
24 ROČNÍK LXXII
2. DECEMBER 2016
www.podbrezovan.sk

Opýtali sme sa členky predstavenstva 
a personálnej riaditeľky Ing. Márie Niklovej

Aká bude vianočná mzda?

K zásobovaniu v našej spoločnos   by sa 
najkompetentnejšie mohli  vyjadriť odo-
berajúce výrobné prevádzkarne a odbor-
né útvary, ktoré môžu našu činnosť chváliť 
alebo vysloviť nespokojnosť. Snažili sme 
sa pracovať tak, aby boli spokojní.

Symbolom súťaže sa stal usilovný, inte-
ligentný a čulý bobor. Do jej 10. ročníka 
sa zapojili naši študenti zo Súkromnej 
strednej odbornej školy hutníckej ŽP a zo 
Súkromného gymnázia ŽP. Súťaž tvorilo 
pätnásť otázok rôznej náročnos  , pri kto-
rých si študen   precvičili logické myslenie, 
ale aj znalos   z matema  ky a informa  ky.

Michal Breznanik sa zapísal do streleckej 
listiny prvýkrát v 26. minúte. Po chybe 
Michaloviec v zadných radoch prišla akcia 
troch pro   trom a krížna strela bývalého 
reprezentanta, ktorá skončila v sie   (0:2). 
Podobná situácia nastala aj o niekoľko 
minút neskôr.

SLOVENSKÝ 
POHÁR 
V CYKLOKROSE
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ŽP Šport čítajte na 8. strane

ŽP Šport čítajte na 8. strane

Železiarne Podbrezová čítajte na 3. strane

Súkromné školy čítajte na 4. strane

Akciová spoločnosť ŽP Šport Podbrezová 
a jej cyklis  cký klub zorganizovali pred-
posledné tohtoročné kolo Slovenského 
pohára v cyklokrose, ako generálku pre 
pretekárov pred blížiacimi sa Majstrov-
stvami Slovenskej republiky 2016, ktoré 
sa budú konať 4. decembra v Krupine.

Pani riaditeľka, z prího-
voru generálneho riadi-
teľa sa naši čitatelia už 
dozvedeli, že predsta-
venstvo schválilo vypla-
tenie vianočnej mzdy aj 
v tomto roku. Prezradíte 
nám o akú výšku pôjde?
  - Výška vianočnej mzdy bude pred-
stavovať dvanásť percent zo základne 
pre výpočet, ktorú bude tvoriť úhrn 
vyplatených tarifných miezd za obdo-
bie január – október 2016. Podľa zá-
sad určených mzdovým predpisom číslo 
7/Ppam/2016 bude fi xná časť päťdesiat 
percent sumy vianočnej mzdy a vedúci 
budú mať možnosť druhú päťdesiatper-
centnú časť sumy na základe individuál-
neho prehodnotenia práce zamestnancov 
v rámci útvaru prerozdeliť, prípadne krá-
 ť. Zamestnancom, ktorí boli v tom čase 

práceneschopní z dôvodu úrazu, choroby 
z povolania a tým, ktorí poberajú úrazo-
vé dávky zo Sociálnej poisťovne, bude 

Prepad predaja sme zaznamenali najmä 
v sor  mente štandardných rúr. V prípade 
predaja špeciálnych výrobkov pre zá-
kazníkov pôsobiacich v automobilovom 
priemysle, objem predaja korešponduje 
s našim predpokladom odzrkadleným v 
pláne.
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Ing. Miroslav Hruška 

ŽP GROUP čítajte na 3. strane

tarifná mzda individuálne 
prepočítaná mzdovou úč-
tovníčkou. 
Opäť platí, že nie všet-
kých sa vianočná mzda 
týka...
  - Vianočná mzda bude 
vyplatená zamestnan-
com, ktorí budú v evi-
denčnom stave k 30. 
novembru 2016 včítane 

a zamestnancom v mimoevidenčnom 
stave na materskej a rodičovskej do-
volenke za obdobie, ktoré odpracovali 
v čase od 1. januára do 31. októbra 
2016. Samozrejme, nebude vyplatená 
zamestnancom, ktorí v období od 1. 
januára do 30. novembra 2016 vy-
meškali neospravedlnene jednu a viac 
pracovných hodín. 
Bude vyplatená v tradičnom čase?
  - Áno, bude vyplatená vo výplate za 
november a zamestnanci si ju nájdu na 
výplatnej páske pod mzdovým druhom 
1414. Pripomínam však, že tak, ako os-
tatné zložky mzdy, aj vianočná podlieha 
daňovému a odvodovému zaťaženiu.

M. Kamenský sa dokázal popasovať s náročnými kritériami aj vďaka svojmu majstrovi 
Ing. M. Hruškovi.  F: J. Čief 

  Beží prvý adventný týždeň a my 
sa chystáme na Vianoce. Doba, 
v ktorej žijeme, nám ponúka veľa 
možností, ako ich prežiť. V minu-
losti mali Vianoce na Slovensku 
prevažne kresťanský základ a boli 
to sviatky rodiny. Postupom času, 
žiaľ, nadobúdajú čoraz viac kon-
zumný charakter a pre ich prípravu 
je charakteristická aj zhánka po 
často zbytočne drahých daroch. 
  Už niekoľko týždňov sa zo všetkých 
strán hrnú atraktívne ponuky vý-
hodných nákupov. Ťažko sa odoláva 
týmto lákadlám a je pochopiteľné, 

že každý chce podarovať svojim 
blízkym to najlepšie. Komerčný svet 
je pripravený ponúknuť aj ľahko 
dostupné pôžičky, na ktoré nepo-
trebujete zvláštne dokladovanie, 
ani ručiteľov. 
  V sviatočnej adventnej atmosfére 
nie je zložité tomu podľahnúť. Tre-
ba si však triezvo uvedomiť, že čím 
budú pôžičky ľahšie dostupné, tým 

budú vyššie úrokové sadzby. Ak ne-
chceme, aby sme sa následne ocitli 
v ťažkej fi nančnej situácii, ktorá mô-
že prerásť aj do neriešiteľnej, mali 
by sme si uvedomiť svoju hranicu. 
Ak sa niekto rozhoduje pre pôžičku 
a nechce sa dostať do začarovaného 
kruhu, z ktorého ťažko nájde cestu 
von, mal by si spočítať svoje mož-
nos   a uvedomiť si, že „rozumne“ 
sa zadĺžiť znamená nepresiahnuť 
jednu štvrtinu mesačného príjmu 
rodiny. Ak je suma vyššia, ťažko sa 
spláca a okolo nás je mnoho tých, 
ktorí by vedeli o tom rozprávať. 

Dlhy za nich nikto nezapla  , ani im 
ich nik neodpustí. Veritelia si ich 
nájdu aj po rokoch a povinnosťou 
zamestnávateľa, vyplývajúcou z le-
gisla  vy, je rešpektovať exekučné 
rozhodnu  a.
  Nepodľahnite lákadlám, ktoré by 
vás mohli dostať do problémov. Aj 
naši predkovia si dávali darčeky. 
Miera obdarúvania sa vždy odvíjala 
len od fi nančných možnos   rodiny. 
Ani tí majetnejší nekupovali dra-
hé dary, pretože to považovali za 
porušenie duchovného charakteru 
Vianoc. 

Michal získal aj rešpekt expertov v programovaní
Ú s p e c h u  p r e d c h á d z a l a  z o d p o v e d n á  p r í p r a v a

  Dňa 16. novembra 2016 sme sa zú-
častnili Majstrovstiev Slovenskej re-
publiky v CNC programovaní, ktoré sa 
konali v Martine. Našu školu repre-

Zapálili sme prvú sviečku na adventnom venci. Kým sa 
rozsvieti aj tá štvrtá, uplynú ešte tri týždne. Je to veľa? 
Málo? Ako sa to vezme. Čaká nás ešte množstvo povinností, 
a to nielen doma, ale aj v práci. Treba dokončiť všetky roz-
pracované úlohy, upratať pracovný stôl, splniť kolektívne 
úlohy. Je toho naozaj dosť, ale mali by sme si dať ešte jednu 
a naplniť tak poslanie adventu. Predvianočné posedenie 
s kolektívom utužuje jeho silu a posilňuje spolupatričnosť.

O. K. 

Výsledkom snahy 
Michala, ale aj pedagógov, 
ktorí sa podieľali na jeho 
príprave, je tretie miesto 

z Majstrovstiev SR 
v CNC frézovaní, 

za čo sme na neho hrdí.

zentoval Michal Kamenský, žiak III.D 
triedy. Vyprofi loval sa z okruhu žiakov, 
ktorí sa v rámci výučby v SSOŠ hut-
níckej Železiarne Podbrezová venujú 
programovaniu obrábacích strojov 
s operačným programom SIEMENS 
840D. Do súťaže sa zapojilo celkovo 
dvadsaťpäť škôl v dvoch kategóriách 
(CNC frézovanie, CNC sústruženie), 
zastúpené boli všetky regióny Sloven-
ska. Pri hodnotní sa nezávislí exper   
zamerali na zhodu s výkresom, do-

siahnutý čas, ale najmä na dosiahnutú 
presnosť hlavných, ale aj vedľajších 
rozmerov. Michal Kamenský sa dokázal 
popasovať s náročnými kritériami, pre-
ukázal dostatočnú psychickú odolnosť, 
dodržal rezné podmienky a presnosť 

rozmerov. 
  Výsledkom snahy 
Michala, ale aj pe-
dagógov, ktorí sa 
podieľali  na jeho 
príprave, je tretie 
miesto z Majstrov-
stiev SR v CNC fré-
zovaní, za čo sme na 
neho hrdí. Okrem 
finančnej odmeny 
od organizátorov 
súťaže si získal Mi-
chal Kamenský aj 
rešpekt zaintere-
sovaných expertov 

z oblas   programovania. 
Každý takýto prenika-
vý úspech zvyšuje kredit 
našej školy, ale je aj zá-
väzkom do budúcnosti. 
Sme nadšení z toho, že 
študent s takýmto poten-
ciálom dostane možnosť 
uplatniť sa po skončení 
štúdia v spoločnosti Že-
leziarne Podbrezová a.s. 
  Umiestnením v prvej 

O. Kleinová
noviny@zelpo.sk

trojici získala naša škola pozvánku zú-
častniť sa fi nálového kola súťaže, ktoré 
sa uskutoční v apríli budúceho roku 
v školiacom stredisku firmy EMCO ra-
kúskom meste Hallein, neďaleko Salzbu-
rgu. Je to výzva aj pre nás pedagógov, 
aby sme sa s úlohou pripraviť žiaka na 
súťaž takéhoto charakteru čo najlepšie 
popasovali. Všetci veríme, že tento 
úspech nezostane ojedinelý, bude mo-
 váciou aj pre ostaných žiakov a dodá 

im odhodlanie na sebe pracovať.

Výzva 
pre darcov krvi

  Prosíme o pomoc pre našu 
spolupracovníčku. Krv mô-
žete darovať v  Národnej 
transfúznej službe v areáli 
banskobystrickej Roosvel-
tovej nemocnice, denne od 
7.  do 14. hodiny, v utorok 
do 17. hodiny. Prosíme zá-
roveň dobrovoľníkov, ktorí 
chcú darovať kostnú dreň 
alebo nad touto možnosťou 
uvažujú, aby sa zapísali do 
registra darcov. Bližšie in-
formácie vám poskytnú na 
transfúznej službe 

048 / 441 30 95
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P o k r aču j e  v  n a j k r a j š e j  k o m n at e  h r a d u
Z a u j í m a v o s t i  k  o b n o v e  h o r n é h o  n á d v o r i a

Mgr. Vladimír Homola
kastelán hradu Ľupča

  Špecifikom hradu Ľupča je jeho ar-
kier, vežička vysunutá z hmoty hradu 
v najzápadnejšej časti. Je to najcha-
rakteristickejší identifikačný prvok 
hradu pri diaľkových pohľadoch. Pri 
lepšom pohľade na túto časť pamiatky 
uvidíte, že v miestnosti prebieha čulý 
stavebný ruch. Najvýraznejšie sú práce 

vnímateľné v podvečerných hodinách, 
kedy je celý priestor osvetlený. Prebie-
hajúca obnova smeruje k tomu, aby 
arkier slúžil ako rozhľadňa na okolitú 
obec. Túto funkciu vežička plnila aj v 
minulosti a výhľad z týchto okien vyso-
ko zatraktívni našu prehliadkovú trasu.
   Arkier je len malou časťou toho, čo 
sa práve na hrade obnovuje. Miest-
nosť, v ktorej sa nachádza arkier, dala 
vybudovať Mária Séči, známa aj ako 
muránska Venuša. Táto žena žila v ob-
dobí 17. storočia, známeho na našom 
území hlavne častými stavovskými 
povstaniami proti vládnucim Habs-
burgovcom. Šľachtičná bola súčasťou 
politických a spoločenských zápasov 
svojej doby. Počas povstania Juraja I. 
Rákociho sa stala kapitánkou Murán-
skeho hradu a postavila sa na stranu 
povstalcov. Po odhalení protihabsbur-
gského sprisahania uhorskej šľachty, 
vedeného jej manželom Františkom 
Vešelénym, bránila Muránsky hrad 

pred vojskami cisárskeho generála. V 
roku 1671 ju internovali, zbavili ma-
jetku (aj hradu Ľupča), uväznili v Bra-
tislave a neskôr vykázali do Köszegu. 
Jej osobnosť sa stala námetom veršov, 
drám a próz viacerých autorov. Preto 
sme sa rozhodli, že by sa mala stať 
hlavným nosným pilierom novej expo-
zície. Plánujeme tu prezentovať spô-
sob a praktizovanie hradného života z 
obdobia 17. storočia. V dokumentácii 
na obnovu tejto miestnosti sme mys-
leli na ozvučenie priestoru dobovou 
hudbou, sprievodným slovom, čiže na 
audiovizuálnu prezentáciu. Miestnosť 
bude navyše vybavená vernou rep-
likou postele Márie Séči, ktorá bola 
najnovším výskumom lokalizovaná 
v depozitoch múzea Červený Kameň. 
Dobový charakter priestoru dotvoríme 
kachľovou pecou habánskeho vzhľadu 
z nálezov kachlíc z archeologického 
výskumu. Súčasťou obnovy je aj men-
šia vedľajšia miestnosť, ktorá bola 

Šestnásty turnus sa končí
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R e k o n d i č n é  p o b y t y 

 Zariadenia akciovej spoločnos   Tále vy-
užili zamestnanci Železiarní Podbrezová, 
ktorí vykonávajú povolania spľňajúce 
kritériá sťažených pracovných podmienok, 
posledný  raz v tomto roku. 
„V tomto týždni  prebieha posledný zo 
šestnás  ch sedemdňových rekondičných 
pobytov na Táľoch pre štrnásť našich 
spolupracovníkov z oceliarne, valcovne 
a ťahárne rúr, centrálnej údržby, odboru 
riadenia kvality a odboru zásobovania. 
Celkovo sa rekondičných pobytov v roku 
2016 zúčastnilo 272 pracovníkov Železiarní 
Podbrezová, ktorí spĺňali kritériá práce 
v sťažených pracovných podmienkach,“ 
informovala nás Mária Šuhajdová.  
  Na účastníkov pobytu od 28. novembra 
do 4. decembra čakal relax a nové sily 
načerpávali v bazéne, kde teplota vody 
dosahovala 31 stupňov Celzia, vo  nskej 
saune, dvoch parných saunách, vírivkách 
a v cardio fi tness centre. Pod vedením fy-

zioterapeu  ek zo ŽP Rehabilitácia s.r.o. sa 
v utorok a štvrtok  zameriavali na zvyšova-
nie celkovej fyzickej a psychickej kondície, 
zvyšovanie celkovej odolnos   a osvojovali 
si správne postoje k ochrane zdravia. Všet-
ci absolvovali vstupné prehliadky a na ich 
základe im boli predpísané: masáže, pa-
ra  nové zábaly rúk, tens terapia, cvičenie 
vo vode, wellness, bazén a  nska sauna, 
Nordicwalking, kardiovaskulárny tréning,  
muzikoterapiu, aromaterapiu, civčenie 
-  SM systém, cvičenie vo vode, inštruktáž 
– škola chrbta.
   Presvedčili sme sa, že nielen po re-
habilitačnej stránke bolo o účastníkov 
rekondičných pobytov  z radov našich 
zamestnancov  dobre postarané. Spo-
kojnosť vyjadrovali s ubytovaním v hoteli 
Golf, kvalitnou a rôznorodou celodennou 
stravou, ktorú mali zabezpečenú v hoteli 
Stupka, ale aj ochotou personálu a re-
habilitačných pracovníkov. Opúšťali sme 
Tále s vedomím, že 29. november, napriek 
tomu, že teplomer klesol na -6 stupňov 
Celzia, bude vhodný aj na „ozónoterapiu“. 

Myslíte si, že je rozumné brať  si 
na nákup vianočných darčekov pôžičku?

Marcel KUPEC, 
Tcú
  - Určite nie. Ja si myslím, 
že každý by mal obdarúvať 
len do výšky svojich mož-
nos  . Viem, že na každom 
kroku vynukujú a ťažko sa 
tomu odoláva. Vianoce by 
ale  nemali byť o tom, či bu-
dú drahé dary, to sú sviatky, 
počas ktorých je dôležité, 
že rodina sa stretne. 

Ing. Slavomír KRBYLA, 
Opm
  - Vianoce by v prvom rade 
mali byť sviatkami poko-
ja a rodinnej pohody a nie 
preteky v kupovaní a preje-
daní sa. Akúkoľvek pôžičku 
by si mal ten, kto ju berie, 
dobre rozmyslieť, či ju bude 
schopný splácať a či tak nut-
ne potrebuje to, čo si za ňu 
plánuje kúpiť. Asi najhoršie 
je kupovať veci, ktoré majú 
kratšiu životnosť, ako doba 
za ktorú pôžičku spla  . My, 
ako rodina,  si na Vianoce 
dávame malé darčeky.

Ing. Danka PAUČÍKOVÁ, 
Ez 
  - Nikdy by ma ani nena-
padlo kupovať darčeky na 
pôžičku. Naše Vianoce nie 
sú o daroch, skôr o tradí-
ciách a stretnu   celej rodi-
ny u mamky. Ponúk rých-
lych pôžičiek je teraz veľmi 
veľa a úroky sú neúnosné a 
 , ktorí im nevedia odolať, 

by si mali veľmi dobre roz-
myslieť, či im taký krok stojí 
za neskoršie ťažkos  .

Alena PREDAJNIANSKA, 
Te
  - Myslím, že brať si na ná-
kup vianočných darčekov 
pôžičku je veľmi veľká chy-
ba. Človek síce má pocit, že 
svojim blízkym urobí veľkú 
radosť tým, že im nakúpi 
darčeky pod stromček aké 
si želajú, ale vôbec si neu-
vedomuje, že pôžičku bude 
platiť niekoľko rokov s vy-
sokým úrokom a na ďalšie 
Vianoce bude na tom ešte 
horšie. Hodnota darčeka 
nie je dôležitá, je dôležité 
darovať niečo od srdca.

Ing. Miroslav VRABEC, 
Pbžp
  - Moja odpoveď je jed-
noznačná – nie.  Kvôli neja-
kej kratochvíli sa zadlžovať 
neopla  . Ak majú mať Via-
noce svoje čaro, určite k to-
mu nie sú potrebné honos-
né dary a tobôž nie vtedy, 
ak si na ne treba požičiavať. 
Dôležité je, aby  sme zacho-
vávali vianočné tradície a 
aby rodina v zdraví a poho-
de prežila spoločné chvíle.  

Mgr. Juraj ČIEF, 
SSOŠH ŽP
  - Jednoznačne nie. Dar-
ček, ktorý má byť darovaný 
z lásky, nemusí mnohoná-
sobne prekračovať naše 
finančné možnosti. Určite 
viac dokáže potešiť malič-
kosť, ako správa o tom, že 
niekto blízky si musel zob-
rať pôžičku na vec, ktorá 
po Vianociach bude stáť 
zabudnutá niekde na polici. 

Ing. Zuzana KÁNOVÁ, 
Vo
  - Podľa môjho názoru nie 
je rozumné sa zadĺžiť na nie-
koľko rokov kvôli chvíľkovej 
radosti. Osobne si myslím, 
že Vianoce sú skôr o rodine 
a tradíciách, nie o spotrebe. 
Rodina by sa mala dohodnúť 
o fi nančnej hranici darčekov, 
so zreteľom na svoje fi nančné 
možnosti. Keď sa majú blíz-
ki radi, určite ich potešia aj 
„menej hodnotné“, ale z lásky 
darované darčeky. Určite by 
neboli nadšení, keby zis  li, že 
sme sa kvôli nim zadĺžili.

O. Kleinová
noviny@zelpo.sk

V. Kúkolová
noviny@zelpo.sk

akýmsi predpolím do miest-
nosti Márie Séči. V priestore 
sa bude nachádzať kachľová 
pec z neglazovaných kachlíc 
a zreštauruje sa tu pôvodný 
drevený strop. 
   Po naliehavej obnove hor-
ného nádvoria a sfunkčnení 
jeho odvodnenia sme našu 
pozornosť zamerali na reštau-
rovanie interiérov horného 
hradu. Jednotlivé postupy a 
zámery obnovy vychádzajú z 
konkrétneho využitia miest-
nosti. Hlavnou prioritou je 
pre nás, aby boli v priestoroch 
zachované prvky, ktoré hradu 
prinavrátia jeho pôvodnú stre-
dovekú podobu. Pri realizácii 
obnovy zároveň rešpektuje-
me mladšie stavebné zásahy, 
ktoré sa vyznačujú vysokou 
umeleckou, architektonickou 
alebo výtvarnou hodnotou.

Rehabilitácia pod vedením fyzioterapeutky Mgr. Svetlany Jechovej. Foto: I. Kardhordová
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„Myslím, 
že rok 2016 budeme 

v Transmese hodnotiť 
ako náročný, 

ale v konečnom 
dôsledku úspešný.

V našom ostatnom rozhovore, ktorý 
sa uskutočnil začiatkom mája, ste kon-
štatovali, že štart bol dobrý a dosiahli 
ste aj 5 - percentný ná-
rast predaja, v porovnaní 
s predchádzajúcim ro-
kom. Ako ste pokračovali 
v ďalšom období?
  - Vyzerá to tak, že v na-
šom poslednom rozhovo-
re som to zakríkol. Vysoký 
predaj sme zaznamenali 
naposledy v júni, od júla 
došlo k výraznému spo-
maleniu predaja. Napriek tomu, že v júni 
sme prekračovali plán predaja o 1 mil. 
eur, na konci roka zaostaneme za plánom 
viac ako o 1,5 mil. eur. Prepad predaja 
sme zaznamenali najmä v sortimente 

Vysoký predaj sme zaznamenali naposledy v júni
S  Ing.  Tomášom Bevilaquom, asistentom generálneho riaditeľa spoločnosti

  Materiálové vstupy pre akciovú spo-
ločnosť Železiarne Podbrezová zabez-
pečuje odbor zásobovania.  Ako sa 
v priebehu tohto roka  
darilo zamestnancom 
odboru zabezpečovať 
zásoby v  požadovanom 
množstve, sortimente, 
kvalite a v správnom ča-
se, nás informoval Ing. 
Fran  šek Schober, vedú-
ci odboru:
   - K zásobovaniu v našej 
spoločnos   by sa najkompetentnejšie 
mohli  vyjadriť odoberajúce výrobné 
prevádzkarne a odborné útvary, ktoré 
môžu našu činnosť chváliť alebo vyslo-

Špeciálne výrobky spoločnos   Transmesa

štandardných rúr. V prípade predaja 
špeciálnych výrobkov pre zákazníkov 
pôsobiacich v automobilovom priemys-
le, objem predaja korešponduje s našim 
predpokladom odzrkadleným v pláne.
Rozbiehali ste nový informačný systém 

ERP, ktorý bolo potreb-
né do  ahnuť do celého 
prierezu činnos   spoloč-
nos  . Ako pokračujete?
  - Čo sa týka ABAS - u, tak 
sa volá náš ERP, jeho im-
plementácia je činnosť dl-
hodobá. Úplné zavedenie 
všetkých zmien a zlepšení 
nám potrvá ešte najme-
nej dva - tri roky. Môžem 

povedať, že momentálne sme na tom 
ďaleko lepšie ako pred polrokom, a hor-
šie ako o pol roka.
Označili ste ho za „veľký prínos“ 
pre Transmesu. Ako ho hodnotíte 

z dnešného pohľadu?
  - V prvom rade zmena ERP bola ne-
vyhnutná, nakoľko starý program už 
bol zastaraný a nebolo možné ho ďalej 
rozvíjať. ABAS má tento program nielen 
nahradiť, ale zároveň aj poskytnúť nové 
možnos   sledovania a riadenia procesu 
od nákupu vsádzky, až po sledovanie 
procesu výroby na zväzky.   
Pociťuje aj Španielsko, tak ako mnohé 
európske krajiny, negatívne vplyvy 
v oceliarskom priemysle?
  - Áno, najmä čo sa týka štandardných 
výrobkov vyrábaných pre skladníkov. 
V prípade špeciálnych výrobkov je ten 
tlak o niečo menší. Tu sa Transmesa snaží 

zúročiť svoju flexibilitu. Uvidíme, ako 
pomôžu nové zavedenia ciel na dovoz 
čínskych výrobkov. 
O niekoľko týž-
d ň o v  b u d e m e 
h o d n o t i ť .  A ká 
je vaša predbež-
ná bilancia roku 
2016?
  - Ako som už spo-
mínal,  na konci 
roka očakávame 
naplnenie objemu 
predaja na 95-97 percent v porovnaní 
s naplánovaným objemom. Na druhej 
strane, hospodársky výsledok očakávame 

na plánovanej úrovni, poprípade mierne 
lepší. To len potvrdzuje zmenenú štruk-
túru predávaného sor  mentu. Transme-

sa predala menej 
výrobkov za nízke 
ceny, často pro-
dukty s nulovou 
maržou – hlavne 
pre skladníkov. Vo 
výrobe predpokla-
dáme, že mierne 
prekročíme pláno-
vané ukazovatele. 

Myslím, že rok 2016 budeme v Transmese 
hodnotiť ako náročný, ale v konečnom 
dôsledku úspešný.

Pohľad do skladu zvitkov pred TS BES

Rozdelenie materiálov v prejímke objek  vom Anny Nociarovej
Zásobovanie 

je zložitý proces 
vzájomnej 
spolupráce 

s obchodnými 
partnermi.

Našou snahou je vyhovieť vašim požiadavkam

viť nespokojnosť. Snažili sme sa praco-
vať tak, aby boli spokojní. V spolupráci 
s dodávateľmi sme konzultovali ich 
požiadavky a snažili sa dodať materiál 
načas a v požadovanej kvalite. Prenese-
né do percentuálneho vyjadrenia,  pri 
celoročnom množstve objednávaných 
zásob, plnili sme ich požiadavky na  99 
percent. 
Len dvadsať dní nás delí od  posled-
ných tohtoročných opráv. Ako ste na 
decembrové opravy pripravení a čo je 
potrebné ešte doriešiť?
   - Pri pohľade na úlohy , vyplývajúce 
zo zápisov zo štábov na prípravu de-

cembrových opráv,  je všetko z nášho 
pohľadu zabezpečené. V tomto prípade 
môžem pochváliť  výrobné prevádzkar-
ne a centrálnu údržbu.  Je to vďaka ich 
dobrej príprave už v auguste a septem-
bri, kedy boli problémové materiály 

vytypované a následne 
objednané. Na základe 
toho v Žiaromate Kalino-
vo vyrobili už dve tre  ny 
požadovaných materiálov 
a do konca novembra bo-
la ich dodávka komplet-
ná. Počas opravy nás však 
môžu prekvapiť ďalšie 
požiadavky, a  e budeme 

musieť opera  vne riešiť.
Zásobovanie je širokou škálou činnos  , 
s množstvom aj problémových situácií. 

Vyskytli sa aj v tomto roku a ako sa 
vám ich darilo riešiť?
  - Problémovým situáciám sa pri za-
bezpečovaní materiálov nedá úplne 
vyhnúť. Zásobovanie je zložitý proces 
vzájomnej spolupráce s obchodnými 
partnermi. V tomto roku medzi prob-

lémovejšie  patrili napríklad dodávky 
tŕňových tyčí pre valcovňu rúr. Napriek 
tomu, že išlo o renomovaného dodá-
vateľa, dodal materiál s dvojmesačným 
sklzom. Na takého situácie sme však 
pripravení, nakoľko ide pre našu výrobu 
o strategický materiál a preto máme za-
bezpečených minimálne dvoch dodáva-
teľov. Plynulosť výroby vo valcovni rúr 
sa nám podarilo zabezpečiť urýchlením 
dodávok od druhého dodávateľa, ktorý 
nám vyšiel v ústrety ich predčasným 
dodaním.
   V oblasti servisných zásahov bola 
problema  cká oprava deliaceho zaria-
denia v druhovýrobe. V tomto prípade 
výrobca a dodávateľ zariadenia s nami 
asi tri mesiace nekomunikoval a keď 
sme s ním konečne nadviazali kontakt, 

prišli prázdninové mesiace. Po prázd-
ninách to už išlo plynulo a opravu sa 
nám nakoniec zvýšeným úsilím podarilo 
zabezpečiť.
Desať rokov uplynulo od zavedenia 
centrálneho rozvozu materiálu na 
jednotlivé pracoviská našej spoloč-

nos  . Predtým si túto činnosť museli 
zabezpečovať výrobné prevádzkarne 
a útvary samy.  Ako vnímate túto služ-
bu z dnešného pohľadu?
  - Za desať rokov rozvozu materiálu jed-
notlivým prevádzkarňam a odborným 
útvarom sme zažili rôzne situácie. Vždy 
sa snažíme vychádzať prevádzkarňam 
maximálne v ústrety a doviesť všetko čo 
potrebujú načas. Každý týždeň,  od pon-
delka do piatku, skladníčky pripravujú 
materiály podľa požiadaviek z jednotli-
vých prevádzkarní a následne ich ráno 
zvezú z jednotlivých skladov na prejím-
ku materiálu, kde prebieha rozdelenie 
a nakládka do našich áut. Šoféri ich 
potom distribuujú v starom a novom 
závode. Denne im prejdú rukami stovky 
až  sícky vecí rôzneho charakteru. Ťaž-
ký tovar nakladáme vysokozdvižnými 
vozíkmi, ktoré sú neoddeliteľnou sú-
časťou našej každodennej práce. Stáva 
sa, že ide o mimoriadne požiadavky na 
materiál, ktorý treba doviesť takmer 

okamžite. Vtedy sa snažíme vybaviť ich 
prioritne, mimo pravidelných rozvozov.
   Prax za spomínané obdobie potvrdi-
la, že táto služba pre našu spoločnosť 
znamená úsporu v počte multikár 
z prevádzkarní, aj najazdených kilo-
metrov, lepšie využitie pracovného 
času vodičov, ktorí často museli čakať 
na naloženie tovaru. Pracovníkom 
zásobovania priniesol pokojnejšiu 
prípravu materiálu na nakládku a tým 
aj vyvarovanie sa chybám. Rozvoz 
materiálu je podľa mňa dobrou nad-
stavbou našej práce s výhodami pre 
celú akciovú spoločnosť.
Vaše želanie do posledných týždňov 
tohto roka?
  - Aby sa vo výrobe, hlavne počas 
opráv, nič nečakané nevyskytlo, aby 
boli opravy  23. decembra 2016 úspeš-
ne ukončené, a aby sme si všetci na 
Štedrý deň  zdraví a v dobrej nálade 
sadli so svojimi blízkymi k štedrovečer-
nému stolu.

O. Kleinová
noviny@zelpo.sk
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Ing. Štubňa Ivan

Zdroj: Školská rada

   Žiacka školská rada Súkromnej stred-
nej odbornej školy hutníckej ŽP a Sú-
kromného gymnázia ŽP už po pät-
nástykrát majú na svedomí tradičný 
krst absolventov budúcich - KABU, 
prijímanie prvákov. Celá akcia sa konala 
27. októbra 2016 v Dome kultúry ŽP 
v Podbrezovej. 
   Na začiatku bola vyhodnotená súťaž 
o najkrajšie vyzdobenú Halloweenskú 
triedu. Je potešujúce, že každoročne 
sa do súťaže zapajajú žiaci s novými 
a novými nápadmi a dá sa povedať, že 
výzdoba sa nikdy neopakuje. Tohtoroč-
ná hodno  aca komisia, pozostavajúca 
z pedagogických zamestnancov,  mala 
naozaj ťažkú úlohu vybrať tú najlepšie 
vyzdobenú triedu. Ocenené triedy 
boli odmenené sladkými balíčkami. V 
SSOŠH ŽP na prvom mieste bola trieda 
III. D, druhá IV. B a tre  a III. A. V SG ŽP 
sa o prvenstvo zaslúžila trieda II. G,  
druhá bola II. H a tre  e miesto obsa-
dila trieda III. H. Už teraz sa tešíme na 
budúci rok.

KABU
   Hlavnými aktérmi KABU boli samo-
zrejme prváci oboch menovaných 
škôl. Ukázali všetkým starším spolu-
žiakom, že žiadna z úloh, ktoré si pre 

nich pripravili nie je taká aby si s ňou 
neporadili. Je pravda, že prečo by si 
nepochutnali na jabĺčku, ktoré sa len 
tak voľne hojdalo na motúze a oni si ho 
nemohli pridržať rukami. Alebo prečo 
nepopapať „super syrovú bagetu“, či 
cukríky z tanierika. Ak si však myslíte, že 
je to len o jedle, ste na veľkom omyle. 
Niektorí si to museli odšportovať, a to 
na prekážkovej dráhe alebo v taneč-
nom kole, kde bojovali o svoju stoličku. 
Starší žiaci sa v podaní vyžrebovaných 
prvákov dozvedeli, aké zvuky vydávajú 
jednotlivé zvieratá. V každej úlohe 
bol vždy na prvom mieste vyhlasený 
jeden študent bojujúci za svoju triedu 
a celkové prvenstvo si vybojvala trieda 
prvá H. Po skončení Kabu sa všetci 
mohli zapojiť do „HALLOWEENSKEJ 
PÁRTY“, ktorej začiatok bol napláno-
vaný na šestnástu hodinu a miestom 
konania bol  Dom kultúry ŽP. Je pravda, 
že začiatok „párty“ bol dosť rozpačitý, 
no za tónov modernej hudby sa všetci 
roztancovali. Miestnosť, v ktorej sa 
konala, bola vkusne pripravená a stoly 
boli doplnené o občerstvenie v podobe 
chlebíkov, slaných a sladkých drobnos  . 
Určite to bol ten najkrajší začiatok je-
senných prázdnin a už teraz sa tešíme 
na ďalšie akcie žiackej školskej rady.

   IBobor je medzinárodná informa  cká súťaž, ktorá vznikla v Litve v roku 2004 
a rozšírila sa do ďalších krajín. Hlavným cieľom súťaže je podporiť záujem o infor-
mačné a komunikačné technológie u žiakov rôznych typov škôl a povzbudiť žiakov 
vo využívaní IKT aj pri učení. Symbolom súťaže sa stal usilovný, inteligentný a čulý 
bobor. Do jej 10. ročníka sa zapojili naši študen   zo Súkromnej strednej odbornej 
školy hutníckej ŽP a zo Súkromného gymnázia ŽP. Súťaž tvorilo pätnásť otázok 
rôznej náročnos  , pri ktorých si študen   precvičili logické myslenie, ale aj znalos   
z matema  ky a informa  ky. Na vypracovanie svojich odpovedí mali súťažiaci šty-
ridsať minút a mohli získať maximálne osemdesiat bodov.
Dňa 7. novembra  súťažili naši prváci a druháci v kategórii Junior, kde bolo zapo-
jených na Slovensku 8 179 súťažiacich.

Súkromné gymnázium ŽP najúspešnejšie reprezentovali:

Meno a priezvisko Trieda počet bodov
Samuel Floch II.H 65,67
Adam Miroslav Predanocy I.H 63,68
Marek Nikel II.H 57,35
Dávid Ridzoň II.H 57,35

V SSOŠH ŽP sa v súťaži iBobor najviac darilo týmto študentom:

Benjamín Babnič I. B 44,35
Matej Jančík I. B 44,02
Miloslav Janík I. B 42,69

Dňa 8. novembra súťažili naši tretiaci, štvrtáci a piataci v kategórii Senior, kde bolo 
zapojených na Slovensku 4 354 súťažiacich.   
SG ŽP najúspešnejšie reprezentovali:

Meno a priezvisko Trieda počet bodov
Ivana Kováčiková III.H 68,34
Natália Revészová IV.H 54,69
Adam Políček III.H 53,38

SSOŠH ŽP najúspešnejšie reprezentovali:

Meno a priezvisko Trieda počet bodov
Jakub Mucha IV. C 56,02
Ján Vetrák IV. C 52,68
Kamil Ševc IV. C 47,35

Všetkým účastníkom súťaže ďakujeme za ochotu, snahu a usilovnosť pri riešení 
otázok, najúspešnejším blahoželáme a tešíme sa na ďalší ročník.

iBobor
Aj naši žiaci sú vo využívaní moderných technológií kreatívni
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Jedálny lístok
5. – 11. 12. 2016

Jedálny lístok
12. – 18. 12. 2016

Pondelok
Polievky: oravská fazuľová, kelová so 
zemiakmi, pečivo.
● Bravčové stehno hutnícke, knedľa ● 
Kuracie prsia na lesných hríbikoch, ryža, 
uhorka ● Zemiakové placky s mäsom ● 
Šalát mrkvový s marhuľami ● Plnené 
hovädzie mäso, zeleninová obloha ● 
Šišky s nutelou, kakao ● Bageta syrová 
● Ovocný balíček.

Utorok
Polievky: morčacia, sedliacka, pečivo.
● Hovädzí závitok hrádocký, zemiaky, 
uhorka ● Bravčový perkelt, cestoviny ● 
Údené mäso, hrachová kaša, uhorka, 
chlieb ● Horehronský syrový šalát, 
pečivo ● Zapekané zemiaky s pórom 
● Buchty na pare s lekvárom, kakaová 
posýpka, kakao ● Mliečny balíček.

Streda
Polievky: terchovská, karfiolová,  pe-
čivo.
● Hovädzí guľáš mexický, ryža, šalát 
● Pečené morčacie stehno, červená 
kapusta, knedľa ● Špenátové listy 
s hlivami, opekané zemiaky ● Lahôd-
kový šalát, pečivo ● Zapekaný bravčový 
rezeň so syrom, zeleninová obloha ● 
Kysnutý koláč slivkový, kakao ● Bageta 
s kuracím mäsom ● Ovocný balíček.

Štvrtok 
Polievky: stupavská zabíjačková, krupi-
cová so zeleninou, pečivo.
● Vyprážaný syr, zemiaky, tatárska 
omáčka ● Bravčový rezeň prírodný, tar-
hoňa, šalát ● Pizza diabolská ● Grécky 
šalát, pečivo ● Ohnivé kuracie stehno 
orientálne, zeleninová obloha ● Re-
zancový nákyp s tvarohom a jahodami 
● Bageta moravská ● Mliečny balíček.

Piatok
Polievky: zeleninová s rajbaničkou, 
bulharská, pečivo.
● Hovädzie dusené, kôprová omáč-
ka, knedľa ● Pečené kuracie stehno, 
zeleninová ryža, kompót ● Vyprážaná 
treska plnená brokolicou a syrom, ze-
miaky, šalát ● Pestrý cestovinový šalát 
● Bravčové mäso dusené s kelom ● 
Šúľance s makom ● Bageta Gurmán ● 
Ovocný balíček.

Sobota
Polievka: hŕstková,  pečivo.
● Morčacie soté na čínsky spôsob, 
slovenská ryža, šalát ● Sekaný rezeň 
z bôčika, zemiakový šalát s majonézou 
● Bageta syrová.

Nedeľa
Polievka: fazuľková kyslá s kôprom, 
pečivo.
● Bravčový guľáš segedínsky, knedľa ● 
Hovädzia roštenka portugalská, ryža, 
uhorka ● Bageta s kuracím mäsom. 

Z podkladov internetu spracovala O. Kleinová
noviny@zelpo.sk

Adventný veniec
Tradícia adventného venca sa rozšírila z 
Nemecka v 19. storočí. Pravdepodobne 
prvý adventný veniec vyrobil nemecký 
evanjelický pastor Johann Heinrich Wi-
chern v roku 1860. Bol vychovávateľom 
aj učiteľom na hamburskej škole. Zriadil 
si však útulok pre chudobné a opustené 
de  . Pred Vianocami sa ho de   stále 
vypytovali, koľko ešte zostáva do Vianoc 
a vymyslel prvý adventný veniec. Vtedy 
im priniesol Johann Wichern koleso od 
voza. Pôvodne malo slúžiť ako svietnik 
pri spoločnom stole. Drevené koleso 
však de   ozdobili vetvičkami jedličky 
aj farebnými stuhami a Johann na ňom 
zapálil prvú sviečku. V tom čase sa na 
ňom denne zapaľovala nová sviečka, 
dnes sú to už len štyri, každý týždeň 
pred Vianocami jedna. Adventný veniec 
ako kruh symbolizuje súdržnosť!

S y m b o l y  V i a n o c
Obdobie adventu spravidla využívame na prípravu najkrajších sviatkov rodiny 
a snažíme sa zabezpečiť všetko potrebné. Začína zhánka po darčekoch a všetkom, 
čo k Vianociam patrí.  Mali by sme spomaliť a zamyslieť sa nad pravým význa-
mom blížiacich sa sviatkov. Začnime pripomenu  m si niekoľkých vianočných 
symbolov a ich významu.  

sa tešia hlavne de  , ktoré si každý deň 
otvoria jedno okienko, kde nájdu ne-
jakú tú maškrtu. Adventný kalendár 
je symbolom odmeny za dobré skutky. 

Betlehem
Betlehem alebo jasličky predstavujú zobrazenie svätej rodiny Jozefa, Márie a Je-
žiška. Stavali sa v kostoloch a neskôr aj v domácnos  ach, dokonca oveľa skôr ako 
vianočné stromčeky. Živý betlehem vytvoril sv. Fran  šek z Assisi, keď v r. 1223 v 
jaskyni v Grecciu v Taliansku zorganizoval vytvorenie živého betlehemu. Vytvoril 
drevenú konštrukciu, požičal si domáce zvieratá – osla a vola, našiel dobrovoľníkov, 
ktorí predstavovali Máriu a Jozefa. Dieťaťom bola bábka. Tento zvyk sa rozšíril po 
celom kresťanskom svete. Neskôr si ľudia do betlehemov pridávali postavy svojich 
blízkych. Po čase tento zvyk začal postupne upadať a dnes, keď sa prejdeš po ob-
chodoch, opäť môžeš v nich objaviť papierový alebo drevený Betlehem.

Anjeli
Tieto duchovné netelesné bytos   
priniesli Márii posolstvo o prí-
chode a narodení Ježiša Krista 
– Božieho syna. Anjeli rozpres  e-
rajú nad všetkými ľuďmi svoje 
ochranné krídla, pomáhajú im, a 
 ež ich chránia pred zlom. Mať v 

domácnos   akéhokoľvek anjela – 
malého, či väčšieho, skleneného, 
či hlineného, znamená dobro pre 
všetkých ľudí pri štedrovečernom 
stole. Anjeli sú zosobnením dobra. 

Vianočná hviezda
Nebeský jav, o ktorom ho-
vorí aj Biblia. Priviedla troch 
mudrcov z východu až do 
Betlehemu. Mudrci išli za 
hviezdou, ktorá im ukázala 
cestu až k miestu narodenia 
Ježiša Krista. Hviezda sym-
bolizuje neisté úseky života 
každého z nás, kedy treba 
ísť za svojím snom, až do-
siahnete svoj cieľ. Hviezda 
ukazuje cestu. 

Adventný kalendár
Prvý známy adventný kalendár, ktorý 
bol urobený ručne, je z roku 1851. 
Dovtedy si ľudia robili po stene len 
kriedové čiary za každý deň v decem-
bri až do Štedrého dňa. Prvý tlačený 
kalendár vyrobil nemecký tlačiar Later 
Lang v roku 1908, bol však bez otvára-
cích okienok – nazval ho Mníchovský 
Vianočný kalendár. V roku 1921 Lang 
vyrobil adventný kalendár aj s malými 
okienkami na otváranie. Okienka napl-
nené čokoládou boli v predaji až v roku 
1958. Takýmto adventným kalendárom 

Oblátky 
Oblátky symbolizujú, že kresťania pri-
stupujú k svätému prijímaniu. Keďže 
Vianoce sú kresťanským sviatkom, telo 
Ježiška prestavuje práve oplátka, ktorá 
sa je na Štedrý deň s medom a cesna-
kom. Dievčatám robili rodičia krížiky 
na čelo, aby boli krásne a deťom, aby 
poslúchali. Cesnak bol považovaný za 
všeliek proti chorobám, hoci nemusí 
veľmi chu  ť pre svoju prirodzenú aró-
mu. Dokonca ho ľudia používali ako 
ochranu pro   upírom či zlým duchom. 
Dnes sa už oblátky pečú len v niekto-
rých rodinách, kde krásne rozvoniavajú, 

ale dostať ich kúpiť bežne v obchode. 
V 19. storočí však mali výsadu piecť 
vianočné oblátky len učitelia či orga-
nis  . Dva či tri dni pred Vianocami ich 
školopovinné de   roznášali do rodín. 
Oblátky sa formovali horúcimi kliešťami 
a začali sa piecť hneď po Lucii. Odo-
vzdávanie oblátok sprevádzali vinšom. 
Napríklad takýmto - Vinšujem vám 
šťastný Štedrý večer, aby vám dal Pán 
Boh zdravia, šťas  a a hojného Božského 
požehnania!

Imelo
Rastlina, ktorá je vždy zelená, pripadala 
tajomná už naším predkom. Ras  e vy-
soko v korunách stromov a plody imela, 
ktoré sa podobajú perlám, dozrievajú 
práve v decembri. Ľudia doteraz veria, 
že imelo chráni pred ohňom alebo pred 
zlým duchom a že prináša veľké šťas  e. 
Preto pobozkanie svojho partnera pod 
vetvičkou imela prináša trvalú lásku. 
Imelo však nemôže kupovať pani do-
mu, ale musí ním byť obdarovaná – tak 
prinesie lásku a šťas  e. Imelo prináša 
do domu šťas  e, trvalú lásku a zaisťuje 
plodnosť. 

Pondelok
Polievky: guľášová, hrášková s hubami, 
pečivo.
● Bravčový rezeň s broskyňou a syrom, 
zemiaky, šalát ● Hovädzia roštenka 
cigánska, tarhoňa, uhorka ● Kuracie 
stehno so zeleninou, špenátové rezan-
ce ● Gazdovský šalát, pečivo ● Pečené 
zemiaky s paradajkovou omáčkou ● 
Maxi buchta s orechovo – višňovou 
náplňou, vanilkový krém ● Bageta sa-
lámová so šalátom ● Mliečny balíček.

Utorok
Polievky: furmanská, rascová s vajcom, 
pečivo.
● Hovädzí guľáš maďarský, knedľa ● 
Kuracie prsia prírodné, ryža, šalát ● 
Šampiňóny na paprike, cestovina ● 
Bulharský šalát s bravčovým mäsom, 
pečivo ● Kelový karbonátok, zemiaky, 
šalát ● Plnené rožky tvarohové, kakao 
● Bageta s pikantným mäsom ● Ovocný 
balíček. 

Streda
Polievky: boršč s mäsom, roľnícka, 
pečivo.
● Kuracie stehno na smotane s hlivami, 
cestovina ● Husárska roláda, zemiaky, 
uhorka  ● Džuveč z bravčového mäsa, 
uhorka ● Šalát zo surovej zeleniny s jo-
gurtom, pečivo ● Zapekaná brokolica s 
tofu ● Makový závin s jablkami, kakao 
● Bageta Gurmán ● Mliečny balíček.

Štvrtok
Polievky: hovädzia s pečeňovými haluš-
kami, francúzska, pečivo.
● Morčacie prsia na zelenine, ryža, 
šalát ● Pečený bôčik s plnkou, kapusta, 
knedľa ● Vyprážaný karfiol, zemiaky, 
tatárska omáčka ● Študentský šalát, pe-
čivo ● Kuracie rezančeky, zelená fazuľka 
s baby mrkvou ● Palacinky s džemom a 
čokoládou ● Bageta s kuracím mäsom 
● Ovocný balíček.

Piatok
Polievky: šošovicová kyslá, mrkvová 
s pórom, pečivo.
● Vyprážané kuracie stehno, zemiaková 
kaša, kompót ● Goralská pochúťka, 
cestovina ● Restovaná kačacia pe-
čeň, hrášková ryža, cvikla ● Syrové 
tajomstvo, pečivo ● Zapekaná ryba so 
šampiňónmi, šalát z červenej kapusty s 
kukuricou ● Muffi  ny s čokoládou, kakao 
● Bageta moravská ● Mliečny balíček.

Sobota
Polievka: prešporská, pečivo.
● Hovädzia pečienka na víne ● Kuracie 
prsia orientálne, ryža, šalát ● Bageta 
Ape  to

Nedeľa
Polievka: krúpková, pečivo.
● Hydinové ražniči, zemiaky, uhorka ● 
Bravčové stehno záhradnícke, sloven-
ská ryža, šalát ● Bageta Gurmán.
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Železiarne Podbrezová a.s. pripravili 
pre deti od 4 do 12 rokov mikulášske predstavenie

SMELÝ ZAJKO
11. decembra 2016 o 13. hodine 

v Dome kultúry ŽP a.s. 
v Podbrezovej.

Na rozprávku, v podaní členov 
Divadla Jozefa Gregora 
Tajovského zo Zvolena, 
sú vstupenky zadarmo 

a záujemcovia si ich môžu 
vyzdvihnúť v sekretariátoch 

prevádzkarní a odborných 
útvarov do 8. decembra 2016
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Spomienky
„Pri tomto prvom výročí, slzy sa 
 snú do očí...“

Dňa 8. decembra uplynie rok od-
vtedy, ako zahynula pri dopravnej 
nehode naša milovaná manželka, 
matka, dcéra a sestra

Darinka KUNOVÁ z Predajnej.
Tí, čo ste ju poznali a mali radi tak ako my, venujte 
jej  chú spomienku. 

...
„Spomíname na tie krásne chvíle 
prežité s tebou, keď si nás vede-
la pohladiť jediným úsmevom na 
tvári.“
Dňa 9. decembra uplynú dva roky, 
ako nás navždy opus  la drahá man-
želka, mama a stará mama

Eva ŽECOVÁ z Brezna.
S láskou spomínajú manžel, synovia Ján a Michal, 
dcéry Eva a Kris  na s rodinami

...
Dňa 10. decembra uplynú smutné 
dva roky odvtedy, ako nás navždy 
opus  l milovaný manžel, otec, starý 
otec, brat a švagor
Milan KRAMLA z Podbrezovej.
S láskou a úctou spomíname

...
Dňa 13. decembra uplynie osem ro-
kov odvtedy, ako nás navždy opus  l 
drahý manžel, otec, starý a prastarý 
otec

Jozef CVACHO z Dolnej Lehoty.
S láskou a úctou spomína manželka, 
syn a dcéra s rodinami

...
„Len zapálenú sviečku z lásky   na 
hrob môžem dať, spokojný spánok 
ti priať, modlitbu tichú odriekať 
a s bolesťou v srdci navždy spo-
mínať.“
Dňa 13. decembra uplynú tri roky 
odvtedy, ako nás navždy opustil 
milovaný 
Ladislav SLIVKA z Hornej Lehoty.
S láskou a úctou spomína manželka

...
Dňa 16. decembra uplynie jede-
násť rokov odvtedy, ako nás navždy 
opus  l manžel, otec, starý a prasta-
rý otec

Otakar BREJZA z Piesku.
S úctou a láskou spomína celá ro-
dina

...
Dňa 23. decembra uplynie sedem 
rokov odvtedy, ako nás náhle opus-
 l milovaný manžel, zať a brat

Róbert SOJAK 
z Brezna, Mazorníkova.

S láskou spomína manželka Anna 
a ostatná rodina

...
„Odišiel  ško ako odchádza deň a v 
našich srdciach zostáva spomienka 
len. Nech s nami spomína každý, kto 
ho mal rád.“ 
Dňa 29. decembra si pripomenieme  
prvé smutné výročie, čo nás opus  l 
náš syn, brat, manžel, otec a švagor 

Miroslav ŠKODA z Brezna, Mazorníkova.
S láskou a úctou spomína a za  chú spomienku ďa-
kuje smú  aca rodina Škodová





V. Kúkolová
noviny@zelpo.sk

  Dňa 25. novembra 2016, v spoločen-
ských priestoroch Strednej odbornej 
školy techniky a služieb v Brezne, sa 
uskutočnil krst druhej rozprávkovej 
knihy nášho spolupracovníka Petra 
Zifčáka. K Rozprávkam spod Skalky 
pribudli Rozprávky z krajiny vychádzajú-
ceho mesiaca, ktoré opäť ilustroval sám 
autor. Krst sa uskutočnil za prítomnos   
autorovej rodiny, jeho spolupracovní-
kov zo železiarní, priateľov, športovcov 
a samozrejme detí. Kniha môže byť 
zaujímavým vianočným darčekom, 
pri ktorom rodičia i de   prežijú krás-

N á š  s p o l u p r a c o v n í k  v y d a l  d r u h ú  k n i h u

Rozprávky z krajiny 
vychádzajúceho mesiaca

ne chvíle a oboznámia sa s trinás  mi 
rozprávkami – o Zlatane v krajine vy-
chádzajúceho mesiaca, či dvanástich 
mesiacoch a počasí, hadovi so zlatou 
kráľovskou korunou, s príbehom hodi-
nára Cyrila, oráča Ivora a ducha kalicha. 
To všetko sa ukrýva v prvom vydaní 159 
stránkovej knihy, ktorá bude dostupná 
na pultoch kníhkupec  ev v Brezne od 
2. decembra 2016. 
  Vydavateľom je Neotyp, s.r.o., Mar  n, 
s podporou Robotec, s.r.o., Nadácie 
Železiarní Podbrezová, METALLAN, 
spol. s r.o., a VINGU-Steel, s.r.o. Návrh 
väzby a grafickú úpravu vykonal Ing. 
Stanislav Vallo. „Pieskom z východu“ knihu netradične pokrs  l Ivan Vallo.  Foto: V. Kúkolová

PODBREZOVSKÝ JARMOK 
10. decembra 2016

v Kultúrno-spoločenskom centre obce Podbrezová.
Program:
od 9. hodiny  predaj remeselných výrobkov, výstavka ručných prác, tvorivé dielne, 
predvianočný kultúrny program a zabíjačkové špeciality,
od 11. do 12. hodiny  vystúpi Ľudová hudba Slančíkovci, 
od 12. do 13. hodiny program žiakov materských škôl a Základnej školy v Podbrezovej,
od 13. hodiny  sa na všetky de   teší Mikuláš so svojimi pomocníkmi.

Za desať rokov starostlivos  , ba-
nánovník (Musa) v hale kaliarne  
vyrástol do výšky viac ako 1,5 
metra. Táto tropická rastlina sa 
odvďačila svojim pestovateľom 
Miroslavovi Leitnerovi a Pavlovi 
Komorovi  prvými kvetmi a plod-
mi, a my veríme, že aj v takýchto 
atypických podmienkach jej plo-
dy dozrejú. (vk) 
 Foto: Václav Kortán

Neprehliadnite!
Textil v OD v Podbrezovej 

je otvorený denne od 8. do 17. hodiny.
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 Futbal Muži A

M. Kubove

 Kolky Liga majstrov

M. Kozák

 Cyklis  ka 

P. Medveď

S  M I C H A L O V C A M I
Sobota,  19. november 2016, Michalovce

Fortuna liga, 16. kolo

MFK Zemplín Michalovce – FO ŽP Šport Podbrezová 1:3 (0:3)
Góly: 69. Kunca - 5. Šafranko, 26. Breznanik, 35. Breznanik. ŽK: Breznaník, Migaľa. Pred 1562 rozhodovali: Ježík – Balko, Pozor.
Aj skupina podbrezovských fanúšikov, ktorá merala cestu na východ republiky, si už v piatej minúte mohla zakričať z plných 
pľúc, pretože po dlhom aute Djordeviča sklepol loptu Bernadina pre Šafranka a ten nestrážený spred hranice päťky trafi l 
parádne pod brvno, kde Kira nedočiahol (0:1). Podbrezová síce bola smerom dopredu ak  vnejšia, ale ani domáci sa nechceli 
nechať zahanbiť a tak sa musel blysnúť Mar  n Kuciak skvelým zákrokom v devätnástej minúte, kedy vyrazil strelu Danka z 
rohu brány. Michal Breznanik sa zapísal do streleckej lis  ny prvýkrát v 26. minúte. Po chybe Michaloviec v zadných radoch 
prišla akcia troch pro   trom a krížna strela bývalého reprezentanta, ktorá skončila v sie   (0:2). Podobná situácia nastala aj 
o niekoľko minút neskôr. Breznanik si najskôr loptu skvele spracoval a následne ju takmer iden  ckou strelou upratal za Kiru 
(0:3). V závere polčasu sa dostal do šance Mensah, Kuciak fantas  cky jeho pokus prehodiť ho predvídal a zasiahol. V druhom 
dejstve prebrali inicia  vu Michalovce a rozprúdili pokus niečo so stretnu  m spraviť, ale Podbrezová hru kontrolovala a aj 
keď sa súper dostal do šancí, využil iba jednu, a to v 69. minúte. Bývalý hráč „Železiarov“ Dominik Kunca ostal nestrážený a 
po prihrávke od Danka trafi l presne do miest, kde v tom čase nik nebol. Nič to už ale nezmenilo na fakte, že Podbrezová si 
udržala druhú priečku v tabuľke.
FO ŽP Šport:  Kuciak – Turňa, Krivák, Kupčík, Djordjevič – Podio, Vajda – Breznaník (86. Migaľa), Kuzma (79. Kochan), Šafranko 
– Bernadina (53. Viazanko).

S O  S E N I C O U
Sobota,  26. november 2016, Zelpo aréna 

Fortuna liga, 17. kolo

FO ŽP Šport Podbrezová – FK Senica 2:0 (2:0)
Góly: 14. Podio (11 m), 31. Šafranko. ŽK: Kochan – Varga, Turyna 2x, Delgado. ČK: 63. Turyna. Pred 1245 divákmi rozhodovali: 
Prešinský – Tomčík, Hancko.
Podbrezová vstupovala aj do zápasu so Senicou výborne naladená a navyše jej do kariet hrali aj šta  s  ky, podľa ktorých „Žele-
ziari“ vyhrali všetky tri posledné vzájomné zápasy zhodne 1:0. Senica navyše nevyhrala už jedenásťkrát v rade. V prvom polčase 
domáci využili svoje dve šance. Najskôr v šestnástke spadol Kamil Kuzma a z nariadenej penalty sa nemýlil Pablo Podio. Šulla 
síce smer strely vys  hol, ale zakročiť nedokázal. Po polhodine hry udrel aj samotný reprezentant Slovenska do 21 rokov, keď 
si vynikajúco nabehol za defenzívu, dostal kolmicu od Viazanka a brankár FK skúsene, bez okolkov, prehodil. Na strane hos   
mohol Kuciaka prekonať Turyna, lenže v situácii jeden na jedného neuspel. V druhom polčase bol blízko gólu aj stopér Krivák, 
ktorý loptu po rohovom kope predĺžil za seba a tá spadla na brvno. Domáci naďalej kontrolovali priebeh hry a súpera nepúšťali 
k ničomu. Viazanko v 63. minúte takmer našiel pred Šullom Bernadinu, lenže Holanďan sa k zakončeniu neprebojoval. Chvíľu 
na to sa za dve minúty vykartoval senický útočník Turyna a náš súper dohrával s desia  mi mužmi. V závere mal veľmi dobrú 
streleckú možnosť na hranici šestnástky Matej Kochan, bránu však tesne minul. Pred poslednými dvomi kolami jesennej čas   
si Podbrezová po ďalšom víťazstve drží druhú pozíciu v tabuľke.
FO ŽP Šport:  Kuciak – Turňa, Kostelný, Krivák, Djordjević – Podio, Vajda (59. Kochan) – Viazanko (88. Szczepaniak), Kuzma, 
Šafranko (72. Pančík) – Bernadina.

S loptou strelec druhého gólu Pavol Šafranko v zápase so Senicou objek  vom A. Nociarovej

  Akciová spoločnosť ŽP Šport Podbre-
zová a jej cyklis  cký klub zorganizovali 
predposledné tohtoročné kolo Sloven-
ského pohára v cyklokrose, ako gene-
rálku pre pretekárov pred blížiacimi sa 
Majstrovstvami Slovenskej republiky 
2016, ktoré sa budú konať 4. decembra 
v Krupine.
  Autorom náročnej trate s trávna-
tým, škvárovým, asfaltovým povrchom, 
s umelými prekážkami, schodmi,  zdvo-
jeným depom s wapkami, štartovacím 
priestorom, cieľovou rovinkou bol  Pe-
ter Medveď. 
   Ako prvá sa postavila na 
štart tridsaťpäťčlenná spoje-
ná kategória, zložená z mlad-
ších žiakov, starších žiakov, 
žiačok a kadetiek na 20 mi-
nútové jazdy. Po absolvovaní 
troch okruhov prvý prešiel 
cieľom domáci pretekár Lu-
káš Kunštár (CK ŽP Šport Pod-
brezová), druhý bol Matej 
Kurty (ISAKO Sport Košice, 
+ 1,32 min.), tretie miesto 
a zároveň prvý v kategórii 
mladších žiakov bol Ma  hias 
Schwarzbacher (CK ŽP Šport 
Podbrezová, + 1,32 min). Na 
dvanástom mieste prešla cie-
ľom prvá v kategórii žiačky 
a kadetky Simona Záhorco-
vá (MŠK Žiar nad Hronom, + 
3,41 min.).
   Druhý štart patril spojenej 
kategórii kadetov, žien a junioriek, 
Masters B, na 30 min. Rozhodcovia pre-
zentovali štyridsať pretekárov, ktorí trať 
absolvovali štyrikrát. Hneď po štarte sa 
na čelo pretekov dostal Samuel Hollý 
z CKM Poprad, ktorý v cieli dosiahol 
čas 29,12 minty. Na druhom mieste 
skončil Tobias Vančo (+ 37 s.) a tretí, 
s rovnakým časovým odstupom ako 
druhý v poradí, bol Vladimír Vavrinec 
(obidvaja z ŠKC Dubnica nad Váhom). 
Na šiestom mieste prešiel cieľom a 
prvý v kategórii Masters B bol Ondrej 

11. kolo Slovenského pohára
I n t e r n a c i o n a l  P o d b r e z o v á

   Kolkári ŽP Šport Podbrezová vstúpili 
úspešne do medzinárodnej súťaže 
Ligy majstrov 2016/2017, keď obe 
družstvá bodovali naplno po víťaz-
stvách 6:2, resp.7:1.
   V mužskej čas   súťaže sa predsta-
vilo v Dome športu ŽP družstvo KC 
Schwabsberg. Zápas skončil víťazstvom 
Podbrezovej 6:2, na kolky 3798:3653.
   V prvej polovici zápasu sa predstavili 
na dráhe naši hráči Bystrík Vadovič, Da-
niel Tepša a Milan Tomka. Vadovič ne-

Glajza (ŠK Tatry bike team – Cyklomax, 
+ 1,11 min.), siedma a prvá v kategórii 
žien a junioriek bola odchovankyňa CK 
ŽP Šport Podbrezová – Tereza Medve-
ďová, ktorá cyklokros tento rok  jazdí za 
CK FIREFLY (+ 1,25 min).
   Vyvrcholením krásneho cyklokrosové-
ho dňa boli preteky spojenej kategórie 
muži Elite, U23, Juniori a Masters A, 
ktorých sa na štart postavilo štyrid-
sať. Pred nimi boli 50 min. jazdy, čo 
znamenalo prejsť trať sedemkrát. Po 
štarte počas prvého kola sa na čele 
pretekov sformovala pä  ca pretekárov 
a s pribúdajúcimi kolami  sa do čela  
prepracoval favorit Martin Haring z 

Juniori s organizátormi pretekov – zľava: športový manažér Michal Budovec, tréner CK ŽP Šport Peter 
Medveď, Lukáš Kubiš, Jakub Varhaňovský a riaditeľ  ŽP Šport  Jozef Marčok. Foto: A. Nociarová

Na prvé dva stupne víťazov sa postavili juniori z nášho 
klubu: zľava Lukáš Kubiš, Jakub Varhaňovský a tre   bol 
Adam Foltán. 

Štart v Lige majstrov bol úspešný
začal svoj duel ideálne a ani zlepšenie 
v druhej čas   hry neprinieslo šance na 
zisk bodu, nakoľko jeho súper, rakúsky 
reprezentant Philipp Vsetecka pred-
vádzal kvalitnú hru a stal sa výkonom 
647 bodov najlepším hráčom hostí. 
Rovnako sa v prvej polovici hry trápil 
Daniel Tepša, ale druhou 60-kou, kde 
nahral 347 bodov, vy  ahol svoj výkon 
na výborných 662 bodov a zais  l tým 
bod pre družstvo. Milan Tomka v prie-
behu hry nedával súperovi veľa šancí 

na zisk bodu a aj napriek nevydarenej 
poslednej dorážke svoj duel do  ahol 
do víťazného konca,  s výkonom 628 
bodov.
   Stav 2:1 pre domácich, s náskokom 
aj v kolkoch, dával dobrý základ pre 
druhú rundu hráčov v zložení: Tomáš 
Pašiak, Vilmoš Zavarko a Erik Kuna. 
Pašiak bojoval o zisk bodu až do sa-
mého záveru, kde deviatka súpera 
v závere rozhodla o zisku bodu pre 
Nemcov.  Zavarko podal, ako tradične,  

veľmi hodnotný výkon a o zisku bodu 
rozhodnuté už po troch dráhach. Výko-
nom 684 bodov sa stal hráčom zápasu. 
Kuna si vypracoval náskok hneď na 
prvej dráhe a tak po zvyšok zápasu už 
len kontroloval priebeh svojho duelu.
   Podbrezová si do odvety v Nemecku 
vezie sľubný základ (víťazstvo 6:2) na 
postup do ďalšej fázy.
Zostava a body: Vadovič 603/0, Tepša 
662/1, Tomka 628/1, Pašiak 610/0, 
Zavarko 684/1, Kuna 611/1.

   Domáci ženský  m vycestoval za sú-
perkami do Francúzska, kde sa v meste 
Uberach stretol s družstvom B.dOr 
Soults Sous Forest. Zápas sa skončil 
jednoznačným víťazstvom našich hrá-
čok:  7:1, na kolky 3281:3020. Víťazstvo 
dáva takmer istotu postupu do ďalšej 
fázy ženskej Ligy majstov.
Zostava a body: Tatoušková 537/1, 
Diabelková 567/1, Ďuricová 554/1,
Klubertová 534/0, Micanová /od 60ho-
du Skalošová 515/1, Dideková 574/1.

Dukly Banská Bystrica a s časom 46,01 
min. preťal cieľovú pásku ako prvý. Na 
druhom mieste skončil Šimon Vozár 
(CK FIREFLY + 40 s.), tretí bol Matej 
Ulík (Obecný ŠK Tatran Liptovská + 
1,57 min.). V kategórii juniorov prvé 
dva miesta obsadili domáci pretekári, 
zvíťazil Jakub Varhaňovský a druhý bol 
Lukáš Kubiš. Tre  e miesto si vybojoval 
Adam Foltán  (MŠK Žiar nad Hronom). 
Prvý v kategórii Masters A bol aktuálny 
majster Európy Milan Barényi (TREK 
KCK Oslany).


