štátne orgány nevydávali zmätočné a nejasné nariadenia a pokyny, ktoré potom
upravujú alebo rušia. Myslím, že to nie je nesplniteľné želanie, pretože okolité štáty to dokázali.
3. - Hlavne pevné zdravie a pevné nervy.

Predstavujeme vám

„Odporúčam každému, kto má záujem
o zmysluplnú prácu, aby sa tu zamestnal“
redakcia
noviny@zelpo.sk

Dňa 1. decembra 2020 bol do
funkcie vedúceho prevádzkarne oceliareň menovaný Ing. Igor
Kliment, ktorého sme požiadali o
rozhovor:
V železiarňach pôsobíte už od
ukončenia vysokej školy. Zaspomínate si na
svoje začiatky a čo vás
mo vovalo sa tu zamestnať?
- Po ukončení vysokoškolského štúdia na
Vysokej škole technickej v Košiciach, na
Hutníckej fakulte, som
nastúpil do vtedajších
Švermových železiarní, konkrétne do prevádzkarne oceliareň ako robotník.
Postupne som prešiel všetkými
strediskami oceliarne. Mal som
možnosť spoznať ľudí, ich pracovné a odborné skúsenos , zručnosa názory. Po rokoch prežitých v
Železiarňach Podbrezová musím
konštatovať, že boli, a stále sú,
silnou a stabilnou spoločnosťou,
s bohatou históriou výroby ocele a oceľových rúr. Firmou, ktorá

poskytuje svojim zamestnancom
rôzne beneﬁty a samozrejme aj
sociálne istoty.
Moje rozhodnu e pracovať v
podbrezovských železiarňach som
neoľutoval a odporúčam každému, kto má záujem o zmysluplnú
prácu, aby sa tu zamestnal.

tódy, postupy a takisto aj ﬁremná
kultúra boli na vysokom štandarde. Za možnosť odborne rásť na
pozíciách ako asistent výrobného
riaditeľa, vedúceho prevádzkarne
a asistenta generálneho riaditeľa
musím vedeniu Železiarne Podbrezová poďakovať.

V materskej spoločnos
ste pôsobili
šestnásť rokov. Ďalších jedenásť rokov
ste mali možnosť vyskúšať si aj prácu v
dcérskych spoločnosach. Ako s odstupom času hodno te
toto obdobie?
- V máji roku 2005
som naposledy pracoval ako vedúci zariadenia pre plynulé odlievanie
ocele. V rovnakom roku som mal
možnosť rozšíriť svoj obzor a vyskúšať svoje schopnos aj v dcérskych spoločnos ach v susednej
Českej republike, a to vo fabrikách
ŽĎAS a TS Plzeň, ktoré toho času
patrili do Železiarne Podbrezová
GROUP. Bola to zaujímavá a zároveň aj náročná práca, nakoľko som
prišiel z materskej ﬁrmy, kde me-

Dnes ste opäť v prevádzkarni, v
ktorej ste začínali. Aké výzvy na
vás čakajú v budúcnos ?
- Po rokoch pôsobenia v Českej
republike sa vraciam do prevádzkarne oceliareň. Prvoradá úloha
je zabezpečiť plnenie výrobných
úloh vysokej kvality našich výrobkov. Ďalej udržiavať a zdokonaľovať technický stav zariadení
s minimalizovaním prestojov a
dodržiavať a op malizovať technologickú disciplínu z dôvodov
znižovania nákladov.
Prezradíte nám niečo zo svojho
súkromia, aké sú vaše záľuby a čo
robíte vo voľnom čase?
- Narodil som sa v Brezne a od
detstva žijem v Podbrezovej. Mám
rád prírodu a moje záľuby sa rokmi okresali, ale v zime si rád nájdem čas na lyžovanie a v lete na
golf a záhradu.

O. Kleinová
noviny@zelpo.sk

Plynotesná komorová pec ako kľúčový prvok LVKP

Nová kapitola spolupráce medzi
ŽP VVC a FMMR TU v Košiciach

Dobrá vec sa (opäť) podarila!
dokončenie zo strany 1
korózna vrstva – oceľ a podpovrchovej vrstvy ocele. Z realizovaných experimentov vyplynú
cenné poznatky a odporúčania
pre výrobu žiarupevných ocelí a
ich prevádzku v koncových energetických zariadeniach, napr.
optimálna koncepcia legovania,
limitná koncentrácia agresívnych
zložiek spalín, vhodný model kinetiky oxidácie a pod.
Som presvedčený, že novovybu-

dované spoločné laboratórium
preukáže neoceniteľné služby
pri podpore výroby a zavádzaní
materiálových a technologických
inovácií v Železiarňach Podbrezová, a. s., pri ďalšom prehlbovaní spolupráce medzi školou a
praxou a pri výchove budúcich
špičkových odborníkov pre potreby Železiarní Podbrezová, a. s.
Dovoľte mi preto symbolicky na
začiatku nového roka 2021 optimisticky konštatovať: Dobrá vec
sa (opäť) podarila!
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S Ing. Miriam Pindiakovou, riaditeľkou Súkromnej spojenej školy Železiarne Podbrezová, na aktuálnu tému

Museli sme zabezpečiť dištančnú formu vyučovania aj v predmete
odborný výcvik, ktorý je vykonávaný v prevádzkarňach ŽP a.s.
redakcia
noviny@zelpo.sk

Rok 2020 bol náročný aj pre školstvo. Ako by ste zhrnuli toto obdobie?
- Nie je jednoduché pár slovami,
či vetami opísať, čo znamenal rok
2020 pre školy. Najvýs žnejšie by
ho charakterizovali slová
ako mimoriadne stresujúci, plný neustálych
zmien a nepredvídateľnos , ktorý nás prinú l
získať nové zručnos a
skúsenos . Bolo to pre
všetkých, nielen pre
školy, veľmi náročné
obdobie, na ktoré sme
museli pružne reagovať, či už vo vzťahu voči
žiakom, ich rodičom,
ale aj zamestnancom.
Na prerušenie vyučovania v marci
2020 (prvú vlnu pandémie) a prechod na dištančné vzdelávanie nebola pripravená žiadna škola.
Na takúto formu vzdelávania nebolo možné prejsť zo dňa na deň.
Našou výhodou, opro niektorým
školám, bolo, že sme už mali skúsenos s online priestorom, pretože
od roku 2017 používame elektronickú triednu knihu a elektronickú
žiacku knižku, kde majú okrem pedagogických zamestnancov prístup
žiaci a ich rodičia. No aj napriek
tomu sme potrebovali pár dní, počas ktorých sme museli zadeﬁnovať
jasné podmienky a pravidlá tejto
formy vzdelávania nielen pre žiakov, ale aj pre učiteľov a majstrov.

Niektorí žiaci to zo začiatku vnímali
ako „prázdniny“, ale časom zis li,
že si aj počas tohto mimoriadneho
obdobia musia plniť svoje školské
povinnos .
Prvá vlna zasiahla školský rok až
v jeho druhej polovici a mala dopad hlavne na prijímacie, maturitné a záverečné skúšky. Ostatné
ak vity v školskom roku
2019/2020 neboli až
do takej miery ovplyvnené, ako je to v aktuálnom školskom roku
2020/2021.
S tým, že po prázdninovom uvoľnení opatrení
príde druhá vlna pandémie, sme tak trochu počítali, a preto sme spoločne hľadali spôsoby,
ako sa so žiakmi čo najlepšie pripraviť, aby sme nezostali
zaskočení. No ani po skúsenos ach
s dištančným vzdelávaním z prvej
vlny pandémie to nebolo celkom
jednoduché, pretože sme sa rozhodli dištančné vzdelávanie realizovať prostredníctvom pla ormy
Oﬃce 365.
Čo bolo počas tohto obdobia najťažšie pre pedagogický zbor?
- Počas prvej vlny pandémie používali učitelia a majstri odbornej
výchovy pri online výučbe väčšinou
tzv. asynchrónnu výučbu. Žiakom
síce zasielali študijné materiály a
úlohy elektronicky, ale online hodiny sa neorganizovali až v takej miere, ako je to počas druhej vlny. Väčšina z nás potrebovala absolvovať

vzdelávanie zamerané na zlepšenie
dištančného vzdelávania a technických zručnos súvisiacich s prípravou online hodín. Nápomocné boli
pre nás webináre, ktoré realizovali
rôzne organizácie a ktoré veľmi
promptne reagovali na potreby učiteľov.
Oceňujem ak vitu niektorých kolegov, ktorí sa webinárov zúčastňovali pravidelne a následne odovzdávali nové poznatky svojim kolegom.
Už v prvej vlne pandémie vďaka
podpore ministerstva školstva, vedy
výskumu a športu SR, Štátneho pedagogického ústavu a Európskeho
sociálneho fondu vznikol portál
Učíme na diaľku, ktorý poskytuje
množstvo informácií nielen pre školy, ale aj pre žiakov a rodičov.
A naopak, pre žiakov?
- Pravdupovediac, niektorí žiaci
mali zo začiatku „veľký“ problém
so zaobstaraním si vhodného technického vybavenia a aj s ranným
vstávaním. Boli rôzne situácie, ktoré sme riešili individuálne. Pre pár
žiakov, ktorí nemali potrebné technické vybavenie alebo dostatočné
internetové pripojenie, sme pripravovali a aj naďalej pripravujeme
materiály v tlačenej podobe. Vypracované podklady si môžu vyzdvihnúť v škole a následne odovzdať u
triedneho učiteľa.
Myslím si však, že najťažšie pre
žiakov bolo to, že väčšina z nich nemala skúsenos so samoštúdiom.
Dištančné vzdelávanie neponúka až
toľko priestoru, kedy môžete počúvať výklad učiteľa a zároveň máte

v danom čase priestor na kladenie
otázok. Je časovo náročnejšie nielen pre žiakov, ale aj pre pedagógov.
Má však aj svoje výhody. Žiaci si pri
takejto forme vzdelávania môžu
zlepšovať čitateľskú, počítačovú
gramotnosť a prezentačné zručnos.
Ako podľa vašich skúsenos zvládajú žiaci vyučovanie online?
Všimli ste si na nich nejaké zmeny,
napríklad v ak vite, mo vácii alebo poc vos ?
- Zo začiatku sa z toho, že nebudú
musieť chodiť do školy, veľmi tešili,
ale po mesiaci to už tak nebolo. Nepočítali s tým, že vzdelávať sa dištančne nie je až také jednoduché. V
predchádzajúcom období sme mali
možnosť zis ť, že sú žiaci, ktorí sú
veľmi šikovní a snažia sa aj počas
dištančného vzdelávania pristupovať k svojim povinnos am vzorne a
zodpovedne. Sú ak vni, zapájajú sa
do mimoškolských ak vít a niektorí z nich sú nám veľmi nápomocní
aj pri náborovej činnos . Nájdu sa
však aj takí, ktorí sa pokúšajú učiteľov, či majstrov odbornej výchovy
„prekabá ť“, vyhovárajú sa, že zaspali, majú slabé internetové pripojenie, komunikačnú techniku (či už
nefunkčný mikrofón, webkameru,
atď.) a podvádzajú pri písomkách.
Sú to jednoducho žiaci, ale nie vždy
sa im to vypla .
Nariadenia vlády sa menia pomerne často. Máte nejaké informácie,
ako budete pokračovať najbližšie
týždne či mesiace?

- S ohľadom na epidemiologickú
situáciu súvisiacu s COVID-19 sa
rozhodnu a Pandemickej komisie
vlády SR, Ústredného krízového
štábu, vlády SR, Úradu verejného
zdravotníctva SR a ministra školstva
vedy, výskumu a športu SR často
menia.
Od 11. januára nastalo na základe
rozhodnu a ministra školstva číslo:
2021/9418:1-A1810 viacero zmien.
Museli sme zabezpečiť dištančnú
formu vyučovania aj v predmete
odborný výcvik, ktorý je vykonávaný v prevádzkarňach ŽP a.s.
Ďalšou zmenou je ukončenie štúdia na stredných školách. Zrušila
sa externá časť maturitnej skúšky
(testy) zo slovenského jazyka a literatúry, z cudzích jazykov a z matema ky. Písomná forma internej
čas maturitnej skúšky (sloh) sa
posunula na termín od 12. apríla,
čo nám, dúfam, neovplyvní termíny
prak ckej maturitnej skúšky, ktoré
máme naplánované už od začiatku
školského roka.
Rozhodnu m ministra školstva sa
na základných školách posunul termín testovania žiakov 9. ročníkov
na jún. Keďže výsledky testovania
sa zahŕňali aj do prijímacej skúšky
na stredné školy, ktoré sa konajú
v termíne 3. a 10. mája, budeme
musieť prepracovať kritéria prijímacích skúšok na oboch organizačných
zložkách. Čaká nás ešte náročné obdobie.
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Významné výročia v roku 2021
Z archívnych materiálov spracovala
O. Kleinová

V roku 2021 si pripomenieme
významné výročia spájajúce sa
s históriou podbrezovských železiarní.
140. výročie
Dňa 1. apríla 1881 sa začala prestavba železiarní pod vedením
Antona Kerpelyho, zakladateľa
moderného železiarskeho priemyslu, so zámerom rozšíriť výrobný sor ment. Po jej ukončení
v roku 1885 sa náhradný sor ment postupne stal nosným.
135. výročie
V roku 1886 bola osada Brezová
premenovaná na Zólyiom-Brezó
(Zvolenská Brezová) v novoutvorenej Zvolenskej župe. Zmenil sa
názov železiarní na Magyar királyi

pudlovacích pecí zastavená a
začalo sa s výstavbou novej haly
oceliarne so štyrmi siemens-marnskými pecami, s kapacitou po
20 ton (postupne v rokoch 1906,
dve v roku 1907 a 1908).
95. výročie
V roku 1926 bola začatá výstavba novej valcovne proﬁlov, ukončená bola v decembri roku 1931.
V tom istom roku bola výroba
tupozváraných rúr premiestnená
do závodu Piesok.
80. výročie
Dňa 1. januára 1941 sa železiarne spolu so svojimi výrobnými
závodmi stali súčasťou nemeckého koncernu Reischswerke Akengesellscha für Waﬀen Maschinenbau Hermann Gõring, so
sídlom v Berlíne a od 9. júla 1941
mali štatút akciovej spoločnos

odišiel Dr. Ing. Vladimír Langer,
dočasne bol poverený vedením
Ing. Miroslav Švejna a v závere
roka sa stal podnikovým riaditeľom Vladimír Šupka.
Dňa 1. januára došlo k delimitácii hutnícko-strojárskeho kombinátu, vytvoreného v Švermovych
železiarňach. Odčlenené boli tri
české podniky a zo slovenských
vznikli samostatné národné podniky.
V tomto roku sa začala výstavba
novej SM oceliarne, rozdelenej
do troch etáp. V prvej etape bola
postavená východná časť haly
oceliarne a dokončená 40 tonová
SM pec č.1 – začalo sa s výrobou
betonárskej výstuže ROXOR.
65. výročie
Od okamihu, keď bolo určené
miesto pre výstavbu nového závodu.
60. výročie
V máji roku 1961 bolo sprevádzkované dvojprúdové odlievanie
ocele, čo znamenalo historický
začiatok uplatňovania najprogresívnejších technológií odlievania
ocele v Československu. Súčasne bola odovzdaná aj kyslikáreň
CLAUDE TE 400. V tomto roku
sa stal podnikovým riaditeľom
Michal Hanko. Rok 1961 bol významným aj v oblas výchovy
učňovského dorastu. Dňa 24.
júna 1961 sa vo Švermovych železiarňach a prvýkrát na Slovensku
vôbec, uskutočnil slávnostný akt
prija a vlastných vyučencov do
radov železiarov.

Výroba tupozváraných rúr bola presťahovaná do závodu v Piesku.

Foto: Archív redakcie

vasgyár Zólyiom Brezó (Maďarské
kráľovské železiarne Zvolenská
Brezová).

s názvom Železiarne Podbrezová
účas nná spoločnosť Bra slava
(Eisenweke Podbrezová A.G.).

130. výročie
Dňa 29. augusta 1891 bol dokončený na plošine Pyramis
podbrezovský kostol, ktorého základný kameň bol postavený a vysvätený pri príležitos 50. výročia
zača a budovania železiarní.

75. výročie
Dňa 1. januára 1946 bol zmenený vlastnícky vzťah a železiarne
boli premenované na Stredoslovenské železiarne, národný podnik, Podbrezová, podliehajúce
pod Československé závody kovodelné a strojírenské, n.p., Praha.
Ich oblastné riaditeľstvo sa nachádzalo v Bra slave.

125. výročie
V roku 1896 bola sprevádzkovaná železničná trať na trase Podbrezová – Brezno – Tisovec.
115. výročie
V roku 1906 bola prevádzka

70. výročie
V roku 1951 história zaznamenáva personálne zmeny vo vedení železiarní. Po trinás ch rokoch

50. výročie
V roku 1971 zanikli hnedouhoľné agregáty a 16. septembra bol
zapálený prvý horák na žíhacej
peci so zemným plynom. Dňa 25.
augusta bola v ťahárni rúr vyrobená prvá rúra.
35. výročie
V roku 1986 bola 1. septembra
odovzdaná do užívania budova
Stredného odborného učilišťa
hutníckeho v Lopeji. Týmto aktom
bola zavŕšená prvá etapa výstavby areálu. Dňa 31. marca odišiel
do dôchodku podnikový riaditeľ
Ing. Anton Kolenička, ktorý viedol
fabriku 23 rokov. Dňa 14. apríla
1986 bol menovaný do tejto funkcie Ing. Anton Štulrajter.

Prvým riaditeľom SOU hutníckeho bol od roku 1985 Ing. Samuel Rosiar. Foto: archív redakcie

30. výročie
V roku 1991 bolo 1. apríla
Stredné odborné učilište hutnícke vyčlenené zo štátneho podniku Švermove železiarne pod Ministerstvo hospodárstva SR a bola
zriadená samostatná príspevková
organizácia Stredné odborné učilište hutnícke Podbrezová. Dňa 1.
augusta bola zriadená prevádzkareň hutnícka druhovýroba. Dňa
30. septembra železiarne získali
monogram API pre špeciﬁkácie
API 5L a API 5CT, pre odvetvie
na ového a olejárskeho priemyslu od API Dalas. V novembri tohto roku bola zriadená podniková
polícia. Deň 18. november bol
dátumom poslednej tavby v SM
peci č. 2.
25. výročie
V roku 1996 sa 23. februára
Železiarne Podbrezová stali členom ESTA – Asociácie európskych
výrobcov oceľových rúr. Dňa
31.marca bola sprevádzkovaná
digitálna telefónna ústredňa,
vo zvarovni rúr veľkých priemerov pribudol nový výrobok, rúry
s prírubami. Dňa 1. júla bolo k
Strednému odbornému učilišťu
hutníckemu pričlenené Stredné
odborné učilište strojárske Piesok. V decembri bol rozšírený výrobný program elektrooceliarne
o oceľové bloky kruhového prie-

meru 150 milimetrov.
20. výročie
V roku 2001 bolo zriadené Hutnícke múzeum Železiarní Podbrezová, ktoré bolo 22. januára
zaradené do siete slovenských
múzeí. Dňa 17. marca bol predseda Predstavenstva a generálny riaditeľ ŽP a.s. Ing. Vladimír
Soták ocenený „Krištáľovým
krídlom 2000“ v kategórii hospodárstvo. V tomto roku, 11.
mája, bolo oficiálne uvedené do
prevádzky korózne laboratórium
– prvé a dovtedy jediné svojho
druhu na Slovensku.
Dňa 5. júna bola uvedená do
prevádzky nová kogeneračná
jednotka (paroplynové zariadenie) výroby elektrickej energie a
pary, v tom čase patriaca k špičke v energetickom priemysle. V
júli sa ŽP stali víťazom verejnej
súťaže, vyhlásenej na odpredaj
akciovej spoločnosti ŽĎAS v Žďári nad Sázavou. Tento krok bol
základom novej stratégie železiarní, založenej na diverzifikácii
podnikateľskej činnosti. Dňa 15.
novembra vláda rozhodla o vrátení učilíšť podnikom. Dňa 27.
novembra bolo do užívania dané
v tom čase jedno z najmodernejších zariadení svojho druhu v
Európe – linka na adjustáž kotlových rúr vo valcovni bezšvíkových rúr.

REMINISCENCIA
O. Kleinová
noviny@zelpo.sk

Dňa 31. decembra sme si pripomenuli nedožitých deväťdesiat
rokov významnej osobnos slovenského umenia dvadsiateho

Zo súkromného archívu

storočia. Profesor Ján Kulich,
sochár, portré sta a medailér si
zvolil tradíciu ľudovej kultúry,
históriu, ale aj významné osobnos kultúrneho a spoločenského života svetového významu za
celoživotnú tému svojej tvorby.

Meno Jána Kulicha sa spája so
Železiarňami Podbrezová vo viacerých súvislos ach. V roku 2007
ho oslovilo vedenie našej spoločnos so žiadosťou o pamätnú
medailu k 70. výročiu organizovanej výučby. Pri tejto príležitos
konštatoval: „Som veľmi rád, že aj
ja môžem prispieť k významnému
výročiu jednej z mála úspešných
fabrík na Horehroní.“ Ešte počas
jeho života odkúpili Železiarne
Podbrezová časť výberu celoživotného diela a na hrade Ľupča
bola inštalovaná expozícia. Výber
tvorby predstavuje svojím obsahom hlavný okruh Kulichovho
tvorivého záujmu a vydáva svedectvo o jeho trvalom vzťahu ku

Pohľad do stálej expozície J. Kulicha objek vom A. Nociarovej

kultúrnemu dedičstvu národa.
Dňa 27. júna 2013 sa na hrade
Ľupča uskutočnilo oﬁciálne otvorenie expozície výtvarnej tvorby
národného umelca profesora Jána
Kulicha v barokových priestoroch
západného nádvoria. Výstava bola
sprístupnená k 1150. výročiu prí-

chodu sv. Cyrila a Metoda na územie Veľkej Moravy pod názvom:
„1150 rokov písma na Slovensku
– tvorcovia slovanského písma a
slovenskí spisovatelia v diele Jána
Kulicha.“ Expozícia diela Jána Kulicha zostane natrvalo súčasťou
hradu Ľupča.
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Nový rok, nové začiatky,
nové predsavzatia
Mgr. Katarína Michalcová
špecialista psychológ, Ppam



Jedálny lístok
18. – 24. 1. 2021
Pondelok
Polievky: fazuľová kyslá, pohronská, pečivo.
● Bravčový rezeň belehradský,
opekané zemiaky, uhorka ● Kuracie stehno s kuriatkovou omáčkou,
cestovina ● Baraní guláš, halušky ●
Študentský šalát, pečivo ● Vegetariánske nugetky, zelerová remuláda ● Makový závin s jablkami, kakao ● Bageta s pikantným mäsom
● Ovocný balíček.
Utorok
Polievky: slepačia, tekvicová, pečivo.
● Bravčové mäso Chilli con Carne,
ryža, šalát ● Hovädzia pečienka
sviečková, knedľa ● Zemiakovobryndzové pirohy so slaninou ●
Pikantný syrový šalát, pečivo ●
Ohnivé kuracie stehno orientálne,
zeleninová obloha ● Škoricové osie
hniezda, kakao ● Bageta Ape to ●
Mliečny balíček.
Streda
Polievky: terchovská, hlivová so zeleninou, pečivo.
● Bravčový perkelt, cestovina ●
Vyprážané kuracie stehno, zemiaková kaša, šalát ● Pizza diabolská
● Šalát macedónsky s tofu, pečivo
● Plnené hovädzie mäso, zeleninová obloha ● Buchty na pare s lekvárom, kakaová posýpka, kakao ●
Bageta Gurmán ● Ovocný balíček.
Štvrtok
Polievky: stupavská zabíjačková,
mrkvová s pórom, pečivo.
● Hovädzí guláš debrecínsky, knedľa ● Kuracie prsia prírodné, zeleninová ryža, šalát ● Vyprážaný syr s
modrou plesňou, zemiaky, brusnicová omáčka ● Bulharský šalát s
bravčovým mäsom, pečivo ● Cestoviny s brokolicou a smotanovou
omáčkou ● Zapekané palacinky
s tvarohom ● Bageta moravská ●
Mliečny balíček.
Piatok
Polievky: držková, bryndzová so
strúhaným cestom, pečivo.
● Hovädzia roštenka na slanine,
zemiaky, šalát ● Plnený bravčový
závitok, tarhoňa, cvikla ● Údené mäso, hrachová kaša, uhorka,
chlieb ● Hydinový šalát, pečivo ●
Losos na masle, dusená zelenina
● Zemiakové knedličky s nutelou,
maková posýpka ● Bageta s kuracím mäsom ● Ovocný balíček.
Sobota
Polievka: furmanská, pečivo.
● Hovädzie dusené, paradajková
omáčka, knedľa ● Morčacie prsia
na čínsky spôsob, ryža, šalát ● Bageta Gurmán.
Nedeľa
Polievka: prešporská, pečivo.
● Jarné kuracie stehno, zemiaky ●
Bravčový rezeň na hubách, slovenská ryža, uhorka ● Bageta syrová.

Nedávno sme sa prehupli do roku
2021. Oslávili sme Vianoce, zažili sme Silvester. Pravdepodobne
nevyzeral rovnako, ako po minulé roky. Jedna vec však mohla
zostať rovnaká. Sú to predsavzaa. Práve začiatok nového roka
je tým časom, kedy si viacerí z
vás chcú čo-to zmeniť vo svojom
živote. Obrazne povedané – začiatok nového roka je začiatkom
nového života. Ako to však býva,
pri niektorých predsavza ach vydržíte a naopak, niektoré vzdáte.
Niektoré sú užitočnejšie, niektoré menej. Čo na to hovorí psychológia? Ako to s nimi je?
Predsavza a – či už e novoročné alebo e, ktoré si dáte v bežné
dni – môžu byť pre vás prospešné, pretože vás môžu mo vovať
k želanej zmene. Ak máte potenciál pre takúto zmenu, môžu vám
predsavza a pomôcť pri jej dosahovaní. Pri tvorení predsavza je
potrebné vyhnúť sa preceňovaniu
schopnos , neklásť si nereálne a
nesplniteľné ciele, neskákať z extrému do extrému. Tieto chyby
často vedú k tomu, že to s predsavza ami vzdáte po krátkom
čase, pretože na vás kladú príliš
vysoké nároky.
Ako by malo vyzerať predsavzae? Je dobré stanoviť si cieľ, ktorý
chcete prostredníctvom predsavza a dosiahnuť. Zamyslite sa, čo
chcete zmeniť a to sa stane vaším
cieľom. Neformulujte ho v negavnom zmysle, t.j. čo nechcete.
Práve naopak, pomenujte to, čo
chcete zmeniť vo vašom živote.
Zmena má byť premyslená. Nie je
dobré robiť ju v návale nadšenia a
nádeje v „lepší zajtrajšok“. Váš cieľ
má byť špeciﬁcký, konkrétny. Nehovorte, že chcete schudnúť, ale
povedzte si koľko chcete schudnúť. Zároveň by mal byť merateľný. Vtedy viete, ako sa vám v ňom
darí napredovať a kedy ho dosiahnete. „Budem lepším človekom“
zmeňte na „raz za týždeň pomôžem svojej susede“. Ohraničte si
ho časovo, dajte si deadline, do
kedy ho chcete dosiahnuť. Dôležité je, aby vami stanovený cieľ
bol pre vás relevantný, aby bol
pre vás dôležitý. Zamyslite sa, aké
dôvody vás vedú k zmene. Chcete
to preto, lebo to robia iní ľudia vo

vašom okolí? Zmenu dosiahnete
najefek vnejšie práve vtedy, keď
vaša mo vácia bude vnútorná,
budete to robiť z vlastného presvedčenia, pretože prinesie beneﬁty do vášho života. Keď si budete
vedomí svojich mo vov pre zmenu, predsavza e sa vám bude ľahšie dodržiavať najmä počas tých
dní, kedy sa vám nebude chcieť
alebo ho budete chcieť vzdať. V
neposlednom rade by váš cieľ mal
byť reálny.
Nedávajte si predsavza a, ktoré
nie ste schopní splniť. Dôležité je
uvedomiť si, že nie je až tak náročné zmenu urobiť, ale následne si
ju dlhodobo udržať. Z toho dôvodu je vhodné urobiť si návyk. Ten
si postupne vytvoríte cez malé
kroky. Nemusíte do týždňa zabehnúť maratón. Stačí, keď začnete
pravidelným krátkym behom a
postupne si budete predlžovať
vzdialenosť, ktorú odbehnete.

Neklaďte si na seba prehnané nároky. Predsa, na splnenie predsavza a máte celý rok.
Ak niektoré dni zlyháte vo svojom predsavza , neznamená to
úplné zlyhanie. Je prirodzené, že
nie každý deň dosahujete e najlepšie výsledky. Dôležité je nakopnúť sa, pokračovať a byť trpezliví.
Uvedomte si a pripomínajte si, že
zmena nepríde okamžite. Za jednotlivé čiastkové úspechy, správne kroky, splnené malé ciele, sa
odmeňte. Pochváľte samých seba,
doprajte si za odmenu to, čo máte
radi.
Ak ste si nes hli dať predsavza e
na prelome rokov, nemusíte čakať
na začiatok ďalšieho roka. Predsavza a si môžete dať kedykoľvek,
keď budete vnímať, že potrebujete zmeniť váš život v určitej oblas. Stačí sa rozhodnúť, premyslieť
zmenu, začať s ňou, vytrvať a sledovať, ako sa vám v tom darí.

Dôchodkové fondy zvládli
boj s ťažkým rokom úspešne
Po náročnom a turbulentnom roku prichádzajú z DDS STABILITA pozi vne správy. Úspory svojich klientov
zhodno la spoločnosť kladne vo všetkých dôchodkových fondoch, ktoré spravuje. Klientom najväčšieho
príspevkového fondu vzrástli úspory o 2 percentá, v akciovom fonde o 2,2 percenta. Kráľovský beneﬁt si
ale pripíšu odvážnejší investori v najnovšom Indexovom fonde. Vznikol síce iba v polovici marca 2020, ale
do konca roka s hol úspory v ňom zhodno ť o takmer 30 percent, čo je absolútne najlepší výsledok na
celom trhu dôchodkových fondov.
Kompletnú informáciu o stave osobných účtov získajú klien z výpisov, ktoré budú dostupné pre každého
účastníka po prihlásení na webový PORTÁL, a to najneskôr 25. januára 2021. Odporúčame opätovne skontrolovať a overiť vaše prístupové heslo, aby ste sa následne k informáciám dostali včas a bez problémov. Klien ,
ktorí poskytli spoločnos aj e-mailovú adresu, dostanú svoje výpisy aj v elektronickej forme, a to najneskôr do
konca januára. V obidvoch uvedených prípadoch bude ich súčasťou aj Potvrdenie o zaplatených príspevkoch,
avšak iba v prípade, že účastníkovi vznikol nárok na uplatnenie daňovej úľavy.
Podrobnejšie informácií prinesieme v rozhovore v nasledujúcom
vydaní Podbrezovana.



Jedálny lístok
25. – 31. 1. 2021
Pondelok
Polievky: hovädzia s cestovinou,
karﬁolová, pečivo.
● Pečené kačacie stehno, červená
kapusta, knedľa ● Bravčové mäso
na rasci, ryža, cvikla ● Vyprážaná
treska plnená brokolicou a syrom,
zemiaky, čalamáda ● Študentský
šalát, pečivo ● Top šalát s kuracím
mäsom, pečivo ● Palacinky s nutelou ● Bageta Ape to ● Mliečny
balíček.
Utorok
Polievky: šošovicová kyslá, francúzska, pečivo.
● Pečené kuracie stehno, tarhoňa, kompót ● Husárska roláda,
zemiaky, šalát ● Bolonské špagety
● Horehronský syrový šalát, pečivo
● Bravčové mäso dusené s kelom
● Žemľovka s tvarohom ● Bageta
moravská ● Ovocný balíček.
Streda
Polievky: zeleninová, bulharská,
pečivo.
● Kuracie prsia na lesných hríboch,
ryža, šalát ● Hovädzí guláš maďarský, knedľa ● Važecká pochúťka,
zemiakové placky ● Grécky šalát,
pečivo ● Zapekaný bravčový rezeň so syrom, anglická zelenina ●
Šúľance s makom ● Bageta s pikantným mäsom ● Mliečny balíček.
Štvrtok
Polievky: kapustová s klobásou,
roľnícka, pečivo.
● Vyprážaný morčací rezeň ovčiarsky, zemiaková kaša, uhorka ●
Bravčové mäso na paprike, cestovina ● Kuracie stehno so zeleninou,
špenátové rezance ● Šalát fazuľový so salámou a chrenom, pečivo
● Hubové rizoto, uhorkový šalát ●
Pečené buchty so slivkovým lekvárom, kakao ● Bageta s kuracím
mäsom ● Ovocný balíček.
Piatok
Polievky: oravská fazuľová, kelová
so zemiakmi, pečivo.
● Hovädzie dusené, kôprová
omáčka, knedľa ● Bravčový rezeň
prírodný, ryža s mexickou zeleninou, šalát ● Štefanská sekaná pečienka, zemiakový prívarok, chlieb
● Ružový cestovinový šalát s tuniakom ● Kuracie rezančeky, zelená fazuľka s baby mrkvou ● Mufﬁny s čokoládou, kakao ● Bageta
Gurmán ● Mliečny balíček.
Sobota
Polievka: pohronská, pečivo.
● Bravčové stehno záhradnícke,
slovenská ryža, uhorka ● Vyprážaná ryba, zemiaky, šalát ● Bageta
moravská.
Nedeľa
Polievka: brokolicová dánska, pečivo.
● Kuracie prsia orientálne, ryža,
cvikla ● Bravčový guláš segedínsky, knedľa ● Bageta Ape to.
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Spomienky

Dňa 9. decembra sme sa navždy
rozlúčili s naším príbuzným, priateľom, kolkárom, susedom a známym
Pavlom PAULEČKOM z Podbrezovej.
Ďakujeme všetkým, ktorí ho odprevadili na poslednej ceste, za
prejavy sústrasti a kvetinové dary,
ktorými sa pokúšali zmierniť náš
hlboký žiaľ.
...
S hlbokým zármutkom a bolesťou v srdci oznamujeme všetkým
príbuzným, priateľom a známym,
že nás dňa 17. decembra vo veku
87 rokov navždy opus l náš drahý
manžel, otec, starý otec a príbuzný
Ing. Eduard JAKUBEC z Podbrezovej.
Prosíme, venujte mu tichú spomienku.
Smútiaca rodina
...
Dňa 23. decembra nás navždy
opustil náš milovaný manžel,
otec, starý a prastarý otec, brat,
švagor a príbuzný
Ján HANZEN z Podbrezovej.
Tí, čo ste ho poznali, venujte mu
tichú spomienku.
...
Dňa 24. decembra nás náhle opustil náš milovaný manžel, otec, syn,
príbuzný a kamarát
Dominik ŠULA z Brezna.
Ďakujeme vedeniu Železiarní Podbrezová, špeciálne Ing. Vladimírovi Sotákovi, za snahu o poskytnutie rýchlej pomoci.
Ďakujeme aj všetkým priateľom a
známym, ktorí sa pomocou a prejavmi sústrasti pokúšali zmierniť
náš hlboký žiaľ.
Manželka Zuzana s deťmi
...
S hlbokým zármutkom a bolesťou
v srdci oznamujeme všetkým príbuzným, priateľom a známym, že
nás 28. decembra vo veku 92 rokov navždy opustil náš drahý otec,
starý otec, prastarý otec, brat,
švagor a príbuzný
Štefan MEDVEĎ z Jasenia.
Smútiaca rodina

Dňa 10. decembra uplynulo šesť rokov odvtedy, ako nás navždy opus l
náš milovaný manžel, otec, starý
otec, brat a švagor
Milan KRAMLA z Podbrezovej.
S láskou a úctou spomíname
...
Dňa 13. decembra uplynulo sedem rokov odvtedy, ako nás navždy
opus l milovaný manžel
Vladislav SLIVKA z Hornej Lehoty.
S láskou a úctou spomína
manželka a ostatná rodina
...
Dňa 13. decembra uplynulo šesť rokov odvtedy, ako nás navždy opus l
náš milovaný manžel, otec a starý
otec
Jozef LICHVÁR z Podbrezovej.
Spomíname s láskou
...
Dňa 18. decembra sme si pripomenuli piate výročie odvtedy, ako nás
opus l drahý manžel, otec, starý
otec, brat a svatko
Pavol DUDA z Hornej Lehoty.
S láskou a úctou spomínajú
manželka, dcéra a zať s rodinami
...
Dňa 29. decembra uplynuli tri roky,
ako nás navždy opus l náš drahý
manžel, otec a starý otec
Jozef VESELOVSKÝ z Predajnej.
Spomínajú manželka, synovia
Peťo a Paľko s rodinou, vnúčatá
a ostatná rodina
...
Dňa 29. decembra sme si pripomenuli piate výročie, ako nás navždy
opus l
Miroslav ŠKODA z Brezna,
Mazorníkova,
dvanáste výročie, ako nás navždy
opus l
Vladimír ŠKODA z Brezna
a druhé výročie, ako nás navždy
opus la
Anna ŠKODOVÁ z Brezna.
S láskou a úctou spomína a za
chú spomienku ďakuje rodina
...
Dňa 2. januára sme si pripomenuli
sedemnásť rokov, ako nás navždy
opus l manžel, otec a starý otec
Rudolf ČELLÁR z Podbrezovej.
Kto ste ho poznali venujte mu chú
spomienku.
...
Dňa 6. januára sme si pripomenuli smutné siedme výročie, ako nás
opus l
Jozef ŠEBO z Valaskej.
Kto ste ho poznali, venujte mu chú
spomienku.
...
Dňa 23. januára uplynie sedem rokov ako nás navždy opus l manžel,
otec, starý a prastarý otec
Vít CHLÁDEK z Brezna.
S láskou a úctou spomína
manželka, dcéry, vnúčatá a pravnučky

Poďakovania
Dňa 17. novembra nás vo veku 89
rokov navždy opustil náš milovaný
manžel, otec, starý otec a prastarý otec
Martin KRNÁČ z Brezna.
Ďakujeme všetkým zúčastneným
za prejavy sústrasti a kvetinové dary, ktorými ste sa pokúšali
zmierniť náš hlboký žiaľ.
Smútiaca rodina
...
Po krátkej a ťažkej chorobe sme
sa dňa 1. decembra navždy rozlúčili s manželom, otcom, starým
otcom, bratom a príbuzným,
Jozefom BERAXOM z Predajnej.
Ďakujeme všetkým príbuzným,
priateľom, bývalým spolupracovníkom, známym a ostatným zúčastneným za prejavy sústrasti,
ktorými ste sa snažili zmierniť náš
hlboký žiaľ.
...

Autor:
PK

Vysoká pec

on po nemecky

presne, úplne
presne

jazdením
opotreboval

dôveruj

koniec modlitby

V decembri odišli
do predčasného starobného
dôchodku
Ivan ŠEBO
Jozef SCHWARZBACHER
Fran šek ŠUCHAŇ
do starobného dôchodku
Dušan MELOŠ
Soňa LOPUŠNÁ
Elena LUPTÁKOVÁ
Nadežda SMOLOVÁ
Jana KRIAKOVÁ
Mar n MIŠKOVSKÝ
V mene vedenia akciovej
spoločnos Železiarne
Podbrezová im ďakujeme
za odvedenú prácu a do
ďalších rokov života
želáme veľa slnečných dní.

V januári blahoželáme
Pracovné jubileá

daroval

pýtať sa (angl.)

T1

prvý muž
kuchynský
nástroj

T3

jed

EČV Trenčína

aký (bás.)

T4

južný plod

argón (chem.)

ruský súhlas

Oddelenie tech.
kontroly
nočný vták

predložka
pooliepaj

ženské meno
bod v džude

vlož náboj do
zbrane
sýrsky prezident

obrazáreň v
Madride

značka
kozmetiky
plošná miera
čistiaci
prostriedok
kolos, obrovský
tvor

časť atlasu
exotické ovocie

kropila rosou

predpona
(pohyb)

jagavosť,
blyšťanie
zvieracia papuľa

Investičný
kupón

mŕtva
ústna pomoc

nádvorie
základná
číslovka

model
Volkswagenu

EČV
Ružomberka

umenie po
latinsky
erbium (chem.)

ja po maďarsky
ukrajinský
prístav

T5
člen anglickej
snemovne
pánsky oblek

nedeštruktívny
test

metropola
Malopoľského
vojvodstva

slovenský raper

španielska hora
ochrana tovaru

šmyk, skĺznutie

rekreačné
stredisko pri
Handlovej

40 rokov
Alena KURČÍKOVÁ
Anna ŤAŽKÁ
Edita VETRÁKOVÁ

T2
prameň po
anglicky

Pomôcky:
SPRING, ÉN,
ALOR

akoby

35 rokov
Ing. Iveta FAŠKOVÁ
Elena KOŠÍKOVÁ
Ta ana MEDVEĎOVÁ
Elena SLOSIAROVÁ

Jozef KOVÁČIK
Pavol KOVÁČIK
Alojz RYBÁR
Peter ŠARÍK
Janka GRÍLLIOVÁ
Janka HUŇOVÁ
Kazimír KOKAVEC
Pavol ČUNDERLÍK
Ing. Iveta FAŠKOVÁ
Michal KOJNOK
Pavol KOKAVEC
Alena KUPCOVÁ
Stanislav MAKOVNÍK
Peter MESIARIK
Ján VILHAN

25 rokov
Peter DEKRÉT
Milan FELNER
Peter JÁNOŠÍK
Štefan KUBALIAK
Ing. Zdeno KUBÁR

české mesto

30 rokov
Regina BURSOVÁ
Štefan PAZÚR
Anna SOJAKOVÁ
Alena ŠTULRAJTEROVÁ
Ján VILHAN

Životné jubileá

20 rokov
Stanislava BITALOVÁ
Milan BUDAJ
Mgr. Eva KOVÁČIKOVÁ
Patrik KURTÍK
Zuzana LUCIAKOVÁ
Peter MAJCHÚT
Katarína MICANOVÁ
Ing. Aneta SALANCIOVÁ
Katarína STRMEŇOVÁ
Ing. Michal VRABEC

slovenský
básnika a
humorista
(Milan)

Igor KUBICA
Pavol KUNŠTÁR
Marcel KUPEC
Branislav MEDVEĎ
Ivan PROŠOVSKÝ
Michal ŠVARC
Ľubomíra TURŇOVÁ

grécky ostrov
riečny živočích

vydavateľstvo
abvolt

kartársky výraz
letecký oddiel

oznámil úradom

ovocná záhrada

otázka na
spôsob

papagáj
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„Prišiel som sem, aby som postúpil“
Ján Straka

Železiari odštartovali zimnú
prípravu na jarnú časť sezóny
2020/21 už pod vedením nového trénera. Stal sa ním 52-ročný
Mikuláš Radványi. Vo svojej trénerskej kariére viedol doposiaľ
mužstvá ako Dunajská Streda,
Spartak Myjava, Frýdek-Místek
či maďarský klub Mezökövesd.
Naposledy viedol Mikuláš Radványi FK Pohronie, kde v 27 zápasoch zaznamenal bilanciu 7
víťazstiev, 8 remíz a 12 prehier.
V sezóne 2012/13 doviedol DAC
Dunajská Streda k postupu do
najvyššej slovenskej súťaže a
podobný úspech by chcel zopakovať aj s Podbrezovou.
Pán tréner, vitajte v našom klube. Ako došlo k spolupráci medzi
vami a FK Železiarne Podbrezová?
- Po poslednom jesennom kole
mi zavolal generálny manažér
Miroslav Poliaček. Dohodli sme si
stretnutie, kde mi predstavil projekt Podbrezovej, čo sa tu robí a
chystá urobiť. Mňa tento projekt
zaujal, tak sme sa stretli ešte raz
a dohodli sme sa na detailoch.
Aké dôvody vás presvedčili kývnúť na ponuku z Podbrezovej?
- Ako som už povedal. Páči sa mi
tento projekt a zároveň aj zlože-

nie kádra. Podbrezová má vyvážené mužstvo. Sú tú dobrí skúsení hráči a veľmi nádejní mladí
hráči. Videl som pár zápasov,
výkony hráčov a aj to zavážilo pri
mojom rozhodnutí.
Vy
prichádzate,
môžeme povedať,
v strede rozbehnutej sezóny. Aké
búdu vaše prvé
kroky, respektíve
čo plánuje zaviesť
v najbližších dňoch
či týždňoch?
- Zimná príprava je veľmi krátka,
keďže už 13. februára hráme ligové stretnutie proti
Komárnu. Pri prvom stretnutí s
chalanmi som im povedal, že pre
mňa je najdôležitejšia disciplína
v kabíne aj na ihrisku. Zároveň
sa budem snažiť od začiatku, aby
mužstvo hralo organizovaný, aktívny futbal s pokorou.
Naposledy ste boli trénerom
fortunaligového Pohronia a
od vášho konca v tomto klube
ubehlo niečo viac ako dva mesiace. Keď už ste vedeli, že sa
stanete novým trénerom Podbrezovej, snažili ste sa počas
tohto obdobia získať nejaký prehľad o samotnom kádri, jednotlivých hráčoch či klube, pozreli
ste si možno zápasy mužstva z

jesennej časti? Alebo vás to čaká
v najbližších dňoch zimnej prípravy?
- Áno, počas tej prestávky som
videl tri-štyri zápasy Podbrezovej.
Videl som hráčov v akcii, spravil
som si o nich prehľad.
Vedel som, že Podbrezová je stabilizovaný
klub, takže určite som
nešiel do neznáma.
Odštartovala
zimná príprava. Môžete
nám už teraz povedať, ako bude prebiehať a možno aj priblížiť niečo viac o tom,
načo budete klásť dôraz počas prípravy a čo plánujete
vštepiť mužstvu?
- Ja som zástancom toho, aby
moji hráči a mužstvo boli výborne
fyzicky pripravení. Budeme robiť
všetko preto, aby v tomto smere
boli chalani pripravení na sto percent. Zároveň budeme pracovať
na taktickej stránke. Vyskúšame
si viaceré herné systémy a štýly a
budeme pracovať aj na štandardných situáciách. Určite je na čom
pracovať.
Máte už nejakú predstavu o samotnom kádri, možných posilách či odchodoch?
- Hovorili sme o možných pohyboch v kádri, no počkáme si
na úvodné zápasy prípravy a po

Nový tréner Mikuláš Radványi má jasný cieľ – postup do Fortuna ligy

nich sa rozhodneme. Určite však
netreba čakať nejaké výrazné pohyby v kádri.
Čo môžu fanúšikovia Podbrezovej čakať od mužstva pod vaším
vedením a na aký futbal sa môžeme tešiť?
- Všade kde som pôsobil, tak
moje mužstvo hralo poctivý futbal s pokorou. Určite sa budeme
snažiť hrať aktívny futbal s pre-

ssingom a snahou získať loptu čo
najbližšie k súperovej bráne. Budeme sa snažiť o častú streľbu a
verím, že budeme strieľať aj veľa
gólov.
Dávate si vy sám nejaké osobné
trénerské ciele, ktoré by ste rád
v našom klube dosiahli?
- Poviem to tak. Prišiel som sem,
aby som s Podbrezovou postúpil
do Fortuna ligy.

AKCIA !
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Tradičný slovenský výrobca nábytku
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