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Plní motivácia svoje
poslanie?

   Dnes nájdete šestnáste kolo 
súťaže venovanej 170. výro-
čiu založenia podbrezovských 
železiarní, tradične na pia-
tej strane. Vašou úlohou bude 
text pozorne prečítať a správ-

ne odpovedať na otázku. Ne-
zabudnite priložiť aj kupón. 
Každé súťažné kolo bude vy-
hodnotené a jeden zo súťažia-
cich bude odmenený. Pravi-
dlá súťaže dovoľujú použiť dva 
žolíky. Ak splníte požadované 

Neprehliadnite – na 5. strane je posledné kolo čitateľskej súťaže a k dispozícii sú aj dva žolíky

Oslavy 170. výročia založenia
Železiarní Podbrezová

sa uskutočnia 9. septembra
o 14. 30 hod. na Futbalovom

štadióne v Podbrezovej

V júlovej výplate do-
stali zamestnanci moti-
vačnú odmenu v zmys-
le Programu Predsta-
venstva ŽP a.s.  v ob-
lasti starostlivosti o za-
mestnancov. Túto od-
menu vypláca zamest-
návateľ už niekoľko ro-
kov. Myslíte, že plní 
svoje poslanie? Aký je 
trend v porovnaní niekoľkých ro-
kov? 
   - Zamestnanci dostali motivačnú 
odmenu v júlovej výplate podľa pod-
mienok stanovených mzdovým pred-
pisom č.9/Ppam/2010. Odmenu vo 
výške 33 eur dostal každý zamest-
nanec, ktorý bol v pracovnom pome-
re v období 1. januára 2010 – 30. júna 
2010, nebol v uvedenom období prá-

Podbrezová z roku 1920 – foto archív

   Do pätnásteho kola sa zapojilo 56 súťažiacich a úspešní boli tí, ktorí od-
povedali, že: „...miliónta tona ocele bola odliata 15. januára 1998.“ 
JUDr. Silvia Tkáčiková z právneho odboru vyžrebovala výhercu Jána Ne-
pšinského z energetiky. Zablahoželal a cenu mu venoval Ing. Július Kriváň, 
člen Predstavenstva a obchodný riaditeľ ŽP a.s.         Foto: I. Kardhordová

kritériá, dostanete sa do žre-
bovacieho bubna o Cenu ge-
nerálneho riaditeľa ŽP a.s., 
ktorá bude vyžrebovaná na 
firemných oslavách 9. sep-
tembra 2010 na Futbalovom 
štadióne v Podbrezovej.

Je to aj o správnom prístupe k svojmu zdraviu

Motivačná odmena
Ak je zamestnanec neprítomný v práci z dôvodu práceneschopnosti, nepriaznivý dosah je 
obojstranný. Zamestnávateľ má predovšetkým organizačné problémy a zamestnanec utrpí 
okrem iného aj finančné straty. V minulosti vývoj v tejto oblasti viedol k prehodnoteniu si-
tuácie a prijatiu účinných opatrení na jej riešenie. Prvoradá je prevencia, preventívne lekár-
ske prehliadky, ale aj ďalšie opatrenia smerujúce v konečnom dôsledku k zníženiu nepriaz-
nivého dopadu. Jedným z nástrojov motivácie zamestnancov k tomu, aby sa zodpovedne 
starali o svoje zdravie, čo sa v konečnom dôsledku prejaví v znížení ich absencie z dôvo-
du práceneschopnosti, je aj finančná odmena. O tom, či plní tento motivačný prvok svo-
je poslanie sme sa zhovárali s Ing. Máriou Demianovou, vedúcou odboru práce a miezd:

ceneschopný a vyčerpal 
max. 4 dni pracovného 
voľna s náhradou mzdy 
na vyšetrenie u lekára.
   Za obdobie I. polroka 
2010 splnilo podmien-
ky pre výplatu odmeny 
1967 zamestnancov, čo 
predstavuje 58 percent 
z celkového počtu za-
mestnancov. 18 percent 

zamestnancov bolo v danom období 
práceneschopných (celkovo 599 za-
mestnancov), zvyšných 24 percent 
nesplnilo ostatné kritériá pre výpla-
tu odmeny.
   Uvedená odmena je vyplácaná za-
mestnancom od roku 2004 s výnim-
kou roku 2009, kedy nebola vyplate-
ná z dôvodu nepriaznivej finančnej si-
tuácie spôsobenej hospodárskou krí-

zou. Pre porovnanie v roku 2008 za 
prvý polrok spĺňalo nárok na výplatu 
uvedenej odmeny 65 percent zamest-
nancov, v roku 2007  69 percent za-
mestnancov. Či odmena spĺňa svo-
je poslanie? To je veľmi individuálne.  
Sú zamestnanci, ktorí si sledujú počet 
„péčok“ za polrok, lebo vedia že do-
stanú finančnú odmenu. Niekto potre-
buje ísť častejšie k lekárovi, ak si to 
vyžaduje jeho zdravotný stav a nepo-
užije na tento účel dovolenku. Čo sa 
týka práceneschopnosti, každý z nás 
by bol rád, keby jeho zdravie bolo také 
dobré, aby nemusel navštevovať leká-
ra a následne nebol práceneschopný. 
   Všetkým zamestnancom prajem 
pevné zdravie a čo najmenej vy-
meškaných hodín z dôvodu práce-
neschopnosti a návštev lekára. 

O. Kleinová

V stredu, 25. augusta 2010, Ing. Ladislav Papík, riaditeľ certifikačnej spoločnosti SGS Slovakia, 
s.r.o., odovzdal za prítomnosti predsedu Predstavenstva ŽP a.s. Ing. Vladimíra Sotáka certifikát 
ISO 20 000 Informačné technológie manažment služieb generálnemu riaditeľovi ŽP Informati-
ka, s.r.o., Ing. Jozefovi Urbanovi. Ing. L. Papík pri tejto príležitosti konštatoval, že „...ŽP Informa-
tika je prvou slovenskou spoločnosťou, ktorá vlastní tento certifikát, ďalšie štyri na Slovensku síce 
sú, ale vlastnia ich spoločnosti so zahraničnou kapitálovou účasťou. Zdôraznil, že pri príprave na 
certifikáciu tejto normy šlo o veľmi náročný proces, ktorého sa pracovníci spoločnosti zhostili veľ-
mi dobre, čo napokon skonštatoval aj zahraničný audítor, ktorý ho dokonca označil za najlepšie 
vybudovaný systém, s ktorým sa počas svojej doterajšej kariéry stretol. Ing. Ladislav Papík ozna-
čil za veľmi pozitívny postup, že implementácia normy ISO 20 000 nasledovala po získaní cer-
tifikátu ISO 9001. Norma ISO 20 000 tlačí firmy, ktoré ju vlastnia, do čo najväčšej kvality a tým 
sa rozširujú ich možnosti na trhu informačných systémov.                                           O. Kleinová

Prví zo slovenských firiem

Foto: I. Kardhordová

Pozor - posledné kolo súťaže!



   Zatiaľ čo v 30. týždni v akcio-
vej spoločnosti ŽĎAS väčšina 
zamestnancov dovolenkova-
la, pracovníci údržieb TGO a 
technických kancelárií zosta-
li v najväčšom nasadení. Re-
dakcia Žár oslovila vedúceho 
technickej kancelárie výrob-
ného úseku Bohuslava Vytla-
čila, ktorý pred opravami kon-
štatoval: „Prvé návrhy opráv 

už pripravujeme v apríli, na-
koľko ich nie je možné rea-
lizovať počas plnej prevádz-
ky. Spracovaný návrh kon-
com júna upresňujeme v spo-
lupráci s pracovníkmi TGO 
a údržbou a stanovíme si pri-
ority. Vždy ide hlavne o zaria-
denia „teplých“ prevádzkarní, 
ktoré je nutné odstaviť na dlh-
ší čas, aby sa stačili vychladiť 
a údržbári mohli na nich začať 
pracovať. Ide predovšetkým 
o zariadenia oceliarne – oblú-
ková pec, vákuová pec a ko-
váčne – ohrievacie pece, ží-
hacie pece, na ktorých sa ro-
bia revízie, kontroly a opravy a 
potom sú to kovacie agregáty. 
Prevádzku tepelného opracova-
nia čistiarní sa nám v posled-
ných rokoch nedarí organizo-
vane odstaviť z dôvodu záka-
ziek s krátkymi dodacími ter-
mínmi, takže tam realizuje-

me len čiastočné odstávky za 
prevádzky jednotlivých pecí. 
K najväčším akciám v meta-
lurgickej pre-
vádzkarni pat-
rí generálna 
oprava žeriavu 
č. 3 v prevádz-
karni oceliareň, opravu karu-
selu SK 40... Nevyhnutné je aj 
čistenie zariadení, napr. pecí, 

odsávania, kontrola filtrov, 
opravy podláh a neoddeli-
teľnou súčasťou prác pri od-
stávke je dokončievanie ale-
bo realizácia investičných ak-
cií. Počas celozávodnej do-
volenky je v práci, z dôvo-
du uvedených činností, zhru-
ba 140 ľudí.“ 
   Vedúci odboru energeti-
ka Ľuboš Štepán o priebe-
hu opráv z hľadiska energe-
tiky povedal: „Ako každý rok, 
máme množstvo úloh, kto-
ré je potrebné realizovať v 
dobe odstávky, predovšetkým 
v „teplých“ prevádzkarňach. 
Jednou z najdôležitejších ob-
lastí je para na vákuovanie 
ocele – práve v dobe keď je 
prevádzkareň v odstávke mô-
žeme na týždeň odstaviť aj 
tepláreň. Teplo pre obyvate-
ľov mesta zabezpečuje v tom-
to období iná kotolňa. Týž-

dennú odstávku využívame 
na realizáciu neodkladných 
činností kotolní a teplární. Ide 

predovšetkým 
o spoločné pa-
rovody potru-
bia, armatúry, 
spoločne kon-

denzačné potrubie, redukčné 
stanice atď., ktoré sú po celý 
rok pod tlakom. Pokračuje-

me aj na skôr začatých pro-
jektoch, ako napr. veľká opra-
va kotla K 5. Potom sú to ďal-
šie práce na teplovode, rad 
ďalších prác na akustani-
ci. V tomto roku sme vypusti-
li celú zásobu emulzie (zhruba 
100 ton) a budeme dávkovať 
novú vodu, nový olej a nové 
prísady. Prevádzka by mala 
byť kvalitnejšia vďaka použi-
tiu biologicky kvalitných olejov 
v emulzii. Máme odstavenú aj 
vodáreň pitnej vody, kde vy-
užívame situáciu, že je vo fir-
me menej zamestnancov. Tu 
realizujeme údržbárske, na-
tieračské práce na potrubí, 
kontrolujeme piesok a pod. 
Počas celozávodnej dovo-
lenky takmer všetci zamest-
nanci prevádzkarne energe-
tika pracujú.“

(výňatok - Žár 8)

   - Okrem už medializova-
ného zaplavenia zberne vo 
Vrábľoch, spôsobili prívalo-
vé dažde a búrky rozsiah-
lejšie škody na výpočto-
vej technike a sieťovej in-
fraštruktúre, spôsobené bleskami 
a prepätím v elektrorozvodnej sieti. 
Úhrn zrážok a bleskov v oblasti Žia-
ru nad Hronom a Hliníka nad Hro-
nom bol neskutočný. 
   Naši špecialisti IT museli po búr-
kach v Hliníku nad Hronom takmer 
od základu obnovovať sieť a serve-
ry v ústredí v Hliníku nad Hronom. 
Dôsledkom bolo, že sme mali dva 

dni problémy s emailovou 
komunikáciou. Bolo to ne-
príjemné, lebo naši partne-
ri sú na tento typ komuniká-
cie naviazaní. 
   Banky, ale aj materská 

spoločnosť ŽP a.s., nemali k dispo-
zícii pravidelné informácie. Vypadli 
nám počítače vo viacerých stredis-
kách, čo sa muselo riešiť urgentný-
mi výjazdmi. Zo záplav sme sa po-
učili a musíme urobiť preventívne 
opatrenia, napr., aby sa nám v bu-
dúcnosti „nevybrežil“ odpadový ka-
nál a nezaplavil budovu ústredia 
v Hliníku nad Hronom.                OK
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Ako sa vám darilo pl-
niť novoročné pred-
savzatia v prvom pol-
roku tohto roka?
   - Môžem konštato-
vať, že z veľkej časti sa 
darí plniť. Úspešne sme 
dokončili výrobu za-
riadenia pre rozsiah-
ly projekt modernizácie 
lisu 105 MN pre Pilsen 
Steel. V súčasnosti je už do-
končená aj montáž a prebieha 
uvádzanie do prevádzky. Pod-
ľa kontraktačného harmonogra-
mu sú všetky práce realizované 
v určitom predstihu. V požado-
vanom termíne sme dokončili aj 
výrobu zariadenia pre dodávku 
lisu 45/50 MN. V súčasnosti je 
zariadenie expedované k čín-
skemu zákazníkovi. Úspeš-
ne bol uvedený do prevádzky 
aj kovací lis 60/70 MN v Juž-
nej Korei.
    Podpísali sme aj dva výz-
namné kontrakty, a to projekt 
lisu 120/140 MN pre čínskeho 
zákazníka a modernizá-
ciu lisu 120 MN pre zá-
kazníka zo Sankt Peter-
burgu v Ruskej federá-
cii. Časť týchto zákaziek 
bude dodaných zákaz-
níkom ešte v tomto roku, 
ostatok v prvom štvrťro-
ku 2011.
   Zákazkami sa nám podarilo 
naplniť rok 2010. Pre rok 2011 
nás však čaká tvrdá práca. 

Spôsobili búrky problémy dcérskej spoločnosti ŽP 
Informatika? O odpoveď sme požiadali Ing. Jozefa 
Urbana, generálneho riaditeľa spoločnosti:
   - Sídlu spoločnosti ŽP Informatika s.r.o., prívalové dažde 
nespôsobili žiadne škody. Vďaka minuloročných investí-
cií do záložných zdrojov (UPS), sa nám bez incidentov 
podarilo zvládnuť výpadky elektrického napätia spôsobe-
né búrkami. Nedošlo k vážnemu výpadku dátovej siete, databázových a 
aplikačných servrov, čo v minulosti býval vážny problém.  Podobne sme 
v uvedenom období nezaznamenali ani zvýšený počet incidentov na pra-
covných staniciach.                                                                               O.K.

Povodne narobili nečakané škody v mnohých kútoch Slovenska. 
Naša dcérska spoločnosť ŽP EKO QELET má svoje pobočky rozptý-
lené po celom území a preto sme sa opýtali Ing. Jozefa Bánika, ge-
nerálneho riaditeľa  tejto spoločnosti, či nepriaznivé počasie nespô-
sobilo problémy a následne škody aj v týchto strediskách:

Kovací lis  60/70 MN bol nedávno uvedený do prevádzky vo firme MYSCO v Južnej Kórei

S Ing. Václavom Smazalom, generálnym riaditeľom TS Plzeň

Kovací lis 105 MN je objemom našou najväčšou zákazkou za ostatné roky
Rozpracovaných ná-
dejných obchodných  
prípadov máme dosť, 
ale značné váhanie 
zákazníkov so začatím 
plánovaných investič-
ných zámerov, v sú-
vislosti s veľmi poma-
lým odznievaním sve-
tovej finančnej krízy 
a nejasnej situácie na 

svetových trhoch, uzatváranie 
kontraktov komplikuje. 
Ako sa javia najbližšie me-
siace?
   - V zostávajúcich mesia-
coch tohto roka musíme predo-
všetkým dokončiť dve dôleži-
té zákazky, uviesť do prevádz-
ky a predať zákazníkovi v Pil-
sen Steel kovací lis 105 MN, čo 
je objemom najväčšia zákaz-
ka za ostatné roky. Do konca 
roku 2010 musí byť dokončený 
projekt kovacieho lisu 120/140 
MN pre čínskeho zákazníka. 
Čakajú nás náročné rokova-
nia súvisiace so zákazkami na 

rok 2011. Ide predo-
všetkým o ďalšiu zákaz-
ku pre francúzsku firmu 
Creusot Forge, niekoľ-
ko rozpracovaných prí-
padov máme v Rusku, 
Číne, Južnej Kórei, Tu-
recku, Egypte a Bielo-

rusku. Rovnako dôležitou úlo-
hou bude zabezpečiť určitý ob-
jem kooperačných zákaziek pre 
doplnenie zatiaľ voľných kapa-

cít na niektoré obrábacie stroje 
v našej výrobe. Permanentnou  
činnosťou je a bude aj naďalej 
hľadanie všetkých možností na 
znižovanie nákladov.
Materská spoločnosť onedl-
ho oslávi svoje 170. výročie 
vzniku. Čo jej zaželáte k to-
muto jubileu? 
   - K 170. výročiu vzniku spo-
ločnosti Železiarne Podbrezo-
vá je k čomu blahoželať, pre-
tože spoločnosť patrí k najlep-
ším vo svojom odbore. Pokrok 
a zvýšenie mena spoločnos-

ti, ktoré bolo dosiahnuté najmä 
v posledných dvadsiatich ro-
koch, je obdivuhodný. Vzhľa-
dom k dnešnej situácii na sve-
tových trhoch prajem spoloč-
nosti, aby sa situácia zmeni-
la tak, že nebudú problémy so 
získavaním zákaziek, ale prob-
lémy, ako zabezpečiť previs 
požiadaviek od zákazníkov pri 
predajných cenách, ktoré za-
bezpečia ďalší rozvoj spoloč-
nosti vo všetkých oblastiach 
a plnú spokojnosť všetkých za-
mestnancov.

   Materskej spoločnosti ďa-
lej prajem, aby sa meno  Že-
leziarne Podbrezová  stalo ešte 
viac symbolom kvalitnej, spo-
ľahlivej a vysoko výkonnej fir-
my, ktorá má navyše nezastu-
piteľnú úlohu v rozvoji regiónu 
vo všetkých oblastiach života. 
Všetkým zamestnancom firmy, 
aj manažmentu, prajem pev-
né zdravie, veľa ďalších úspe-
chov v pracovnom živote, po-
hodu a spokojnosť v súkrom-
nom živote.

OK

Prevádzka neutíchla
ani počas dovolenky

Z tejto situácie
máme poučenie

Vďaka záložným zdrojom
problémy neboli
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Ako vnímate situáciu z pohľadu 
prevádzkovateľa vodohospodár-
skych stavieb firmy? 
   - V prevádzkarni energetika, kto-
rá je prevádzkovateľom  malých 
vodných elektrární, vodných nádr-
ží  a čerpacích staníc úžitkovej vody, 
činnosť plánuje s ohľadom na ročné 
obdobia. V zimnom období (trvá asi 
do polovice marca) sa predpokladá – 
väčší chlad, sneh, ľad, menšie zráž-
ky a s tým súvisiace aj menšie prie-
toky vôd.  Jar je sezónou pre malé 
vodné elektrárne, nakoľko je charak-
teristická tým, že dochádza k tope-
niu snehu a ľadu, očakávame zvýše-
né až maximálne prietoky - jednotli-
vé úrovne sú definované do povod-
ňových stanov. Horúce, suché leto 
by malo byť charakteristické malý-
mi prietokmi vody a obdobím, kedy 
v jeho závere, t.j. koncom augusta 
a v septembri, realizujeme každoroč-
né opravy zariadení malých vodných 
elektrární. 
   Takto by to malo prebiehať na zá-
klade dlhodobých poznatkov a skú-
seností. Avšak neustále klimatic-
ké zmeny prinášajú nepredvídateľ-
né situácie a my musíme byť flexibil-
ní a neustále pripravení na rôzne si-
tuácie. Prvá z nich nastala hneď na 
začiatku tohto roka. Najväčšie prie-
toky, ktoré dosahovali podľa povod-
ňového plánu – I. stupeň, sme za-
znamenali atypicky už v januári. Na-
sledovala jarná sezóna, v ktorej sme 
vyrábali na maximum a toto obdobie 
jarných vôd akosi nechce skončiť, 
pokračovalo v júni, júli a pretrváva 

Rada pre 
vás

Čo robiť, ak nás zastihne
živelná pohroma?

Ako má postupovať poškodený v prí-
pade živelnej pohromy?
   - V prvom rade, bezprostredne počas 
a po vzniku škody, je samozrejme nevy-
hnutné vykonať opatrenia na záchranu 
životov a zdravia ľudí. Následne je po-
trebné vykonať opatrenia na zabránenie 
zväčšovaniu škody na majetku. 
   Vzniknutú škodu je potom dôleži-
té oznámiť poisťovateľovi. Do príchodu 
pracovníka poisťovne môžu klienti od-
straňovať škody tak, aby čo najskôr ob-
novili  normálnu prevádzku svojich do-
movov – upratovanie, čistenie a pod. 
Potrebné je však  vedieť preukázať roz-
sah vzniknutej škody, preto odporúčame 
odložiť poškodené predmety a vyhotoviť 
vlastnú dokumentáciu poškodenia - fo-
tografiami alebo videozáznamom.
Voda zničila aj poistnú zmluvu. Čo 
robiť v takomto prípade?
   - Samozrejme, jeden výtlačok poist-
nej zmluvy sa nachádza u poisťovateľa 
a väčšina dôležitých údajov je spracova-
ná a archivovaná aj v elektronickej po-
dobe. Zničenie, resp. poškodenie poist-
nej zmluvy teda nemá vplyv na možnosť 
uplatniť si nárok z uzatvoreného poiste-
nia. Škodu je potrebné nahlásiť, pričom 
na základe osobných údajov je zmluva 
identifikovaná a ďalej je postup štan-

S Ing. Jozefom Čerňanom, vedúcim prevádzkarne energetika

Vyhli sa nám augustové záplavy
   Účinky globálneho otepľovania, fenoménu vyvolaného 
ľudskou aktivitou, by mali byť podľa odborníkov v tomto 
storočí väčšie - viac dažďov, silnejšie búrky, suchá a vlny 
horúčav. Realita prvých desiatich rokov nielen vo svete, 
ale aj na Slovensku,  im dáva za pravdu. Aj tohtoročné dl-
hotrvajúce silné dažde, s prívalovými vlnami, spôsobova-
li v niektorých oblastiach Slovenska neuveriteľné škody. 
Aká bola situácia v našej lokalite hovoríme s Ing. Jozefom 
Čerňanom, vedúcim prevádzkarne energetika:

Hladina Hrona (na hati Lopej) dosiahla najvyššiu úroveň 1,8 metra na začiatku leta (14.5.).
Foto: archív energetiky

ešte aj teraz v auguste. Poveternost-
né podmienky s tak výdatnými zráž-
kami spôsobili, že i v  súčasnosti idú 
naše vodného elektrárne na plný vý-
kon, s maximálnou výrobou. 
Silné dažde nás v tomto roku 
priamo neohrozili. Boli ste nútení 
prijímať aj opatrenia typické pre 
prívalové vlny?
   - Je to paradoxné, s prihliadnutím 
na dianie v iných regiónoch Sloven-
ska, ale pre našu činnosť výdatné 
zrážky zabezpečovali plynulosť vý-
roby elektrickej energie. Samozrej-
me, že situácia bola zložitejšia a vy-
žadovala si neustály monitoring, kto-
rý sme uskutočňovali prostredníc-
tvom vlastných snímačov zabudova-
ných v MVE a na rieke Hron, v súčin-
nosti s dostupnými údajmi z interne-
tu, t.j. hydrometeorologického spra-
vodajstva, údajov z družíc a radarov. 
Na naše podmienky hladina vody v 
auguste stúpla v niektorých z priľah-
lých potokov o 80 percent a v rieke 
Hron behom hodiny aj o jeden me-
ter. Celkovo môžeme konštatovať, 
že v letných mesiacoch nebol do-
siahnutý ani najnižší povodňový stu-
peň, t.j. stav bdelosti. Pre porovna-
nie, v povodňovom pláne je uvede-
ná pre I. stupeň hladina Hrona 2 met-
re (III. -  najkritickejší stupeň je 2,9 
metra) a my sme v uvedenom obdo-
bí namerali najvyššiu hladinu rieky 
Hron v areáli Železiarní Podbrezová 
a.s.  1,6 metra. 
   Pre pracovníkov našej prevádzkar-
ne bolo najproblematickejším, dô-
sledkom prívalových vĺn, neustále 

zanášanie česlíc hatí. Pre plynulosť 
výroby elektrickej energie sme mu-
seli zabezpečovať nielen nepretrži-
tú obsluhu v elektrárňach, ale pod-
ľa potreby ju aj navyšovať o ďalších 
zamestnancov našej prevádzkarne. 
Čistenie česlíc patrí k pracnej, fyzic-
ky veľmi namáhavej činnosti, nakoľ-
ko voda strháva nielen drevo, štrk,  
ale aj trávu a plasty..., ktorými niekto-
rí  naši spoluobčania znečisťujú vod-
né toky a ich okolie. 
Predzvesťou dažďa je zvýšený vý-
skyt bleskov. Aké opatrenia ste 
prijímali pri hromobití?
   - Všetky nami spravované zaria-
denia sú chránené proti zásahom 
blesku, sú vybavené bleskozvodmi, 
aby nedošlo k ich poškodeniu. Pri 
elektrickom vedení je to trochu zlo-
žitejšie, tu sa nedá zabrániť jeho zá-
sahu. Za roky prevádzkovania MVE 
sme sa ani my v minulosti nevyhli ta-

kejto príhode, ktorá sa stala v loka-
lite za Šiklovom – Lašťok (jeho naj-
vyšším bodom sú práve vysokonapä-
ťové vedenia). 
   V našom informačnom systéme 
máme trvale zaznamenávanú výro-
bu elektrickej energie, ktorá je uka-
zovateľom nielen jej plynulosti, ale 
zaznamenáva aj výpadky vo výrobe, 
napr. aj v prípade búrok, kedy ochra-
ňujeme nielen naše výrobné zariade-
nia, ale aj spoľahlivosť dodávky ener-
gie do firmy. 
   Piesocká elektráreň je v tomto prí-
pade najlepšie chránená, nakoľko 
prenos výroby je realizovaný  pod-
zemným káblovým vedením, kto-
ré blesky neohrozia. Inak je to v ja-
senskej a dubovskej elektrárni, kto-
rých zariadenia odstavujeme a vypí-
name na krátky, nevyhnutný čas, aby 
sme ich ochránili pred poškodením. 
Následná oprava generátorov - v dô-

sledku krátkodobého účinku blesku, 
by bola nielen nákladná, ale z časo-
vého hľadiska veľmi zdĺhavá, čoho 
negatívnym dôsledkom by bola stra-
ta na výrobe elektrickej energie. 
Spomínali ste každoročné bežné 
opravy zariadení. Kedy ich v tom-
to roku plánujete uskutočniť? 
   - Pre zabezpečenie maximálnej vý-
roby elektrickej energie je dôležitý 
bezporuchový chod našich technolo-
gických zariadení. Drobné opravy a 
výmeny – ventilov, tesnení uskutoč-
ňujeme priebežne,  každoročné dô-
slednejšie kontroly a opravy usku-
točňujeme po veľkých vodách. Z ča-
sového hľadiska boli opravy vykoná-
vané v auguste a septembri, v tom-
to roku si musíme počkať  na obdo-
bie s nižšími prietokmi vody a tým aj 
zníženou výrobou elektrickej ener-
gie. To bude čas na realizáciu opráv.

V. Kúkolová

V ostatnom čase sa stretávame s takými prírodnými úkazmi, na ktoré sme neboli zvyk-
nutí a podľa meteorológov sa extrémne javy, akými sú prívalové dažde, víchrice, či do-
konca orkány budú objavovať ešte častejšie. Namieste je preto vedieť, ako postupovať 
v prípade, že v dôsledku živelnej pohromy, napr. povodne, sa stane poistná udalosť veľ-
kého rozsahu? O rozhovor sme požiadali Petru Greksovú, vedúcu externej komunikácie 
ALLIANZ Slovenská poisťovňa:
dardný.
Čo bude vyžadovať likvidátor škody? 
Ako postupovať v prípade, že nie je 
možné predložiť doklad o obstaraní 
majetku?
   - Nie je neobvyklé, že v prípade najmä 
starších vecí klient nearchivuje doklady 
o ich nadobudnutí. V prvom rade - dô-
ležitejšie ako dokladovať nadobudnutie 
veci, je preukázanie jej existencie a po-
škodenia pri poistnej udalosti. To je naj-
jednoduchšie fyzickým obhliadnutím po-
škodenej veci. Stanoviť samotnú hodno-
tu poškodenej veci - vzhľadom na sú-
časnú informačnú dostupnosť, internet 
a existujúci trh, spravidla nebýva prob-
lémom.
A v prípade, že majetok odniesla 
voda?
   - V tomto prípade je situácia o nie-

čo zložitejšia, aj tu však existuje via-
cero možností preukázania existencie 
veci pred vznikom škody - v týchto prí-
padoch je potrebné postupovať indivi-
duálne, podľa okolností prípadu. 
Našťastie prípadov, kedy 
sú veci úplne odpla-
vené nie je veľa - na-
koľko sa väčšinou na-
chádzajú v budove ale-
bo na oplotenom pozemku, spravidla aj 
napriek ich pohybu zostávajú v mieste 
vzniku škody.
Poistných udalostí súvisiacich so ži-
velnými pohromami zo dňa na deň 
pribúda. Poškodení finančnú pomoc 
potrebujú  ihneď. Ako sa vám darí 
poistencom vychádzať v tomto sme-
re v ústrety? 
   - Najmä v súvislosti s hromadným vý-

skytom škôd vykonávame opatrenia pre 
zabezpečenie urýchlenej likvidácie škôd 
a poskytnutia poistného plnenia poško-
deným klientom. Za všetky spomeniem 

prácu počas víkendov, 
zásadné zvýšenie poč-
tu pracovníkov vykoná-
vajúcich obhliadky, po-

silnenie kapacity call cen-
tra, ktoré prijíma hlásenia poistných 

udalostí, zjednodušené hlásenie poistnej 
udalosti cez internetovú stránku a v ne-
poslednom rade riešenie špecifických 
škôd promptne, bez vykonania obhliad-
ky. V prípadoch, keď škodovú udalosť, 
vzhľadom na jej rozsah a dlhšie trvajú-
ce opravy, nie je možné v krátkom čase 
vybaviť,  je samozrejmosťou poskytnutie 
zálohy klientovi.
Čo by ste poradili svojim klientom, 

aby predišli nepríjemnostiam, ktoré 
ešte umocnia škody spôsobené ži-
velnými pohromami?
   - V situácii, akej sme svedkami v osta-
tom období pri náhlych zničujúcich príva-
lových záplavách, sú možnosti predchá-
dzania škode limitované. Je však možné 
vykonať opatrenia, ktoré ak vzniku ško-
dy nezabránia, aspoň eliminujú jej dô-
sledky. V prípade oznámenia možné-
ho zaplavenia prívalovou vlnou je po-
trebné riadne uzatvoriť budovu, prípad-
ne stavebné otvory, cez ktoré by moh-
la vnikať voda. Pokiaľ zostáva čas na 
vybudovanie dočasných hrádzí a stien 
z piesku, ako sme v mnohých prípadoch 
svedkami, tieto sa stávajú často účinnou 
prekážkou hroziacej záplave. Pre zá-
chranu hnuteľného majetku je potreb-
né veci premiestniť do vyšších nadzem-
ných priestorov budovy, kde voda spra-
vidla nedosiahne. 
   Pre občanov, ktorí v súčasnosti ešte 
len zvažujú výstavbu rodinného domu, 
nie je zanedbateľná otázka výberu jeho 
polohy. V týchto prípadoch je potrebné 
zvažovať možný vplyv vodných tokov, 
nachádzajúcich sa v bezprostrednej 
blízkosti, prípadne riziko zosuvov pôdy  
pri stavbách budovaných na svahoch.

Zhovárala sa O. Kleinová
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I. polrok Vo Vvr Vt Vd Gork Te Tcú Td Ez Ost.
2010 1 9 4 - - 1 1 1 - -

2009 - 2 1 - - - 3 - - -

Rozdiel ± +1 +7 +3 - - +1 -2 +1 - -

Odškodnenie, regresy
V zmysle zákona č. 311/2001 Z.z. 
v platnom znení, bolo odškodne-
ných 17 pracovných úrazov a záko-
na č. 461/2003 Z.z. v platnom zne-
ní, to bolo ďalších 11 evidovaných 
úrazov (zamestnanci s evidovaný-
mi úrazmi boli v lekárskom ošetre-
ní a liečenie ich zranenia si nevyža-
dovalo PN). Za pracovné úrazy vy-
platila postihnutým zamestnan-
com Sociálna poisťovňa 17203 eur, 
z toho úrazový príplatok za dočas-
nú PN predstavoval 4679,20 eura, 
náhrada za bolesť 7325,90 eura 
a za sťažené spoločenské uplatne-
nie bolo vyplatených 5197,90 eura.

Škodlivina Muži Ženy Spolu

hluk 1418 280 1698

fyzická záťaž 266 64 330

prach 99 1 100

tepelná záťaž 96 0 96

infračervené 
žiarenie 55 0 55

vibrácie 36 5 41

Počty zamestnancov

Celkom
Na rizikových prácach

Muži Ženy Cel-
kom3. kateg. 4. kateg. 3. kateg. 4. kateg.

Odbor riadenia kvality 145 36 - 22 - 58
Odbor zásobovania 65 13 - - - 13

Oceliareň 303 193 - - - 193
Valcovňa bezšvíkových rúr 581 320 72 67 - 459

Ťaháreň rúr 860 503 - 189 - 692
Druhovýroba 66 29 - 2 - 31

Energetika 166 5 - - - 5
Centrálna údržba 586 271 - - - 271

Doprava 132 1 - - - 1
ŽP a.s. 3 300 1 723

Z polročného rozboru bezpečnosti  práce vyberáme:

Pracovná úrazovosť
   Úroveň bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci vychádza z reálnych výsledkov pracovnej úrazovosti a stavu bezpeč-
nosti a ochrany zdravia  v jednotlivých výrobných prevádzkarňach a odborných útvaroch Železiarní Podbrezová a.s
   Za prvý polrok bolo v akciovej spoločnosti registrovaných 17 pracovných úrazov, z dôvodu ktorých bolo vymeš-
kaných 510 kalendárnych dní. Pri porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka došlo k zvýšeniu o 11 pracov-
ných úrazov a 322 zameškaných kalendárnych dní. Zaznamenaný bol jeden závažný pracovný úraz, s dĺžkou lieče-
nia nad 42 kalendárnych dní,  v prevádzkarni valcovňa bezšvíkových rúr.

Pracovná úrazovosť podľa jednotlivých prevádzkarní   

   K zvýšeniu pracovnej úrazovosti do-
šlo vo  valcovni bezšvíkových rúr, ťa-
hárni rúr, oceliarni, energetike, do-
prave a naopak, pokles nastal v cen-
trálnej údržbe.
   Podľa početnosti (počtu pracov-
ných úrazov na sto zamestnancov) 
najvyššia pracovná úrazovosť bola za-
znamenaná vo valcovni bezšvíkových 
rúr, doprave, energetike a ťahárni rúr. 
Priemerná početnosť za celú akciovú 
spoločnosť dosiahla hodnotu 0,55, 
v porovnaní s minulým rokom pred-
stavovala zvýšenie o 65,5 percenta. 
Z podrobnejšieho rozboru vyplýva, 
že najviac pracovných úrazov bolo 
v strediskách:
- úpravňa, výroba lúp a  príprava 
vsádzky a expedícia vo valcovni bez-
švíkových rúr,
- oblúkareň v ťahárni rúr.
   V oblasti úrazovosti žien boli v pr-

vom polroku tri pracovné úrazy 
(v rovnakom období minulého roka 
sme v tejto oblasti nezaznamena-
li pracovný úraz),  z dôvodu ktorých 
bolo vymeškaných 510 kalendárnych 
dní (zvýšenie o 322 dní).
   Priemerné percento pracovnej ne-
schopnosti (PN) bolo 0,09 (zvýšenie 
o 0,06), priemerný denný stav PN tvo-
rili traja zamestnanci (viac o dvoch). 
Priemerná doba liečby jedného úra-
zu bola 30 dní (zníženie o jeden deň).
   Pracovnou úrazovosťou došlo po 
jednom poranení v oblasti – tváro-
vej časti, ruky vrátane lakťa, ruky od 
zápästia dole, bedra a bedrového 
kĺbu a viac postihnutých oblastí tela. 
V dvoch prípadoch bola poranená 
noha – vrátane kolena a členku. V ôs-
mich prípadoch došlo k poraneniu 
prstov hornej končatiny. Medzi naj-
častejšie zdroje príčin patrili - mate-

riál, bremená a predmety (52,9 per-
centa) a pracovné, prípadne cestné 
dopravné priestory ako zdroje pádov 
zamestnancov (29,4 percenta). Naj-
častejšou príčinou boli nedostatky 
osobných predpokladov na riadny 
pracovný výkon a riziko práce (94,1 
percenta). K pracovným úrazom naj-
častejšie dochádzalo v procese – vý-
roby a všetkých typov spracovania 
(52,9 percenta) a pri pohybe, vráta-
ne pohybu na palube dopravného 
prostriedku (17,6 percenta).  Najčas-
tejšími špecifickými pracovnými čin-
nosťami, pri ktorých bolo dosiahnu-
té rovnaké percento (17,6) boli - ob-
sluha stroja, prísun alebo odsun ma-
teriálu, - manuálne uchopenie, zo-
vretie, držanie, ukladanie na vodo-
rovnej ploche, - upevňovanie, ve-
šanie, zdvíhanie, ukladanie na zvis-
lej ploche.

Prehľad počtu zamestnancov na rizikových prácach, exponovaných škodlivinami v 3. a 4. kategórii rizikových prác, 
k celkovému počtu zamestnancov v prevádzkarni  

   Po prehodnotení zdravotných ri-
zík, faktorov práce a pracovného 
prostredia k 30. júnu 2010 pracova-
lo v ŽP a.s. v tretej a štvrtej kategórii,  
na 215 rizikových miestach, 1723 za-
mestnancov, z toho 280 žien. Z cel-
kového počtu zamestnancov akci-
ovej spoločnosti to predstavova-
lo 52,2 percenta. Dosiahnutý stav 
v prvom polroku 2010, v porovna-
ní s rovnakým obdobím minulého 
roka, znamenal zvýšenie o 3,6 per-
centa. V tretej kategórii rizikových 
prác pracovalo 1 651 zamestnancov, 
v štvrtej 72 zamestnancov
   V percentuálnom vyjadrení bolo 
najviac zamestnancov pracujúcich 
v 3. a 4. kategórii rizikových prác ex-
ponovaných škodlivinou - hluk (73), 
fyzickou záťažou (14 ), prachom (4) , 
tepelnou záťažou (4), infračerveným 
žiarením (3) a vibráciami (2).
   Uvedení zamestnanci boli expo-
novaní škodlivinami rôzne:
- jednou škodlivinou ich bolo expo-
novaných 1232, z toho 210 žien,
- dvomi škodlivinami 385, z toho 70 
žien,
- tromi škodlivinami 106.
   Pracovná zdravotná služba je v že-

   K 30. júnu tohto roka bolo 1 723 
zamestnancov (280 žien) pracujú-
cich na rizikových prácach expono-
vaných šiestimi rizikovými škodlivi-
nami, v kombináciách:

Rizikové práce
leziarňach, v  zmysle legislatívy, za-
bezpečovaná z  vlastných zamest-
nancov. Jej lekár vykonáva odborný 
dohľad a  metodicky riadi  pracov-
nú zdravotnú službu, ktorá vykoná-
va dohľad nad pracovných prostre-
dím, podmienkami, spôsobom vy-
konávania práce s ohľadom na zdra-
vie zamestnancov. V  prvom polro-
ku tím vykonal kvalitatívne a kvan-
titatívne hodnotenie zdravotných 
rizík za účelom zníženia expozície 
zamestnancov fyzikálnym, chemic-
kým, biologickým a  iným faktorom 
práce a  pracovného prostredia na 
úroveň limitov.  Na rizikových pra-
coviskách so zvýšeným nebezpe-
čenstvom chorôb z povolania a pra-
covných úrazov vykonali 425 mera-
ní priemyselných škodlivín, 105 me-
raní na škodlivinu hluk, na osvetle-
nie 320 meraní. Externou organi-
záciou boli vykonané štyri merania 
na prach a  štyri na chemické látky. 
Priemyselné škodliviny boli mera-
né vo valcovni bezšvíkových rúr, ťa-
hárni rúr, druhovýrobe a centrálnej 
údržbe.    

   Na pracoviskách odboru riadenia 
kvality, energetiky, ťahárne rúr, cen-
trálnej údržby a  v  odbore zásobo-
vania dochádza k manipulácii s veľ-
mi jedovatými a  jedovatými látka-
mi. V  zmysle ochrany zamestnan-
cov pred rizikami, súvisiacimi s  ex-
pozíciou chemickým faktorom, sú 
pri manipulácii a skladovaní zabez-
pečené všetky preventívne opatre-
nia. Evidujeme 9 veľmi jedovatých 
látok, 25 jedovatých látok a 12 kar-
cinogénnych látok. 

 Choroby z povolania
   Za sledované obdobie nebola Klinikou pracovného lekárstva a toxikoló-
gie Rooseweltovej fakultnej nemocnice v Banskej Bystrici priznaná choro-
ba z povolania.

Rekondičné pobyty
   V prvom polroku,  z vybraného 
okruhu zamestnancov spĺňajúcich 
podmienky, absolvovalo rekondičný 
pobyt 32 v zariadení Tále a.s. a kúpe-
ľoch Brusno.

Pracovná neschopnosť
   V prvom polroku bolo v ŽP a.s. 626 novohlásených prípadov PN pre cho-
robu a úraz, z dôvodu ktorých bolo vymeškaných 25 368 kalendárnych dní. 
Každý novohlásený prípad PN trval v priemere 40,5 dňa a denne na praco-
viskách z uvedených dôvodov chýbalo v priemere 140 zamestnancov (viac 
o 18 v porovnaní s I. polrokom 2009). Najvyššiu PN dosiahol za sledované 
obdobie odbor obrany a ochrany (6,39 percenta). Podľa mesiacov bola naj-
vyššia PN v januári a februári a najnižšia v júni.

Nepracovná úrazovosť
   V prvom polroku bolo zaznamena-
ných 82 nepracovných úrazov, z titu-
lu ktorých bolo vymeškaných  4 170 
kalendárnych dní. Početnosť na sto 
zamestnancov predstavovala 2,63 
(zvýšenie o 0,73), priemerné per-
cento PN bolo 0,74 (zvýšenie o 0,04), 
priemerný denný stav PN predsta-
voval 23 zamestnancov (zvýšenie 
o jedného zamestnanca) a jeden prí-
pad PN bol priemerne liečený 51 dní 
(zníženie o 15 dní).

Program zlepšovania BOZP a ozdravných opatrení
    Z plánovaných 29 akcií, v celkových nákladoch 381,12 tisíca eur,  bolo 
v prvom polroku plnených 11 akcií. Z toho štyri akcie boli splnené, v nákla-
doch 23,8 tisíca eur a 7 akcií, v nákladoch 190 tisíc eur, je rozpracovaných.

Finančné náklady
   V prvom polroku bolo na bezpečnosť a ochranu zdravia zamestnancov vy-
naložených 187 685,56 eura, z toho na:
- osobné ochranné pracovné prostriedky 149 712,83 eura,
- kontrolu a revízie prostriedkov osobného zabezpečenia pre práce vo výš-
kach 2 995,50 eura, 
- mycie, čistiace a dezinfekčné prostriedky 13 229,55 eura,
- ochranné nápoje 21 747,68 eura.
   Za prácu v sťaženom pracovnom prostredí a na rizikových prácach bolo 
zamestnancom vyplatených 515 369 eura.
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Odpovede zasielajte do 6. septembra 2010 do redakcie no-
vín, s uvedením správnej odpovede:
................................................................................................................
................................................................................................................
Meno a priezvisko: ................................................................................
Prevádzkareň, útvar: ..............................................................................

Kupón 
č. 16

čitateľská súťaž k 170. výročiu založenia podbrezovských železiarní

Výroba kovov z rúd a iných suro-
vín, označovaná ako metalurgia, 
siaha do druhého tisícročia pred 
našim letopočtom, na Horehro-
ní do 16. storočia. Horehronské 
železiarstvo súviselo s banským 
podnikaním v okolí Banskej Bys-
trice, Banskej Štiavnice a Krem-
nice. V 18. storočí sa na Pohro-
ní – v povodí Hrona a jeho príto-
kov, sformoval významný žele-
ziarsky podnik, Hronecký kom-
plex. Posledným článkom tejto 
erárnej železiarskej manufaktúry 
Rakúsko-Uhorskej monarchie, 
pozostávajúcej z viacerých hút 
a hámrov, bola valcovňa a pud-
lovňa pod horou Brezová. 
   Výstavba pudlovne a valcov-
ne pod horou Brezová sa zača-
la v roku 1840 a bola motivova-
ná rozvojom železničnej dopra-
vy na území bývalej monarchie. 
Závod sa v 19. storočí stal pr-
vým a neskôr najväčším na vý-
robu železničných a banských 
koľajníc v Uhorsku. K zmene vý-
robného programu došlo po veľ-
kej rekonštrukcii, ktorú viedol 
profesor Anton Kerpely.  Pre-
stavbou, ktorá bola dokončená 
v roku1886, došlo k zmene vý-
robného programu, a k presídle-
niu správy Hroneckého komple-
xu do Podbrezovej. Hlavným vý-
robným programom sa stala tzv. 
doplnková výroba - kotlové ple-
chy, tenké plechy, rôzne profily, 
páska, pružinová oceľ a výroba 
zváraných rúr vodným plynom. 
K nosným výrobným zariade-
niam patrili hrubá predvalcovacia 
trať, univerzálna trať, jemná trať 
na valcovanie profilov, valcovňa 
tenkých plechov a Lauthovo trio 
na valcovanie hrubého plechu. 
Modernizáciou prešla aj výroba 
ocele, nízkovýkonné pudlovacie 
pece nahradili siemens – mar-
tinské pece. Výstavba šikmého 
výťahu na odvoz oceliarenskej 
trosky na Šiklov, výroba bez-
švíkových rúr systémom Brie-
de a vybudovanie piatich ma-
lých vodných elektrární, z kto-
rých štyri pracujú dodnes, patri-
li k pokrokovým zmenám zo za-
čiatku 20. storočia. 
  V roku 1930 nasledovalo spre-
vádzkovanie valcovne rúr (Man-
nesmann), o štyri roky neskôr 
bola dobudovaná nová jemná 
profilová valcovňa, v roku 1960 
pribudla prvá a v roku 1961 dru-
há 30 - tonová elektrická oblú-
ková pec a bola otvorená zva-
rovňa rúr veľkých priemerov. Po 
Kanade druhé v celosvetovom 
meradle bolo uvedené do pre-
vádzky v roku 1961 v Podbrezo-
vej vertikálne,  dvojprúdové  za-
riadenie pre plynulé odlievanie 
ocele, spolu s kyslikárňou Clau-
de TC 400.
   Cesta k postupnej modernizá-
cii bola veľmi kľukatá. Komplex-
ný rozvoj Švermovych železiar-
ní s výstavbou nového závodu v 
Piesku odsúvali nadriadené or-
gány na neurčito. V roku 1963 sa 
uskutočnila rekonštrukcia staré-
ho závodu. Výstavba pomocnej 
haly oceliarne si vyžiadala nový 
priestor a preto bola zlikvidova-
ná celá ulica s obchodnou sie-
ťou a službami, bol riešený nový 
cestný systém. V roku 1961 – 
1963 bol vybudovaný sklad vy-

V retrospektíve
Stosedemdesiat rokov existencie zaraďuje podbrezovské železiarne medzi naj-
staršie firmy na Slovensku. Prešli 19., 20. a ocitli sa v 21. storočí. Počas tohto 
obdobia sa vystriedali roky úspechov i neúspechov, niekoľkých svetových hos-
podárskych kríz, dvoch svetových vojen a štyroch zmien štátneho usporiadania 
– od monarchie až po demokraciu. Významné udalosti zásadnou mierou ovplyv-
ňovali aj vnútorné dianie. Železiarne sa v ich priebehu menili, zdokonaľovali, roz-
širovali a nakoniec transformovali na mini hutu. V dnešnom kole, ktorým našu 
súťaž končíme, si môžete žolíkmi doplniť chýbajúce podmienky pre splnenie kri-
térií zaradenia do žrebovacieho bubna O cenu generálneho riaditeľa.

kurovacích olejov so štyrmi ná-
držami, čo umožnilo prechod 
siemens – martinských pecí na 
olejové kúrenie. V rámci moder-
nizácie bola v roku 1964 rekon-
štruovaná jemná valcovňa pro-
filov. V roku 1967 bola usku-
točnená rozsiahla rekonštruk-
cia  valcovne rúr a bola zrušená 
aj pozemná lanová dráha na vrch 
Brezová, ktorou bol vyvážaný 
odpad a oceliarenská troska.
   Závažné technické zlepšenie 
predstavovalo postavenie stri-
povacej haly siemens – mar-
tinskej pece v roku 1967. Od-
lievanie „sviečkových“ ingotov 
do štvordielnych kokíl bolo zdo-
konalené využitím strihacieho 
a stripovacieho zariadenia.
   V roku 1971, pri riešení celko-
vej koncepcie Švermovych že-
leziarní v Podbrezovej, zohra-
li svoje informácie zo záverov 
rokovaní medzi ČSSR a ZSSR 
o zvýšených dodávkach rúr do 
Sovietskeho zväzu. Vzhľadom 
na skutočnosť, že došlo k zvý-
šeniu exportných úloh v ŠŽ na 
50 tisíc ton ročne, bolo na Fe-
derálnom ministerstve hutníc-
tva a ťažkého strojárstva v Prahe 
rozhodnuté, aby bola celá tech-
nológia výroby, súvisiaca s vý-
robou rúr a ich exportom rieše-
ná komplexne, od výroby oce-
le. Rozhodnutie o príprave a re-
alizácii šiestich stavieb v rám-
ci R- programu vyvolalo nutnosť, 
riešiť vo Švermovych železiar-
ňach koncepciu od výroby ocele 
po finálne výrobky. Výhľadovou 
štúdiou z roku 1972 bola rieše-
ná výroba bezšvíkových a pres-
ne ťahaných rúr s doplnením vý-
robného programu o výrobu sta-
vebnej ocele. V roku 1973 bola 
zvýšená požiadavka ročnej vý-
roby bezšvíkových rúr na 170 ti-

síc ton ročne a presne ťahaných 
na 80 tisíc ton ročne a preto do-
šlo k rozhodnutiu vypracova-
nia novej koncepcie s výhľadom 
do roku 1990, zahŕňajúcej vý-
stavbu elektrickej oblúkovej pece 
a vedľa nej zariadenia pre plynu-
lé odlievanie ocele.
   V roku 1972 bola daná do pre-
vádzky ťaháreň rúr 1, ktorá hneď 
od začiatku plnila plánované 
úlohy v sortimente presných rúr 
s priemerom 4- 30 milimetrov, 
po ktorých bol v tom čase veľ-
ký dopyt. Ťaháreň rúr s ročnou 
kapacitou 15 tisíc ton bola v tom 
čase v hutníctve zvláštnosťou. 
Výroba najnáročnejšieho sorti-
mentu presných rúr predstavo-
vala technologickú špičku. Ťa-
hacie stroje v Podbrezovej mali 
modernú tyristorovú reguláciu, 
umožňujúcu ťahanie rúr väčší-
mi rýchlosťami. Morenie zväz-
kov rúr bolo riešené linkou s po-
užitím programového závesné-
ho dopravníka, vyvinutého na 
tento účel ako prvého v Európe. 
Novým technickým riešením 
sa podstatne znížil podiel ruč-
nej práce a dosiahnuté boli dob-
ré ekonomické výsledky, čo malo 
pozitívny vplyv na hospodáre-
nie. V roku 1979 bola ukončená 
a daná do užívania prevádzka-
reň valcovňa bezšvíkových rúr, 
na ročnú kapacitu 170 tisíc ton 
bezšvíkových rúr ročne. Súbež-
ne s výstavbou valcovne bez-
švíkových rúr pokračovala aj vý-
stavba ťahárne rúr 2, ktorá bola 
ukončená v roku 1980. Jej ročná 
kapacita predstavovala 65 tisíc 
bezšvíkových presne ťahaných 
rúr. Sortiment bol určený predo-
všetkým na export do ZSSR.
  K podstatným zmenám osem-
desiatych rokov došlo aj v ener-
getickom hospodárstve. Rozší-

rené bolo používanie zemného 
plynu, zrealizované bolo recirku-
lačné vodné hospodárstvo, vy-
stavané boli čistiace zariadenia 
odpadových vôd, modernizá-
ciou prešli malé vodné elektrár-
ne, pribudla nová kompresorová 
stanica. Významnou ekologickou 
stavbou, ktorá bola daná do pre-
vádzky v roku 1985, bolo odpra-
šovacie zariadenie elektrických 
oblúkových pecí. Podniková do-
prava uplatnila motorovú želez-
ničnú trakciu (posledná parná 
lokomotíva bola vyradená z pre-
vádzky v roku 1984), zmoderni-
zovaný bol vozový park, rozší-
rená bezkoľajová a automobilo-
vá doprava.
  Tým  sa však budovanie ne-
skončilo. Podnik sa ocitol z hľa-
diska výroby ocele v nevyváže-
nom stave, časť vyrobenej ocele 
musel vyvážať a potrebné znač-
ky ocelí v predvalkoch musel do-

vážať ako vsádzku do valcovne 
bezšvíkových rúr. Popri sústav-
ných rokovaniach o koncepcii 
výroby ocele prebiehala od roku 
1978 výstavba štvorprúdového 
zariadenia pre plynulé odlieva-
nie ocele. Po dvadsiatich rokoch 
prevádzky bolo zdemontované 
staré vertikálne odlievanie ocele. 
Nové zariadenie na plynulé od-
lievanie ocele bolo odovzdané 
v roku 1982. Výstavbou valcov-
ne bezšvíkových rúr, ťahárne rúr 
1, ťahárne rúr 2 a Zariadenia pre 
plynulé odlievanie ocele sa stali 
podbrezovské železiarne vysoko 
špecializovaným výrobcom bez-
švíkových a presne ťahaných rúr 
a významným exportérom týchto 
výrobkov do zahraničia. 
   Čas následne ukázal, že za-
staralá technológia oceliarne 
a moderné zariadenie pre ply-
nulé odlievanie ocele spôsobujú 
problémy, a to umocnilo potre-
bu riešiť výstavbu novej oceliar-
ne čo najskôr.
   Prípravy na výstavbu sa zača-
li v roku 1986 a v roku 1990 bol 
postavený základný kameň vý-
stavby modernej 60 – tonovej 
vysokovýkonnej elektrickej ob-
lúkovej pec Týmto okamihom 
bola uzatvorená aj kapitola výro-
by betonárskej výstuže, valcovňa 
profilov uvoľnila miesto výstavbe. 
Po 32 rokoch bola zastavená aj 
výroba elektroocele, nahradila ju 
však moderná technológia. Prvá 
tavba v novej peci sa konala vo 
februári v roku 1993. S intenzi-
fikáciou elektrooceliarne súvise-
la aj výstavba nového zariadenia 
na výrobu kyslíka a dusíka. Vy-
budovaním novej elektrickej ob-
lúkovej pece sa stali železiarne 
vo výrobe ocele sebestačnými. 
Týmto krokom bolo zavŕšené dl-
horočné úsilie o uzavretia výrob-
ného cyklu. Z podbrezovských 
železiarní sa stala minihuta.
  Toto je posledné kolo čita-
teľskej súťaže a preto máte 
možnosť zodpovedaním na 
tri otázky doplniť chýbajúce 
kolá. V prípade, že ste sa za-
pojili a správne odpoveda-
li na všetkých pätnásť otá-
zok, nepotrebujete žolíky. Tie 
vám pomôžu, ak vám chýba-
jú dve správne odpovede ale-
bo dvakrát ste nestihli vypísať 
kupón.

O. K.

Žolík 
č. 1

Žolík
č. 2

Kedy vznikla akciová spo-
ločnosť Železiarne Podbre-
zová?

Ktorá prevádzkareň v novom 
závode bola postavená ako 
prvá?

Otázka 16. kola
Kedy sa začala výstavba pud-
lovne a valcovne v Podbrezo-
vej?

Foto: A. Nociarová
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Jedálny lístok od 23. do 29. 8. 2010 Jedálny lístok od 30. 8 do 5. 9. 2010

Z prieskumu vyplýva, že:
   Do prieskumu ŽP GASTRO ser-
vis, s.r.o., ktorý sme uverejni-
li v Podbrezovane 15, sa zapoji-
lo 69 čitateľov. Z uvedeného počtu 
59,4 percenta tvoria stravníci, kto-
rí si pravidelne objednávajú stra-
vu, 37,6 percenta zapojených do 
ankety túto ponuku využíva občas, 
prípadne ju kombinuje s ponukou 
teplej stravy na „voľno“. U dvoch, 
z ďalších opýtaných, jeden využí-
va len bufetový predaj a jeden sa 
ochudobňuje o možnosť výberu 
a stravuje sa bez objednávky.  
   Rokmi sa postupne menia aj stra-
vovacie návyky. Ešte v nedávnej 
dobe boli prioritou mäsité a múč-
ne jedlá, občas šaláty a oddele-

S Jozefom Krellom, riaditeľom ŽP GASTRO servis, s.r.o.

Aj napriek pripomienkam prevláda spokojnosť
ná strava sa stala súčasťou jedál-
nych lístkov len v poslednom de-
saťročí. Dnes sa  pomer konzu-
movanej stravy  vyrovnáva, ako to 
vyplýva aj z prieskumu -  28 (40,6 
percenta) z opýtaných dáva pred-
nosť mäsitým jedlám, u 14 stravní-
kov (21,2)  nie je rozhodujúci sor-
timent,  ale denné menu a rovna-
ký počet dáva prednosť oddelenej 
strave, 8 najviac chutia hlavne ša-
láty, 3 múčne jedlá a 2 netradičné 
jedlá, ako napr. bagety. 
   Pri zisťovaní záujmu o chladené 
jedlá, ktoré sú v ponuke ŽP GAS-
TRO servis od 1. júla tohto roku, 
vyplynulo, že ponuku nevyuží-
vajú 32 (46,4 percenta) z opýta-
ných, len občas si ich objednáva-
jú 25 (36,2 percenta), raz týžden-
ne 8 (11,6 percenta)  a k odpovedi 
často sa prihlásili  4 (5,8 percenta).
   Ďalšou novinkou našej stravo-
vacej spoločnosti sú bagety, ktoré 
si 7 respondentov (11,6 percenta) 
objednáva často, 22 (31,9  percen-
ta) aspoň raz za týždeň, 18 (26,1 
percenta) vtedy, ak nemajú vyčer-
paný limit a 22 (31,9 percenta) si 
ich neobjednáva.
   Len 8 z respondentov potvrdilo, 
že si pravidelne objednáva dva pri-
dané produkty, 32 len občas, 13 
skôr nie a  16 stravníci si ich ne-

Pondelok
Polievka: šošovicová kyslá, pečivo

Belehradský brav. rezeň, zemiaky, uhorka
Morčacie soté na paprike, cestovina
Držky na diabolský spôsob, knedľa

Šalát s cícerom, pečivo
Kuracie stehno na záhradnícky spôsob

Tvarohový nákyp s višňami
Bageta gurmán (lahôdkové karé, ster. uhorky, 

vajce, maslo, horčica)
Vyprážaný brav. rezeň so sezamom, pečivo

Utorok
Polievka: pohronská, pečivo

Maďarský hovädzí guláš, knedľa
Marocké kuracie prsia, ryža, šalát

Údené tofu s fazuľkou a šampiňónmi, ryža
Pestrý cestovinový šalát

Pórový nákyp, paradajkový šalát
Ovocná bublanina, kakao

Celozrnná bageta indická (kur. šunka, ster. 
uhorky, červ. kapusta, syr, maslo, horčica, pi-

kantný dressing)
Údené koleno s horčicou a cibuľou, pečivo 

Streda
Polievka: kyjevské šči, pečivo

Kuracie soté na zelenine, tarhoňa, šalát
Vyprážaný bravčový rezeň, zemiaky, šalát

Mletý gyros s olivami, šošov. ryža, parad. šalát
Šalát jablkovo-zelerový s ananásom, pečivo

Šéfovský šalát
Čučoriedkový koláč, kakao

Bageta salámová so šalátom (saláma, uhor. ša-
látová, paprika, paradajky, šalát konzumný)

Vyprážaná ryba, pečivo
Štvrtok

Polievka: údeninová, pečivo
Pivárske kuracie stehno, kapusta, knedľa

Brav. rezeň s nivou a šampiň., zelen. ryža, šalát
Horehronské špagety

Šalát fazuľový so syrom a kukuricou, pečivo
Zapečená ryba so šampiňón., šalát z červ. ka-

pusty
Zapekané palacinky s tvarohom

Celozrnná bageta čínska (šunka, paradajka, ster. 
uhorky, čín. kapusta, mrkva, čín. dressing)

Bravčová pečená krkovička, pečivo
Piatok

Polievka: hrášková s hubami, pečivo
Sviečková hovädzia pečienka, cestovina

Morčacie prsia plnené nivou, zemiaky, šalát
Zemiaky s klobásovým mäsom, uhorka

Lipský šalát so špargľou, pečivo
Hovädzí guláš so zelenou fazuľkou

Ryžový nákyp s ovocím
Bageta s kuracím mäsom (kuracie mäso, hláv. 

šalát, kukurica, kapia, pikantný dressing)
Vyprážaný karbonátok, pečivo

Sobota
Polievka: fazuľková kyslá, pečivo
Hutnícke bravčové stehno, knedľa

Nedeľa
Polievka: prešporská, pečivo

Hovädzia roštenka na slanine, ryža, šalát

Do žrebovacieho bubna bolo zaradených 65 súťažných kupónov, ktoré ste vyplnili 
spolu s prieskumom. Víťazom desiatich mrazených jedál, ktoré do súťaže venoval 
riaditeľ ŽP GASTRO servis, s.r.o., Jozef Krella, sa stal Jaroslav Oboňa z centrál-
nej údržby, ktorému blahoželáme.                          F: I. Kardhordová

Pondelok
Polievka: sedliacka, pečivo

Pečené morčacie stehno, červená kapus-
ta, knedľa

Bravčové mäso na rasci, slovenská ryža, šalát
Údené mäso, hrachová kaša, uhorka, chlieb

Šošovicový šalát s horčicovou zálievkou, pečivo
Sójové rizoto, uhorkový šalát

Rezance s orechmi
Bageta gurmán (lahôdkové karé,

sterilné uhorky, vajce, maslo, horčica)
Údená krkovička, pečivo

Utorok
Polievka: hovädzia s pečeň. haluškami, pečivo

Bravčový rezeň s pečeňou, zemiaky, šalát
Maďarský hovädzí guláš, knedľa
Kurča dusené so slivkami, ryža
Macedónsky šalát s tofu, pečivo

Plnené hovädzie mäso, zeleninová obloha
Palacinky so slivkovým lekvárom a čokoládou

Bageta moravská (moravské mäso,
uhorka šalát., maslo, horčica, syr, kapia,

pikantný dressing)
Vyprážaný bravčový rezeň so sezamom, pečivo

Streda (sviatok)
Polievka: furmanská, pečivo

Pečené kuracie stehno, zeleninová ryža, šalát
Vyprážaný brav. rezeň, zem. šalát s majonézou

Štvrtok
Polievka: mexická fazuľová, pečivo

Sviečková hovädzia pečienka, knedľa
Kuracie prsia orientálne, ryža, šalát

Špargľa zapečená so salámou a syrom
Ovocný cestovinový šalát s kuracím mäsom

Pestrá zelenina s volským okom
Plnené rožky tvarohové, kakao

Celozrnná bageta mexická (šunka, mrkva, pa-
radaj., ster. uhorky, syr, červ. kapusta, fazuľa, 

kukurica, hrášok, dressing)
Pečený bôčik s masťou a cibuľou, pečivo

Piatok
Polievka: francúzska, pečivo

Jelenie ragú s brusnicami, cestovina
Vyprážaný morčací rezeň pivársky, zem., šalát

Pizza hawai
Jesenný šalát, pečivo

Špaldovo - zemiakové placky, zakysanka
Šúľance s makom

Bageta s kuracím mäsom (kur. mäso, hláv. ša-
lát, kukurica, kapia, pikantný dressing)

Pečené kačacie stehno, pečivo
Sobota

Polievka: zeleninová s rajbaničkou, pečivo
Frankfurtská hovädzia pečienka, knedľa

Nedeľa
Polievka: hrachová s krúpami, pečivo
Kuracie prsia s horčicou, ryža, šalát

Neuvažovali ste o rozšírení 
denného sortimentu polievok? 
Niektorí by uvítali výber aspoň 
z dvoch druhov.
   - Samozrejme, uvažovali sme 
už nad tým a skúsime s nejakými 
„ľahkými“ polievkami, na začiatok 
však len v prvej pracovnej zmene.
Nebolo by možné uvádzať bliž-
šie zloženie polievok a šalá-
tov? 
   -  Myslím, že čo sa týka šalátov, 
bez problémov môžeme uvádzať 
ich zloženie, čo sa týka polievok, 
nevidím v tom význam. 
Prečo je v bufete taká slabá po-
nuka sortimentu? 
   - V tejto súvislosti by som rád 
opätovne poznamenal, že bufeto-
vý predaj je služba, ktorá je nad-
štandardná. V zmysle Zákonníka 
práce je zamestnávateľ povinný 
zabezpečiť svojim zamestnancom 
jedno hlavné jedlo denne a my sa 
upriamujeme predovšetkým na 
naplnenie tohto poslania.
Neuvažujete o možnosti, aby 
si stravník mohol jedlo prihriať 
v mikrovlnnej rúre priamo v je-
dálni?
   - Áno, zaoberáme sa tým a bu-
deme túto požiadavku realizovať.
Mrzí ma, že jedlá na objednávku 
sú často vopred naberané a vy-
stavené na voľnom priestran-
stve a potom dohrievané v mik-
rovlnnej rúre.
   - Jedlá vopred nabraté môžu byť, 
ale musia byť uložené v chladnič-
ke. Ak nie sú, vtedy je oprávnenie 
sťažovať sa.
  S tými bagetami, to bol vý-
borný nápad, uvítali by sme ich 

objednávajú.
   S kvalitou podávanej stravy je 
spokojných 82,6 percenta zapo-
jených do prieskumu, z toho vždy 
spokojných 27,5 percenta. Občas-
nú nespokojnosť vyjadrilo 13 per-
cent a 4,4 percenta nie je spokoj-
ných s podávanou stravou.
   Ponuku mrazených jedál nieke-
dy využíva 34 stravníkov zo zapo-
jených do prieskumu, 9 dosť čas-
to, pravidelne jeden stravník a 24 
ju nevyužívajú.
   Zverejňovanie ponuky ŽP GAS-
TRO servis v Podbrezovane 
prispelo k informovanosti stravní-
kov, ktorá sa zvýšila a 37 účastní-
kov prieskumu (53,6 percenta) po-
tvrdilo, že je úplne dostatočná, 25 
(36,2) majú k informáciám prístup 
prostredníctvom internetu, k 6 (8,7 
percentu) sa informácie dostávajú 
nie vždy a jeden čitateľ sa vyjadril, 
že nie je dostatočne informovaný.
   Na otázku, či nerobí stravníkom 
problém obsluha elektronického 
zariadenia pri objednávaní chlade-
ných jedál 40 (58 percent) so za-
pojených  tento spôsob objedná-
vania nerobí problémy, s menšími 
problémami zápasia 3 (4,3 percen-
ta) stravníci a 26 (37,7 percenta) si 
túto stravu ešte neobjednávalo.

(vk)

V prieskume využili 43 zapojení aj priestor na pripomienky, ktoré 
sme tlmočili riaditeľovi ŽP GASTRO servis, s.r.o., Jozefovi Krel-
lovi:

ponuku aj v sobotu a nedeľu 
a boli by sme radi, keby bola 
možnosť kupovať ich aj nad li-
mit.
   - Kupovanie nad limit je možné 
ale nie za dotovanú cenu.
Robíte chutné jedlá z rýb, prečo 
však tak zriedkavo?
   - Beriem túto pripomienku a sľu-
bujem, že v jedálnom lístku bude 
ryba raz za týždeň určite. 
Prečo máme počas víkendov 
v ponuke len jedno jedlo?
   -  Veľmi ťažko sa odhaduje počet 
jedál na víkendy. Pre stravníkov je 
tu však možnosť výberu – vo štvr-
tok si môžu vybrať z piatkovej po-
nuky chladených jedál a vyber si 
ho v sobotu alebo v nedeľu.
Dezert k jedlu?
   - Zaoberáme sa touto myšlien-
kou, stravník si bude môcť dezert 
dokúpiť.
Radi by sme využili nákup mra-
zenej stravy aj nad limit. 
   - Je možné kúpiť mrazenú stravu 
aj mimo limitu, za cenu 2,30 eura, 
a to z limitu na bufetový predaj.
Splnil tento prieskum vaše 
predstavy?
   - Potešil ma záujem stravníkov 
o prieskum a ešte viac ma potešilo, 
že až 82 percent zapojených vyjad-
rilo svoju spokojnosť s našimi služ-
bami. A čo sa týka pripomienok, 
boli medzi nimi aj také, ktoré sú ne-
reálne. Treba si totiž uvedomiť, že 
našim prvoradým poslaním je napl-
niť požiadavku vyplývajúcu z legis-
latívy a zabezpečiť zamestnancom 
jedno hlavné jedlo denne. Ostatné 
služby sú nadštandardné.

O. K.



Autor:      
PK kozmonaut T2 štvorček 

(typ.) stena vysnívaný 
vzor ten čo trhá oersted 

(zn.)
v jadre po 

česky

Armádna 
štátna re-
prezen-

tácia

tamtí rieka v 
Čade T3

loď roz-
rážajúca 

ľady

typ ruských 
lietadiel

emitovať po 
česky

slovenská 
politická 
strana

existuješ
T4 osobné zá-

meno       
meno 

Komenského skôr, skorej

pracuje na 
krosnách

kút      plošná 
miera       predložka        

francúzske 
mesto T1 výpomoc

Rím po
taliansky

krajina po 
anglicky       obilnina         

trieska log, hlt, dú-
šok

zbaví chĺp-
kov na 
tvári

horské sed-
lo aj vrch na 
Slovensku    

niób 
(chem.)    

tisícina reluhovoríš áka-
vštinou

súvisiaca s 
nosom

britská 
rieka     

môj po
taliansky      

potreby na 
šitie

slovenské 
mesto

podmie-
ňovacia 
spojka

zatne, za-
rúbe
diera

časť košele    

jablko po 
anglicky

uzlový te-
lefónny ob-

vod

cudzie žen-
ské meno        

oranie

mesto v 
Slovinsku       

kód 
Estónska

ukazovacie 
zámeno

je štipľavý
riečny
prúd

viacej 
(bás.)    

staršia ŠPZ 
Rožňavy

Pomôcky: 
RAINA, ALOS, 
VIEC, CULM, 

SORO

druh koz-
metiky

vývrt, 
sonda     

cisár po an-
glicky      grécke pís-

meno
Accademia 
di NapoliEČV 

Krupiny
Light year 

(skr.)

T5 slečna 
(skr.) T6

drevené 
domčeky dvojhláska

gumený lie-
tajúci pred-

met nafúkaný 
plynom

Ďakujeme všetkým príbuzným, suse-
dom, známym, priateľom a bývalým 
spolupracovníkom za prejavy sústras-
ti a kvetinové dary, ktorými sa snaži-
li zmierniť náš hlboký žiaľ nad stratou 
milovaného otca, krstného otca a uja

Rajmunda WEISENPACHERA 
z Bystrej.

Za dôstojnú rozlúčku ďakujeme Dychovej hudbe ŽP.
Smútiaca rodina

Dňa 3. septembra si pripomenieme de-
sať rokov odvtedy, čo nás navždy opus-
tila naša milovaná mama, dcéra a sestra

Soňa RAPPENSBERGEROVÁ
z Podbrezovej.

S láskou a úctou spomínajú synovia, 
mama a bratia s rodinami

...
Dňa 29. augusta si pripomenieme štvrté výročie odvtedy, 
ako sme sa navždy rozlúčili s našim mi-
lovaným manželom, otcom a starým ot-
com
Jozefom GBÚROM z Podbrezovej.

S láskou spomína manželka
a synovia s rodinami
...

„Mal som vás všetkých rád a chcel som ešte žiť, ale prišla tá 
chvíľa, keď musel som vás opustiť. Neplačte, nechajte ma 
tíško spať, čo mi bolo súdené, muselo sa stať.“

Dňa 28. augusta sme si pripomenuli päť 
rokov odvtedy, ako nás navždy opustil 
náš milovaný syn, brat a priateľ

Martin PANČÍK z Podbrezovej.
S láskou v srdci spomínajú rodičia, bra-
tia Michal, Tomáš, Juraj, ostatná rodina,

priatelia a známi
...

„Sú ľudia, ktorí pre nás v živote znamenajú viac, ako tí 
ostatní. O to ťažšie je naučiť sa bez nich žiť.“
Dňa 4. septembra si pripomenieme prvé smutné výro-
čie úmrtia nášho milovaného manže-
la a ocka

Vojtecha VAJCÍKA z Brezna.
Kto ste ho poznali, venujte mu spolu 
s nami tichú spomienku.

S láskou a úctou spomínajú
manželka a deti

...
Dňa 7. augusta sme si pripomenuli päť rokov odvtedy, ako 
nás navždy opustila milovaná manželka, mama a stará 

mama
Helena KARDHORDOVÁ

z Podbrezovej.
Tí, čo ste ju poznali, venujte jej pamiatke 
tichú spomienku.

S láskou spomína
celá rodina

...
Dňa 28. augusta uplynie 20 rokov odvte-
dy, čo nás navždy opustil milovaný man-
žel, otec a starý otec

Karol ŠPILÁK
z Podbrezovej.

Spomíname s láskou
...

„Čas plynie a rana bolí, ani čas ju nezahojí. Keď nad ránom 
slnko vyjsť malo, tvoje srdce náhle zastalo. Už ťa neprebu-
dí slnko, ani krásny deň, ty si spíš svoj večný sen. Nepre-
budíme ťa ani najkrajším slovom, tak ti dáme na hrob ky-

tičku a povieme: „Brat náš drahý, zbo-
hom.“
Dňa 29. augusta uplynulo sedem rokov 
odvtedy, ako nás navždy opustil

Juraj FAČKO
z Podbrezovej.

S láskou spomínajú manželka
a deti s rodinami
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Z pera dopisovateľov

 *letná krížovka * letná krížovka * letná krížovka

Vážená redakcia,
   nedá mi, aby som nenapísala pár riadkov. Dostala som po-
zvanie na oslavy 170. výročia podbrezovských železiarní, čo 
ma veľmi potešilo. Je chvályhodné, že táto fabrika nezabúda 
na svojich dôchodcov, bývalých pracovníkov, to je aj môj prí-
pad, hoci bývam veľmi ďaleko.
   Vždy sa teším, keď mi prídu noviny Podbrezovan, pripomí-
na mi to prácu, ktorá ma tešila v tejto fabrike a tak si prečítam 
všetko a o všetkom.
   Je mi však ľúto, že už zo zdravotných dôvodov nemôžem 
prísť. Prajem všetkým, na čele s Ing. Vladimírom Sotákom, 
predsedom Predstavenstva ŽP a.s., celému kolektívu pracov-
níkov a spoločne všetkým, ktorí sa podieľajú na úspechoch 
fabriky, napriek ťažkostiam - finančnej kríze, veľa zdravia, dob-
rej vôle dosiahnuť viditeľné úspechy, dobré obchodné styky 
a veľa dobrých objednávok na výrobky tejto skvelej a uznáva-
nej fabriky, ktorá dokáže oceniť poctivú a čestnú prácu.

Vaša bývalá pracovníčka
Matilda Akurátna zo Spišskej Novej Vsi

sú významným celoeurópskym po-
dujatím, organizovaným Radou Eu-
rópy a Európskou komisiou a upria-
mujú pozornosť najširšej verejnosti 
na mimoriadne hodnoty rozmanité-
ho kultúrneho dedičstva v štyridsia-
tich deviatich účastníckych štátoch.
   Základným cieľom Dní európske-
ho kultúrneho dedičstva (DEKD), 
ktoré sa tradične konajú v septem-
bri, je zvýšiť povedomie obyvateľom 
o miestnom dedičstve a prehĺbiť záu-
jem o jeho ochranu.
   Slovenská republika sa pripojila 
k organizátorom v roku 1993 a od-
vtedy sa každoročne konajú otvá-

racie podujatia v niektorom historic-
kom meste s tým, že každý ročník je 
zameraný na špecifickú tému. Tohto-
ročné otváracie podujatie sa usku-
toční v Banskej Štiavnici 8. – 12. sep-
tembra a bude zamerané na „tech-
nické a industriálne pamiatky.“
   Obec Podbrezová v spolupráci 
s Farským úradom v Lopeji a Far-
ským úradom v Podbrezovej sa 
zapojí do tejto akcie
DŇOM OTVORENÝCH DVERÍ v:
Kostole sv. Juraja v Lopeji,
Kostole sv. Štefana v Podbrezovej,
10. septembra od 9. do 16. hodi-
ny.

Tajnička letnej krížovky z Podbrezovana č. 16 ukrývala výrok Stendhala: „Človek  má také veľké povinnosti, aký veľký je jeho duch.“ JUDr. 
Silvia Tkáčiková z právneho odboru vyžrebovala víťaza Milana Svinčiaka z Gork, ktorému cenu venoval Ing. Ľudovít Ihring, člen Pred-
stavenstva a riaditeľ pre kapitálový rozvoj ŽP a.s. Cenu si môže vyzdvihnúť  v redakcii novín. V dnešnom čísle sa ukrýva výrok Lincolna: 
T1 – T5. Správne znenie tajničky zašlite do redakcie do 7. septembra 2010.

Spomienky

Poďakovania

Dni európskeho
kultúrneho dedičstva

Predám dva 10 litrové demižóny, sklene-
né, opletené a 20 litrový keramický súdok 
na kapustu. Kontakt: 0908 661557

Inzertná 
služba
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   V Dome športu ŽP a.s. sa 21. augusta uskutočnil 4. ročník 
medzinárodného turnaja ŽP CUP, zaradeného do A - kate-
górie turnajov NBC. Zúčastnili sa ho kolkárske tímy z Maďar-
ska, Talianska, Bosny a Hercegoviny, Macedónska, Slovenska 
a medzinárodný kvalifikačný výber. Družstvo Kolkárskeho od-
dielu ŽP Šport podalo vynikajúce výkony, keď zaostalo za svo-
jim doterajším rekordom len o 30 bodov a obhájilo vlaňajšie ví-
ťazstvo ziskom 3 842 bodov.
Umiestnenie družstiev:
  1. KO ŽP Šport
  2. Ganonatrans Szeged Maďarsko
  3. KK Neumarkt Taliansko
  4. Borac Banja Luka Bosna a Hercegovina
  5. Makpetrol Skopije Macedónsko
  6. Výber medzinárodnej kvalifikácie.
   V súťaži jednotlivcov zvíťazil Maďar Norbert Kiss (678 bodov), 
2. bol Ivan Čech, ktorý s 3. Vilmošom Zavarkom dosiahli zhod-
ný počet bodov (666), 4. Milan Tomka (663), 7. Ondrej Kyselica 
(642), 8. Bystrík Vadovič (630), 11. Peter Šibal (624), 13. Ra-
doslav Foltín (623) a 18. Jovan Čalič (615).                         (pk)Matej Kazár majstrom Európy

v letnom biatlone

Majster Európy 2010 v letnom biatlone Matej Kazár.                                    Foto: I. Kardhordová

   V dňoch 11. – 15. augus-
ta sa v Osrblí uskutočnili Maj-
strovstvá Európy v letnom biat-
lone. Najúspešnejším sloven-
ským reprezentantom sa stal 
Matej Kazár, ktorý  hneď v prvý 
deň v rýchlostných pretekoch 
mužov na štyri kilometre zís-
kal zlato. V kategórii juniorov si 
striebro vybojoval Tomáš Ha-
sila. Slovenská reprezentantka 
Janka Gereková v rýchlostných 
pretekoch žien na tri kilometre 
prešla cieľom druhá.
   Matej Kazár po rýchlostných 
pretekoch využil svoje najvý-
hodnejšie postavenie na štarte 
v sobotu, v stíhacích pretekoch 

na šesť kilometrov a opäť bez-
pečne triumfoval. Druhý, Rus 
Alexej Katrenko, zaostal za ním 
o 38,9 sekundy. Výborný výkon 
podal aj ďalší slovenský repre-
zentant Miroslav Matiaško, kto-
rý sa z 24. pozície na štarte, aj 
vďaka výbornej streľbe, prebo-
joval na konečné ôsme miesto  
V pretekoch juniorov rovnako 
obhájil piatkové prvenstvo zo 
šprintu Bielorus Arťom Leščan-
ko. Najlepším Slovákom v tejto 
kategórii bol Tomáš Hasila z KB 
Osrbie, ktorý skončil šiesty (v 
piatok si vybojoval striebro). 
   V záverečných pretekoch 
miešaných štafiet s krosovým 

behom v Osrblí si slovenskí re-
prezentanti vybojovali v kate-
górii seniorov bronzovú me-
dailu. Kvarteto - Janka Gere-
ková, Natália Prekopová, Mi-
roslav Matiaško, Matej Kazár 
– zaostalo za víťaznými Rusmi 
o 1:02,9 minúty. O lepší výsle-
dok ich obrali dva trestné okru-
hy, ktoré po nepresnej streľ-
be museli absolvovať Miro-
slav Matiaško a Matej Kazár. 
Aj v kategórii juniorov triumfo-
vali ruskí reprezentanti. Slová-
ci v zostave Jana Pastuchová, 
Andrea Hôrčíková, Peter Kazár, 
Tomáš Hasila obsadili štvrtú 
priečku.

   V Ružomberku sa  15. augusta uskutočnil 
desaťkilometrový cestný beh Ružomberok – 
Biely Potok. V konkurencii 40 pretekárov ob-
sadil Pavol Faško 3. miesto.                                (vk)

   Terézia Medveďová si pripísala v kategórii starších žiačok na svoje konto ďal-
šie víťazstvo z cestných pretekov Slovenského pohára, ktoré sa uskutočnili 21. 
augusta v Kláštore pod Znievom. Pretekári Cyklistického klubu ŽP Šport obsa-
dili – v kategórii juniorov 5. miesto Jozef Mazáň a v kategórii kadetov  bol 8. On-
drej Glajza, 10.  Šimon Vozár  a 12. skončil Ivan Schwarzbacher.               (pm)

V 4. kole hráči FO ŽP Šport B na domácom trávniku porazili súpera z MŠK Vranov nad Top-
ľou  3:2 (2:1),  gólmi Snitku, Podia a Havrilku.                                              Foto: I. Kardhordová

I. liga  dorast
Tretie kolo odohral náš tím 14. au-
gusta na domácej pôde. ŽP Šport 
Podbrezovská  U-19 zvíťazil nad AS 
Trenčín 5:0, gólmi Vargu (3), Fašku 
a Kochana. 
Štvrté kolo odohrala U-19 v Bardejo-
ve, 21. augusta. Partizán Bardejov – 
ŽP Šport 3:2 (1:1). Góly za ŽP: Pruk-
ner, Varga. Družstvo U-17 vyhralo 
0:2, gólmi Turňu a Ridzoňa.   

II. liga dorast
Majstrovské futbalové zápasy II. do-
rasteneckej ligy pokračovali tretím 
kolom 14. augusta, v ktorom naši 
dorastenci U-18 podľahli tímu Jupie 
v Podlavicich 3:2. Góly za ŽP Šport  
vsietili Tešlár a Budi. Mladší doras-
tenci U-16 prehrali s Jupie Podlavice 
jednogólovým rozdielom (1:0).

I. liga žiaci
Prvé kolo odštartovala prvá žiac-
ka liga 14. augusta. Stretli sa v ňom 
ŽP U-15 s MŠK Námestovo 1:0 (gól 
vsietil Petrík). Druhé kolo družstvo 
U-15 odohralo doma s MFK Dolný 
Kubín, ktorý porazilo 1:0 gólom Ka-
menského. Družstvo U-14 zvíťazi-
lo 4:2, po góloch Tešlára, Sokola 
a Medveďa. 

Šesťčlenné družstvá sa 
môžu prihlásiť do 17. sep-
tembra (OcÚ Podbrezová, t. 
č. 645 16 20, e-mailom: pod-
brezova@stonline.sk, alebo 
Kolkárnička, t.č. 6451234, 
MCDaniel@seznam.cz). Žre-
bovanie sa uskutoční 21. 
septembra o 15,30 hod. 
v  Kolkárničke. Po uhradení 
štartovného a  doručení sú-
pisky má každé družstvo ná-
rok na bezplatný trojhodi-
nový tréning, uskutočnený 
do začiatku súťaže.

*mládežnícky futbal* Medveďová zvíťazila Z bežeckých tratí

Domáci tím víťazom medzinárodného turnaja

ŽP CUP

Víťazní jednotlivci sprava: Foltín a Kiss.                   Foto: I. Kardhordová

Obec Podbrezová
v spolupráci s akciovou 
spoločnosťou ŽP Šport 

vyhlasujú 12. ročník
súťaže

Obecná liga
v kolkoch 2010/2011


