
         V apríli máme
zákazky s doteraz 

najnižšou metrovou 
hmotnosťou 

v histórii spoločnej 
ťahárne – 1,2 kg/m.
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čítajte na strane 3

Hodnotenie kvality 
výroby za rok 2020

Napriek problémovej situácii 
vo svete, v súvislos   s pandé-
miou COVID-19, môžeme kva-
litu výroby a dosiahnuté úrov-
ne jednotlivých ukazovateľov 
hodno  ť, z pohľadu vývoja 
roka 2020 vo výrobných pre-
vádzkárňach, ako uspokojivé.

čítajte na strane 4

Virtuálne zváranie? 
Prečo nie?

V mnohých profesiách sa ľudia 
pripravujú na svoju skutočnú 
profesiu aj pomocou virtuál-
neho tréningu. Pilo   lietadiel 
trénujú  prvé vzlety a pristá  a 
skôr, ako budú lietať v skutoč-
nom lietadle. Aj pilo   F1 si 
môžu na simulátore prejsť všet-
ky pretekárske trate, kde budú 
pretekať.

čítajte na strane 2

Miera pozitivity je 
0,66 percenta

Do 4. apríla 2021 bolo vyko-
naných celkovo 13 645 an  gé-
nových testov a z uvedeného 
počtu bolo deväťdesiat testova-
ných pozi  vnych. Miera pozi  -
vity predstavuje 0,66 percenta, 
čo je pre nás dobrá správa.

Víťazstvo v pohári, aj v lige

Dňa 24. marca cestovali naši 
futbalis   do Dubnice nad Vá-
hom s jasným cieľom – vyhrať 
zápas a postúpiť do osemfi ná-
le Slovna   Cup-u. Mladíci do-
stali šancu na oboch stranách 
a omladené zostavy priniesli 
do stretnu  a tú pravú dravosť. 
Už v 17. minúte sme vyhrávali 
o dva góly. Dominancia nášho 
mužstva bola citeľná.

SSŠ ŽP

Železiarne Podbrezová

čítajte na strane 8FK ŽP

Prvý štvrťrok 
v prevádzkarni oceliareň

Aj v prevádzkárni oceliareň bol 
začiatok roka poznačený vply-
vom celosvetovej pandémie 
COVID-19. Výrobu sme začali 
5. januára v trojzmennom päť-
dňovom pracovnom režime. 
Od začiatku roka dochádzalo k 
navýšeniu výroby pre valcovňu 
rúr a nárastu expedície kon-
 nuálne odlievaných blokov, 

hlavne pre zákazníkov z Ne-
mecka a Českej republiky.

čítajte na strane 3Železiarne Podbrezová

T. Kubej
noviny@zelpo.sk

Od začiatku roka sa nám darí napĺňať 
plány modernizácie prevádzkarne

Je za nami prvý kvartál aktuálneho 
roka. Ako hodno  te toto obdobie v 
prevádzkarni ťaháreň rúr?

- Prvý kvartál tohto roku nebol vo 
výrobe pre ťaháreň rúr veľmi priaz-
nivý. Napriek tomu, že 
sme pôvodný fi nančný 
plán distribučnej výroby 
prekročili o 1 018 ton a v 
oblúkarni podkročili len 
o 4 tony, prevádzkareň 
pracovala so stratou.

V čom vidíte pozi  va v 
prvom štvrťroku?

- Od začiatku roka sa 
nám darí napĺňať plány 
modernizácie prevádz-
karne. V priebehu feb-
ruára sme v spolupráci s kolegami z 
odboru technického a inves  čného 
rozvoja a externých fi riem sprevádz-
kovali prvú časť úpravárenskej linky 
na spracovanie rúr do 20 metrov 
(kontrolný rošt, olejovanie v elektro-
sta  ckom poli, automa  cké balenie 

rúr do šesťhranu). 
Od 20. marca do 6. apríla prebie-

hali stavebné prípravy pre montáž 
deliacej linky od fi rmy REIKA.

Priebežne pracujeme s kolegami zo 
ŽP Informa  ka, prevádzkarne cen-
trálna údržba a odboru bezpečnos   
a životného prostredia na viacerých 

projektoch týkajúcich 
sa zvyšovania pro-
duk  vity práce, ako 
je značenie rúr s auto-
ma  ckým systémom 
vyberania údajov z 
noriem a kúpnych 
zmlúv s prenosom 
priamo do značiace-
ho zariadenia, pričom 
bude ušetrená práca 
značkárov. Pracujeme 
 ež na projekte au-

toma  ckej evidencie a vyhodnoco-
vania výkonov na technologických 
zariadeniach, ktorá bude do budúc-
nos   slúžiť aj pre vyhodnocovanie 
úkolovej práce bez zásahu obsluhy.

Tre  m projektom je projekt auto-
nómne žeriavy, po ktorého úspešnej 
realizácii budú pracovať mostové že-

S Ing. Jozefom Michálikom, vedúcim prevádzkarne ťaháreň rúr

Rok 2020 bol poznačený covidom
Ing. Libor Trnik
vedúci odboru ekonomických informácií

Rok 2020 patril, nielen pre našu 
spoločnosť, medzi  e najťažšie. 
Plán výsledku hospodárenia spo-
ločnos   Železiarne 
Podbrezová a.s., bol  
pre rok 2020 pred 
zdanením stanovený 
na 1 milión eur straty. 
Prvých päť mesiacov  
roku 2020 sme sa v 
prevádzkovej činnos    
hospodárenia držali 
na „kladnej nule“, ale 
neskôr to boli už len 
straty. 

V dôsledku zníženia 
dopytu po našich vý-
robkoch došlo k poklesu výroby, k 
zmenám organizácie práce a k zníže-
niu predaja našich výrobkov. V dô-
sledku tejto situácie, aj napriek Co-
vid prvej pomoci od štátu, nakoniec 
skutočný výsledok hospodárenia v 
prevádzkovej činnos   za rok 2020 
bol stratový v hodnote -7 942  síc 
eur. Výsledok hospodárenia z fi nan-
čnej činnos  , predovšetkým vďaka 
dividendám od dcérskych spoloč-
nos   z výsledkov predchádzajúceho 
roka, bol zisk 3 499  síc eur.

Tržby za naše výrobky a služby 

sme v roku 2020 dosiahli len vo výš-
ke 196 miliónov eur, v porovnaní s 
predchádzajúcim rokom je to o 22 
percent menej. Náklady na výrobnú 
spotrebu boli  nižšie len o 16,5 per-
centa. Rúr na predaj sme vyrobili o 

20,5  síca ton menej, 
ako stanovil plán. 

Účtovná hodnota 
majetku spoločnos   
ŽP a.s., ku koncu roka 
2020 predstavuje hod-
notu 291 miliónov eur. 
Vďaka preinvestovaniu 
13,4 milióna eur, vzrás-
tol dlhodobý hmotný 
majetok medziročne o 
viac ako 5 miliónov eur. 
Pohľadávky z obchod-
ného styku poklesli o 

3,5 milióna eur, zásoby o 1,5 mi-
lióna eur. Majetok spoločnos   je 
krytý vlastnými zdrojmi na úrovni 
71 percent, úverová zadĺženosť, v 
porovnaní s predchádzajúcim ro-
kom, narástla o 5 percent, na 16,5 
percenta. 

Správnosť, pravdivosť a preuká-
zateľnosť zobrazenia fi nančnej si-
tuácie a výsledku hospodárenia 
spoločnos   Železiarne Podbrezová 
a.s. k 31. decembru 2020 overila a 
potvrdila audítorská spoločnosť De-
loi  e Audit  s.r.o. Bra  slava.

Editoriál
V pondelok, dvanásteho apríla, odštartuje dlho očakávaná plánovaná rekonštrukcia cesty I/66, ktorá je 

hlavnou spojnicou medzi Breznom a Banskou Bystricou. Všetky prípravy na túto akciu smerovali k cieľu mini-
malizovať dosah jej realizácie na účastníkov cestnej premávky. 

Vozovka bude priechodná v jednom jazdnom pruhu pre obidva smery a bude riadená kompetentnými 
osobami a svetelnou signalizáciou. Vzhľadom na skutočnosť, že rekonštrukcia výrazne ovplyvní dochádzku za-
mestnancov do práce, vedenie Železiarní Podbrezová umožnilo na základe povolenia zamestnancom využívať 
obchádzku rekonštruovaného úseku prejazdom areálom starého závodu. 

V Podbrezovane č. 6 ste mali možnosť oboznámiť sa prostredníctvom mapky s vyznačenou trasou prejazdu 
a pravidlami, ktoré počas nasledujúceho obdobia, až do ukončenia rekonštrukcie, budú platné. Trasa naprieč 
starým závodom je provizórnym riešením, preto je nevyhnutné zvýšiť pozornosť a správať sa veľmi zodpoved-
ne a hlavne predvídavo. Veľkú pozornosť si vyžadujú prejazdy cez železničné prieces  a.

O. Kleinová

riavy bez trvalej obsluhy.

Čo vás čaká v najbližšom období?
- V tomto období pripravujeme 

s kolegami z centrálnej údržby ge-
nerálne opravy schválené v po-
ložkovom pláne a  ež schválené 
inves  čné akcie. V priebehu apríla 
plánujeme montáž novej deliacej 
linky, na ktorej technológiou upi-
chovaním bude deliť rúry od prie-
meru 40 do 180 mi-
limetrov.

V súčasnos   pre-
biehajú upresňujúce 
technické rokovania 
s fi rmou PRESTAR a 
do konca septem-
bra prebehne mon-
táž druhej, tretej a 
štvrtej čas   úpra-
várenskej linky na 
spracovanie rúr do 
20 metrov (rozdru-
žovanie rúr, rovna-
nie, predbežné delenie, NDT, presné 
delenie, ojehľovanie s náväznosťou 
na už vyššie uvedenú prvú časť).

Vďaka dobrej práci obchodníkov 

je zvyšovaný objem zákaziek vo 
všetkých druhoch výrobkov. V apríli 
máme zákazky s doteraz najnižšou 
metrovou hmotnosťou v histórii 
spoločnej ťahárne – 1,2 kg/m. Pre 
porovnanie, pred krízou v roku 2008 
sme vyrábali rúry s metrovou hmot-
nosťou 1,7 kg/m. Bojujeme však s 
vysokou nemocnosťou, ktorá sa v 
marci pohybovala na úrovni 15 per-
cent a v oblúkarni až 43 percent. Z 

dôvodu potreby 
splnenia plánu 
výroby vypomá-
hajú na robotníc-
kych profesiách 
aj technicko-hos-
podárski zamest-
nanci z našej 
p re vá d z ká r n e 
a aj kolegovia z 
centrálnej údrž-
by. So zvýšeným 
úsilím musia sa-
mozrejme pra-

covať zamestnanci robotníckych 
kategórií, aby sme pokryli výkony 
chýbajúcich, za čo im určite patrí 
poďakovanie.

Sokolíci ako víťaz Antalya Cup-u

V drese slovenskej reprezentácie hráčov do 21 rokov sa na turnaji v Turecku predstavila aj 
pä  ca hráčov FK Železiarne Podbrezová. Zľava Roland Gerebenits, Vladimír Barbora, Ro-
land Galčík, Peter Kováčik a brankár Richard Ludha. Foto: SFZ

Železiarne Podbrezová

Slovenskí reprezentan   do 21 ro-
kov ukončili púť turnajom Antalya 
Cup 2021 celkovým triumfom. Po 
výhre nad Uzbekistanom U23 2:0 a 
remíze s rovesníkmi zo Severného 
Macedónska 2:2, zdolali na záver 
turnaja hráčov Ukrajiny do 21 ro-
kov 3:2.

V nominácii trénera slovenskej 
reprezentácie do 21 rokov, Jarosla-
va Kentoša, fi gurovalo 26 hráčov, 
medzi nimi aj päť našich futbalistov. 
Nominovaní boli brankár Richard 
Ludha, obrancovia Peter Kováčik a 
Vladimír Barbora, stredopoliar Ro-

land Galčík a útočník Roland Gere-
benits.

Každý z našich futbalistov odohral 
na turnaji minimálne jeden zápas. 
V záverečnom zápase s Ukrajinou 
Richard Ludha nastúpil v základnej 
zostave, od 34. minúty naskočil do 
zápasu Roland Galčík a v 60. minúte 
aj Peter Kováčik. Mladí železiari tak 
pomohli pri skvelom obrate, keď 
"sokolíci" prehrávali v 55. minúte 
so súperom už o dva góly. Slovenskí 
reprezentan   do 21 rokov však do-
kázali skóre otočiť na 3:2. V závere 
zápasu mali ešte hráči Ukrajiny tri 
šance, so všetkými si poradil náš 
brankár Ludha.

Róbert Rajt
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Povinnosti vodičov pri prejazde 
železničným priecestím

Rekonštrukcia cesty I/66 navýši 
počet prejazdov starým závodom. 
Keďže sa v trase nachádza niekoľko 
železničných prieces  , zamestnanci 
strediska železničná doprava budú 
v časoch sprejazdnenia trasy strážiť 
dve najfrekventovanejšie prieces  a 
– prieces  e pri hornej bráne (pod 
kostolom) – stráži člen posunovej 
čaty a prieces  e pri na  ovom a ole-
jovom hospodárstve – stráži určený 
zamestnanec.

Činnosť na ostatných železničných 
prieces  ach v podniku zostáva bez 
zmeny, podľa vlečkového prevádz-
kového poriadku. Pripomeňte si 
pravidlá zvýšenia bezpečnos   počas 
prechodu cez železničné prieces  e:
•  pred železničným prieces  m je 

vodič povinný počínať si mimo-
riadne opatrne, najmä sa presved-
čiť, či môže bezpečne prejsť cez 
železničné prieces  e,

•  vozidlá pred železničným prieces-
 m sa radia za sebou v poradí, v 

akom prichádzajú,
•  15 metrov pred a 15 metrov za 

železničným prieces  m je zákaz 
predbiehania a tak  ež zákaz za-
stavenia a stá  a vozidla. Pred že-
lezničným prieces  m, pri ktorom 
je umiestnená dopravná značka 
„Stoj, daj prednosť v jazde!“,  je 
vodič povinný zastaviť vozidlo na 
takom mieste, z ktorého má nále-
žitý rozhľad na trať,

•  ak zamestnanec dráhy dáva pokyn 
na jazdu cez železničné prieces  e 
vodorovným kývaním ruky s čer-
venou alebo so žltou zástavkou 
a za zníženej viditeľnos   bielym 
svetlom cez stred tela, vodič je po-
vinný ho poslúchnuť a prejsť cez 
prieces  e.

Vodič nesmie vchádzať na železnič-
né prieces  e, ak:
•  je už vidieť alebo počuť prichádza-

júci vlak alebo iné dráhové vozid-
lo, alebo ak je počuť najmä jeho 
húkanie alebo pískanie,

•  zamestnanec dráhy dáva zname-
nie na zastavenie vozidla krúžením 

Ing. Peter Krajan
vedúci prevádzkarne doprava 

červenou alebo žltou zástavkou a 
za zníženej viditeľnos   krúžením 
červeným svetlom,

•  situácia za železničným prieces-
 m nedovoľuje, aby ho bezpečne 

prešiel a pokračoval v jazde.

Návesťou 133, Stoj pre užívateľov 
pozemnej komunikácie, upozorňuje 
železničný zamestnanec užívateľov 
pozemnej komunikácie na zákaz 
vjazdu alebo vstupu na železničné 
prieces  e.

Zamestnanec strážiaci prieces  e 
dáva návesť 133, Stoj pre užívateľov 
pozemnej komunikácie, uprostred 
pozemnej komunikácie, tak, aby ju 
bolo dobre vidieť z obidvoch sme-
rov, a to do doby, pokiaľ železničné 
dráhové vozidlo vojde na prieces  e.

Návesť 133, Stoj pre užívateľov po-
zemnej komunikácie, môže zamest-
nanec doplniť volaním. Chodcov va-
ruje volaním: „Stojte, ide vlak!“

Povinnos   členov posunovej čaty 
pri posune cez prieces  e a zamest-
nanca, ktorý stráži prieces  e v prí-
pade, ak je stráženie prieces  a na-
riadené:
•  ak sa má posunovať cez prieces  e 

dlhší čas a ak ide o frekventované 

prieces  e, musí vedúci posunu, 
najviac po desia  ch minútach, 
uvoľniť prieces  e pre cestnú pre-
mávku,

•  posun na prieces   musí byť vždy 
prerušený a prieces  e uvoľnené 
čo najskôr, ak sa k prieces  u blíži 
alebo pred prieces  m stojí cestné 
vozidlo dávajúce svetelné alebo 
akus  cké výstražné znamenie, prí-
padne,  keď o to požiada užívateľ 
cestnej premávky, vezúci osobu na 
poskytnu  e zdravotníckej pomoci. 
Zamestnanec, ktorý spozoroval 
nutnosť uvoľnenia prieces  a ale-
bo bol o to požiadaný, vyrozumie 
ihneď vedúceho posunu, ktorý bez 
meškania zabezpečí prerušenie 
posunu, uvoľnenie prieces  a,

•  zamestnanec strážiaci prieces-
 e dáva návesť 133, Stoj pre uží-

vateľov pozemnej komunikácie, 
uprostred pozemnej komunikácie, 
tak, aby ju bolo dobre vidieť z obi-
dvoch smerov, a to do doby, pokiaľ 
železničné dráhové vozidlo vojde 
na prieces  e,

•  návesť 133, Stoj pre užívateľov 
pozemnej komunikácie, môže 
zamestnanec doplniť volaním. 
Chodcov varuje volaním: „Stojte, 
ide vlak!“

Organizačné normy

Smernica S-005/2021
revízia 2, zmena 0 Štatút stravovacej komisie

Smernica S-020/2020
revízia 0, zmena I Činnosť zváračskej školy

Smernica S-264/2020
revízia 3, zmena I

Príprava a vzdelávanie zamestnancov 
ŽP a.s.

Smernica S-434/2021
revízia 4, zmena 0

Činnosť prevádzkarne valcovňa bezšví-
kových rúr

Smernica S-475/2018
revízia 3, zmena I Tvorba zákazkových čísiel v ŽP a.s.

Smernica S-512/2019
revízia 3, zmena I Činnosť prevádzkarne energe  ka

Individuálne riadiace akty predsedu Predstavenstva ŽP a.s. 

Rozhodnu  e č. 04/2021 Prevencia pred šírením nového ochore-
nia COVID-19 – dcérske spoločnos  

Individuálne riadiace akty 
generálneho riaditeľa ŽP a.s.

Rozhodnu  e č. 10/2021
Vstup/výstup a vyvážanie materiálu zo 
ŽP a.s. počas rekonštrukcie cesty I/66 v 
Podbrezovej 

Príkaz č. 06/2021 Prevencia pred šírením nového ocho-
renia COVID-19

Príkaz č. 07/2021 Kontrola, údržba a prehliadka stavu 
elektrického zariadenia v ŽP a.s.

Opatrenie č. 02/2021
Systémy environmentálneho mana-
žérstva a riadenia bezpečnos   práce 
na rok 2021 v ŽP a.s.

Opatrenie č. 03/2021
Technicko-organizačné opatrenia pre 
zabezpečenie legisla  vnych povinnos   
zákona o energe  ckej efek  vnos   

Všetky organizačné normy, individuálne riadiace akty a informačné 
akty sú v elektronickej forme, v platnom úplnom znení, zverejnené a 
všetkým zamestnancom dostupné na Intranete, v čas   Dokumenty – 
úsek generálneho riaditeľa – prehľad vnútropodnikových noriem na 
adrese:

h  p://dbmis/informa  ka/VPN/Index.htm 

Právny odbor – referát organizácie
 a vnútornej legislatívy

INFORMUJE
Ing. Soňa Roštárová

Vnútorná legisla  va sa dotýka všetkých oblas   činnos   Železiarní 
Podbrezová a.s. a je záväzná pre zamestnancov, ktorí v zmysle jej usta-
novení vykonávajú jednotlivé činnos  . Preto je nevyhnutné, aby bola 
vždy platná a aktuálna.  

Zoznam platnej riadiacej dokumentácie je vydaný ako dokument  
D-05/2020 Vestník – Individuálne riadiace akty, informačné akty a 
organizačné normy a zároveň je zverejnený v elektronickej forme na 
nižšie uvedenej adrese.

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

Priechod starým závodom je čerstvo zrekonštruovaný a označený. Pri jeho prejazde zvýšte obozretnosť, po celej dĺžke sa nachádza tak-
mer 10 železničných prieces  . Foto: A. Nociarová

Železiarne Podbrezová a.s. spus  li 
testovanie na prítomnosť ochore-
nia COVID-19 22. januára 2021. Na 
tento účel bolo zriadené mobilné 
odberové miesto v Dome kultúry 
ŽP, kde umožnili svojim zamest-
nancom, zamestnancom dcérskych 
spoločnos  , ich rodinným prísluš-
níkom, aj žiakom našej školy, ab-
solvovať testovanie v pravidelných 

Miera pozitivity je 0,66 percenta

Ilustračné foto: A. Nociarová

Zdroj: Pp intervaloch, na základe pandemic-
kých opatrení. 

Do 4. apríla 2021 bolo vykonaných 
celkovo 13 645 an  génových testov 
a z uvedeného počtu bolo deväťde-
siat testovaných pozi  vnych. Miera 
pozi  vity predstavuje 0,66 percen-
ta, čo je pre nás dobrá správa. Ve-
ríme, že situáciu nebudú naši ľudia 
podceňovať a naďalej budú dodr-
žiavať pandemické opatrenia, ktoré 
nás chránia pred šírením ochorenia.

Krúženie červenou 
alebo žltou zástavkou pro   obom 

smerom pozemnej 
komunikácie

Denný znak Nočný znak

Opakované polkruhové 
pohyby ručným lampášom 

s červeným svetlom 
nad hlavou

Návesť 133, Stoj pre užívateľov pozemnej komunikácie
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na výstupe, kde sme evidovali 
25 kvalita  vnych reklamácií a 1 
mankovú reklamáciu. Z celkového 
počtu kvalita  vnych reklamácií 
bolo uznaných 14 reklamácií, za-
mietnutých bolo 8 a vo vybavova-
ní sú 3 reklamácie. 

Na celkovom počte kvalita  v-
nych reklamácií sa prevádzkarne 
podieľajú nasledovne: oceliareň 
8 percent, valcovňa bezšvíkových 
rúr 20 percent, ťaháreň rúr 64 
percent, stredisko delených rúr 4 
percentá a oblúkareň 4 percentá. 

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

Dosiahnuté výsledky z oblas   
kvality budeme v najbližších me-
siacoch predkladať pri obnove 
cer  fi kátov pre výrobky v auto-
mobilovom priemysle podľa nor-
my IATF 16949:2016, pre výrob-
ky podľa noriem spoločnos   API 
(American Petroleum ins  tute) a 
pre výrobky dodávané pre spoloč-
nosť AOC (Aramco Overseas Com-
pany). Sú to významné spoloč-
nos   v oblas   spracovania ropy a 
zemného plynu.

Hodnotenie kvality výroby za rok 2020
Ing. Iveta Dančová
špecialista systému manažérstva kvality

Napriek problémovej situácii vo 
svete, v súvislos   s pandémiou 
COVID-19, môžeme kvalitu výro-
by a dosiahnuté úrovne jednot-
livých ukazovateľov hodno  ť, 
z pohľadu vývoja roka 2020 vo 
výrobných prevádzkarňach, ako 
uspokojivé.

V súlade s koncepciou a stra-
tégiou kvality pre rok 2020 boli 
stanovené ciele kvality príkazom 
č. 06/2020 generálneho riaditeľa. 
Ciele boli splnené na 73,9 percen-
ta, t. j. z celkového počtu 23 úloh 
bolo splnených 17 a nesplnených, 
respek  ve, čiastočne splnených
6 úloh. 

V prevádzkarni oceliareň (Vo) 
nebol dodržaný limit pre množ-
stvo vystrihnutých chybných čas   
z oceľových kon  nuálne odlieva-
ných blokov vo valcovni bezšvíko-
vých rúr (Vvr) tak, aby priemer-
né množstvo bolo do 0,42 kg/t 
vsádzky. Dosiahnuté priemerné 
množstvo vystrihnutých klá  kov 
bolo 0,46 kg/t vsádzky, teda limit 
bol prekročený o 0,04 kg/t. Pre-
kročenie bolo spôsobené predzá-
sobením Vvr do skladu polotova-
rov počas strednej opravy (SO) vo 
Vvr a následným použi  m zásob 
zo skladu polotovarov počas SO 
v oceliarni. Z tohto dôvodu boli 
tavby zaradené na neplánované 
dĺžkové skupiny, pričom vznikal 
prestrih na mieru B-401. V dô-
sledku nariadení k pandémii boli 
SO vo Vvr a Vo preplánované, čo 
spôsobilo výrazné predzásobe-
nie. Zohľadnením objek  vnych 
faktorov nebolo prijaté mimo-
riadne opatrenie pre splnenie 
tohto cieľa.

Limit pre znižovanie množstva 
vlastných nepodarkov (výrezy na 
pracoviskách K1, K2 a sklade polo-
tovarov) bol dosiahnutý na úrovni 
0,37 kg/t distribučnej výroby, čiže 
bol podkročený o 0,05 kg/t vsádz-
ky distribučnej výroby.

Rozdelenie tavieb do akostných 
stupňov bolo zabezpečované v 
zmysle stanoveného plánu a do 
stupňa kvality „A“ bolo z celkové-
ho počtu zaradených 73,96 per-
centa.

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

čenie limitu bolo o 1,52 kg/t. Prí-
činou nedodržania bolo zvýšenie 
podielu distribučnej výroby kot-
lových rúr k celkovej distribučnej 
výrobe. Skutočné množstvo pred-
váhy bolo prekročené o 5,01 kg/t. 
Nedodržanie spôsobilo spracova-
nie väčšieho objemu rúr na LKR, 
t.j. zvýšený podiel skúšaných rúr 
LKR ulrazvukom a vírivými prúd-
mi. Ďalším dôvodom prekročenia 
predváhy bol samotný nábeh zá-
kaziek. Pri plánovaní nebolo mož-
né kumulovať zákazky, jednotlivé 
nápichové skupiny a rozmery boli 
valcované viackrát do mesiaca. 
Rozdrobenosť zákaziek mala vplyv 
na zvýšenie predváhy.

Zo skúšaných rúr vo Vvr na dvoch 
skúšobných linkách K13, K14 bolo 
vírivými prúdmi odskúšaných 2 
443 664 kusov rúr a z nich bolo 
1,94 percenta chybných. Na LKR 
bolo vírivými prúdmi odskúšaných 
693 563 kusov rúr a z nich bolo 
vyradených 2,35 percenta. Ultra-
zvukom bolo odskúšaných 19 826 
695 kg, z nich bolo vyradených 
4,80 percenta chybných rúr.

Z valcovaných rúr, ktoré boli 
skúšané v ťahárni rúr vírivými 
prúdmi, bolo odskúšaných 3 745 
940 kg, z toho skúške nevyhove-
lo 1,46 percenta, ultrazvukom s 
použi  m 3 percent etalónu bolo 
odskúšaných 4 190 kg, z toho 
skúške nevyhovelo 13,36 percen-
ta, ultrazvukom s použi  m 5 per-
cent etalónu bolo odskúšaných 
1 810 820 kg, z toho vyradených 
bolo 4,74 percenta, ultrazvukom s 
použi  m 10 percent etalónu bolo 
odskúšaných 190 280 kg, z toho 
vyradených bolo 4,85 percenta, 
ultrazvukom s použi  m 12,5 per-
centa etalónu bolo odskúšaných 
49 100 kg a z toho vyradených 
bolo 0 percent rúr.

V prevádzkarni ťaháreň rúr boli 
limity predváhy, materiálových 
nepodarkov  a technologických 
nepodarkov dosiahnuté.

Nedeštruk  vnym skúšaním víri-
vými prúdmi bolo odskúšaných 26 
094 590 kg rúr, z toho skúške ne-
vyhovelo 1,22 percenta, ultrazvu-
kom s poži  m 5 percent etalónu 
bolo odskúšaných 4 747 950 kg, z 
toho nevyhovelo 7,69 percenta, 
ultrazvukom s použi  m 10 per-
cent etalónu bolo odskúšaných 
2 300 180 kg, z toho nevyhovelo 
5,65 percenta, ultrazvukom s po-

uži  m 12,5 percenta etalónu bolo 
odskúšaných 2  610 kg, z toho ne-
vyhovelo 8,42 percenta a na za-
riadení Circograph bolo odskúša-
ných 14 793 530 kg, z toho skúške 
nevyhovelo 7,13 percenta rúr.

V stredisku oblúkareň boli limity 
predváhy, materiálových nepo-
darkov  a technologických nepo-
darkov dosiahnuté.

Referát pre vystavovanie ates-
tov vystavil pre naše výrobné 
prevádzkarne 57 609 hutných 
osvedčení. Ďalej boli vykonáva-
né inšpekcie k predĺženiu výrob-
kových cer  fi kátov a prebierky 
našich výrobkov. V mechanickej 
skúšobni bolo priebežne vyhod-
notených 263 387 ťahových, tech-
nologických, ako aj skúšok vrubo-
vej húževnatos  .

V metalografi ckom laboratóriu 
bolo spracovaných a následne 
vyhodnotených 4 713 kusov vzo-
riek na svetelnom a elektrónovom 
mikroskope. Na základe požiada-
viek prevádzkarne oceliareň bolo 
odobratých a vyhodnotených 1 
832 Baumannových otlačkov a 24 
makroleptov. Úlohy, týkajúce sa 
kvality produkcie, boli riešené v 

spolupráci so zamestnancami vý-
robných prevádzkarní. Výsledky 
rozborov sú zhrnuté v 707 meta-
lografi ckých správach. V creepo-
vom laboratóriu bolo odskúša-
ných 11 vzoriek, pričom 3 vzorky 
v skúške pokračujú aj v prvom 
polroku 2021.

Referátom metrológie bolo ska-
librovaných 11 955 kusov mera-
diel týkajúcich sa merania dĺžok, 
tlaku, teploty, meracích obvodov, 
laboratórnych a technologických 
váh, prístrojov pre meranie elek-
trických a spektrometrických veli-
čín. Okrem toho bolo vykonaných 
668 pravidelných kontrol. 

Oddelenie chémie podľa požia-
daviek organizačných útvarov vy-
konalo 48 657 chemických a spek-
trometrických analýz. V oblas   
chemických analýz odpadových 
vôd má naše laboratórium pre 
analýzu vôd a olejov deklarovanú 
spôsobilosť vykonávať akredito-
vané činnos   nestranne a dôve-
ryhodne, plnením požiadaviek 
medzinárodnej normy pre akredi-
táciu STN EN ISO/IEC 17025.

Počas roka sme riešili 51 rekla-
mácií na vstupe a 26 reklamácií 

Ing. Ján Šteller v mechanickej skúšobni, chaipy kladivo RKP 450, vykonávanie skúšok rázom v ohybe.                Foto: A. Nociarová

Aj v prevádzkárni oceliareň bol 
začiatok roka poznačený vplyvom 
celosvetovej pandémie COVID-19. 
Výrobu sme začali 5. januára v 
trojzmennom päť-
dňovom pracov-
nom režime. 

Od začiatku roka 
dochádzalo k na-
výšeniu výroby 
pre valcovňu rúr a 
nárastu expedície 
kon  nuálne odlie-
vaných blokov, hlav-
ne pre zákazníkov z 
Nemecka a Českej 
republiky. Ide o for-
máty kruh 150, 180 
a 210 milimetrov. 

Na základe uvedených skutoč-
nos   sme vyrobili o tri dni viac nad 
mesačný januárový plán. Od febru-
ára sme upravili pracovný režim na 
šesťdňový trojzmenný, v ktorom 
sme zotrvali do 16. marca. Ná-

sledne sme, od uvedeného dátu-
mu, začali vyrábať v nepretržitom 
štvorzmennom režime.

Nábeh výroby bol komplikovaný 
práceneschopnosťou zamestnan-
cov a karanténnymi opatreniami. 
Napriek tomu sa podarilo prekro-

čiť plán v mesiacoch 
prvého kvartálu o 3 815 
ton vyrobených kon-
 nuálne odlievaných 

blokov. 
Celkový počet vyro-

bených tavieb za kvartál 
bol 1 498, pri dosiahnu-
tej kvalite požadova-
ného vyrábaného sor-
 mentu. Materiálové 

nepodarky predpísané 
pre dosiahnu  e sledo-
vaného cieľa kvality boli 

podkročené o 0,2 kg/t distribučnej 
výroby valcovne rúr.

Za uvedené výsledky je potreb-
né poďakovať zamestnancom oce-
liarne a zapriať im pevné zdravie a 
pracovnú pohodu do ďalšieho ob-
dobia roku 2021.

Prvý štvrťrok v
prevádzkarni oceliareň

Ing. Igor Kliment
vedúci prevádzkarne oceliareň

Ilustračné foto: A. Nociarová
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Dňa 16. marca sa vo Zváračskej 
škole ŽP a.s. uskutočnili skúšky 
odbornej spôsobilos   šies  ch žia-
kov druhej skupiny štvrtého roč-
níka študijného odboru mechanik 
strojov a zariadení zo Súkromnej 
spojenej školy Železiarne Podbre-
zová, v základnom kurze zvárania. 

Žiaci tým úspešne absolvovali 
základný kurz zvárania plameňom 
v rámci učebných osnov predmetu 
odborný výcvik, podľa smernice 
Výskumného ústavu zváračského 
Bra  slava, v zmysle STN 05 0705. 
Odborná príprava v kurze bola vy-
konaná podľa osnovy a pozostáva-
la z teore  ckej prípravy a prak  c-
kého výcviku. Cieľom teore  ckej 
prípravy bolo pripraviť účastníka 
kurzu na skúšku z profesionálnych 
znalos   a legisla  vy pri zváraní. 
Prak  cká príprava pozostávala z 
výcviku zvárania tupých a kútových 
zvarov na plechoch a rúrach v rôz-
nych polohách. Prak  cký výcvik 
viedol inštruktor zváračskej školy 
s platným cer  fi kátom inštruktora 
zvárania. Cieľom prak  ckého vý-
cviku bolo naučiť účastníka kurzu 
bezpečne obsluhovať a manipulo-

Skúšky žiakov 
v základnom kurze zvárania

vať so zváracím zariadením, nasta-
vovať parametre zvárania, použí-
vať prípravky a zhotovovať zvarové 
spoje v súlade s požiadavkami na 
kvalitu. 

Skúška odbornej spôsobilos   
pozostávala z teore  ckej a prak-
 ckej čas   a slúžila na overenie 

vedomos   a zručnos   účastníkov 
kurzu, za prítomnos   skúšobné-
ho orgánu. Teore  cká skúška bola 
skúškou znalos  , týkajúcich sa 
technológie zvárania a legisla  vy 
pri zváraní. Prak  cká skúška bola 
vykonaná na skúšobných vzorkách 
(plechoch a rúrach) známej kvality. 
Účastníci kurzu si pod vedením in-
štruktora zvárania pripravili, pred 
prak  ckou skúškou, skúšobné 
vzorky, ktoré zostehovali a označili 
evidenčným číslom skúšky zvárača 
a polohou zvaru. Následne vyhoto-
vili zváraním plameňom tupý zvar 
na plechu v polohe PA a PF, kútový 
zvar v polohe PB a PF s technikou 
zvárania dopredu a tupý zvar na 
rúre v polohe PC a PH s technikou 
zvárania dozadu.  Všetky skúšobné 
vzorky boli vyhodnotené vizuálnou 
kontrolou  podľa normy STN EN 
ISO 5817, stupeň kvality C, okrem 
neprievarov. Maximálna povolená 

dĺžka neprievaru je desať milimet-
rov a hĺbka desať percent hrúbky 
základného materiálu, maximálne 
jeden milimeter.  Ak by niektorá zo 
skúšobných vzoriek pri hodnotení 
nevyhovela, bola by celá prak  cká 
skúška nevyhovujúca. Ak kandidát 
nevyhovie pri teore  ckej alebo 
prak  ckej skúške, môže ju opako-
vať. Podmienky a rozsah opako-
vacej skúšky určí skúšobný orgán, 
so zreteľom na hodnotenie pred-
chádzajúcich skúšok. Opakovaciu 
skúšku vykoná z tej čas   skúšky, 
ktorá bola nevyhovujúca. Účastník 
kurzu môže skúšku dvakrát opako-
vať, maximálne do troch mesiacov. 
Pred každou opakovacou prak  c-
kou skúškou však musí absolvovať 
primeraný zácvik v dĺžke trvania 
najmenej tri dni.

Úspešne vykonaná skúška opráv-
ňuje absolventov kurzu zvárať 
plameňom a rezať kyslíkom zaria-
denia z nelegovaných a nízkolego-
vaných ocelí nevyžadujúcich pre-
dohrev, ktoré nevyžadujú skúšku 
zvárača podľa STN EN ISO 9606-1. 
Dokladom o kvalifi kácii zvárača je 
zváračský preukaz alebo iden  fi -
kačná karta. Po preskúmaní zasla-
ných dokumentov Výskumný ústav 
zváračský Bra  slava potvrdí a zae-
viduje základné skúšky zváračov a 
vydá iden  fi kačné karty odborníka 
vo zváraní. Na základe protokolov 
zo skúšok zaznamená do osobné-
ho konta zvárača získanú kvalifi -
káciu. Skúška pla   dva roky odo 
dňa vykonania vyhovujúcej skúšky. 
Platnosť skúšky možno predĺžiť na 
každé ďalšie dva roky periodickým 
preskúšaním podľa STN 05 0600, 
STN 05 0601, STN 05 0610, STN 05 
0630 (netýka sa zváračov plastov a 
spájkovačov). 

Po ukončení strednej školy a ná-
stupu do zamestnania v ŽP a.s., sa 
tak môžu absolven    školy okam-
žite zapojiť do údržbárskych čin-
nos   a využiť klasifi káciu aj ako 
zvárači. Okrem toho si ľahšie roz-
šíria oprávnenia na ďalšie metódy 
zvárania lebo už majú skúsenos   
so zváraním. 

Dávid Štubniak pri zváraní skúšobnej vzorky

Vďaka spolupráci s podnikmi z 
praxe a vynikajúcim podmienkam 
pre výskum vychovávame úspeš-
ných absolventov, ktorí nájdu 
uplatnenie na trhu práce v rôz-
nych odvetviach priemyslu.

Máš záujem študovať v 
odbore hutníctvo? 

Ponúkame   päť špecializačných 
modulov. Okrem toho, že získaš 
prírodovedný základ technolo-
gických procesov a ich aplikácií 
v oblas   moderných technológií 
výroby kovových a nekovových 
materiálov, z oblas   3D kreslenia, 
počítačových simulácií a modelo-
vania, budeš vedieť implemento-
vať zásadné prvky cirkulárnej eko-
nomiky.

Zaujímajú ťa bezuhlíkové zdroje 

energie a ich efek  vne priemysel-
né či civilné využi  e? Môžeš záro-
veň získať vedomos   a schopnos   
high-tech simulačných nástrojov.

O tom, že budeš ovládať teore  c-
ké znalos   z oblas   výroby železa a 
ocele vrátane súvisiacich procesov 
niet pochýb. 

Čo získaš navyše?
• základy 3D návrhov a práce s 

nim pri modelovaní a simulácii 
procesov,

• základy z oblas   manažmentu 
a ekonomiky v podniku na úrovni 
BBA,

• kvalifi káciu pre činnos   súvi-
siace s energe  ckými systémami, 
obnoviteľných zdrojoch energií a 
poznatky z výmeny tepla a hmoty 
tepelných procesov,

• vedomos   z technológií výro-
by anorganických materiálov pre 

vodíkové technológie, priemysel 
vysokých teplôt, environmentálne 
ak  vne materiály, chemický a far-
maceu  cký priemysel a pod.,

• technológie a postupy kom-
plexného spracovania surovín.

TECHNOLÓGIOU SA VŠAK PROCES 
VÝROBY NEKONČI, ČO ĎALEJ?

• dokážeš analyzovať stav život-
ného prostredia, implementovať 
legisla  vu v odpadovom hospo-
dárstve a navrhovať recyklačné a 
sanačné technológie získaš znalos-
  z oblas   technologických proce-

sov, pri ktorých vznikajú odpady, 
nadobudneš poznatky a zručnos   
pri nakladaní s odpadmi, navyše 
budeš ovládať informácie o spôso-
be odberu a spracovaní a analýzy 
vzoriek rôzneho charakteru,

• bude ťa zaujímať aj svet od-
liatkov – umeleckých alebo prie-
myselných? Po ukončení štúdia 
budeš schopný navrhnúť postup 
výroby odliatkov (automobilových 
súčiastok) od ich dizajnu, návrhu 
materiálu a technológie ich výroby 
a spôsobov ich odlievania.

Môžeš sa uplatniť ako:
• odborník v oblas   modelova-

nia, technológie, riadenia a kon-

troly kvality,
• ekológ alebo environmentálny 

inžinier,
• analy  k v chemických, farma-

ceu  ckých a klinických laborató-
riách v pozícii kvalifi kovaného pra-
covníka schopného samostatne 
zabezpečovať laboratórne analýzy 
na úseku monitoringu a posudzo-
vaní kvality životného prostredia,

• odborník pre otázky palív, spa-
ľovania, výroby tepla a elektriny v 
oblas   priemyselnej energe  ky a v 
oblas   plynárenstva,

• technológ vo výrobe a apliká-
cii keramických materiálov, skla, 
stavebných hmôt, ale aj v ďalších 
chemicko-technologických pre-
vádzkach,

• plánovač výroby, technik pre-
vádzkových a špecializovaných 
skúšobných laboratórií.

Záleží to len od teba! Naši ab-
solven   pôsobia vo vedúcich 
manažérskych pozíciách, vedia 
samostatne podnikať, uplatniť 
sa v zlievarňach, automobilkách, 
metalurgických prevádzkach aj v 
konštrukčných kanceláriách, spo-
ločnos  ach zaoberajúcich sa zbe-
rom, spracovaním a analýzou tech-
nologických dát, v autorizačných a 
no  fi kačných spoločnos  ach, vo 

FMMR TUKE – štúdium, ktoré má budúcnosť

výskumných a vývojových oddele-
niach rôznych fi riem na Slovensku 
a v zahraničí. Zároveň si môžeš 
zvoliť pokračovanie v inžinierskom 
a následne v doktorandskom štú-
diu.

BEZ PRIJÍMACÍCH SKÚŠOK
• termín podania prihlášky: 31. 

apríla,
• termín zasadnu  a prijímacej 

komisie je 4. septembra,
• poplatok: 20 eur elektronická 

prihláška, v nevyhnutných prípa-
doch: 30 eur papierová prihláška.

 
Prečo u nás študovať?

• orientácia na prax a požiadavky 
zamestnávateľov,

• možnosť študovať svoju oblasť 
minimálne semester na zahranič-
nej univerzite,

• bez prijímacích testov.

INFORMÁCIE:
• tel.: +421 55 602 2421, +421 55 

602 2429, 
• e-mail: studijne.fmmr@tuke.sk,
• web: h  p://fmmr.tuke.sk/

,,Virtuálny zvárací trenažér“ 
bol  kúpený pre našich žiakov 
aj vďaka realizácii projektu 
IROP ITMS 2014+ kód projektu - 
302021K083.

V mnohých profesiách sa ľu-
dia pripravujú na svoju skutočnú 
profesiu aj pomocou virtuálneho 
tréningu. Pilo   lietadiel trénujú  
prvé vzlety a pristá  a skôr, ako 
budú lietať v skutočnom lietadle. 
Aj pilo   F1 si môžu na simuláto-
re prejsť všetky pretekárske tra-
te, kde budú pretekať a takto by 
sme mohli poukázať na nespočet-
ne veľa profesií či už v lekárstve, 
strojárstve alebo v ktoromkoľvek 
odvetví hospodárstva, kde sa vir-
tuálny tréning požaduje. Čím je 
zariadenie väčšie, drahšie a ne-
bezpečnejšie, tým má väčší zmy-
sel naučiť sa a pochopiť zmysel 
funkčnos   zariadenia a jeho ovlá-
danie vo virtuálnom prostredí. 
Pla   to aj pre zváraciu techniku.

Naši žiaci v strojárskych a hut-
níckych odboroch sa s technológi-
ou zvárania a prak  ckým vyučova-
ním stretávajú v treťom a štvrtom 
ročníku. Po úspešnom absolvo-
vaní zváračského kurzu získavajú, 
zváračský preukaz. 

Pri virtuálnom zváraní sa žia-
ci môžu dozvedieť o zváracích 
systémoch a metódach zvárania 
oveľa skôr a absolvovať základné 
školenie bez akýchkoľvek bezpeč-
nostných rizík. Následne si potom 
 eto zručnos   môžu reálne zdo-

konaliť. 
Ďalšou výhodou je, že nie je po-

trebné používať drahý spotrebný 
materiál, ako je kov, drôt alebo 
plyn. Zrelý systém didak  ckého 
učenia obsahujúci tréningové a 
simulačné sekvencie navyše zais-
ťuje vysokú úroveň mo  vácie a 
umožňuje rýchly pokrok. Výsled-
ky zvárania sú zaznamenávané a 
používateľ ich môže analyzovať a 

vyhodno  ť buď priamo na termi-
náli, alebo neskôr na PC. Učitelia 
a majstri odbornej výchovy môžu 
nakonfi gurovať virtuálne prostre-
die tak, aby zodpovedali úrovni a 
náročnos   príslušnej cieľovej sku-
pine žiakov.

Virtuálne zváranie pozostáva z 
PC terminálu s obrazovkou a pra-
covným stolom, na ktorú si žiak 
položí plastový obrobok. Zvárací 
horák, ktorý je vernou kópiou sku-
točného horáka, sa potom použije 
na nakreslenie virtuálneho zvaro-
vého švu. Ten sa v reálnom čase 
zobrazuje na obrazovke trenažéra. 
3D okuliare poskytujú zváračovi 
realis  cký pohľad na jeho prácu. 
Virtuálny trenažér je prínosom 
pri učení sa ako zaobchádzať s 
horákom. Ukazuje cestu, smer, 
akým sa má horák uberať, ozna-
čuje jeho správnu rýchlosť, uhol 
a vzdialenosť medzi horákom a 
obrobkom. Žiakovi – zváračovi  
pritom poskytuje priamu vizuál-
nu spätnú väzbu, keď sa začne 
vzďaľovať od niektorej z nasta-
vených hodnôt zariadenia. Tento 
spôsob nácviku zvyšuje prak  ckú 
zručnosť, ktorú nadobudnú žiaci a 
budú ju môcť uplatniť pri skutoč-
nom zváraní. Na trenažéri sa dajú 
nastaviť rôzne metódy, ako aj po-
lohy zvárania. 

Veríme, že táto nová učebná 
pomôcka bude prínosom pre na-
šich žiakov pri nácvikoch prak  c-
kých zruč-
nos  , ktoré  
n á s l e d n e 
uplatnia vo 
svojej profe-
sii už v reál-
nom živote.

Mgr. Jozef Zákalický

Virtuálne zváranie? Prečo nie?

Ing. Peter Mlynarčík + foto

FMMR TUKE
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- V prvom rade odhodlanie, po-
tom chuť obuť si tenisky a vyraziť 
von. 

Behu sa začína venovať stále viac 
ľudí. Čo je podľa vás na ňom „prí-
ťažlivé“? 

- Kto raz skúsi, ten pochopí. Zhr-
nula by som to jedným slovom – 
eufória. Najlepší pocit je určite po 
odbehnu  . Väčšinou sa  e „najk-
rajšie behy“ rodia, keď sa vám 
najviac nechce. No a potom tu je, 
samozrejme, 
aj zdravotný 
benefi t – beh 
buduje nap-
ríklad imunitu 
a poznám z 
okolia aj skú-
senos  , keď 
beh „pomohol 
vyliečiť“ aj rôz-
ne začínajú-
ce choroby. V 
neposlednom rade formuje telo, 
ale určite pomáha aj v bežnom 

živote. Učí nás 
vytrvalos  , lep-
šiemu zvládaniu 
neúspechov aj 
pokore. Mňa 
osobne beh na-
učil, že môžete 
pokračovať ešte 
dlho potom, ako 
si myslíte, že už 
ďalej nemôžete. 
Je to aj o pre-
konávaní seba 
samého. 

Behávate aj sú-
ťažne? 

- Áno, veľa 
rokov to bol 
pre mňa len u 
nás na dedine 
tradičný Silves-
trovský beh, 
ale pred tromi 
rokmi mi moja 
dobrá kamarát-
ka, dlhoročná 
bežkyňa, pora-
dila, že najlep-
ším tréningom 

sú preteky. A mala pravdu. 
Posledné dva roky sme s rodinou 

cestovali za pretekmi do rôznych 
miest na Slovensku. Najviac ma 
teší, že manžel a de   sa k môjmu 
koníčku pridali  ež a keby nebola 
korona, každý by štartoval vo svo-
jej kategórii. 

Máte aj svoj bežecký sen, naprík-
lad polmaratón/maratón? 

- Pred pár rokmi som sa bála sní-
vať o polmaratóne, nieto ešte o 

maratóne. V roku 
2018 som zarisko-
vala a prihlásila sa 
na Jarabský polma-
ratón, a ten navždy 
zostane pre mňa 
nezabudnuteľný. 

Odvtedy som za-
čala veriť, že keď 
sa chce, tak sa dá 
všetko. Mojím cie-
ľom bol minulý rok 

maratón v Košiciach, ktorý som 
nakoniec pre opatrenia z dôvodu 
pandémie COVID-19 nemohla ab-
solvovať. Tento cieľ som si presu-
nula na aktuálny rok. No a potom 
je to už len cieľ môcť behať čo naj-
dlhšie.

A čo váš bežecký idol?
- Nikdy som nad tým nepremýš-

ľala, ale asi najviac na mňa zapô-
sobila pani Mária Marcibálová, 
ktorá s nami v roku 2018 štartova-
la v Behu na Čertovicu, v tom čase 
mala myslím 84 rokov. Je to krásne 
môcť sa venovať tomuto koníčku 
aj v takomto pokročilom veku. 

Kde radi behávate? 
- Myslím, že beh som si zamilo-

vala až vtedy, keď som začala be-
hať „kopce“, teda behy v prírode. 
Máme neskutočne krásnu prírodu 
a ja si to takto všetko vychutná-
vam a pritom zrelaxujem.

Tak  ež mám rada  mové behy, 
ako štafetový beh Od Ta  er k 
Dunaju, ktorý som už niekoľko-
krát mohla s  mom absolvovať, 
aj vďaka fi nančnej podpore Že-
leziarní Podbrezová. Pri takýchto 
behoch, samozrejme, ide aj o čo 

       Väčšinou sa

tie „najkrajšie behy“ 

rodia, keď sa vám 

najviac nechce.

Cesta z práce v lete 2020 Kordícky extrém 2020 v cieli s rodinou a kamarátkami

Odhodlanie, chuť obuť si tenis-
ky a vyraziť von. Tak málo stačí k 
tomu, aby sa beh stal aj vaším ko-
níčkom. Pred niekoľkými rokmi sa 
mu ak  vne začala venovať aj Ing. 
Mar  na Jarganová z odboru záso-
bovania, ktorá nám v rozhovore 
prezradila, čo je na behu najkraj-
šie a aké má bežecké sny. 

Kedy ste začali s behom a čo vám 
na ňom učarovalo? 

- K športu, ako takému, som mala 
blízko odmalička. V školských ča-
soch som hrávala basketbal a tam 
bola nutná kondičná príprava. Ak-
 vne behať som začala hlavne v 

pracovnom období, keďže mám 
sedavé zamestnanie, rodinu a po-
trebovala som vyvetrať hlavu.

Čo všetko potrebuje začiatočník, 
aby sa mohol vydať na svoj prvý 
beh?

najlepší výsledok, avšak  mový 
duch, vzájomná podpora a po-
vzbudzovanie na tra   je nezabud-
nuteľný zážitok. 

Na čo netreba zabúdať, keď sa 
rozhodneme s behom začať?

- Ja som len taký amatér, tu v ŽP 
máme lepších, profesionálnejších 
bežcov, ktorí by mohli poradiť. 

Ale za seba môžem povedať, že 
všetko má svoj čas. Netreba to 
„prepáliť“ hneď na začiatku, to 
môže bežca odradiť. Radšej po-
malšie, prípadne striedať na za-
čiatku beh s chôdzou a postupne 

Beh je aj o prekonávaní seba samého
redakcia
noviny@zelpo.sk

pridávať. A určite je najlepšie be-
hať minimálne vo dvojici či skupin-
ke, ako my v našej par  i. Aj preto 
sme sa familiárne nazvali „Veselé 
bežkyne“ :-). 

Niektorí vravia, že ideálne je be-
hať ráno, aby sme nakopli svoj 
organizmus, iní odporúčajú večer. 
Aké sú vaše skúsenos  ?

- Osobne mám veľmi rada ranné 
behy. Nakoľko mám bežecké par-
ťáčky  ež zo ŽP a.s., zvykneme ok-
rem zimy behávať aj ráno do prá-
ce. Je to úžasný pocit, zlepší nám 
to náladu na celý deň.

Jarabský polmaratón 2018.                Foto: Súkromný archív M. Jarganovej

Ema Kapustová na tra  

Ema Kapustová je žiačkou tre  e-
ho ročníka Súkromnej spojenej 
školy ŽP, ktorá reprezentuje nie-
len našu školu, ale aj Športový 
klub Železiarne Podbrezová v 
biatlone. Koncom februára za-
znamenala dosiaľ najväčší úspech 
vo svojej doterajšej kariére, keď 
získala bronz vo vytrvalostných 

pretekoch na mládežníckych 
majstrovstvách sveta v biatlone. 
O tomto úspechu sme vás už in-
formovali, v aktuálnom čísle vám 
predstavujeme našu úspešnú 
biatlonistku trochu bližšie.

Koncom februára si v rakúskom 
Ober  lliachu získala senzačnú 
medailu vo vytrvalostných prete-
koch, ktorá mala bronzový lesk. 
Očakávala si, že sa   na šampi-

onáte bude dariť najviac práve v 
tejto disciplíne?

- Nemám svoju obľúbenú dis-
ciplínu, keďže každá je niečím 
výnimočná a iná. V tom je podľa 
mňa krása biatlonu. Na každé pre-
teky dávam rovnaký dôraz a vždy 
sa plne koncentrujem. Zároveň si 
užívam možnosť reprezentovať 
Slovensko na medzinárodných sú-
ťažiach. Prvýkrát som strelila štyri 
nuly, čo ma veľmi potešilo. Koneč-
ne som predviedla to najlepšie, 
čo viem. Mrzí ma, že som si na 
 eto preteky vybrala nesprávnu 

štruktúru lyží, čo ma v konečnom 
dôsledku trochu brzdilo na tra  . 
Samozrejme, v konečnom dôsled-
ku som mala z bronzovej medaily 
obrovskú radosť.

Ako vyzerali tvoje ďalšie štarty 
a ako ich hodno  š s odstupom 
času? 

- V rýchlostných pretekoch som 
si dobrý výsledok pokazila na strel-
nici, čo ma trochu mrzí. Ale mož-
no práve to bolo nakopnu  m do 
s  hacích pretekov, kde sa mi išlo 
výborne bežecky aj strelecky. Cel-
kovo som z týchto pretekov mala 
ešte lepšie pocity ako z mojich 
bronzových.

A celkové zhodnotenie tohtoroč-
ných mládežníckych MS z tvojho 
pohľadu?

- S týmto šampionátom som 
nadmieru spokojná. Okrem in-
dividuálnych štartov som bola aj 
členkou štafety junioriek a som 
veľmi rada, že som mala možnosť 
pomôcť dievčatám k deviatemu 
miestu.

Vráťme sa teraz na začiatok. Pre-
čo si sa rozhodla práve pre biat-
lon, čo ťa k tomu viedlo a ako vy-
zerali tvoje začiatky? 

- S biatlonom som začala u nás 
doma, v Revúcej. Mamka prišla s 
návrhom, či sa nechcem ísť pozrieť 
na tréning biatlonistov. Išla som a 
tréner ma poslal behať s babami, 
ktoré boli odo mňa o dva roky 
staršie. S  hala som za nimi, aj keď 
dovtedy som beh nejako veľmi ne-
trénovala. Robila som rôzne špor-
ty, hlavne tenis, ktorý som hrávala 
približne desať rokov. Po dvoch 
týždňoch tréningu som šla na prvé 
biatlonové preteky. Vtedy tréner 
zis  l, že som mladšia o dva roky 
od ostatných báb. Zasmiali sme 
sa a jemu sa nechcelo veriť, že s  -
ham za ostatnými úplne v pohode. 
Dokonca som ich niekedy aj pred-

behla. Každým dňom ma biatlon 
bavil viac, preto som sa pri ňom 
rozhodla ostať. Musím poďakovať 
svojim bývalým trénerom z revúc-
keho klubu. Aj vďaka nim som te-
raz tam, kde som.

„Môj najväčší biatlonový sen je víťazstvo na zimnej olympiáde“
Predstavujeme vám Emu Kapustovú, bronzovú medailistku z mládežníckych majstrovstiev sveta v biatlone

T. Kubej
noviny@zelpo.sk

pokračovanie na strane 8

Naša biatlonistka počas streľby vo vytr-
valostných pretekoch na mládežníckych 
majstrovstvách sveta v Ober  lliachu.  
            Foto: I. Stančík
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Jedálny lístok 12. – 18. 4. 2021

Pondelok
Polievky: fazuľová kyslá, bulhar-
ská, pečivo.
● Kuracie prsia na paprike, cesto-
vina ● Bravčový rezeň s nivou a 
šampiňónmi, zemiaky, čalamáda ● 
Údené mäso, hrachová kaša, uhor-
ka, chlieb ● Lahôdkový šalát, peči-
vo ● Rezance s tvarohom, zakysan-
ka ● Škoricové osie hniezda, kakao 
● Bageta s pikantným mäsom ● 
Ovocný balíček.

Utorok
Polievky: slepačia, kláštorná, peči-
vo.
● Pečené kačacie stehno, červená 
kapusta, knedľa ● Hovädzia pe-
čienka cigánska, ryža, šalát ● Ze-
miakové placky plnené mäsom ● 
Cestovinový šalát s kápiou a salá-
mou ● Kelový karbonátok, zemia-
ky, šalát ● Makový závin s jablkami, 
kakao ● Bageta moravská ● Mlieč-
ny balíček.

Streda
Polievky: guľášová, mrkvová s pó-
rom, pečivo.
● Vyprážané kuracie stehno, ze-
miaková kaša, kompót ● Bravčové 
mäso Chilli con Carne, tarhoňa, 
šalát ● Treska na masle, bulgur so 
sušenými paradajkami ● Pekinský 
šalát so šunkou, pečivo ● Plnené 
hovädzie mäso, zeleninová oblo-
ha ● Buchty na pare s lekvárom, 
kakaová posýpka, kakao ● Bageta 
syrová ● Ovocný balíček.

Štvrtok
Polievky: kapustová s klobásou, 
francúzska, pečivo.
● Bravčové stehno nitrianske, 
knedľa ● Hovädzí guľáš mexický, 
ryža, šalát ● Vyprážané čevapčiči, 
zemiaky, šalát ● Študentský šalát, 
pečivo ● Cestoviny s brokolicou a 
smotanovou omáčkou ● Hanácke 
koláče, kakao ● Bageta s kuracím 
mäsom ● Mliečny balíček.

Piatok
Polievky: hŕstková, prešporská, pe-
čivo.
● Kuracie stehno na smotane s hli-
vami, cestovina ● Plnený bravčový 
závitok, opekané zemiaky, šalát ● 
Baraní guľáš, halušky ● Syrové ta-
jomstvo, pečivo ● Vegetariánske 
grilované kúsky, zelerová remulá-
da ● Muffi  ny s čokoládou, kakao ● 
Bageta Gurmán ● Ovocný balíček.

Sobota
Polievka: roľnícka, pečivo.
● Kuracie prsia orientálne, ryža, 
cvikla ● Bravčový guľáš segedínsky, 
knedľa ● Bageta moravská.

Nedeľa
Polievka: údeninová, pečivo
● Morčacie mäso na čínsky spô-
sob, slovenská ryža, šalát ● Vyprá-
žaná ryba, zemiaky, uhorka ● Ba-
geta Ape  to.

Jedálny lístok
19. – 25. 4. 2021

Pondelok
Polievky: držková, pórová s krúpa-
mi, pečivo.
● Bravčový rezeň na rasci, ryža, 
uhorka ● Hovädzí guľáš debrecín-
sky, knedľa ● Kuracie stehno so 
zeleninou, špenátové rezance ● 
Fazuľový šalát so salámou a chre-
nom, pečivo ● Zapekaná brokolica 
s tofu ● Kysnutý marhuľový koláč, 
kakao ● Bageta syrová ● Mliečny 
balíček.

Utorok
Polievky: hovädzia s pečeňovými 
haluškami, zeleninová, pečivo.
● Vyprážaný bravčový rezeň, ze-
miakový šalát s majonézou ● Peče-
né kuracie stehno, tarhoňa, kom-
pót ● Klužská kapusta ● Grécky 
šalát, pečivo ● Hovädzí guľáš so ze-
lenou fazuľkou ● Zemiakové kned-
ličky tvarohovo-jahodové, maková 
posýpka ● Bageta Ape  to ● Ovoc-
ný balíček.

Streda
Polievky: slovenská hubová, rasco-
vá s vajcom, pečivo.
● Pečený bôčik s plnkou, kapusta, 
knedľa ● Kuracie prsia prírodné, 
zeleninová ryža, šalát ● Pizza dia-
bolská ● Windsorský šalát, pečivo 
● Losos na masle, dusená zelenina 
● Šišky s nutelou, kakao ● Bageta 
Gurmán ● Mliečny balíček.

Štvrtok
Polievky: stupavská zabíjačková, 
špenátová so syrovými haluškami, 
pečivo.
● Bravčový perkelt, cestovina ● 
Hydinové ražniči, zemiaková kaša, 
čalamáda ● Držky na diabolský 
spôsob, knedľa ● Bretónsky šalát, 
pečivo ● Hubové rizoto, uhorkový 
šalát ● Pečené buchty so slivkovým 
lekvárom, kakao ● Bageta morav-
ská ● Ovocný balíček.

Piatok
Polievky: mexická, brokolicová 
dánska, pečivo.
● Morčacie prsia na hrášku so 
šampiňónmi, ryža, šalát ● Hovä-
dzia pečienka sviečková, knedľa ● 
Vyprážaný syr s modrou plesňou, 
zemiaky, brusnicová omáčka ● 
Parížsky šalát, pečivo ● Bravčové 
mäso na kari korení so zeleninou ● 
Maxi buchta s orechovo-višňovou 
plnkou, vanilkový krém ● Bageta s 
kuracím mäsom ● Mliečny balíček.

Sobota
Polievka: hrášková s hubami, peči-
vo.
● Jarné kuracie stehno, zemiaky ● 
Bravčové mäso na srbský spôsob, 
tarhoňa, uhorka ● Bageta Gurmán.

Nedeľa
Polievka: karfi olová, pečivo.
● Bravčové stehno bra  slavské, 
knedľa ● Hovädzie mäso námor-
nícke, ryža, cvikla ● Bageta syrová.

Rok pandemických opatrení a 
najnovšie obmedzení pohybu 
len v okrese bydliska priniesol aj 
niečo pozi  vne. Začali sme si viac 
všímať svoje okolie a objavovať 
krásu, ktorú nám ponúka. Ak ste 
si zvykli vychádzať do prírody kaž-
dý deň, trasa z Osrblia na Tri vody 
je  p vhodný na popoludňajšiu 
prechádzku pešo, ale ideálne na 
bicykli. Naša druhá ponuka je na 
dlhšiu vychádzku, kvôli výhľadom 
vhodná najmä na krásny slnečný 
deň. 

V Osrblí neodbočíte k areálu 
biatlonu, ale na konci dediny po-
kračujete asfaltkou smer Tri vody. 
Prvou zastávkou je studnička, prí-
dete k odbočke na Štompovu ska-
lu, ale vy idete ďalej rovno na Pod-
suchú. Prídete k závore, ku krásnej 
horárni, pri ktorej sa pasú daniele, 
ale víta vás tam aj milý psík. Po-
kračujete ďalej, zvuk zurčiaceho 
horského potoka vám spríjemňu-
je cestu. Zhruba za necelú hodinu 
sa ocitnete pri vzácnej technickej 
pamiatke, ktorá dokumentuje, že 
život obyvateľov tohto okolia bol 
v minulos   výrazne spätý s ťažbou 
a spracovaním železnej rudy. Tým 
svedectvom je zakonzervovaný 
zvyšok vysokej pece z roku 1795. 
Ide o najstaršiu zachovanú vysokú 
pec nielen na Slovensku, ale i v ce-
lej strednej Európe. Pamiatka vy-
soká približne 8,5 metra slúžila na 
výrobu surového železa, z ktorého 
v železiarni odlievali rúry, kachle, 
železný riad i delové gule. Zaují-
mavosťou je, že tu boli odliate i 
gule použité počas známej revolú-
cie z rokov 1848-1849. Pri vysokej 
peci na Troch vodách sa nachádza 
informačný panel, ktorý vás poučí 

o dejinách a niekdajšom fungovaní 
pamiatky.

Ak za studničkou odbočíte doľa-
va, smerujete na Štompovu skalu, 
odkiaľ sa vám ponúka možnosť 
dlhšieho výletu cez Hájny grúň do 
Hronca. Spevnenou cestou kráča-
te na lúky na Štompe, kde sa na-
chádza niekoľko chát a následne 
prichádzate na strmú lesnú cestu, 
ktorá vás privedie k Štompovej 
skale. Je tam balvanové suťovisko 
a niektoré skaly nie sú stabilné, 
preto treba kráčať opatrne. Vrchol 
tvorí len malá plošina, aj tá je šik-
má a rozpoltená, podvedome sa 
chytáte oceľových lán, ktoré is  a 
kríž, na Štompovej skale postave-
ný na počesť 2. výročia veternej 
smršte v roku 1996. Prehnala sa 
dolinou a zničila tre  nu lesa okolo 
Osrblia. 

Trasa smer Osrblie
O. Kleinová
noviny@zelpo.sk

Zo skaly sa môžete pokochať 
výhľadom na dolinu Osrblianku a 
hrebeň Nízkych Ta  er. A pokraču-
jete na Hájny grúň modrou znač-
kou. Modrej značky sa treba držať 
až do Hronca, nevedie hrebeňom, 
ale traverzuje vrchy Tajchová, 
Kraklová a Gajdoška. Posledný 
vrch hrebeňa je Hájny grúň. Je to 
veľmi príjemná cesta, krásny les 
s machovým porastom. Ako sa 
približujete k Hájnemu grúňu, v 
priesekoch sa naskytá pohľad na 
časť čarovnej Muránskej planiny a 
hrebeňa Nízkych Ta  er. Najkrajšie 
pohľady však ponúka Hájny grúň. 
Vidíte hrebeň Chopka a vzápä   
Kráľovu hoľu. Vrchol je zarastený 
riedkym hájovým lesíkom a upro-
stred si môžete uc  ť pamiatku 
rodáka z Hronca herca Ladislava 
Chudíka. Dva kamenné podstavce 
symbolizujú jeho korene pevne 
zapustené v rodnej zemi, nad nimi 
vetrom podvihnuté listy papiera 
symbolizujú jeho umelecký rozlet. 

Pri schádzaní horskými lúkami k 
lesu sa naskytne čarokrásny po-
hľad na lazy v Rohoznej a opäť hre-
beň Nízkych Ta  er a Kráľova hoľa. 
Lesnou cestou treba pokračovať 
do Hronca, kde si ešte môžete 
doplniť svoje poznatky z histórie 
obdivom fragmentu prvej lia  no-
vej mostnej konštrukcie Rakúsko-
Uhorska, vyrobenej v zlievarni v 
roku 1810. 

Jar je stvorená na výlety v prí-
rode a v našom okolí je množstvo 
miest, ktoré ešte mnohí nepozná-
me. Ak máte chuť, podeľte sa s 
nami o svoje poznatky a dajte nám 
svoj  p na to, ako by sme mohli 
príjemne prežiť deň s pobytom na 
čerstvom vzduchu.

Zakonzervovaný zvyšok vysokej pece

V pozadí Štompova skala.                 Foto: O. Kleinová

Jedno z ročných období – jar, je  
veľmi často sprevádzaná subjek-
 vne nepríjemným pocitom, tzv. 

jarnou únavou. Ide o komplexný 
stav celého organizmu, nie je to 
ochorenie orgánové, a preto jar-
ná únava nie je klasifi kovaná ako 
choroba. 

Výraznejšie tento stav pociťu-
jú  osoby stredného a staršieho 
veku. Mladý, zdravý organizmus 
sa uvedeným tlakovým a teplot-
ným zmenám prispôsobí pružnej-
šie. Príznaky jarnej únavy sú vše-
obecne známe – subjek  vny pocit 
fyzickej a psychickej vyčerpanos  ,  
bolesť hlavy, závrate, ospalosť, zlá 
nálada, podráždenosť. Vyčerpaný 
organizmus je náchylnejší k in-
fekčným ochoreniam, alergickým 
reakciám, ochoreniam dýchacích 

Ako bojovať s jarnou únavou?
MUDr. A. Béderová, CSc. ciest a často sa opäť prihlásia prí-

znaky vredovej choroby žalúdka a 
dvanástorníka.

Aké sú však príčiny tohto stavu 
a čo môžeme v rámci prevencie 
pro   tomu robiť? Za hlavnú príči-
nu možno považovať nedostatok 
telesného pohybu počas zimných 
mesiacov, naše telo zlenivelo. Le-
ňošenie je často sprevádzané ne-
žiadúcim prírastkom na telesnej 
hmotnos  . Prispieva k tomu aj 
strava, ktorá je v zimnom období 
spravidla energe  cky výdatnejšia 
a hlavne mastnejšia. 

Naopak, spotreba ovocia a ze-
leniny je v zimnom období obme-
dzená a príjem ochranných fakto-
rov defi citný. Ovocie a zelenina sú 
to  ž významným zdrojom takmer 
všetkých vitamínov, mnohých mi-
nerálnych látok, vlákniny, ale  ež 
fl avonoidov, ktoré posilňujú účin-

ky vitamínu C a pôsobia an  oxi-
dačne, mnohých enzýmov, ktoré 
podporujú tráviace procesy a 
metabolické reakcie v organizme. 
Zásoby ochranných faktorov sú v 
organizme väčšinou obmedzené a 
často sú po zimných mesiacov cel-
kom vyčerpané. V prípade, že nie 
je zabezpečený ich trvalý a dosta-
točný prísun, môže sa pocit únavy 
a sklon k infekciám zvýšiť. 

Ako bojovať pro   jarnej únave? 
Každodenný a dostatočný pobyt 
na čerstvom vzduchu, dodržia-
vať zásady správnej, pestrej, ale 
striedmej výživy s dostatočným 
príjmom ochranných živín, prime-
rane veku športovať a relaxovať, 
dodržiavať pravidelný denný re-
žim s dostatkom  spánku. Ale hlav-
ne – nalaďte sa na op  mis  ckú 
strunu, veď je jar. Poznáte niečo 
krajšie?
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Vltave
tľapnutie nám patriaca

Spomienky
„Čas ubieha a nevrá  , čo vzal, len 
úcta, láska a spomienky v srdciach 
zostávajú.“
V týchto dňoch si pripomíname 
štvrté výročie úmr  a našej mamy 

Márie NOTOVEJ
a jedenáste výročie úmr  a nášho 
otca

Jána NOTU z Podbrezovej.
Kto ste ich poznali, venujte im spolu 
s nami  chú spomienku.

De   s rodinami
...

„Čas plynie, smútok zostáva, strata 
milovaného bolieť neprestáva.“
Dňa 13. apríla uplynie deväť rokov 
odvtedy, ako nás navždy opus  l náš 
drahý manžel, otec a starý otec

Jozef ŠTELLER z Podbrezovej.
S láskou a úctou spomíname

...
„Už navždy prestali pre teba hviez-
dy svie  ť, už navždy prestalo pre 
teba slnko hriať, ale   čo ťa mali 
radi, nikdy neprestanú na teba spo-
mínať.“
Dňa 13. apríla si pripomenieme 
ôsme smutné výročie odvtedy, ako 

nás navždy opus  la naša drahá mama a stará mama
Zuzana PALIDEROVÁ 

z Podbrezovej.
Spomíname s láskou a úctou.

Dcéra Zuzana s rodinou
...

„Sú ľudia, ktorí pre nás znamenajú 
viac, ako ostatní, o to ťažšie je na-
učiť sa bez nich žiť.“
Dňa 14. apríla uplynú tri roky od-
vtedy, ako nás navždy opus  la dra-
há mamička, babi, starká a prastará 
mama

Mária ZVARÍKOVÁ z Podbrezovej.
Spomíname s úctou a láskou.

Dcéra a synovia s rodinami
...

„Len ky  čku kvetov z lásky na hrob 
môžeme dať, spokojný spánok 
priať,  chú modlitbu odriekať a s 
bolesťou v srdci spomínať.“
Dňa 15. apríla uplynú štyri roky od-
vtedy, ako nás navždy opus  l man-
žel, otec, starý otec, brat a švagor

Ján BALCO z Podbrezovej.
S láskou a úctou spomínajú manželka, syn, 

vnuci Radovan, Patrik, Andrej a ostatná rodina
...

„Nikdy nestra  te niekoho, koho no-
síte vo svojom srdci.“ 
Dňa 19. apríla uplynú tri roky, ako 
nás navždy opus  l náš milovaný 
manžel, ocko, starký a dedko

Dr. Titus KŇAZÍK z Podbrezovej.
Kto ste ho poznali, venujte mu spo-

lu s nami  chú spomienku.
Manželka a de   s rodinami
...

„Nemôžeme zastaviť čas, ani vrá  ť 
minulosť, ale môžeme pohladiť spo-
mienky na teba.“
Dňa 19. apríla uplynie šestnásť ro-
kov, ako nás navždy opus  l manžel, 
otec a starý otec

Jozef BOHÁČIK 
z Pohronskej Polhory.

Kto ste ho poznali, venujte mu  chú spomienku.
S láskou spomínajú manželka, de   

s rodinami, vnúčatá s rodinami

Smútočný oznam

Hlboko zarmútení oznamujeme 
všetkým príbuzným a známym, že 
dňa 4. marca nás vo veku 70 rokov 
navždy opus  l náš drahý manžel, 
otec, brat, švagor, krstný otec a blíz-
ky príbuzný 

Ivan BATIS z Brezna.
Smú  aca rodina V tajničke sa ukrýva aprílová pranos  ka.

V marci odišli 
do predčasného 

starobného dôchodku
Ing. Iveta ANTALÍKOVÁ
Katarína STRMEŇOVÁ

Dana ŠIŠKOVÁ

do starobného dôchodku
Bc. Vladimír VENGER

V mene vedenia akciovej spoločnos   Železiarne 
Podbrezová im ďakujeme za odvedenú prácu a do 

ďalších rokov života želáme veľa slnečných dní.

V apríli 
blahoželáme

Pracovné jubileá

20 rokov
Peter NÁTER

25 rokov
Dagmar BALDOVSKÁ

Ing. Peter BELKO
Maroš BERAXA
Dušan CIBUĽA

Miroslav KOVÁČIK
Peter POTANČOK

30 rokov
Janka KOVÁČIKOVÁ

35 rokov
Mgr. Vanda KUPCOVÁ

40 rokov
Miroslav OČENÁŠ

Životné jubileá
Ing. Peter KRAJAN

Anton MÔCIK
Richard ŠUNÍK
Dušan BELKO

Alena KUBOVE
Milan ĽUPTOVČIAK
Fran  šek MEDVEĎ

Pavol PEKÁR
Renát PURDEK

Jaroslava TUROŇOVÁ
Ing. Eva BARBIERIKOVÁ

Viera BÉKYOVÁ
Ivan FABIAN

Miroslav KŇAZOVICKÝ
Ing. Danka PAUČÍKOVÁ

Peter POKOŠ
Jaroslav TOKÁR

Citáty slávnych
„Každý je génius, no ak súdite rybu podľa jej schop-
nos   šplhať sa po stromoch, prežije celý svoj život 
vo viere, že je hlúpa.“ - Albert Einstein

„Niekedy plynie život ako krásna melódia, niekedy 
ako ťažký boj, ale nikdy nezabúdaj, že je len jeden a 
je tvoj.“ - John Lennon

„Všetko, čo robíme, je iba kvapka v mori, ale keby 
sme to nerobili, tá kvapka by tam chýbala.“ - Matka 
Tereza

„V tomto svete existujú len dve tragédie. Prvá je vte-
dy, keď nedostaneme, čo chceme, a druhá, keď to 
dostaneme.“ - Oscar Wilde

„Priateľstvo, ktoré nie je zviazané s múdrosťou, 
môže ľahko rozviazať hlúposť.“ - William Shakespe-
are

„Zaumieň si, že každý deň vykonáš niečo, na čo ne-
máš veľkú chuť. A čoskoro   nebude povinnosť na 
ťarchu.“ - Mark Twain

„Život nepozná okamžité riešenia. Pozná len akúsi 
neochabujúcu silu. Je treba v ňu uveriť a riešenie sa 
dostaví samo.“ - Antoine de Saint-Exupéry

„Šťastný nie je ten, kto sa druhým zdá, šťastný je 
ten, kto sa sám pokladá za šťastného.“ - Seneca

„Kto veľa hovorí, zriedka uskutočňuje svoje slová. 
Múdry človek sa vždy bojí, aby jeho slová nepreds  -
hovali jeho skutky.“ - Konfucius

„Príliš veľa myslíme a príliš málo cí  me. Viac ako 
stroje potrebujeme ľudskosť. Viac ako rozum po-
trebujeme láskavosť a miernosť. Bez toho zvlčíme a 
stra  me všetko.“ - Charlie Chaplin

„Keď po niečom veľmi túžiš, celý vesmír sa spojí, 
aby si to mohol uskutočniť.“ - Paulo Coelho

„Som presvedčený o tom, že to, čo rozlišuje úspeš-
ných ľudí od neúspešných, je vytrvalosť.“ - Steve 
Jobs

Viete, že...
- 12. apríl je svetový deň letectva 
a kozmonau  ky? Bol vyhlásený 
v roku 1968 na podnet Medziná-
rodnej leteckej federácie (FAI). 
Je dňom víťazstva vedy a oslavou 
vesmírneho priemyslu. Je stanove-
ný na deň, kedy v roku 1961 vyle-
tel do vesmíru prvý človek, ruský 
letec a kozmonaut Jurij Alexejevič 
Gagarin. Prvýkrát obehol Zem na 
kozmickej lodi Vostok, čo mu trva-
lo 108 minút a otvoril tak éru letov 
do vesmíru.

- 16. apríl je svetový deň hlasu? Bol 
iniciovaný brazílskymi otorinolary-
ngológmi v roku 1999 a pripomína 
sa od roku 2003. Ľudský hlas sa 
používa na vyjadrenie myšlienok, 
nápadov, problémov a emócií. Je 
nevyhnutnou súčasťou mnohých 
povolaní a spoločenských ak  vít. 
Svetový deň je oslavou hlasu a 
jeho cieľom je uvedomenie si jeho 
dôležitos   a zlepšenie starostlivos-
  o hlas technikami ako je správny 

príjem vody, minimalizácia zneuží-
vania hlasu, vyhýbanie sa pasív-
nemu fajčeniu a iných škodlivých 
vplyvov.

- 18. apríl je medzinárodný deň 
žonglovania? Tento deň oslavuje 
zručnos   talentovaných ľudí, ktorí 
dokážu žonglovať s viacerými lop-
tami, nožmi, palicami, krúžkami a 
inými objektmi vo vzduchu bez do-
tyku zeme. Žonglovanie je forma 
zábavy a tento deň je určený na jej 
šírenie a na stretnu  a cirkusantov 
po celom svete.

- 22. apríl je Deň Zeme? Vznikol 
ako reakcia na rozsiahle poško-
dzovanie životného prostredia. 
Iniciátorom bol environmentálny 
ak  vista, senátor Spojených štá-
tov z Wisconsinu, Gaylord Nelson. 
Tento deň sa začal oslavovať od 
roku 1970. Jeho cieľom je pripo-
menu  e si našej závislos   na cen-
ných daroch poskytované Zemou. 
Je potreba si uvedomiť, že zemské 
zdroje nie sú nevyčerpateľné, a 
preto sa treba venovať otázkam 
životného prostredia a prostred-
níctvom spoločného celosvetové-
ho úsilia chrániť jej poklady pre 
budúce generácie ľudí a ostatných 
tvorov žijúcich na Zemi.
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Z podkladov zpfutbal.sk spracoval T. Kubej
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Pohárový zápas s Dubnicou nad Váhom objek  vom R. Rajta

A. Smarkoňová
trénerka Biatlonového oddielu ŠK ŽP

Víťazstvo v pohári, aj v lige
FK Dubnica nad Váhom – FK 

Železiarne Podbrezová 0:3 (0:2)
Góly: 3. Ďatko, 17. Nomilner (vlast-
ný gól), 88. Hanes.

Dňa 24. marca cestovali naši 
futbalis   do Dubnice nad Váhom 
s jasným cieľom – vyhrať zápas a 
postúpiť do osemfi nále Slovna   
Cup-u. Mladíci dostali šancu na 
oboch stranách a omladené zosta-
vy priniesli do stretnu  a tú pravú 
dravosť. Už v 17. minúte sme vy-
hrávali o dva góly. Dominancia 
nášho mužstva bola citeľná, ale 
ďalších gólov sme sa už do polčasu 
nedočkali. V druhej polovici zápa-
su sa obraz hry nezmenil. Boli sme 
často na lopte a vytvárali si ďalšie 
príležitos  , ktoré sme 
však nedokázali pre-
taviť do gólu. V závere 
stretnu  a sa k lopte 
dostal iba 16-ročný 
Patrik Hanes, ktorý 
spoza šestnástky za-
skočil brankára Dub-
nice. Okrem prvého 
štartu si pripísal aj 
prvý gól v seniorskom 
futbale a uzavrel naše víťazstvo v 
pomere 3:0.

Žreb určil, že naším najbližším 
súperom v pohári bude MŠK Žilina. 
Osemfi nálové dvojice pozostávajú 

z devia  ch mužs  ev z Fortuna ligy 
a siedmich zástupcov z druhej ligy.
FK Dubnica nad Váhom: Hodál – 
Mar  nek, Rešetka, Levai, Ondrá-
šek (80. Drobena), Slivka, Cyprian, 
Majkút, Matejka (57. Dudnyk), 
Kubiš (65. Beňo), Nomilner (80. 
Fabuš).
FK Železiarne Podbrezová: Rehák 
– Kukoľ, Pajer, Paraj, Grešák, Baka-
ľa, Špyrka (82. Gajan), Lupták (75. 
Breznanik), Ďatko (58. Hanes), Pri-
bula (58. Pavúk), Skiba.

MŠK Žilina „B“ – FK Železiar-
ne Podbrezová 1:2 (0:2)

Góly: 73. Paur (11 m) – 28. Godál 
(11 m), 36. Špyrka.

V 23. kole čakalo našich futba-
listov stretnu  e so žilinským „béč-

kom“. Po úvodných 
náznakoch šancí prišla 
prvá vážnejšia situácia 
zápasu v 12. minúte. 
Vo vnútri šestnástky 
sa zorientoval Špyrka 
a spätnou prihrávkou 
našiel Galčíka, ktorý 
prudkou strelou mie-
ril tesne vedľa Bel-
kovej brány. Prvý gól 

stretnu  a prišiel v 28. minúte, keď 
po faule na Kováčika si loptu na 
biely bod postavil Godál a bezpeč-
ne poslal naše mužstvo do vedenia 
– 0:1. V 36. minúte to už bolo o dva 

góly, keď chybu domáceho bran-
kára Belka pohotovo využil Špyrka 
a zvýšil na 0:2. V druhom polčase 
prišla prvá vážnejšia šanca v 55. 
minúte, keď to technickou strelou 
skúšal Paur, jeho strela však tesne 
minula našu bránu. O dve minúty 
mali Žilinčania ďalšiu výbornú šan-
cu na zníženie, no pro   Jamboro-
vej šanci výborne zasiahol Ludha. 
V 61. minúte musel predviesť svoje 
kvality opäť Ludha, ktorý výbor-
ným zákrokom zneškodnil pokus 
domáceho kapitána Paura. V 68. 
minúte sa po pošmyknu   Kukoľa 
dostal k lopte Hamza a jeho pokus 
z vnútra pokutového územia skon-
čil na brvne našej brány. V 73. mi-
núte pretavili domáci svoju snahu v 
kontaktný gól, keď sa po ruke Gal-
číka v pokutovom území presadil z 
penalty Jakub Paur – 1:2. V 83. mi-
núte mohol poslať našich futbalis-
tov opäť do dvojgólového vedenia 
Grešák, no jeho hlavičku zlikvidoval 
Belko. V 87. minúte zabránil výbor-
ne chytajúci Ludha vyrovnávajúce-
mu gólu domácich, keď si poradil 
s nepríjemnou strelou Yenneho. 
V 92. minúte mohol dať bodku za 
stretnu  m Grendel, zoči-voči Bel-
kovi však nechal vyniknúť výborné 
chytajúceho brankára domácich. 
Železiari si tak po góloch Godála a 
Špyrku pripísali na svoje konto dô-
ležité tri body. Momentálne sa FK 

Železiarne Podbrezová nachádza 
na štvrtom mieste tabuľky a stále 
má šancu minimálne na baráž o 
Fortuna ligu. Na lídra z Liptovské-
ho Mikuláša strácame osem bodov 
a na druhú Duklu Banská Bystrica 
sedem bodov, pričom máme odo-
hraný o jeden zápas menej.
Mikuláš Radványi, tréner Podbre-
zovej: „Myslím si, že prvý polčas bol 
z našej strany výborný. Hrali sme 
to, čo sme chceli hrať a načo sme 
sa pripravovali. Strelili sme dva 
góly a prvý polčas sme domácich 
k ničomu nepus  li. Samozrejme, 
druhý polčas, keď súper prehrával 
o dva góly, tak chcel s výsledkom 
niečo urobiť. Domáci začali byť 
viac ofenzívnejší a našou hlúpou 

chybou sme ich vrá  li späť do hry a 
z rozhodnutého zápasu sme urobili 
zbytočne nervák. V závere stretnu-
 a mohol pridať ešte poisťovací gól 

Grendel, no svoju šancu nepreme-
nil. Pre nás sú však tri body veľmi 
dôležité, no musím povedať, že s 
druhým polčasom určite nie som 
spokojný.“
MŠK Žilina „B“: Belko – Tandara, 
Matejčík, Leitner, Suľa (46. Gomo-
la) – Mráz (46. Javorček), Paur, Far-
ský – Holáň, Jambor (60. Kostúr), 
Hamza (71. Yenne).
FK Železiarne Podbrezová: Ludha – 
Kováčik, Godál, Pajer, Kukoľ – Chvá-
tal, Špyrka, Paraj, Galčík (76. Gre-
šák), Ďatko (61. Grendel) – Pavúk 
(84. Gerebenits).

Spomenieš si na svoje úplne prvé 
biatlonové preteky?

- Prvé preteky boli u nás v Re-
vúcej a bolo to v letnom biatlone. 
Skončila som tuším piata obidva 
dni. Bola som rada, že som nes-
končila posledná, ale zároveň som 
bola smutná, že som nebola na 
stupni víťazov. Odjakživa som to-
 ž bola súťaživý  p. O dva týždne 

na to boli ďalšie preteky, kde som 
všetkých prekvapila a skončila som 
tre  a. To bol moment, ktorý ma 
defi ni  vne nakopol a už ma nik-
to nezastavil v mojom rozhodnu   
ostať pri tomto športe. Odvtedy 
som sa skoro pravidelne umiest-
ňovala na popredných priečkach a 
zbierala skúsenos   nielen z domá-

cich, ale neskôr, v dorasteneckom 
veku, aj zo zahraničných súťaží.

Prečo si sa rozhodla pre štúdium v 
našej škole?

- Bol to taký zlomový bod v mo-
jej kariére. Rozhodla som sa pre  
Súkromné gymnázium ŽP, pretože 
mi to ponúkalo lepšie podmienky 
na tréning a zároveň to bola asi 
jediná možnosť, ako čo najlepšie 
skĺbiť vzdelanie so športom. Biat-
lonový oddiel ŠK Železiarne Pod-
brezová dosahoval na pretekoch 
jedny z najlepších výsledkov, čo 
bolo  ež jedným z dôvodov, prečo 
ísť tam. Videli sme v tom s rodičmi 
veľkú perspek  vu do budúcnos  . 
Takisto je to blízko nášho Národ-
ného biatlonového areálu v Osrblí, 
ktorý je zároveň jediným na Slo-

„Môj najväčší biatlonový sen je víťazstvo na zimnej olympiáde“
Predstavujeme vám Emu Kapustovú, bronzovú medailistku z mládežníckych majstrovstiev sveta v biatlone

dokončenie zo strany 5

Ema Kapustová pózuje s bronzovou medailou z mládežníckych majstrovs  ev sveta v biat-
lone.                        Foto: I. Stančík

vensku.

Aké sú tvoje športové sny? Čo by 
si raz chcela v biatlone dosiah-
nuť?

- Môj najväčší biatlonový sen je 
víťazstvo na zimnej olympiáde.

Máš nejaký obľúbený citát alebo 
mo  o?

- Áno, mám a znie takto: „Bu-
dúcnosť patrí tým, ktorí veria v 
krásu svojich snov.“

Aký je tvoj biatlonový, prípadne 
športový vzor?

- Mám ich viacero, ale medzi naj-
väčšie vzory patria Gabriela Sou-
kalová, Daria Domracheva, Ana-
stasia Kuzmina, Dorothea Wierer 
a z mužov je to Mar  n Fourcade.

V sobotu, 27. marca, sa na zjaz-
dovke Zerrenpach v obci Látky 
konal Slovenský pohár v behu na 
lyžiach. Zúčastnil sa ho aj Biatlo-
nový oddiel ŠK Žele-
ziarne Podbrezová a 
na štart pretekov sa 
postavilo osem na-
šich športovcov. 

Doobeda bol na 
programe Cross 
Country, kde sme si 
vybojovali dve prvé 
miesta zásluhou Emy 
Kapustovej v kategó-
rii žien a junioriek a Mateja Vrán-
skeho v kategórii starších doras-
tencov. Dve druhé miesta pridali 

Slovenský pohár 
v behu na lyžiach

Mária Remeňová v kategórii žien a 
junioriek a Kris  na Makovínyová v 
starších dorastenkách

Poobede sa na Výbehu zjazdov-
kou podarilo zvíťaziť o tri sekundy 
Zuzane Remeňovej pred sestrou 
Máriou Remeňovou a o 16 sekúnd 

pred Emou Kapusto-
vou. Kategóriu žien a 
junioriek sme poobe-
de tak úplne ovládli a 
k úspechom sa pridala 
aj Kris  na Makovíny-
ová, ktorá zopakovala 
druhé miesto z do-
obedňajších pretekov. 
Lukáš O   nger skončil 
v kategórii mužov a 

juniorov tre  , keď za prvým pre-
tekárom zaostal o necelých 23 se-
kúnd.

Tabuľka II. ligy 2020/2021 
1.  MFK Tatran Liptovský Mikuláš  22  15  4  3  46:20    49 
2.  MFK Dukla Banská Bystrica   22  15  3  4  60:30    48 
3.  MFK Skalica    22  12  6  4  45:27    42 
4.  FK Železiarne Podbrezová   21  13  2  6  43:18    41 
5.  FC Košice    21  11  2  8  28:24    35 
6.  FC Petržalka    21  8  6  7  28:26    30 
7.  MŠK Púchov    21  9  3  9  28:29    30 
8.  KFC Komárno    21  8  4  9  19:28   28 
9.  FC ŠTK 1914 Šamorín   21  8  3  10  28:28    27 
10.  MŠK Žilina „B“    22  7  5  10  44:39   26 
11.  FK Dubnica nad Váhom   22  6  7  9  21:26    25 
12.  FK Slavoj Trebišov   19  6  5  8  30:35    23 
13.  Partizán Bardejov BŠK   20  4  8  8  17:28    20 
14.  ŠK Slovan Bratislava futbal „B“  21  5  0  16  25:57    15 
15.  FK Poprad    22  3  0  19  20:67    3* 

*Popradu bolo odobratých 6 bodov. 

Rozpis zvyšných zápasov našich 
futbalistov v aktuálnej sezóne:

24. kolo, 10. apríla: FK ŽP – FK Pop-
rad;
25. kolo, 17. apríla: MFK Tatran Lip-
tovský Mikuláš – FK ŽP;
dohrávka 22. kola, 21. apríla: Slavoj 

Trebišov – FK ŽP;
26. kolo, 24. apríla: FK ŽP – MŠK 
Púchov ;
28. kolo, 8. mája: FK ŽP – FC Košice;
29. kolo, 15. mája: Par  zán Barde-
jov – FK ŽP;
30. kolo, 22. mája: FK ŽP – FC ŠTK 

1914 Šamorín.
Pripomíname, že priamo do For-

tuna ligy postupuje prvé mužstvo 
z druhej ligy a druhé miesto v ta-
buľke zaručuje baráž o najvyššiu 
súťaž s predposledným mužstvom 
Fortuna ligy. 


