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Železničný most nad 
Hronom prešiel opravou

Na železničnom moste ponad 
rieku Hron, v areáli starého zá-
vodu, sa uskutočnila na prelo-
me septembra a októbra gene-
rálna oprava, ktorá na štyri dni 
pozastavila prejazd nákladných 
vlakov. Vedenie železiarní sa 
spolu s prevádzkarňou dopra-
va na výluku vopred pripravilo, 
v snahe eliminovať akékoľvek 
možné výpadky vo výrobe.

čítajte na strane 2

Dočasné stanovištia 
sú opäť v prevádzke

Prebiehajúca obnova vozov-
ky na ceste I/66 sa po letných 
mesiacoch posunula do ďalšej 
fázy. Vyfrézovaný úsek a práce 
na ceste majú za následok kom-
plikácie v doprave. Počas dňa sa 
v úseku tvoria kolóny a nakoľko 
ide o frekventovanú cestu, pre-
jazd touto časťou prináša dlhšiu 
čakaciu dobu.

čítajte na strane 2

Editoriál
Druhá futbalová liga je v plnom prúde a nás teší, že FK Železiarne Podbre-
zová atakuje najvyššie priečky. Svoje postavenie potvrdil i v domácom sú-
boji s Trebišovom, ktorý presvedčivo vyhral. Navyše, mužstvo postúpilo aj 
v ligovom pohári, takže s doterajším priebehom sezóny môžeme byť spo-
kojní. Kým futbalisti sa sústreďujú na ostré zápasy v lige či Slovnaft Cupe, 
rušno je tiež v zákulisí. Pred niekoľkými dňami priniesli médiá informáciu, 
že futbalista Stanislav Lobotka sa stal jedným z hlavných akcionárov nášho 
klubu. Patrí mu 35 percent akcií, podobne ako Železiarňam Podbrezová. 
Zvyšné akcie sú prerozdelené medzi ďalších dvoch akcionárov. Informácia 
je pravdivá, čo pre klubový web potvrdil aj Miroslav Poliaček, generálny 
manažér FK Železiarne Podbrezová. „Chceme, nech sa náš futbal uberá 
tak, aby sme dávali priestor mladým hráčom a aby Podbrezová bola odra-
zovým mostíkom v ich kariérach. Stanovi sa táto myšlienka veľmi páčila a 
rozhodol sa, aj na základe debát s nami a majiteľmi klubu, vstúpiť do našej 
štruktúry.“ Príchod stredopoliara talianskeho tímu SSC Neapol je pre FK ŽP 
určite zaujímavým krokom. Slovenský reprezentant dianie v klube sleduje, 
má prehľad o výsledkoch i hernom prejave a niekoľkokrát si v Podbrezovej 
s hráčmi aj zatrénoval. Dúfame, že jeho rozhodnutie bude mať pre obe 
strany pozitívny vplyv. Fanúšikovia, ale i vedenie zasa veria, že šikovný fut-
balista sa u nás objaví čo najčastejšie a „železiarov“ povzbudí v ligových 
súbojoch. A možno si s mladými hráčmi nášho tímu aj zatrénuje, čo by pre 
nich znamenalo bezpochyby veľké obohatenie.

Milan Gončár

čítajte na strane 3

Po rokoch odliali 
staronový formát

Dňa 27. septembra bol na zaria-
dení plynulého odlievania, po 
deviatich rokoch, odliaty staro-
nový formát – kvadrát 225x225 
milimetrov.

Aj IT sektor prechádza 
krízou, naši študenti do-

stanú notebooky v októbri

Súčasná kríza zasiahla takmer 
všetky oblasti spoločenského 
života. Výnimkou nie je ani sek-
tor informačných technológii 
(IT). Mnohé firmy prešli na za-
čiatku pandémie do režimu prá-
ce z domu (homeoffice) a školy 
realizovali výučbu dištančne. 
Logicky sa tým zvýšil dopyt po 
technologických zariadeniach.

čítajte na strane 5ŽP Informatika

Dubová a Predajná do-
pĺňajú kvarteto malých 

vodných elektrární

Náš seriál o malých vodných 
elektrárňach zásobujúcich ŽP 
zakončíme v Dubovej a v Predaj-
nej. HC Dubová bola vybudova-
ná v rokoch 1902 až 1909.

čítajte na strane 4

Železiarne Podbrezová

Fotografia vznikla tesne po 14. hodine a na „hornom parkovisku“ jasne vidieť dostatok voľných parkovacích miest, napriek tomu, že z dennej 
zmeny ešte zamestnanci neodišli a vodiči do poobednej už dávno zaparkovali.                           Foto: R. Rybovič

pokračovanie na strane 3

V súvislosti s parkovaním v are-
áloch Železiarní Podbrezová a 
na pridružených odstavných plo-
chách, dochádza denne k porušo-
vaniu rôznych dopravných predpi-
sov, nerešpektovaniu vodorovných 
a zvislých dopravných značiek a 
ďalším priestupkom. Zle odstave-
né vozidlá často bránia v plynu-
lom prejazde ostatným vodičom, 
nehovoriac o situácii, keby vznikol 
požiar a záchranné zložky by sa k 
nemu nemohli dostať. Ide o jeden 
z najpálčivejších problémov, pri-
čom jeho dôsledky si mnohí vôbec 
neuvedomujú.

Vodiči mnohokrát nerešpektujú 
vyznačené miesta, ignorujú parko-
vacie „chlieviky“ riadne označené 
rezervačnou tabuľkou alebo svoje 
vozidlá odstavia tak, že v prípade 
potreby nedokážu cez daný úsek 
prejsť zmieňovaní záchranári. Ako 
informoval Ing. Pavel Valent, ma-
nažér bezpečnosti ŽP, priestupky 
evidujú prakticky každý deň, a to 
hneď niekoľko. Upozornenie vinní-
ka a hrozba pokuty mnohokrát ne-
pomáhajú.

„Parkovacie miesta sú riadne vy-
značené v súlade so zákonom tak, 
aby sa na parkovisko zmestilo čo 
najviac vozidiel a aby bol, v prípade 
potreby, zabezpečený bezproblé-
mový prejazd záchranných zložiek. 
Môže dôjsť k situácii, že bude horieť 
auto a hasiči sa k nemu nedostanú 
kvôli inému vozidlu brániacemu prí-

jazd. Takýmto spôsobom sa chytia 
ďalšie autá a problém je na svete,“ 
vysvetlil P. Valent. 

Objektívna zodpovednosť
Povinnosť správne parkovať ukla-

dá Zákon č. 8/2009 Z.z. o cestnej 
premávke a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v platnom zne-
ní v § 23 ods. 2, podľa ktorého je 
vodič povinný pri zastavení a stá-
tí prednostne použiť parkovisko 
tak, aby neobmedzoval ostatných 
účastníkov cestnej premávky. Pri 

zastavení a státi je povinný čo naj-
lepšie využiť parkovacie miesto a 
nesmie znemožniť ostatným vodi-
čom vyjdenie z parkovacieho mies-
ta. Rovnako nesmie zastaviť a stáť 
na mieste, kde by znemožnil vjazd 
a výjazd vozidiel. Ak sú na parko-
visku vyznačené parkovacie mies-
ta, vodič smie stáť len na nich. 

Vodičov upozorňujeme, že aj v 
prípade porušenia predpisov pri za-
stavení a státí im môže byť udelená 
pokuta od štátnej polície. „Odporú-
čam pozrieť si § 6a spomínaného 
zákona, to je práve toľko spomína-
ná objektívna zodpovednosť, kde 
sa mnohí určite nájdu. Len pripomí-
nam, že všetky parkovacie miesta 
sú monitorované kamerovým sys-
témom a vinníkovi, v prípade ob-
jektívnej zodpovednosti, môže prísť 
pokuta od polície poštou, čiže jeho 
priestupok nemusí byť riešený na 
mieste a ihneď. Nesprávne parko-
vanie je riadne zadokumentované 
zásahovou službou ŽP Bezpečnost-
né služby s.r.o., “ pokračoval P. Va-
lent.

Ďalšie priestupky
Zamestnanci ŽP Bezpečnostné 

služby s.r.o. budú prísnejšie evi-
dovať každý priestupok na území 
železiarní. „Mnohé riešime napo-

menutím. Ak vidíme nesprávne od-
parkované auto, vodičovi necháme 
za stieračom odkaz s upozornením. 
Ešte stále veríme, že aj takouto for-
mou eliminujeme prehrešky,“ po-
vedal Mgr. Peter Suja, riaditeľ ŽP 
Bezpečnostné služby s.r.o.

Zamestnanci mnohokrát nereš-
pektujú ani vyhradené a riadne 
označené parkovacie miesta. Ako 
príklad možno uviesť nový závod. 
Miesta vyhradené pre návštevy za-
berajú pracovníci železiarní. „Stre-
távame sa tiež s prípadmi, keď za-
mestnanec zaparkuje svoje vozidlo 
pred vstupom do areálu a bráni 
vjazdu a výjazdu. Napríklad pred RP 
skladmi, kde to riešime takmer kaž-
dý týždeň,“ povedal P. Suja. 

Logicky vyplýva, že zlé parkovanie 
nie je možné donekonečna tolero-
vať. „Nedisciplinovanosť vodičov 
budeme posudzovať prísnejšie. Ne-
ustále porušovanie predpisov musí 
mať odozvu i z našej strany. Ak zistí-
me priestupky, budeme ich riešiť aj 
v spolupráci s políciou,“ dvihol va-
rovný prst P. Suja. Manažér bezpeč-
nosti ŽP Pavel Valent ho následne 
doplnil, že vodiči okrem zlého par-
kovania porušujú aj ďalšie predpisy.

„V areáloch jednotlivých závodov 

Priestupkov pri parkovaní pribúda, 
vinníkom hrozí pokuta i ďalšie sankcie

V predošlom čísle novín Podbre-
zovan sme predstavili novinku v 
oblasti stravovania. Burza má za-
brániť zbytočnému vyhadzovaniu 
jedla, keď si ho stravník z nejakého 
dôvodu nepreberie. 

Princíp spočíva v tom, že ak niekto 
nemôže prísť do práce a má objed-
nanú stravu, v elektronickom systé-
me ju ponúkne na burzu. Je jedno, či 
ide o stravu na tanieri alebo balené 
jedlo. V burze ostane počas jednej 
zmeny. Za ten čas si ju môže prebrať 
iný stravník, ktorý si neobjednal jed-
lo dopredu a má záujem sa najesť. 
V tom prípade si ju aj zaplatí. Ak si 
jedlo počas jednej zmeny nikto ne-
preberie, automaticky sa zlikviduje 
s tým, že sa jedlo zaúčtuje pôvod-

Burza jedál je už spustená
nému objednávateľovi. Predstavená 
novinka je zatiaľ v skúšobnej dobe. 
Vedenie ŽP Gastroservis s.r.o. bude 
sledovať, ako sa burza uchytí a ako 
si stravníci na daný systém zvyknú. 

Stále ostáva v platnosti aj možnosť 
odložiť si objednané jedlo. Potrebné 
je zavolať do príslušnej kantíny vždy 
do desiatej hodiny a jedlo vám za-
mestnanci ŽP Gastroservis s.r.o. od-
ložia na ďalší deň. V prípade, ak ide 
o balené jedlo, doba odloženia sa 
predlžuje na tri dni. 

Od 11. októbra budú mať stravníci 
na výber opäť aj dve polievky. Vede-
nie ŽP Gastroservis s.r.o. tak reaguje 
na požiadavky zamestnancov, ktorí 
aj v našej ankete vyslovili želanie vy-
brať si z dvoch druhov. O ďalších prí-
padných novinkách alebo zmenách 
v oblasti stravovania vás budeme 
vopred informovať.

Vodič parkujúci v zákaze zastavenia.  Foto: P. Valent

M. Gončár
noviny@zelpo.sk

M. Gončár
noviny@zelpo.sk

Dvanásť medailí pre 
našich biatlonistov 

Prvý októbrový víkend sa v Pre-
dajnej uskutočnili majstrovstvá 
Slovenska v letnom biatlone. V 
sobotu boli pre pretekárov pri-
pravené rýchlostné preteky a v 
nedeľu sa biatlonisti postavili 
na štart pretekov s hromadným 
štartom.

čítajte na strane 8ŠK ŽP

Postup v Slovnaft Cupe 
a dve ligové víťazstvá

Naši futbalisti sú momentálne 
na víťaznej vlne. Po postupe 
v Slovnaft Cupe, kde dokázali 
zvíťaziť v domácej Zelpo aréne 
nad tradičným rivalom z Dukly 
Banská Bystrica, vyhrali aj dva 
ligové zápasy. 

čítajte na strane 8FK ŽP

Železiarne Podbrezová
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Práce na železničnom moste objektívom A. Nociarovej

Výluka výrobný proces v železiarňach výraznejšie neovplyvnila

na železničnom moste ponad rie-
ku Hron, v areáli starého závodu, 
sa uskutočnila na prelome sep-
tembra a októbra generálna opra-
va, ktorá na štyri dni pozastavila 
prejazd nákladných vlakov. Vede-
nie železiarní sa spolu s prevádz-
karňou doprava na výluku vopred 
pripravilo, v snahe eliminovať aké-
koľvek možné výpadky vo výrobe. 
„Vymieňali sme mostnice na oblú-
kovom moste, položili sme novú 
koľaj a taktiež sme uskutočnili 
smerovú a výškovú úpravu nábe-
hov pred mostom a za ním. Rea-
lizáciu projektu sme uskutočnili v 
rámci generálnych opráv plánova-
ných na tento rok,“ povedal Ing. 
Peter Krajan, vedúci prevádzkarne 
doprava.

Samotnej oprave predchádzala 
príprava na všetko potrebné, čo s 
ňou súvisí. „Začali sme už týždeň 
pred začiatkom prác. Keďže sa vy-
konávajú vo výškach a nad voľnou 
hĺbkou, museli sme na most nain-
štalovať zariadenia individuálnej 

Železničný most nad Hronom prešiel opravou

a kolektívnej ochrany, spočívajú-
ce v pozdĺžnom kotevnom lane a 
ochranných sieťach pod mostom. 
Vylúčenie mosta z prevádzky sa za-
čalo 29. septembra a trvalo do dru-
hého októbra večerných hodín,“ 
pokračoval. 

Potrebné boli opatrenia
Opravu realizovala dodávateľská 

firma Koľajové a dopravné stavby 
s.r.o. Košice, v spolupráci so sub-
dodávateľom, spoločnosťou Želez-
nice Slovenskej republiky, mostný 
obvod Bratislava. 

Na výluku sa Železiarne Pod-
brezová vopred pripravili, nakoľko 
železnicou sa prevážajú vstupné 
materiály, ale aj finálne výrobky z 
jednotlivých prevádzkarní. Nakoľko 
však obmedzenia nemali dlhodo-
bý charakter, krátky výpadok naša 
spoločnosť príliš nepocítila. „Snažili 
sme sa, aby bol vplyv opráv na fun-
govanie fabriky čo najmenší. Počas 
výluky nevieme obsluhovať želez-
ničnou dopravou vstup a výstup 
na železničnú vlečku v prípojovom 
styku so železničnou stanicou Pod-
brezová. Taktiež je ovplyvnená do-

prava do haly druhovýroby a haly 
automatizovaného skladu AS3,“ 
ozrejmil. 

V momentálnej situácii, keď naša 
spoločnosť eviduje zvýšený dopyt 
po oceľových produktoch, by bolo 
akékoľvek obmedzenie vo výrobe 
vážnym problémom. Preto bolo 
potrebné vyhnúť sa prípadným kri-
tickým situáciám. „Museli sme uro-
biť potrebné opatrenia. Všetky pre-
vádzky boli informované do takej 
miery, aby výluka na našej želez-
ničnej vlečke v úseku spomínaného 
mosta nespôsobila vážny prestoj 
vo výrobe,“ vysvetlil P. Krajan. 

S tým boli spojené aj zvýšené ná-
roky na zásobovanie. „Všetko sme 
riešili formou akéhosi predzásobe-
nia. Výluka nepredstavuje až taký 
problém, nakoľko železničná do-
prava sa na krátky čas dá nahradiť 
automobilovou. V prípade potreby 
vieme aj počkať, kým budú ukonče-
né všetky práce,“ doplnil. 

dostatočná zásoba 
Peter Krajan pripomenul, že po-

dobne veľké opravy na mostoch 
nebývajú každý rok. Mostnice majú 
totiž pomerne dlhú životnosť. „Ta-
kéto opravy sa robia raz za dvadsať, 
možno tridsať rokov. Záleží, aký je 
stav mostníc.“ 

Situáciu mohli na prvý pohľad 
komplikovať aj práce na ceste I/66 
nad starým závodom, nakoľko že-
lezničnú dopravu nahradila cestná. 
„Nerobilo nám to veľké problémy. 
Zásobovanie železným šrotom 
nákladnou automobilovou dop-
ravou prebiehalo v štandardnom 
režime. Keďže bola zásoba šrotu 
dostatočná, nepociťovali sme žia-
den výpadok. Vagóny pre ŽP a.s. 
zostali odstavené v železničnej sta-
nici Banská Bystrica a po ukončení 
výluky a sprejazdnení mosta boli 
pristavené na vykládku,“ doplnil P. 
Krajan a na záver dodal, že ďalšie 
veľké opravy na železničnej vlečke 
už tento kalendárny rok nebudú.

Podobné opravy mostov sa robia raz za dvadsať až tridsať rokov.  Foto: A. Nociarová

Organizačné normy
Smernica S-334/2021
revízia 2, zmena 0

Zlepšovacie návrhy – evidencia, posú-
denie, využívanie a odmeňovanie

Smernica S-399/2021
revízia 2, zmena 0 Povodňový plán ŽP a.s.

Smernica S-425/2019
revízia 4, zmena II Hodnotenie dodávateľov

Smernica S-444/2021
revízia 3, zmena 0

Systém vybavovania obchodného prí-
padu na výstupe – kusovina

Smernica S-476/2013
revízia 3, zmena II Obeh vybraných účtovných dokladov

Individuálne riadiace akty predsedu Predstavenstva ŽP a.s. 

Rozhodnutie č. 10/2021

Mimoriadna inventarizácia pohľadávok 
a záväzkov, nákladov a výnosov spoloč-
nosti ŽP a.s. voči jej dcérskym spoloč-
nostiam k 30. 09. 2021 – dcérske spo-
ločnosti

Rozhodnutie č. 11/2021 Vypracovanie vykonávacieho plánu na 
rok 2022 – dcérske spoločnosti

Individuálne riadiace akty generálneho riaditeľa ŽP a.s. 

Rozhodnutie č. 19/2021
Menovanie pracovného tímu na pre-
hodnotenie organizačnej štruktúry a 
stavov zamestnancov Železiarní Pod-
brezová a.s.

Rozhodnutie č. 20/2021 Úprava pracovného režimu v prevádz-
karni ťaháreň rúr – dielni oblúkareň

Rozhodnutie č. 21/2021
Prevádzková doba strážnych stanovíšť 
SZ2 (Pod kostolom) a SZ3 (Remíza)

Príkaz č. 13/2021
Mimoriadna inventarizácia pohľadá-
vok a záväzkov, nákladov a výnosov 
spoločnosti ŽP a.s. voči jej dcérskym 
spoločnostiam k 30. 09. 2021

Príkaz č. 14/2021 Vypracovanie vykonávacieho plánu na 
rok 2022

Informačné akty generálneho riaditeľa ŽP a.s.

Oznámenie č. 05/2021 čísla, názvy a skratky organizačných út-
varov ŽP a.s.

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 časti Dokumenty – 
úsek generálneho riaditeľa – prehľad vnútropodnikových noriem na 
adrese:

http://dbmis/informatika/VPn/Index.htm 

Právny odbor – referát organizácie
 a vnútornej legislatívy

INFORMUJE
Ing. Soňa Roštárová

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

Zoznam platnej riadiacej dokumentácie je vydaný ako dokument 
D-05/2021 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-
latívy informuje o riadiacej dokumentácii zverejnenej v predchádzajú-
com mesiaci. V septembri boli zverejnené:

dňa 27. septembra bol na zaria-
dení plynulého odlievania, po de-
viatich rokoch, odliaty staronový 
formát – kvadrát 225x225 mili-
metrov. 

Naposledy vyrábala naša spo-
ločnosť tento formát v októbri 
2012 ešte na starom štvorprúdo-
vom, vodou chladenom zariadení 
plynulého odlievania, bez elek-
tromagnetického miešania. Po re-
konštrukcii zariadenia plynulého 

Po rokoch odliali staronový formát
odlievania sme ho už nemali vo 
výrobnej ponuke, nakoľko bol po 
ňom znížený dopyt od odberate-
ľov. Z dôvodu opätovného záujmu 
o daný formát sme v aktuálnom 
roku zakúpili vložky a takisto sme 
obstarali hlavice slúžiace na vyťa-
hovanie kontinuálne odlievaných 
blokov z kryštalizátora. 

Po príprave zariadenia bola do-
hodnutá výroba troch tavieb v 
sekvencii, pričom na prvom liacom 
prúde bola urobená prestavba za-
riadenia na nový formát 225x225 
milimetrov, druhý a tretí liaci prúd 

bol bežný formát 205x205 mili-
metrov. Vyrábaná akosť v novom 
formáte bola totožná s našou akos-
ťou, vyrábanou pre valcovňu bez-
švíkových rúr. Pri odlievaní na za-
riadení plynulého odlievania sme 
použili elektromagnetické mieša-
nie a vodovzdušné chladenie. 

Odlievanie nového formátu pre-
behlo bez problémov a odliatych 
bolo 21 kusov kontinuálne odlie-
vaných blokov. Išlo o skúšobnú 
dodávku pre nového odberateľa, 
ktorý má v budúcnosti záujem aj o 
ďalšie dodávky tohto formátu. 

Ing. Juraj Havran
vedúci výroby Vo

Pôvodný formát sme naposledy vyrábali pred deviatimi rokmi.                             Foto: J. Havran
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Na tomto obrázku porušujú vodiči hneď dva predpisy.  Foto: M. Jančovič

nerešpektujú dopravnú značku 
„STOP“ a prekračujú maximálnu 
povolenú rýchlosť. Všetko sú to 
priestupky a v bežnej doprave, 
hocikde na ulici, by boli za ne po-
kutovaní. Ale keď prídu k našim 
závodom alebo do jednotlivých 
areálov, pravidlá prestanú rešpek-
tovať. Zrejme si to vodiči obhajujú 
tým, že tu na nich nemá polícia 
dosah a nič sa im nemôže stať. Nie 
je to však pravda a veľmi rýchlo to 
niektorí zistia,“ upozornil P. Valent.

Pokuty či napomenutia ale ne-
musia byť jediným trestom. „V 
krajnom prípade, napríklad ak 
auto bráni prejazdu záchranných 
zložiek a my sa nevieme dopátrať k 
jeho majiteľovi, bude toto vozidlo 
odtiahnuté na náklady vlastníka,“ 
upozornil. Zdá sa, že pohár trpez-

livosti preteká a bude potrebné 
radikálnejšie riešenie problému. 
Bezpečnosť je v našej spoločnosti 
jednou z priorít a aj porušovanie 
dopravných predpisov môže mať 
za následok rôzne škodové udalos-
ti, nehovoriac o ohrození života či 
zdravia ľudí. 

„Ešte raz vyzývame vodičov, aby 
rešpektovali vodorovné i zvislé do-
pravné značenia, dodržiavali rých-
losť, pokyny pracovníkov dopravy 
a bezpečnostnej  služby a parkovali 
výhradne na miestach na to urče-
ných. Nie je v našom záujme nie-
komu škodiť, ale pravidlá sa jed-
noducho musia dodržiavať všade,“ 
doplnil P. Suja. Zároveň dodal, že 
v prípade priestupkov v areáloch 
jednotlivých závodov môže byť 
zamestnancom okamžite odobra-
tá elektronická identifikačná karta 
umožňujúca vjazd do starého ale-

bo nového závodu. 
Upozornenie aj pre chodcov

Pravidlá cestnej premávky je 
potrebné dodržiavať vždy a vša-
de. Netýka sa to len vodičov mo-
torových vozidiel, ale aj chodcov. 
V rámci zvýšenia bezpečnosti boli 
opätovne vyznačené čiary na vo-
zovkách. „Aj chodci musia byť obo-
zretní. Momentálne je všade zhus-
tená premávka, preto musia dbať 
na svoju bezpečnosť,“ povedal P. 
Valent. V areáloch ŽP sa nachádza-
jú priechody pre chodcov, ktoré by 
mali zamestnanci, pohybujúci sa 
pešo po areáloch, využívať a ne-
prechádzať cez cestu kdekoľvek. 
Obozretní by mali byť aj na želez-
ničných priecestiach či na dočas-
ných strážnych stanovištiach.

nové stojisko zvýši ochranu 
V Podbrezovane číslo 18 sme ho-

vorili o krádeži bicykla zo stojiska pri 
novom závode. Vedenie ŽP, v rámci 
zvýšenia bezpečnosti, zabezpečilo 
kryté stojisko pre bicykle, kolobež-
ky a podobné dopravné prostried-
ky uzamykacím systémom. Stojisko 
funguje na báze elektronického 
zámku. Otvoriť ho možno iba pros-
tredníctvom karty zamestnanca. 
Týmto spôsobom sa má zabrániť 
prípadnému odcudzeniu bicyk-
lov. Dôležité v tomto prípade ale 
je, aby boli po opustení priestoru 
dvere na stojisku zatvorené. „Opäť 
sa stretávame s nedisciplinovanos-
ťou. Ľudia si zoberú bicykel a kryté 

Priestupkov pri parkovaní pribúda, 
vinníkom hrozí pokuta i ďalšie sankcie

stojisko nechajú otvorené. Pritom 
stačí len bráničku za sebou uzav-
rieť a nie je potrebné ani prikladať 
kartu zamestnanca. Ide o jednodu-
chý úkon,“ vysvetľuje P. Valent. Za-
mestnanci si ani v tomto prípade 
často neuvedomujú ľahkovážnosť 
svojho konania. Bicykle ostatných 
sa môžu stať terčom zlodejov. A 
hoci sú objekty pod kamerami a 
neďaleko je bezpečnostná služba, 
vypátrať páchateľa nemusí byť jed-
noduché.

„Preto apelujeme na zamestnan-
cov, ktorí chodia do práce na bicyk-
li, aby si ich riadne zamykali, stojis-
ko pri novom závode zatvárali, a 
tak zabránili krádežiam. V rámci 
bezpečnosti ich taktiež vyzývame, 
aby v týchto mesiacoch mali svoje 
bicykle dostatočne osvetlené. Je-
senné dni a skoršie stmievanie idú 
ruka v ruke s nebezpečenstvom ko-

lízie,“ dodal na záver P. Suja. 
Disciplína a dodržiavanie pravi-

diel je na každom z nás. My roz-
hodujeme o tom, či zvýšime bez-
pečnosť a prevenciou zabránime 
kolíziám, škodovým udalostiam 
alebo zbytočným ublíženiam na 
zdraví. Sme rozumní ľudia a kaž-
dý z nás si musí uvedomiť, že ok-
rem nás tu pracujú ďalšie stovky 
zamestnancov. Skúsme sa na vec 
pozrieť inak ako len cez vlastnú 
osobu a buďme viac tolerantní. Na 
cestách, na parkoviskách, pri pre-
jazdoch jednotlivými stanovišťami, 
jednoducho všade. Nikto nechce 
nikoho zbytočne trestať, avšak 
poriadok a disciplína sú súčasťou 
každodenného života a platí to aj 
v našej spoločnosti. Verme, že aj 
vďaka týmto apelom sa situácia 
s disciplínou zlepší a priestupkov 
bude každým dňom ubúdať.

Prebiehajúca obnova vozovky na 
ceste I/66 sa po letných mesia-
coch posunula do ďalšej fázy. Vy-
frézovanie a práce na ceste majú 
za následok komplikácie v dopra-
ve. Počas dňa sa v úseku tvoria 
kolóny a nakoľko ide o frekven-
tovanú cestu, prejazd touto čas-
ťou prináša dlhšiu čakaciu dobu. 
najhoršia situácia je na začiatku 
a na konci víkendu, kedy má had 
vozidiel aj niekoľko kilometrov. 

Vedenie ŽP preto opätovne pri-
stúpilo k otvoreniu dočasných 
strážnych stanovíšť. Zamestnanci 
našej spoločnosti, dcérskych spo-
ločností a iné osoby, ktoré majú 
povolený vjazd, tak majú možnosť 
obísť kolónu cez areál starého zá-
vodu (SZ). Podobne ako v jarných 
mesiacoch, aj teraz sú otvorené 
dočasné strážne stanovištia SZ2 a 
SZ3. Stanovište SZ2 sa nachádza 
oproti odbočke z hlavnej cesty 
I/66 na Hornú Lehotu (pod kos-
tolom). Slúži na výjazd vozidiel 
a ako vchod a východ pre peších 
zamestnancov. SZ3 je umiestnené 
v priestore bývalej strážnice „na 
Remíze“, na začiatku areálu SZ v 
smere od Brezna, priamo oproti 
odbočke z hlavnej cesty I/66 na 
Piesok. Toto stanovište je určené 
len na vjazd do areálu, výjazd je 
zakázaný pre vozidlá aj pre chod-
cov. 

„Umožnenie prejazdu areálom 
SZ nadobudlo platnosť 27. sep-
tembra. Prevádzkové hodiny do-
časných stanovíšť sú od 6. hodiny 
ráno do 18. hodiny večer. Žiadame 
zamestnancov, ktorí dočasný pre-
jazd využívajú, aby rešpektovali 
pokyny bezpečnostnej služby ale-
bo pracovníkov dopravy,“ povedal 
Mgr. Peter Suja, riaditeľ ŽP Bez-
pečnostné služby s.r.o. 

Prejazd areálom SZ je benefit 
spoločnosti voči zamestnancom. 

Dočasné strážne stanovištia sú opäť v prevádzke
Ako sa vodiči presvedčili už v jar-
ných mesiacoch, najmä na začiat-
ku a na konci jednotlivých pracov-
ných zmien môže dôjsť k zhusteniu 
premávky a tým aj dlhšiemu čaka-
niu na vybavenie zamestnanca-
mi ŽP Bezpečnostné služby s.r.o. 
„Výjazd cez bránu „pod kostolom“ 
komplikuje aj koniec vyfrézované-
ho úseku na hlavnej ceste, pred 
ktorým spomaľujú vozidlá a kumu-
lujú sa práve pred našou bránou. 
Výjazd je preto zdĺhavejší a naj-
mä po skončení pracovnej zmeny 
sa premávka zhusťuje nielen na 
hlavnej ceste, ale aj v areáli SZ. 
Kolóna sa tvorí pri budove záso-
bovania, kde je viac železničných 
priecestí za sebou a práve v tomto 
úseku musia vodiči byť maximálne 
obozretní, rešpektovať značenie 
a nechať dostatočný odstup pre 
prejazd železničnej súpravy,“ pri-
pomenul Suja.  

Prejazd cez nástupište
Ak cestujete do práce v smere 

od Banskej Bystrice, na obchádz-
ku prípadnej kolóny môžete opäť 
využiť aj autobusové nástupište. 
Podmienkou je, aby ste smerova-
li buď do areálu SZ alebo do cen-
tra obce Podbrezová. Odbočovací 
pruh môžu využiť motorové vozid-
lá s celkovou hmotnosťou do 3,5 
tony. 

Pozor na priecestia
Zvýšená frekvencia vozidiel v 

areáli závodu nabáda k opatrnos-
ti aj na jednotlivých železničných 
priecestiach. Tých je v SZ hneď 
niekoľko a je potrebné dbať na po-
zornosť, aby nedošlo k zbytočnej 
kolízii. Vedenie ŽP Bezpečnostné 
služby s.r.o. apeluje na všetkých 
účastníkov cestnej premávky, aby 
dôsledne sledovali dopravné znač-
ky. Vodič si musí pred priecestím 
počínať mimoriadne opatrne, 
nesmie 15 metrov pred a za ním 
predbiehať a musí rešpektovať 

označenie „STOP“. „Potrebné je 
sledovať taktiež pokyny zamest-
nanca dráhy. Ak dáva znamenie 
vodorovným kývaním ruky s čer-
venou alebo so žltou zastávkou 
a za zníženej viditeľnosti bielym 
svetlom cez stred tela, vodič je po-
vinný ho poslúchnuť a prejsť cez 
priecestie. Ak zamestnanec dáva 
znamenie na zastavenie vozidla 
krúžením červenou alebo žltou za-
stávkou a za zníženej viditeľnosti 
krúžením červeným svetlom, pre-
jazd priecestím je zakázaný,“ pri-
pomenul riaditeľ ŽP Bezpečnostné 
služby s.r.o.

Bicykle nepustia
Už na začiatku opravy cesty via-

cerých zamestnancov zaujímala 
možnosť prejazdu starého závodu 
na bicykli, kolobežke alebo mo-
tocykli. Podobne ako na jar, ani 
v tomto prípade nie je vjazd do 
areálu povolený. „V rámci trasy je 

niekoľko zúžených miest, kde by 
bol veľmi nebezpečný stret mo-
torových vozidiel s cyklistami, ne-
hovoriac o nákladných vozidlách 
či kamiónoch. Samostatnou ka-
pitolou sú spomínané železničné 
priecestia a železničná doprava. 
Na trase je niekoľko priecestí, a to 
nielen s kolmým, ale aj so šikmým 
prejazdom. Pri ich prechode stačí 
ranná rosa alebo slabý dážď, aby 
sa stali tieto úseky pre jednosto-
pové vozidlá klzké a nebezpečné,“ 
upozornil P. Suja. Rizikom sú aj 
samotné koľajnice, medzi ktoré 
sa môže ľahko zaseknúť koleso z 
bicykla. Ale aj cyklistom vychádza 
naša spoločnosť v ústrety. Svoj 
bicykel môžu odložiť na strážnom 
stanovišti „pod kostolom“. 

„Obnovili sme vodorovné do-
pravné značenia v závode. Celý 
areál je monitorovaný kamerovým 
systémom. Pri porušení predpi-
sov sa bude zamestnanec za svoj 

M. Gončár
noviny@zelpo.sk

skutok zodpovedať. Pri vážnom 
prehrešku mu môže byť okamžite 
odobratá karta umožňujúca pre-
jazd SZ,“ doplnil P. Suja. 

Bez karty neprejdete
Prejazd jednotlivými strážnymi 

stanovišťami bude umožnený len 
tým osobám, ktoré majú pri sebe 
svoju elektronickú identifikačnú 
kartu zamestnanca ŽP a.s., dcér-
skej spoločnosti alebo sú držiteľmi 
elektronickej karty umožňujúcej 
dočasný vstup do areálu SZ. Pred-
ložia ju vrátnikovi na kontrolu a za-
evidovanie pomocou prenosného 
čítacieho zariadenia. „Ak by sa vo 
vozidle nachádzala osoba, ktorá 
nebude mať potrebnú elektronic-
kú identifikačnú kartu, nebude jej 
vstup cez strážne stanovište ani 
prejazd areálom starého závodu 
umožnený. A je jedno, či ide o za-
mestnanca železiarní alebo exter-
nú osobu,“ dodal P. Suja. 

Ukážka nesprávneho parkovania.  Foto: M. Jančovič

Po skončení pracovných zmien sa kumulujú autá aj pred bránou "pod kostolom" v areáli starého závodu. V krátkom úseku je viacero želez-
ničných priecestí, preto je potrebné zvýšiť opatrnosť a rešpektovať dopravné značenia.                        Foto: R. Rybovič
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Elektráreň v Dubovej funguje už viac ako sto rokov.                 Foto: I. Kardhordová

Dubová a Predajná dopĺňajú kvarteto malých vodných elektrární
M. Gončár
noviny@zelpo.sk

náš seriál o malých vodných elek-
trárňach zásobujúcich Železiarne 
Podbrezová zakončíme v dubovej 
a v Predajnej. 

Hydrocentrála Dubová bola vy-
budovaná v rokoch 1902 až 1909. 
Nachádza sa v obci Nemecká a 
názov dostala po miestnej časti 
obce. Na začiatku boli v elektrár-
ni nainštalované dve Francisove 
turbíny s identickým výkonom 553 
kilowatov (kw). Zmena nastala v 
roku 1975, keď jednu z turbín na-
hradili Kaplanovou. Bola silnejšia 
ako pôvodná a dosahovala výkon 
1 260 kw. V rokoch 1988-1993 sa 
uskutočnila rekonštrukcia prívod-
ného kanála Lopej – Dubová. Jej 
súčasťou bola aj generálna oprava 
strojného zariadenia v Dubovej. 
Kaplanovu-Propelerovu turbínu 
odviezli do Českej republiky, kde 
došlo k ďalšej úprave a nastaveniu 
lopatky obežného kolesa tak, aby 
najvyššia účinnosť turbíny bola pri 
výkone 800 kw. Odvtedy už k vý-
raznejším zásahom do pôvodných 
zariadení nedošlo. Dnes táto turbí-
na dosahuje maximálny výkon 970 
kw. 

Voda do elektrárne v Dubovej 
prichádza z viacerých zdrojov. Naj-
väčším je rieka Hron. Okrem neho 

je to i Vajskovský potok v Lopeji 
a Jasenský potok v malej vodnej 
elektrárni v Predajnej. Voda do 
Dubovej je privádzaná tunelovým 
privádzačom Lopej – Dubová. 
V tomto prípade je zaujímavos-
ťou fakt, že z hľadiska výškového 
umiestnenia je privádzač rozdele-
ný na dve časti. Povrchová časť má 
dĺžku približne 1,1 kilometra a dru-
há, podzemná, 3,7 kilometra. 

Viaceré zdroje
Horná hať v Lopeji využíva vody 

rieky Hron a je vybavená česlicami 
na zachytávanie hrubých nečis-
tôt. „V Hrone pláva mimoriadne 
veľa odpadu. Najmä počas zvýše-
nej hladiny rieky musia pracovní-
ci odstraňovať rôzne predmety, 
ale aj veľké kusy dreva. Teraz, v 
jesennom období, zasa čistia čes-
lice od listov,“ povedal Jozef Ková-
čik, energetik a vedúci strediska 
v starom závode. V časti Lopej sa 
nachádza aj dolná hať. Je zložená 
z dvoch kalových polí, za ktorými 
sú osadené automatické česlice 
na zachytávanie jemných nečistôt. 
Za česlicami je osadené regulačné 
dvojstavidlo široké 4,6 metra. Za 
ním sa svetlá šírka zužuje a súčas-
ne sa mení profil privádzača z ob-
dĺžnika na kruh s priemerom 2 700 
milimetrov. Celá trasa privádzača 
je vybavená dvoma odpieskovací-

mi šachtami Šúbor s prepadovou 
hranou a Zámostie. V šachte Dolin-
ka a Sviniarka je prepadová hrana 
a odkaľovancí otvor. Hladina vody 
v privádzači je udržiavaná na 2,2 
metra. 

„Nátok vody z privádzača do po-
trubia v Dubovej je osadený rých-
louzáverom rozmerov 2000 x 2000 
milimetrov. Pred rýchlouzáverom 
sú osadené automatické jemné 
česlice. Výpustný objekt v Dubovej 
je napojený k turbínam oceľovým 
potrubím v priemere 2000 mili-
metrov,“ pokračoval ďalej J. Ková-
čik. 

elektráreň v Predajnej
Elektráreň Dubová má menšiu 

sestru v Predajnej. Bola vybudo-
vaná v rokoch 1994 – 1997. Do 
trvalej prevádzky ju spustili až na 
začiatku leta 1998. Je umiestne-
ná v obci Predajná na bývalom 
vstupnom objekte podzemného 
privádzača vody Lopej – Dubová. 
Objekt je založený v hĺbke 10,3 
metra pod terénom v otvorenej 
stavebnej jame. „Elektráreň Pre-
dajná využíva nadlepšenie  prítoku 
vody z hate na Jasenskom poto-
ku do tunelového privádzača pre 
Dubovú s energetickým využitím 
rozdielu hladín medzi Jasenským 
potokom a podzemným privádza-
čom,“ odborne vysvetlil J. Kováčik. 

Nápustný objekt s lapačom splave-
nín je situovaný na pravom brehu 
Jasenského potoka. 

Výtok z turbín MVE je vyústený 
do „ukľudňujúceho" bazéna a cez 
prepadovú hranu medzi bazénom 
a kanálom voda prepadá do tune-
lového privádzača Lopej – HC Du-
bová.

Spoza jemných česlíc na konci 
odpieskováka je tiež  napojené po-
trubie s priemerom jeden meter, 
zredukované na 700 milimetrov. Je 
vyústené do „ukľudňujúceho" ba-
zéna pod strojovňou, slúžiace ako 
jalový prepad. V prípade dlhodo-
bej poruchy v Predajnej je určené 
pre doplnenie vody v privádzači 
pre elektráreň Dubová.

Elektráreň v Predajnej má dve 
Francisove turbíny. Väčšia má vý-
kon 161 kw, menšia o polovicu 
menej. Súčasťou sú aj dva generá-
tory s výkonom 160 a 75 kw. 

Po strednej oprave
Podobne ako Jasenie, tak aj malé 

vodné elektrárne v Dubovej a Pre-
dajnej prešli strednými opravami 
technologického zariadenia. „Tieto 
opravy plánujeme vždy na konci 
leta a začiatku jesene. V tomto ob-
dobí klesá množstvo vody v Hrone 
a v ostatných vodných tokoch,“ vy-
svetlil J. Kováčik. 

Pracovníci železiarní počas pia-
tich septembrových dní tohto roka 
vykonali široké spektrum opráv. 
„Na strojovom zariadení hydro-
centrály Dubová boli práce zame-
rané predovšetkým na výmenu 
puzdra upchávky pre generátor 
TG 2, výmenu labyrintu, pretesne-
nie hydraulických servomotorov, 

výmenu uhlíkovej upchávky, kon-
trolu ložiska a ďalších mechanic-
kých častí generátora. Taktiež sme 
skontrolovali a nastavili tiahla na 
rozvádzacích lopatkách, skontro-
lovali regulátor, držiaky uhlíkov a 
zberných krúžkov, chladič oleja a 
mnoho ďalšieho,“ priblížil priebeh 
strednej opravy. 

Na vtokovom zariadení pracov-
níci vymenili reťaze na čistiacich 
strojoch, skontrolovali vodiace ko-
lesá a gumy na škrabkách. „Z usa-
dzovacieho bazéna sme vyviezli 
naplavený piesok, ktorý sa tam za 
rok nahromadil,“ pokračoval ďalej 
J. Kováčik. 

Opravám sa nevyhla ani Predaj-
ná, kde taktiež museli vyčistiť ba-
zén od piesku, avšak, v porovnaní 
s Lopejom ho bolo oveľa väčšie 
množstvo. „Vykonali sme revíziu 
elektrického zariadenia, rozvod-
ne a generátorov. Takisto sme na 
privádzači Lopej – Dubová skon-
trolovali a premazali mechanizmy 
na odkaľovacích šupátkach, skon-
trolovali stav betónových častí pri-
vádzača a vyčistili odpieskováky. 
Touto cestou by som sa chcel po-
ďakovať všetkým, ktorí sa strednej 
opravy zúčastnili,“ dodal na záver 
Jozef Kováčik. 

Ako vidieť, každá z predstave-
ných elektrární má pre naše žele-
ziarne veľký zmysel. Iba dokonalá 
a kvalitná údržba dokáže zabez-
pečiť plynulý chod zariadení, kto-
ré nám slúžia už desiatky rokov. 
Seriál o malých vodných elektrár-
ňach môžeme uzavrieť s konšta-
tovaním, že ich význam je aj v 21. 
storočí veľmi dôležitý a pre ekoló-
giu prospešný.

Zamestnanec počas výkonu pracovnej zmeny.  Foto: I. Kardhordová

Naši žiaci navštívili vyhliadkovú vežu v Brezne

Vyhliadkovú vežu Horné Lazy nad 
mestom Brezno otvorili v letných 
mesiacoch. Okamžite si získala 
priazeň domácich, ale aj turistov, 
ktorí ju vo veľkom počte navšte-
vujú. Štyridsať metrov vysoká 
stavba, týčiaca sa nad mestom, 
prilákala aj žiakov Súkromnej 
spojenej školy Železiarne Podbre-
zová. 

Chlapci si po výstupe vychutnali 
výhľady, účelové cvičenie okore-
nili športovými a vedomostnými 
výzvami a užili si pekný slnečný 
deň. Aj takýmto spôsobom vede-
nie školy podporuje mladých v po-
hybe, vzdeláva ich a buduje v nich 
vzťah k prírode. 

„Účelové cvičenia sú pre žiakov 
prvého a druhého ročníka povin-

M. Gončár
noviny@zelpo.sk

Naši žiaci na novootvorenej vyhliadkovej veži v Brezne.  Foto: SSŠ ŽP

né. Tretiaci navštívili vežu v rámci 
Kurzu ochrany života a zdravia. Je 
zameraný na zdravý životný štýl, 
orientáciu v prírode a topografiu,“ 
vysvetlila Mgr. Ludmila Peťková, 
učiteľka telesnej výchovy, ktorá 
žiakov sprevádzala. Tí sa museli 
popasovať s rôznymi zadaniami. 
Fotili napríklad značku cyklotrasy, 
hľadali liečivé byliny, riešili rôzne 
úlohy s indíciami alebo museli od-
fotiť najvyšší vrch Nízkych Tatier 
z vyhliadkovej veže. Akcia mala v 
prvom rade vzdelávací charakter. 
Podobné aktivity nie sú v škole vý-
nimkou. 

„Žiaci ich majú zaradené medzi 
osnovy. Prebiehajú dvakrát v škol-
skom roku. Zameriavame sa na 
edukačné smerovanie, zdravotnú 
výchovu, biológiu a topografiu. 
Tretiaci musia absolvovať tento 
kurz v počte troch dní. Keď máme 
možnosť, navštevujeme hasičov, 
lenže kvôli aktuálnej situácii sú 
exkurzie zakázané. Prispôsobuje-
me sa tomu, čo máme v ponuke,“ 

pokračovala L. Peťková. Ako na zá-
ver doplnila, pre žiakov je pobyt v 
prírode určite obohatením, aj keď 
nie vždy sa im chce. Napokon ale 
majú, vo väčšine prípadov, z akcie 
dobrý pocit. „Na veži sa im veľmi 
páčilo. Niektorí mali síce obavy z 
výstupu, ale to je pochopiteľné. 
Podobné aktivity sú pre nich určite 
prínosom,“ dodala. 

Žiaci obdivovali z veže okolitú prírodu.
Foto: SSŠ ŽP
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Notebooky sú pre študentov v dnešnej dobe nevyhnutnosťou. Foto: A. Nociarová

Prieskum spokojnosti zamestnancov
Zakrúžkujte číslo na stupnici podľa toho, ako ste v súčasnosti spokojný s 
uvedenými pracovnými podmienkami: 1 - veľmi nespokojný, 2 - nespo-
kojný, 3 - nerozhodný, 4 - spokojný, 5 - veľmi spokojný.

Náplň práce
1        -        2        -        3        -        4        -        5

Istota stáleho zamestnania
1        -        2        -        3        -        4        -        5

Bezpečnosť na pracovisku
1        -        2        -        3        -        4        -        5

Mzdové ohodnotenie práce
1        -        2        -        3        -        4        -        5

Ponúkané sociálne benefity
1        -        2        -        3        -        4        -        5

Medziľudské vzťahy na pracovisku
1        -        2        -        3        -        4        -        5

Možnosť zvyšovania si kvalifikácie
1        -        2        -        3        -        4        -        5

Možnosť pracovného postupu
1        -        2        -        3        -        4        -        5

Materiálne a technické vybavenie pracoviska
1        -        2        -        3        -        4        -        5

Nasledovné ukazovatele sa týkajú čerpania výhod zo sociálneho fondu. 
Zakrúžkujte číslo na stupnici podľa toho, ktoré osobne považujete za dô-
ležité: 1 - bezvýznamné, 2 - málo dôležité, 3 - neutrálne, 4 - dôležité, 
5 - veľmi dôležité.

Odmeny pri významných pracovných a životných jubileách
1        -        2        -        3        -        4        -        5

Vyplatenie ďalších miezd zamestnancom 
(dovolenková a vianočná mzda)

1        -        2        -        3        -        4        -        5

Vyššie odstupné
1        -        2        -        3        -        4        -        5

Vyššie odchodné do dôchodku
1        -        2        -        3        -        4        -        5

Možnosť doplnkového dôchodkového sporenia
1        -        2        -        3        -        4        -        5

Kvalita stravovania a poskytovanie výživových doplnkov
1        -        2        -        3        -        4        -        5

Odmeny darcom krvi
1        -        2        -        3        -        4        -        5

Zdravotná starostlivosť o zamestnancov 
(rehabilitačné pobyty a procedúry, wellness a podobne)

1        -        2        -        3        -        4        -        5

Možnosť návštevy športových podujatí 
(futbal, kolky, cyklistika, biatlon a podobne)

1        -        2        -        3        -        4        -        5

Možnosť návštevy ponúkaných kultúrnych podujatí
1        -        2        -        3        -        4        -        5

Ponuka letných táborov pre deti zamestnancov
1        -        2        -        3        -        4        -        5

Poskytovanie zliav na rôznom poistení (cestovnom, 
privátneho majetku, motorových vozidiel, zodpoved-

nosti za škodu spôsobenú pri výkone povolania)
1        -        2        -        3        -        4        -        5

Možnosť čerpať pohonné hmoty na 
zamestnaneckú palivovú platobnú kartu

1        -        2        -        3        -        4        -        5

Navrhnite ďalšie: ......................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................

Ak sa chcete zúčastniť žrebovania, vyplnený kupón odstrihnite a zašlite 
ho spolu s prieskumom podnikovou poštou na referát psychológie ŽP 
a.s. najneskôr do 10 dní od vydania tohto čísla. Jedného účastníka anke-
ty vyžrebujeme a odmeníme vecnou cenou.

Kupón
Meno a priezvisko: ...................................................................................
Osobné číslo: ............................................................................................
Prevádzkareň (odborný útvar): .................................................................

Kvôli nedostatku čipov dostanú prváci zariadenia v aktuálnom školskom roku o niečo neskôr.                Foto: A. Nociarová

Aj IT sektor prechádza krízou, naši 
študenti dostanú notebooky v októbri

Súčasná kríza zasiahla takmer 
všetky oblasti spoločenského ži-
vota. Výnimkou nie je ani sektor 
informačných technológii (IT). 
Mnohé firmy prešli na začiatku 
pandémie do režimu práce z domu 
(homeoffice) a školy realizovali 
výučbu dištančne. Logicky sa tým 
zvýšil dopyt po technologických 
zariadeniach. Pocítili to i Železiar-
ne Podbrezová a.s., ktoré sa mu-
seli vysporiadať s ťažšou dostup-
nosťou jednotlivých zariadení, 
príslušenstva či komponentov. O 
aktuálnej situácii v IT sektore sme 
sa rozprávali s Bc. Marekom Gabo-
ňom, vedúcim odboru technickej 
podpory ŽP Informatika s.r.o. 

Aká je momentálna situácia v IT 
sektore? Je na trhu dostatok zaria-
dení a komponentov?

- Náš sektor prechádza pande-
mickou krízou relatívne dobre. Fir-
my v IT odvetví sa dokázali pomer-
ne jednoducho adaptovať na nové 
situácie, ako napríklad homeoffice. 
Práca a štúdium z domu ale zaprí-
činili nedostatok niektorých zaria-
dení, predovšetkým notebookov, 
webkamier alebo tabletov. Zvýšil 
sa dopyt po elektronických zaria-
deniach, na čo neboli výrobcovia 
čipov celkom pripravení a zároveň 
prišla séria nepredvídateľných uda-
lostí. Spomenul by som požiar v 
japonskej továrni na výrobu čipov 
pre automobilový trh, zastavenie 
výroby v Texase kvôli mrazom a tiež 
povodne v Ázii. V marci tohto roku 
následne došlo na šesť dní k zablo-

M. Gončár
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kovaniu Suezského prieplavu. Toto 
všetko malo za následok nedosta-
tok čipov nielen pre IT zariadenia, 
ale pre celý elektronický a automo-
bilový priemysel. 

Viete povedať aj konkrétne čísla o 
koľko vzrástol predaj počítačov?

- V prvej vlne kupovali spotrebi-
telia zariadenia na prácu na diaľku, 
na jeseň minulého roka zasa na do-
mácu zábavu, o ktoré je zvýšený zá-
ujem aj v priebehu tohto roka. Pre-
daj počítačov sa v roku 2020 zvýšil 
o 4,8 percent na 275 miliónov ku-
sov. Pred Vianocami je nárast zvý-
šený o ďalších desať percent.

Ovplyvnili všetky spomínané situ-
ácie aj naše železiarne?

- Áno, počas prvej vlny bol veľký 
záujem o webkamery, ktorých bol 
nedostatok. Museli sme robiť pre-
dobjednávky u viacerých dodáva-
teľov naraz a čakať, kde sa objavia 
skôr. Následne výrobcov zasiahla 
čipová kríza, ale aj zvýšený dopyt, 
čo zapríčinilo meškajúcu výrobu. V 
priebehu tohto roka sme preto v 
ŽP Informatika prehodnotili straté-
giu a naskladnili viac štandardných 
pracovných staníc, aby sme zvládli 
uspokojiť všetky investičné požia-
davky. Momentálne evidujeme 
problémy pri dodávkach tlačiarní a 
špeciálnej výpočtovej techniky.

Je cena jednotlivých zariadení a 
komponentov vyššia v porovnaní s 
minulým rokom, respektíve obdo-
bím pred pandémiou?

- Určite áno, nakoľko náš strate-
gický dodávateľ zvýšil začiatkom 
leta cenu výpočtovej techniky. Pod-

písal sa pod to zvýšený dopyt a spo-
mínaný nedostatok čipov.

Prváci na našej škole mali na za-
čiatku školského roka dostať nové 
notebooky. Termín odovzdávania 
je ale posunutý. Viete, kedy ich 
dostanú? 

- Pre našich prvákov mám dob-
rú správu. Notebooky sa nám po-
darilo zabezpečiť, momentálne sú 
už u nás v ŽP Informatika. V tých-
to dňoch prebieha ich inštalácia a 
odovzdané by mali byť najneskôr 
koncom októbra.

Je náročné zabezpečiť väčšie 
množstvo počítačov pre študen-
tov?

- Nielen pre študentov. Náš do-
dávateľ funguje systémom just-in-
time, to znamená, že zariadenia 
po objednaní idú do výroby a tým 
pádom neexistujú skladové polož-
ky. Pri väčších objemoch sa preto 
pozerá predovšetkým na cenu 
zariadení a rýchlosť dodávky. Pri 
pracovných staniciach je aktuál-
ne čakanie od jedného do dvoch 
mesiacov. Horšie sú na tom note-
booky. Závisí od modelu, ale štan-
dardná konfigurácia je približne tri 
až štyri mesiace.

Museli ste zmeniť napríklad dodá-
vateľa, prípadne vybrať inú znač-
ku notebookov?

- Záleží na požiadavkách použí-
vateľov. Keď nie je dôraz na rých-
losť dodania, držíme sa zaužíva-
ných štandardov. Ak áno, hľadáme 
dodávateľov, ktorí majú skladové 
zásoby. Zo značiek preferujeme 
Dell, kde nám vyhovuje záruka 
na hardware. V prípade poruchy 
máme k dispozícii nový diel do 24 
hodín, čím znižujeme dĺžku poru-
chy u užívateľov.

Situácia je určite náročná. Kedy 
odhadujete jej stabilizovanie?

- Náročnosť situácie môžeme 
vidieť naprieč rôznymi odvetvia-
mi. Veď obmedzenie výroby hlásili 
okrem automobiliek aj veľkí výrob-
covia spotrebnej elektroniky Sam-
sung či Apple. Pôvodné odhady sú, 
že „čipová“ kríza bude pokračovať 
až do roku 2023. Avšak Elon Musk, 
generálny riaditeľ Tesla uviedol, že 
nedostatok čipov je krátkodobým 
problémom, keďže je stavaných a 
plánovaných veľa závodov na výro-
bu čipov a odhaduje, že v budúcom 
roku dosiahneme vhodnú úroveň.
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Zlepšite v jesenných mesiacoch svoju imunitu

S príchodom chladných jesenných 
dní nám pribúdajú rôzne respi-
račné ochorenia. Pre organizmus 
je dôležité, aby mal dostatočnú 
imunitu a dokázal sa pred vírusmi 
chrániť. Zlepšiť ju môžete aj vy a 
pritom nejde o nič zložité. 

Mnohí pravidelne navštevujú 
lekáreň a vyberajú z desiatok rôz-
nych doplnkov, vitamínov či mine-
rálov. Široké spektrum možností 

M. Gončár
noviny@zelpo.sk

nám však ponúka aj príroda v po-
dobe množstva bylín či bobúľ. Veľ-
mi dôležitým faktorom pri získaní 
imunity je vitamín C. Nachádza sa 
v ovocí, ale výborné sú tiež šípky, 
cesnak alebo zázvor. Odporúčame 
taktiež konzumáciu citrusových 
plodov, jabĺk, taktiež strukoviny a 
zeleninu. Liečivú silu kyslej kapusty 
poznajú už celé generácie. Táto vi-
tamínová bomba zabezpečí nášmu 
telu enormné množstvo prospeš-
ných látok. 

Veľkým nepriateľom imunity je 

životný štýl. Najmä každodenný 
stres ju výrazne oslabuje, preto je 
vhodné „vypnúť“ hlavu, nemyslieť 
neustále na prácu a iné povinnosti. 
Vyrazte do prírody, doprajte si pl-
nohodnotný spánok, čítajte, rela-
xujte  a využite energiu slnečných 
lúčov, ktoré sú výborným zdrojom 
vitamínu D. Už niekoľko minút na 
slnku bez použitia opaľovacieho 
krému má pre naše telo blahodar-
ný účinok. Príjemné jesenné poča-
sie nás do prírody priam pozýva, 
preto by sme mali využiť každú voľ-

nú chvíľu pre pobyt na čerstvom 
vzduchu.

Dôležitý je taktiež pohyb, cvi-
čenie a akákoľvek aktivita, ktorá 
dokonale naštartuje váš imunitný 
systém. Nezabúdajte na pestrosť 
jedla, lebo žiaden doplnok z le-
kárne nedokáže plnohodnotne 
nahradiť prirodzenú stravu. Často 
vetrajte, navštívte saunu a myslite 
pozitívne. Tí odvážnejší môžu vy-
skúšať otužovanie, ktoré je silnou 
zbraňou proti rôznym chorobám. 
Pozitívom je, že z otužovania sa po-

stupne stáva trend a čoraz viac ľudí 
nachádza odvahu, aby sa vykúpali 
v studenej vode.

Ako vidieť, v časoch, keď je slovo 
imunita skloňované viac ako inoke-
dy, máme v rukách dostatok zbraní, 
aby sme neviditeľných nepriateľov 
v podobe baktérií či vírusov zniči-
li. Je len na nás, ako sa budeme o 
svoje zdravie starať. Podstatné je, 
aby sme telu pravidelne dodávali 
potrebné vitamíny, minerály a iné 
látky, ktoré sú účinným nástrojom 
v boji proti rôznych ochoreniam.

Jedálny lístok 11. – 17. 10. 2021
Pondelok

Polievky: držková, slepačia, pečivo.
● Pečené kuracie stehno s kapus-
tou, zemiaky ● Bravčový rezeň na 
rasci, tarhoňa, cvikla ● Losos na 
masle, dusená zelenina ● Ryžový 
nákyp s ovocím. 

Utorok
Polievky: oravská fazuľová, rasco-
vá s vajcom, pečivo.
● Hovädzia pečienka sviečková, 
knedľa ● Morčacie prsia na hrášku 
so šampiňónmi, ryža, šalát ● Roľ-
nícke zemiaky, uhorka ● Škoricové 
osie hniezda, kakao. 

Streda
Polievky: slovenská hubová, mrk-
vová s pórom, pečivo. 
● Hovädzí guláš maďarský, cestovi-
na ● Sekaný rezeň z bôčika, zemia-
kový šalát s majonézou ● Kuracie 
stehno so zeleninou, špenátové 
rezance ● Palacinky s nutelou. 

Štvrtok
Polievky: hovädzia s cestovinou, 
tekvicová, pečivo. 
● Kuracie prsia orientálne, ryža, ša-
lát ● Bravčová pečienka sedliacka, 
červená kapusta, knedľa ● Vyprá-
žaný syr s modrou plesňou, zemia-
ky, brusnicová omáčka ● Hanácke 
koláče, kakao.

Piatok
Polievky: stupavská zabíjačková, 
roľnícka, pečivo.
● Hovädzí rezeň obaľovaný, zemia-
ková kaša, šalát ● Bravčové stehno 
bratislavské, cestovina ● Lasagne 
mäsové ● Zemiakové knedličky 
tvarohovo-jahodové, maková po-
sýpka. 

Sobota
Polievka: karfiolová, pečivo.
● Morčacie mäso na čínsky spô-
sob, ryža, uhorka ● Bravčové steh-
no hutnícke, knedľa. 

nedeľa
Polievka: furmánska, pečivo. 
● Bravčový rezeň s broskyňou a 
syrom, zemiaky, šalát ● Hovädzie 
mäso námornícke, slovenská ryža, 
cvikla. 

Jedálny lístok
18. – 24. 10. 2021

Pondelok
Polievky: hŕstková, špenátová so 
syrovými haluškami, pečivo.
● Bravčové mäso Chilli con Carne, 
ryža, uhorka ● Hovädzie dusené, 
kôprová omáčka, knedľa ● Vyprá-
žaná ryba, zemiaky, kompót ● Ma-
kový závin s jablkami, kakao. 

Utorok
Polievky: prešporská, zeleninová, 
pečivo.
● Kuracie prsia na smotane s hli-
vami, cestovina ● Bravčový rezeň 
belehradský, opekané zemiaky, 
uhorka ● Údené mäso, hrachová 
kaša, uhorka, chlieb ● Muffiny s 
čokoládou, kakao. 

Streda
Polievky: slepačia, kláštorná, peči-
vo. 
● Pečený bôčik s plnkou, kapus-
ta, knedľa ● Hovädzia roštenka 
cigánska, ryža, šalát ● Furmanské 
halušky ● Zapekané palacinky s 
tvarohom. 

Štvrtok
Polievky: fazuľová kyslá, krupicová 
zeleninová, pečivo. 
● Vyprážaný morčací rezeň ovčiar-
sky, zemiaková kaša, šalát ● Brav-
čový rezeň na zelenine, tarhoňa, 
cvikla ● Rizoto s kuracím mäsom, 
uhorkový šalát ● Buchty na pare s 
lekvárom, kakaová posýpka, kakao.

Piatok
Polievky: boršč s mäsom, francúz-
ska, pečivo.
● Pečené kuracie stehno, zeleni-
nová ryža, kompót ● Hovädzí guláš 
debrecínsky, knedľa ● Cestoviny s 
brokolicou a smotanovou omáč-
kou ● Šúľance so strúhankou.

Sobota
Polievka: kelová s ryžou, pečivo.
● Pečená krkovička na cesnaku, 
zemiaky, uhorka ● Jelenie ragú s 
brusnicami, cestovina.

nedeľa
Polievka: hlivová so zeleninou, pe-
čivo. 
● Bravčové stehno nitrianske, 
knedľa ● Kuracie prsia na lesných 
hríboch, ryža, cvikla.

Rehabilitácia naďalej aj v stredu

Poslanie našej dcérskej spoločnosti ŽP Rehabilitácia, s.r.o. vám určite nie je neznáme a nepo-
chybne ste už mnohí využili aj jej služby. Pre tých, ktorí doposiaľ nemali príležitosť, sme v pred-
chádzajúcich číslach Podbrezovana spoločnosť predstavili a oboznámili vás najmä s rehabili-
tačno-relaxačnými službami. To sú tie, ktoré si nevyžadujú odporúčanie lekára. Jednoducho, 
sú pre záujemcov, ktorí chcú urobiť niečo pre svoje zdravie skôr, ako prídu bolesti pohybového 
aparátu, čo dnes už, žiaľ, vôbec nesúvisí s vekom. Už od júna poskytuje spoločnosť služby aj v 
stredu popoludní. Zamestnanci si môžu vybrať aj z ďalších liečebných procedúr.

Prírodný magnet využívali ľudia 
už v staroveku a stredoveku. naši 
predkovia poznali účinky magne-
tického poľa magnetovca. Prišli 
na to, že keď prikladajú doštičky 
tohto minerálu na rany a boles-
tivé zranenia, zdravotný stav sa 
zlepší. Vďaka liečivej sile magne-
tov vznikla magnetoterapia, ktorá 
je neoddeliteľnou súčasťou kom-
plexnej medicínskej terapie.

Magnetoterapia je založená na 
pôsobení špecifického magnetic-
kého poľa na ľudský organizmus. 
Aplikáciou pulzného magnetické-
ho poľa dochádza k aktivácii me-
tabolizmu buniek. Je dokázané, 
že počas rôznych chorobných sta-
vov sa mení povrchové napätie 
na bunkových membránach. V 
priebehu magnetoterapie dochá-
dza v tkanivách k zvýšeniu prísunu 
kyslíka a živín a k lepšiemu odvá-
dzaniu splodín látkovej výmeny, 
čo je východiskovou podmienkou 
všetkých ozdravovacích procesov. 
Možno povedať, že aplikácia pul-
zného magnetického poľa vhod-
ných parametrov stimuluje bunky 
k tomu, aby opäť kmitali na svojich 
harmonických frekvenciách a tým 
aktivuje v organizme regeneračné 
a samoliečiace procesy.

Magnetoterapia je jednou z 
najpríjemnejších procedúr fyzi-
kálnej terapie, magnetické pole 
pozvoľna odstraňuje váš problém. 
Bude na vás pôsobiť magnetic-
ké pole z rôznych aplikátorov. Pri 

terapii nie je nutné sa vyzliekať. 
Magnetické pole prechádza rovno-
merne aj cez vrstvu oblečenia. Pro-
cedúra trvá 20 až 30 minút.

Využitie magnetoterapie 
pri problémoch s kĺbmi

Oblasť použitia magnetoterapie 
je široká, pretože magnetické polia 
indukujú množstvo biologických 
efektov aj v hlbokých tkanivách. 
Je používaná predovšetkým v or-
topédii, traumatológii, neurológii, 
reumatológii, športovej medicíne 
a fyzioterapii. Je indikovaná na 
liečbu bolesti, zápalov a opuchov. 
Význam má predovšetkým liečba 
po zlomeninách kostí, operáciách 
alebo úrazových poraneniach kĺ-
bov. Výhodou je skutočnosť, že sa 
môže aplikovať aj v prípade použi-
tia ortopedických pomôcok, sad-
rových obväzov, kĺbnych protéz a 
kovových súčiastok. Vo veľkej mie-
re sa uplatňuje aj pri degeneratív-
nych ochoreniach kĺbov (artróze) 
a chrbtice (spondyloartróze), kedy 
zmierňuje tlak vyvíjaný na postih-
nuté kĺbové chrupky. 

Magnetoterapia je taktiež vy-
užívaná aj pri liečbe bolestí kĺbov 
a chrbtice, reumatizme, koreňo-
vých syndrómoch, Bechterevovej 
chorobe či syndróme zmrznutého 
ramena.

Magnetické pole prechádza ce-
lým telom a vyznačuje sa hneď 
niekoľkými priaznivými účinkami: 
• analgetický – má priaznivý vplyv 
na tlmenie bolesti,

• vazodilatačný – rozširuje cievy 
a napomáha lepšiemu prekrveniu 
tkanív,
• antiedematózny – pôsobí priaz-
nivo proti opuchom,
• regeneračný – urýchľuje hojenie 
mäkkých tkanív a kostných štruk-
túr,
• myorelaxačný – napomáha uvoľ-
ňovať svaly znižovaním ich napätia 
(tonusu) pomocou ovplyvňovania 
iónov vápnika.

Kedy sa neodporúča 
podstúpiť magnetoterapiu

Napriek tomu, že neboli zistené 
nijaké nepriaznivé účinky magne-
toterapie, neodporúča sa podstú-
piť terapiu počas tehotenstva ale-
bo menštruácie.

Magnetoterapia ďalej nesmie byť 
použitá pri:
• krvácavých stavoch akéhokoľvek 
charakteru,
• neznámych bolestiach v brušnej 
oblasti,
• žiadnom infekčnom alebo myko-
tickom ochorení,
• záchvatových ochoreniach (napr. 
epilepsia)
• ochoreniach krvi,
• akútnej tuberkulóze,
• nízkom tlaku krvi (hypotenzii),
• kardiostimulátore,
• po onkologických operáciách ale-
bo po liečbe chemotorapiou.

Využite liečivú silu 
magnetu – magnetoterapiu

Zdroj: ŽP Rehabilitácia
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Poďakovanie
Dňa 24. augusta nás navždy po ťaž-
kej chorobe opustila naša mama, 
krstná mama, sestra a príbuzná 

Anna BRIedOVÁ z Valaskej.
Ďakujeme všetkým príbuzným, ko-
legom, priateľom, známym a ostat-
ným, ktorí sa snažili svojim preja-

vom sústrasti zmierniť náš hlboký žiaľ.
Dcéra a smútiaca rodina

Spomienky
Dňa 26. augusta sme si pripome-
nuli nedožitých 50 rokov a 28. sep-
tembra uplynuli štyri roky, ako nás 
navždy opustil.

Mgr. Miroslav BÁnIK z Valaskej.
S úctou spomína 

kolektív zásobovania
...

„Osud je krutý, nevráti, čo vzal, zo-
stali len spomienky a v srdci žiaľ. Už 
niet návratu ani nádeje, len cestič-
ka k hrobu nás k tebe zavedie.“
Dňa 28. septembra sme si so smút-
kom v srdci pripomenuli druhé vý-
ročie od úmrtia nášho drahého dru-

ha, ocka, svokra a dedka
Jána KŇAZÍKA z Podbrezovej – Štiavničky. 

S láskou spomína družka Marika, syn 
Ján, nevesta Lenka a vnučka Lenka

...
„Aj keď tu nie si, v našich myšlien-
kach a srdciach si stále s nami. Od-
počívaj v pokoji a tíško snívaj svoj 
večný sen, mami.“
Dňa 29. septembra sme si pripome-
nuli piate smutné výročie od chvíle, 
kedy nás navždy opustila naša milo-

vaná manželka, mama, stará mama a príbuzná
Blažena eReMIÁŠOVÁ z Valaskej.

Kto ste ju poznali, venujte jej spolu s nami tichú spo-
mienku.

S láskou a úctou spomínajú 
manžel Cyril a dcéra Erika s rodinou

...
„Bolesťou unavený tíško si zaspal, 
zanechal si všetkých, ktorých si mal 
rád. Spi sladko, snívaj si svoj večný 
sen, v spomienkach sme pri tebe 
každý deň.“
Dňa 4. októbra uplynulo druhé 
smutné výročie, čo nás navždy 

opustil milovaný manžel, otec a starký
Milan KOVÁČIK z Brezna.

Kto ho poznal, spomenie si, kto ho mal rád, neza-
budne.

S láskou a úctou na neho spomína manžel-
ka Anna, syn Peter a dcéra Magdaléna s ro-

dinami. Do nebíčka starkému veľkú pusu 
posielajú vnúčatá Alexander a Karinka

...
„Len kytičku kvetov z lásky na hrob 
môžeme dať, spokojný spánok 
priať, tichú modlitbu odriekať a s 
bolesťou v srdci spomínať.“
Dňa 4. októbra sme si pripomenu-
li smutné druhé výročie, ako nás 
navždy opustila drahá príbuzná 

Marta AMTMAnOVÁ 
a 27. októbra uplynie osem rokov 
odvtedy, ako odišiel jej manžel 

Zoltán AMTMAn z Podbrezovej.
S láskou a úctou spomíname

...
„V živote sú chvíle, ktoré ťažko pre-
žívame, tiež však okamihy, na ktoré 
nezabúdame.“
Dňa 10. októbra si pripomenieme 
sedemnáste výročie úmrtia 

Ľubomíra ROSÍKA z Brezna. 
S láskou a úctou spomína man-

želka Elena, syn Ľubomír s man-
želkou, syn Martin a vnúčatá Zuzana a Jakub

...
„Slza smútku tíško stečie po tvári, 
bolesť v srdci zabolí, no pekná spo-
mienka ako večný plameň v našich 
srdciach zahorí.“
Dňa 11. októbra si pripomenieme 
desiate výročie úmrtia manžela, 
otca, starého a prastarého otca

Pavla LedŇU z Predajnej.
Venujte mu spolu s nami tichú spomienku.

S láskou a úctou spomína 
manželka a synovia s rodinami

Súťažte o cenu od ŽP Informatika
*súťažná krížovka*súťažná krížovka*súťažná krížovka*súťažná krížovka*súťažná krížovka*

Výherca súťažnej krížovky

René Descartes: „Iba tých pokladám za svojich priateľov, ..." (dokončenie v tajničke).

V septembri 
odišli 

do predčasného 
starobného dôchodku

Marian VAŇO

do starobného dôchodku
Elena KÚTHOVÁ

V mene vedenia Železiarní Pod-
brezová akciová spoločnosť im 
ďakujeme za odvedenú prácu a 
do ďalších rokov života želáme 

veľa slnečných dní.

V októbri 
blahoželáme

Pracovné jubileá

25 rokov 
Martin KALISKÝ
Jozef POCKLAN

30 rokov
Jozefína MEDVEĎOVÁ

35 rokov
Ľubica FABRICIUSOVÁ
Renáta HĽADAJOVÁ
Alena PANČÍKOVÁ

Ján PEPICH
Ing. Anna ŠTULAJTEROVÁ

Ing. Ján URBAN

Životné jubileá
Ivan BALCO

Miroslav HAIDELMEIER
Erik KRAJČI

Martin LÁNY
Adriana LATINÁKOVÁ

Peter MAREK
Ľubomír MÚKA

Peter RYBÁR
Ing. Adrian VRBOVSKÝ

Marian DEMETER
Zuzana KUPCOVÁ

Miroslav MAKOVNÍK
Juraj SPIŠIAK

Marián BOŠEĽA
Lívia ENGLEROVÁ

Jozef KAJDA
Ľubomír KOVÁČIK

Anna KUČERÁKOVÁ
Miroslav OČENÁŠ
Alena PIKULOVÁ
František ROĽKO

Mariana VETRÁKOVÁ

Medzinárodný deň lekárov
Povolanie lekára patrí rozhodne k tým najťažším. 
Liečiť ľudí si vyžaduje patričnú odbornosť, trpezli-
vosť a mnohokrát aj ťažké rozhodnutia. Jeden ne-
správny krok môže mať fatálne následky, pričom 
šanca na nápravu už nemusí existovať. Lekári si za-
slúžia našu úctu a vďaku za všetko, čo robia pre pa-
cientov a s akým úsilím bojujú o ich zdravie a život. 
Zvlášť v tomto období, keď sa už viac ako rok pasuje-
me s pandémiou, je ich prínos a dôležitosť zdvojná-
sobená. A práve prvého októbra sme si pripomenuli 
Medzinárodný deň lekárov, ktorý slávime od roku 
1984. Preto majme na pamäti tento významný deň, 
rešpektujme všetkých medicínskych pracovníkov, 
lebo nikdy nevieme, kedy budeme potrebovať ich 
pomoc.

Mobilný RTG s priamou digitalizáciou.            Foto: NsP Brezno

nemocnica s poliklinikou (nsP) v Brezne zakúpila 
mobilný RTG s priamou digitalizáciou. 

Nemocnica s novým zariadením
„Ide o mobilné zariadenie MO-

BILETT Elara Max a je určené na 
vizualizáciu anatomických štruk-
túr konvertovaním RTG obrazu na 
viditeľný obraz. Umožňuje skia-
grafické expozície (snímkovanie) 
celého tela a môže sa používať u 
pediatrických, dospelých a obéz-
nych pacientov. Je vhodný pre 
široké spektrum klinického zo-
brazovania, napríklad zobrazenie 
pľúc, brucha, kostí a u všetkých 
typov pacientov bez obmedzení,“ 
informoval MUDr. Miroslav Košík, 
primár RTG oddelenia NsP v Brez-
ne. 

Prístroj bol zakúpený z euro-
fondov určených na preplatenie 
výdavkov súvisiacich s pandémiou 
Covid-19. 

Ján Jagerčík, nsP Brezno

Opäť sme si pre vás pripravili súťažnú krížovku. Ak sa chcete zapojiť do súťaže, pošlite znenie tajničky 
do redakcie Podbrezovana poštou alebo e-mailom, najneskôr do 18. októbra. Na jedného z vás čaká 
vecná cena, ktorú do súťaže venovala ŽP Informatika. Meno výhercu uverejníme v nasledujúcom čísle 
Podbrezovana.

Správne znenie tajničky z Podbrezovana č. 19, kde sa ukrýval citát, ktorého autorom je 
Tomáš G. (Tajnička 1 – Masaryk): Tajnička 2 – „Človek veľa vydrží, ak má cieľ.“ Z úspeš-
ných riešiteľov sme vyžrebovali eriku Pavúkovú z odboru riadenia a zabezpečenia 
kvality. Cenu, ktorú do súťaže venovala Všeobecná zdravotná poisťovňa, si výherkyňa 
môže prevziať v redakcii, v pracovné dni od 7.30 do 15.30 hod.
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Slovnaft Cup – 3. kolo: FK Železiarne
Podbrezová – MFK dukla Banská Bystrica 2:1 (1:0)

Góly: 22. Talakov, 47. Timošenko – 81. Willwéber (11 m).
FK ŽP: Rehák – Oravec, Barbora (78. Kukoľ), Talakov (64. Breznanik), Bar-
toš, Grendel (63. Špyrka), Kováčik (64. Ďatko), Bakaľa, Grešák, Paraj, Ti-
mošenko (78. Galčík).
dukla BB: Nôta – Červeň, Tóth (58. Jurčišin), Slaninka (71. Svetlík), Uhrin-
čať, Kupčík (82. Jackuliak), Hanes (58. Polievka), Kojnok, Vajda, willwé-
ber, Depetris (58. Šulc).

2. liga, 10. kolo: FC Petržalka – FK Železiarne Podbrezová 0:1 (0:1)
Góly: 33. Rédeky (vlastný gól).
FC Petržalka: Ševčuk – Mihálek (84. Danek), Rédeky, Nemec, Kuník, T. 
Nagy (84. Slivka), Gašparovič (46. Spáčil), Štefanec (65. Hurný), Turčák, 
Hronec, Harba (65. Kelemen).
FK ŽP: Ludha – Bartoš, Bakaľa, Oravec – Kováčik, Grendel (74. Ďatko), Pa-
raj, Kukoľ (66. Grešák) – Špyrka (74. Timošenko), Pavúk (87. Breznanik), 
Galčík (88. Barbora).

2. liga, 11. kolo: FK Železiarne Podbrezová – Slavoj Trebišov 3:0 (1:0)
Góly: 42. a 56. Galčík, 58. Timoshenko.
FK ŽP: Ludha – Bartoš, Oravec, Bakaľa – Kováčik, Paraj, Špyrka (73. Ďat-
ko), Kukoľ (71. Grešák) – Breznanik (63. Grendel), Timošenko (63. Pavúk), 
Galčík (79. Issa).
Slavoj Trebišov: Melichar – Matta, Krajňak, Šimko, Ilinjo, Begala, Michlík 
(63. Verčimák), Digoň, Bajtoš (63. Pálfi), Danko (84. Belko), Romulo.

Dvanásť majstrovských medailí pre našich biatlonistov

Preteky s hromadným štartom sú medzi biatlonistami obľúbené.  Foto: A. Demeterová

Roland Galčík strelil Trebišovu dva góly a bol vyhlásený za najlepšieho hráča 11. kola.
Foto: A. Nociarová

Postup v Slovnaft Cupe a dve ligové víťazstvá

Prvý októbrový víkend sa v Pre-
dajnej uskutočnili majstrovstvá 
Slovenska v letnom biatlone. V 
sobotu boli pre pretekárov pri-
pravené rýchlostné preteky a v 
nedeľu sa biatlonisti postavili na 
štart pretekov s hromadným štar-
tom. V dorasteneckých a junior-

ských kategóriách mal zastúpenie 
aj Biatlonový oddiel ŠK Železiarne 
Podbrezová.

V prvý súťažný deň vybojovali 
naši pretekári v rýchlostných pre-
tekoch šesť medailí. V kategórii 
starších dorastencov získal bronz 
Sebastián Ilavský a celkovo skon-
čil štvrtý, keďže pretekali aj českí 
reprezentanti a práve jeden z nich 
súťaž vyhral. V rovnakej kategórii 

sa umiestnil na dvanástom mieste 
Matej Vránsky, zo Slovákov bol v 
cieli desiaty. Aj v kategórií starších 
dorasteniek oživili konkurenciu 
české reprezentantky. Z celkového 
víťazstva sa tešila naša biatlonis-
tka Tamara Molentová, ktorá sa 
zároveň stala majsterkou Sloven-
ska. Na štvrtom mieste celkovo 
skončila Sára Pacerová a v rámci 
majstrovstiev Slovenska jej pat-
rila bronzová medaila. Rovnako v 
juniorských kategóriách štartovali 
pretekári z Česka. Medzi juniormi 
sa darilo Filipovi Burymu, ktorý 
získal bronz a celkovo skončil pia-
ty. Súťaž junioriek ovládla Ema 
Kapustová po bezchybnej streľbe 
a zaslúžene získala majstrovský ti-
tul. Striebro pridala Zuzana Reme-
ňová, ktorá skončila v absolútnom 
poradí tretia. Jej dvojičke Márii sa 
nedarilo na strelnici a nakoniec 
obsadila šieste miesto, zo Slove-
niek bola piata.

V nedeľu boli na programe pre-
teky s hromadným štartom a opäť 
sme získali šesť medailí. Kategó-
riu starších dorastencov vyhral S. 
Ilavský a rozšíril našu medailovú 
zbierku o zlato. Len o tri sekundy 
ušla v rovnakej kategórii bronzová 
medaila M. Vránskemu, ktorý do-
behol piaty a zo Slovákov bol v cie-

li na štvrtom mieste. Medzi starší-
mi dorastenkami opäť dominovala 
T. Molentová, ktorá zvíťazila aj v 
druhom súťažnom dni a vybojo-
vala ďalšiu zlatú medailu. Rovnaké 
umiestnenie ako v predchádzajú-
com dni zaznamenala S. Pacerová 
– skončila štvrtá v konečnom po-
radí a získala bronz z majstrovstiev 
Slovenska. V kategórii juniorov bol 
opäť piaty F. Bury, tentokrát mu to 
však stačilo na striebro, keď zo Slo-
vákov bol druhý najlepší. Na svoj 
majstrovský titul z rýchlostných 
pretekov nadviazala juniorka E. 
Kapustová, ktorá ovládla aj prete-
ky s hromadným štartom. Striebro 
získala M. Remeňová a tesne za 
stupňami víťazov ostala Z. Reme-
ňová, ktorá skončila štvrtá.
Víkendové preteky v Predajnej 
zhodnotila Anežka Smarkoňová, 
trénerka Biatlonového oddielu 
ŠK Železiarne Podbrezová:

- Na preteky majstrovstiev Slo-
venska v letnom biatlone sme 
nastúpili takmer v kompletnej 
zostave a očakávali sme tie naj-
lepšie umiestnenia, ktoré sa nám 
nakoniec aj podarilo vybojovať. 
Po bežeckej stránke boli špor-
tovci veľmi dobre pripravení, čo 
konkurencii dostatočne ukázali. 
Ani zmena trate, na ktorú sme 

neboli až tak zvyknutí, nás nijako 
neobmedzila po bežeckej, ale ani 
streleckej stránke. Keďže to boli 
záverečné preteky v letnom biat-
lone, mali sme dostatok času sa 
na ne pripraviť počas celej sezóny, 
či už na atletických a komplexných 
tréningoch v špeciálnych tempách 
alebo na predchádzajúcich prete-
koch. Najlepšiu bežeckú formu vo 
svojej kategórii predviedla Tamara 
Molentová, ktorej sa zároveň po-
darila životná streľba a dokázala 
vybojovať v obidvoch súťažných 
dňoch prvé miesto. V nedeľu  sa 
na poslednej štvrtej položke po-
darila Sebastiánovi Ilavskému 
rýchla a presná streľba, ktorú do-
plnil dobrým behom a stal sa maj-
strom Slovenska. Na strelnici fúkal 
počas oboch víkendových dní po-
merne pokojný vietor a pri streľ-
bách sme nemali nijaké závažné 
problémy. Najčastejšie chyby boli 
robené v odtrhávaní rán od grou-
pingu, ale na trati sme ich dokázali 
dobehnúť. Ema Kapustová pred-
viedla opäť streľbu, na akú sme u 
nej zvyknutí a taktiež si vybojova-
la dve prvé miesta. Naši biatlonisti 
predvádzali veľmi dobrú prípravu 
pred streľbou a rýchlu streleckú 
činnosť, ktorá im pomohla pred 
súpermi urobiť si náskok.

naši futbalisti sú momentálne na 
víťaznej vlne. Po postupe v Slov-
naft Cupe, kde dokázali zvíťaziť 
v domácej Zelpo aréne nad tra-
dičným rivalom z dukly Banská 
Bystrica, vyhrali aj dva ligové zá-
pasy. V desiatom kole druhej fut-
balovej ligy porazili Petržalku a 
následne si na domácom trávniku 
poradili s Trebišovom.

V druholigovej tabuľke je muž-
stvo FK Železiarne Podbrezová 
po jedenástich kolách na druhom 
mieste so ziskom 24 bodov. Naši 
futbalisti dosiaľ zaznamenali osem 
víťazstiev a tri prehry. Na vedúcu 
Duklu Banská Bystrica strácame 
dva body, tretie FK Humenné je 
len o bod za nami, pričom má ešte 
zápas k dobru.

derby opäť pre naše farby
FK Železiarne Podbrezová zdo-

lal Banskú Bystricu aj druhýkrát v 
sezóne. Naši futbalisti porazili sú-
pera v treťom kole Slovnaft Cupu 
a prebojovali sa ďalej. Postup teší 
o to viac, že sa zrodil po výhre v 
derby zápase. Tím spod Urpína re-
cept na dobre pripravenú družinu 
trénera Romana Skuhravého ne-
našiel ani druhý raz v aktuálnom 
ročníku. Podbrezová totiž zdolala 
Banskú Bystricu aj začiatkom au-
gusta v druholigovom meraní síl. 
Dobrý výkon v pohárovom stret-
nutí podal domáci stredopoliar 
Matej Grešák. Po postupe neskrý-
val radosť. „Bol to ťažký zápas. Pri-
pravovali sme sa naň ako na každý 
ligový. Akurát tréner vymenil nie-
ktorých hráčov a šancu dostali aj 
tí, čo menej hrávajú. Sme šťastní, 
že sa nám podarilo vyhrať a teší-
me sa na ďalšie kolo.“  

Hráči sa pred derby zápasmi do-
kážu viac namotivovať. Predsa len, 
poraziť veľkého rivala je veľká mo-
tivácia a je jedno, či ide o ligový, 
pohárový alebo priateľský zápas. 
„Výhra nás veľmi potešila. Pozitív-
ne bolo, že prišla hneď po domá-

cej prehre s Komárnom. Podobné 
zaváhania nás ale musia nakop-
núť, čo sme v stretnutí s Banskou 
Bystricou aj potvrdili,“ pokračoval 
Grešák. 

Odchovanec 1. FC Tatran Prešov 
mohol v závere okoreniť solídny 
výkon aj gólom, no svoju šancu 
nevyužil. „Celkovo sa mi hralo veľ-
mi dobre. Som rád, že mi tréner 
dal príležitosť. K úplnej spokoj-
nosti mi chýbal strelený gól alebo 
aspoň prihrávka. V prvom rade ma 
ale teší, že sme vyhrali,“ dodal. 

Ďalšie kolo ligového pohára je na 
programe 27. októbra. O súperovi 
rozhodoval žreb. Ten sa uskutočnil 
po našej redakčnej uzávierke. 

Rozhodol vlastný gól
Netradične už v doobedňajších 

hodinách sa začalo stretnutie v 
Petržalke, ktoré sme v rámci desia-
teho kola druhej ligy odohrali kon-
com septembra. O našom víťaz-
stve rozhodol vlastný gól domácich 
v prvom polčase, keď po centri 
Bartoša zakončil Pavúk, trafil Re-
dékyho a od neho sa lopta odrazila 
do protipohybu petržalského bran-
kára Ševčuka. V ďalšom priebehu 
úvodného dejstva a ani v druhom 
polčase gól nepadol, z Petržalky 
sme si tak odniesli tesné víťazstvo.

S tromi bodmi za víťazstvo bol 
spokojný aj tréner Roman Skuh-
ravý, no podľa jeho slov sme si 
zápas trochu skomplikovali. „Po 
veľmi dlhej dobe bolo ťažké prísť 
na umelú trávu, je to iné. Zápas 
sme si mohli urobiť ľahší, pretože 
sme mali šance, nemali sme však 
dobre obsadený box, s tým som 
trochu nespokojný. Vedeli sme, že 
domáci nehrali štrnásť dní, takže 
boli plní chuti do futbalu. Bol to 
zaujímavý zápas, som rád za tri 
body. Musím povedať, že Richard 
Ludha nás v ojedinelej šanci Petr-
žalky podržal a to bolo kľúčové. 
Keby sme dostali gól na 1:1, tak 
by to malo vplyv na súpera, aj na 
nás. Ako som hovoril, mohli sme si 
to urobiť jednoduchšie, ale taký je 
futbal.“

Víťazstvo rozdielom triedy
Prvý októbrový deň sme v domá-

cej Zelpo aréne privítali Slavoj Tre-
bišov. Od úvodu sme boli aktívnej-
ším mužstvom, no prvý gól sa nám 
podarilo streliť až na konci prvého 
polčasu, keď sa presadil Galčík. Po 
zmene strán najskôr hosťujúci Baj-
toš zahodil obrovskú možnosť na 
vyrovnanie a my sme sa v krátkom 
slede presadili dvakrát, keď skóro-
vali Galčík a Timošenko. Zvýšiť skó-
re mohol ešte striedajúci Pavúk, 
ktorý šiel sám na trebišovského 
brankára, no v poslednej chvíli ne-
chal nešťastne loptu za sebou. Do 
konca stretnutia už ďalší gól nepa-
dol a tak sme nad Trebišovom zví-
ťazili rozdielom triedy 3:0.

Kritika niektorých divákov
Tréner Roman Skuhravý okrem 

spokojnosti s výkonom a výsled-
kom neskrýval aj rozčarovanie z 
prístupu niektorých divákov. „Od-
viedli sme skvelú prácu a hráči si 
zaslúžia pochvalu. Na našej hre 
je vidieť obrovský progres, ale 
neprežívam výsledok tak, ako by 
som chcel. Možno je chyba, že to 
hovorím, ale tých päť „kriklúňov“, 
ktorí nerozumejú futbalu a otra-
vujú život všetkým okolo, vráta-
ne hráčov, si vôbec nevážia, čo tu 
majú. V Podbrezovej je mladé a 
kvalitné mužstvo a toto na futbal 
nepatrí. Bol by som rád, keby aj 
ostatní fanúšikovia, pre ktorých to 
robíme, chceli danú situáciu zme-
niť. Atmosféra nie je pekná a mne 
to proste prekáža. My tvrdo pracu-
jeme a hráči si zaslúžia podporu,“ 
povedal otvorene náš kouč po zá-
pase.

Futbalové veci si Skuhravý po-
chvaľoval. „Výkon bol perfektný. 
Musíme byť trpezliví, pretože sú-
peri na nás hrajú z hlbokého bloku 
a nie je to jednoduché dohrávať. 
My si šance vypracovávame, ale 
potrebujeme čas a budeme lepší. 
V tomto zápase mala hra všetko a 
ja som za chlapcov rád, že to takto 
odpracovali,“ dodal podbrezovský 
tréner.

T. Kubej, M. Gončár
noviny@zelpo.sk


