Dňa 30. augusta 2014 o 16. hod. vás pozývame na domáci futbalový zápas Fortuna ligy s FC ViOn Z. Moravce
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Aktuálne zo športu

Spomíname na SNP
V týchto dňoch si pripomíname 70. výročie Slovenského národného
povstania. Pamätníci sú živým dôkazom, že v tomto boji prejavili
naši predkovia hrdosť národa a jeho odhodlanie brániť si svoju slobodu. Bolo to v doterajšej histórii naše najvýznamnejšie revolučné
vystúpenie.
Podbrezovské železiarne zohrali v SNP významnú úlohu. Fabrika sa
počas povstania zmenila na dodávateľa vojenskej výzbroje a výstroje,
stavebných kovových konštrukcií pre povstaleckú armádu a partizánov. Vyrábalo sa všetko, čo bolo potrebné, od pancierových plechov
na obrnené vlaky, cez vrtule, až po mínomety. Na celom povstaleckom
území občania intenzívne budovali obranné opevnenia, preto bolo
potrebné dopĺňať pracovné náčinie. V Podbrezovej sa vyrábali aj zákopové lopaty, kladivá, čakany, sekery, baranidlá, tesárske kramle, súčiastky, pece do bunkrov. V železiarňach boli vyrobené hrubé plechy,
tyčové a tvarové železo rôznej akosti na pancierový vlak Masaryk,
ktorý bol nasadený na trati Brezno – Červená Skala. Do povstaleckej
armády vstúpilo 784 robotníkov a 500 k partizánom a mnohí z nich
v tomto boji nechali svoje životy. Veľmi cenné služby poskytovala SNP
aj nemocnica v Podbrezovej. Zamestnanci sa zapojili do materiálnej
pomoci pre partizánov. Zbierali sa dary vo forme peňazí, potravín,
šatstva a odovzdávali partizánskemu štábu na Trangoške.

Pohľad na vojnou zničený areál starého závodu

REGIONÁLNE OSLAVY

70. výročia SNP
31. august 2014
Námestie M. R. Štefánika, Brezno
Program:
14. hod. Vystúpenie folklórnych skupín regiónu Horehronia:
Čierťaž z Nemeckej, Bacúšan, Kýčera z Čierneho Balogu
15. hod. Pietny akt kladenia vencov k pomníku partizána
16. hod. US AIR FORCE BAIND IN EUROPE
Koncert vojenského umeleckého súboru amerického vzdušného
letectva
18. hod. SĽUK
Vstup voľný
Zničená zinkovňa.

Súčasťou výskumného projektu
aj Železiarne Podbrezová
Skupina vedeckých pracovníkov Inštitútu ekonomických vied Ekonomickej fakulty UMB B. Bystrica, z Novosibírskej štátnej univerzity
v Rusku a z Ternopilskej univerzity na Ukrajine navštívila 19. augusta,
v rámci spoločného výskumného projektu 7. rámcového programu
Európskej únie akciovú spoločnosť Železiarne Podbrezová. Oboznámili sa s históriou podbrezovských železiarní, v Hutníckom múzeu
prediskutovali otázky týkajúce sa projektu a v závere návštevy sa
oboznámili s výrobou vo valcovni bezšvíkových rúr. „Návšteva Železiarní Podbrezová v rámci výskumného projektu zameraného na
lokálne produkčné systémy, pre vypracovanie komparatívnej analýzy
o fungovaní týchto systémov v Európskej únii a mimo EÚ, splnila
daný cieľ,“ povedala v závere Ing. Kamila Borseková, PhD., vedúca
Inštitútu ekonomických vied UMB. „Navštívili sme Železiarne Podbrezová preto, že sú významným lokálnym produkčným systémom s
dominantným podnikom. Do nášho výskumu zahrnieme vašu akciovú
spoločnosť a určite napíšeme vedecký článok aj o lokálnom produkčnom systéme – železiarne. Odchádzame mimoriadne spokojní
s exkurziou a podnetnou diskusiou.“
V. Kúkolová + foto

Foto: archív
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S Ing. Jánom Gaboňom, generálnym riaditeľom ŽP Informatika s.r.o.

Po siedmich mesiacoch
Prázdniny končia, dovolenkové
obdobie prevažne tiež, prezradíte nám, čím žije vaša spoločnosť v týchto dňoch?
- Uvedené dovolenkové obdobie je charakteristické
zvýšeným dôrazom
na organizáciu práce,
tak zo strany zabezpečenia dostupnosti
a prevádzky komponentov IS, plánovaného vývoja APV, ako
aj riadenia vnútro firemných procesov. Zároveň je
obdobím, kedy sa reálne otestuje
zastupiteľnosť zamestnancov na
jednotlivých postoch. Už tradične
v tomto období organizujeme študentské kempy. Novinkou v tomto roku bolo realizovanie kempu
pre vysokoškolákov v rámci projektu „Vysokoškoláci do praxe“,
financovaného zo zdrojov EÚ.
S prichádzajúcim novým školským
rokom pripravujeme v Skromnom
gymnáziu a Súkromnej strednej
odbornej škole hutníckej ŽP modernizáciu výpočtovej techniky
v jazykovej a multimediálnej učebni, kompletizujeme notebooky pre
nastupujúcu triedu informatikov.
V týchto dňoch vyhodnocujeme
výsledky anonymného dotazníka
spokojnosti našich zamestnancov
s cieľom identifikovať oblasti pre
potenciálne zlepšenie. Novinkou
sú aj nové webové portály spoločnosti Tále a.s., Hradu Ľupča, ako
aj našej spoločnosti.
Ako hodnotíte plnenie vytýčených cieľov za uplynulých sedem mesiacov?
- Výsledok hospodárenia, ako
aj plnenie základného poslania
– zabezpečenie prevádzky a rozvoja informačných systémov, vývoj nových modulov aplikačného

programového vybavenia pre skupinu ŽP Group, je možné hodnotiť
pozitívne. V uvedenom období boli
do trvalej prevádzky odovzdané
moduly: Dlhodobý majetok - I.
etapa, Metrológia,
Kusovina, Informačný
systém energetiky, Katalóg výrobkov. V rámci
rekonštrukcie sociálnej
budovy valcovne rúr
(viď foto vpravo) sme
umiestnili serverovú
infraštruktúru výpočtového strediska s obsluhou do náhradných lokalít, realizovali zmenu
trasy pripojenia optickej dátovej
siete bez výpadku prevádzky.

Projekt náhrady priemyselných
terminálov ťahárne rúr pokračoval
testovaním a úpravou prototypu,
prípravou požadovanej sieťovej infraštruktúry. V septembri začíname
s inštaláciou prvých štyridsiatich
kusov priemyselných počítačov.
Realizovali sme bezpečnostný
projekt, úspešne sme absolvovali
dohľadový audit na normy ISO
20 000 a ISO 9001.
Čo vás ešte čaká do konca roka?
- Popri priebežnom plnení požiadaviek na zmeny, príp. dopl-

Inštalácia optickej kabeláže si počasie nevyberá

nenie funkcionality jednotlivých
aplikačných modulov, sú to predovšetkým projekty pre ŽP a.s.:
Dlhodobý majetok, Elektronizácia
noriem, Zjednotenie informačných
systémov dcérskych obchodných
spoločností, ako aj projekt Centrálny register objednávok, zmlúv,
faktúr pre spoločnosť ŽP EKO
QELET a.s.
Pre zvýšenie možnosti predaja
nášho strategického produktu FIRIS (SW na riadenie firemných
procesov) v externom prostredí je
nevyhnutné jeho doplnenie o modulárne riešenie a funkcionality

prístupu z mobilných koncových
zariadení.
V oblasti ľudských zdrojov je
našou prioritou popri vzdelávaní,
odbornom raste zamestnancov,
predovšetkým vytváranie príležitostí pre získanie mladých IT
špecialistov. V tomto smere sa
pokúsime rozšíriť už existujúce
aktivity (organizovanie kempov,
seminárov, poskytovanie tém
na diplomové a doktorandské
práce) na oslovenie študentov
– absolventov vybraných vysokých škôl.
Zhovárala sa O. Kleinová

*anketa*anketa*anketa*anketa*anketa*anketa*

Ako vnímate Slovenské národné povstanie?

Ing. Ján DUNDOVIČ,
odbor expedície a obchodnej
administratívy
- SNP vnímam ako začiatok
ozbrojenej vzbury slovenskej armády proti Nemcom. Dopadlo síce neúspešne, ale zdvihlo to vlnu
odporu proti nemeckej okupácii.
Pokračovalo sa partizánskym
spôsobom boja až do ukončenia
vojny.

Martin GIERTL,
odbor expedície a obchodnej
administratívy
- SNP vypuklo v roku 1944.
Bolo to povstanie slovenského
národa proti okupácii nacistickými silami. Centrom povstania
bola Banská Bystrica. Podľa
môjho názoru urobili povstalci
dobrú vec. SNP patrí k najväčším míľnikom našich dejín.

Marek MACKO
valcovňa rúr
- Ťažko je mne posudzovať
dobu, v ktorej som nežil. Ja sa
na povstanie Slovákov pozerám
neutrálne. Neodsudzujem, ale
ani ho neobdivujem. Bola to iná
doba a my sme už iná generácia.

Ing. Stanislava PSOTNÁ,
ťaháreň rúr
- Ja to vnímam ako dôležitý fakt
v histórii ľudstva. Od tohto dátumu
sa zvýšila dôležitosť ľudských práv
pre ďalšie generácie. Myslím si, že
aj v súčasnosti by sa mali všetci politici zamerať hlavne na toto a uvedomovať si, čo všetko spáchala prvá
aj druhá svetová vojna a hlavne, že
to poznačilo celé generácie ľudí.

Zhovárala sa: O. Kleinová
Foto: V. Kúkolová

Ing. Matej BÁNIK,
odbor predaja a marketingu
- Ja si myslím, že z toho, ako
sa vtedy dokázali ľudia spojiť
a vzoprieť, by sme si mali brať
príklad a aj v súčasnosti nájsť
v sebe tú silu. Slovenská nátura
si to vyžaduje. Nemali by sme
sa nechať biť, treba sa niekedy
vzoprieť.
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Súťaž medzi zmenami – energetika
VÍŤAZMI AJ JEDNOTLIVCI
Kvalita, výsledky hospodárenia, dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci, reklamácie, to sú oblasti,
z ktorých boli vypracované kritériá súťaže medzi jednotlivými pracovnými zmenami vo výrobných
a obslužných prevádzkarňach. Súťažia pracovníci kategórie „R“ z valcovne bezšvíkových rúr, ťahárne rúr, oceliarne, druhovýroby, centrálnej údržby, energetiky, dopravy a odboru riadenia kvality. Od
obnovenia súťaže uplynuli v januári tri roky a nás zaujímalo, ako pokračuje v energetike. Oslovili
sme Ing. Jozefa Hiľovského, vedúceho stredísk v novom závode – teplárne, údržby rozvodov a
zemného plynu, a Milana Medveďa, vedúceho stredísk v starom závode – výroby elektrickej energie
vo vodných elektrárňach (hydrocentrály Piesok, Dubová, Jasenie a Malá vodná elektráreň Predajná,
vrátane pracovísk nápustných objektov – hatí) a údržby rozvodu zemného plynu:
Ako pokračuje súťaž medzi zmenami v strediskách vašej prevádzkarne?
JH: - Súťaž medzi zmenami pokračovala aj v minulom období v našej
prevádzkarni v nezmenenej forme.
Kritéria ostali nezmenené, tzn. že v
stredisku tepláreň nového závodu
sú kritéria zamerané na dosahovanie maximálnej výroby elektrickej
energie a minimalizáciu poklesu
výroby z dôvodov prestojov. Naďalej je zohľadňované kritérium
pracovnej úrazovosti a udržiavanie
poriadku na pracovisku. Pre strediská údržby rozvodu zemného plynu
sú kritéria zamerané na dodržanie
predpísaného denného maximálneho množstva odberu zemného
plynu a dodržanie tolerancie využitia kapacity acetylénových zväzkov,
kritériá zohľadňujúce pracovnú úrazovosť a poriadok na pracovisku.
MM: - V prevádzkarni energetika,
stredisko starý závod, prebieha
súťaž na piatich pracoviskách, a to
hydrocentrály Piesok, Dubová,
Jasenie, malá vodná elektráreň
Predajná a stredisko údržby a rozvodu zemného plynu. Tak, ako aj po

minulé roky, sme vlani ponechali
kritériá nezmenené. Vo vodných
elektrárňach sú kritériá zamerané na dosahovanie maximálnej
výroby elektrickej energie, t.j.
využitie maximálneho množstva
prietokovej vody a minimalizovanie poklesu výroby z dôvodu prestojov, kritéria zohľadňujúce pracovnú úrazovosť a poriadok na
pracovisku. Pre stredisko údržby
a rozvodu zemného plynu sú
kritériá zamerané na dodržanie
predpísaného denného maximálneho množstva odberu zemného plynu a dodržanie tolerancie
využitia kapacity acetylénových
zväzkov, pracovnej úrazovosti
a poriadku na pracovisku.
Došlo k nejakým podstatným
zmenám hodnotenia vo vašich
špecifických strediskách?
JH, MM: - K zmenám v hodnotení nedošlo, stále platia vyššie
spomenuté kritériá v našich strediskách.
Ako boli plnené kritériá v treťom roku súťaže?
JH: - V stredisku tepláreň je
hlavným hodnotiacim kritériom

dosahovanie maximálnej výroby
elektrickej energie a minimalizácia
prestojov. Z dôvodu neobvykle
často sa vyskytujúcich porúch na
spaľovacej turbíne kogeneračnej
jednotky v roku 2013 bolo prestojov v chode tohto zariadenia viac,
ako v predošlom hodnotiacom
období, avšak tieto prestoje nemohli byť hodnotené ako chyba
obsluhy. Ako sme už v minulosti
uviedli, obsluha má len skutočne minimálny vplyv na uvedené
hodnotiace kritérium a preto odlíšiť jednotlivé pracovné zmeny
je možné skôr podľa druhoradých
kritérií, ako sú udržiavanie poriadku na pracovisku a pracovná
úrazovosť. Čo sa týka jednotlivých
zmien v stredisku údržby rozvodu
zemného plynu nový závod, tu sa
hodnotiace kritéria darilo dodržiavať vcelku vyrovnane. Menšie rozdiely sa vyskytli medzi zmenami v
kritériu dodržiavania vyťažiteľnosti
acetylénových zväzkov. Uvedené
kritérium je veľmi závislé na charaktere odberu acetylénu. Je veľký
rozdiel medzi obdobím zvýšeného
odberu acetylénu (opravy vo val-

K. Boháčik, Hydrocentrála Dubová
covni bezšvíkových rúr) a obdobím
s vyrovnaným odberom. Rovnako
rôzne klimatické podmienky negatívne alebo pozitívne vplývajú
na možnosť dosiahnuť maximálnu
vyťažiteľnosť zväzkov.
MM: - Vo vodných elektrárňach
je hlavným hodnotiacim kritériom
dosahovanie maximálnej výroby
elektrickej energie a minimalizovanie poklesu výroby z dôvodu
prestojov. Kritérium je závislé na
klimatických podmienkach a zodpovednom prístupe zamestnancov
pri plnení pracovných povinností.
Tu zohrávajú svoju úlohu zmenoví
predáci a vedúci zmien (I. strojníci), ktorí v zmene riadia činnosť
II. strojníkov a zamestnancov na
vtokových zariadeniach. Množstvo
vyrobenej elektrickej energie je
priamo závislé na tom, v akej čis-

tote sú udržiavané česlice na vtoku do privádzačov pre jednotlivé
vodné elektrárne.
V stredisku údržby a rozvodu
zemného plynu starý závod boli
v jednotlivých zmenách dodržané
kritériá a výsledky v celkovom
hodnotení boli vyrovnané.
Predstavíte nám aktuálneho
víťaza za rok 2013?
JH: - Za stredisko tepláreň by som
vyzdvihol zmenu, v ktorej pracoval
Aleš Okša a Zuzana Chládeková, za zvlášť vyrovnané výsledky
počas celého roka. V stredisku
údržby rozvodu zemného plynu
nový závod to bol Marián Rabatín.
MM: - Víťazným kolektívom v stredisku energetiky starý závod sa za
rok 2013 stala zmena A, vedená
zmenovým majstrom Erikom Krajčim.
(vk)

Oprava vzdušných liniek
Počas strednej opravy v prevádzkarni oceliareň, v čase od 16. do 21.
augusta 2014, bola vykonaná výmena kotevných závesov vzdušného
vedenia 2 x 110 kV, č. 7601 a č. 7602 podľa projektu pre realizáciu,
ktorý spracoval Elektro - inžiniering, s.r.o., Banská Bystrica. Pôvodné
keramické izolátory L100BH550, ktorých izolačný stav bol na hranici
použiteľnosti, boli vymenené za nové kompozitné izolátory od firmy
FURUKAWA. Výmenu izolátorov realizovali zamestnanci externej firmy
Stredoslovenskej energetiky – Distribúcia, pracovisko Žilina a Zvolen.
V súvislosti s opravou 110 kV vzdušného vedenia bolo 19. augusta,
v čase od 7. do 18. hodiny, vypnuté vzdušné vedenie 22 kV, č. 387,
medzi vstupnou rozvodňou ŽP a.s. a vodnou elektrárňou v Jasení.
V uvedenom termíne zamestnanci prevádzkarne energetika vykonali
opravu poškodeného lana a poškodenej konzoly na stožiari v objekte
poľnohospodárskeho družstva v Jasení. V úseku, kde bolo lano poškodené, bolo natiahnuté nové lano v celkovej dĺžke dvesto metrov a na
stožiari bola založená opravená konzola.
Milan Medveď

Premiestňovanie kotla pomocou 120 tonového žeriava

Nový kotol do teplárne

Oprava vn linky

V zmysle schváleného plánu investičného rozvoja
na rok 2014 sa v teplárni nového závodu v týchto
dňoch začína inštalovať nový parný kotol od firmy
BOSCH, typ UL-SX-IE s parným výkonom 18 ton
pary/hodina, ktorý je náhradou za súčasný kotol
OKP25 s parným výkonom 25 ton/hodina. Starý
parný kotol bol uvedený do prevádzky ešte v roku
1978 a po približne 64 tisíc prevádzkových hodinách
bol už natoľko opotrebovaný, že si to vyžiadalo jeho
výmenu.
Parametre výstupnej prehriatej pary z nového kotla teplota 220 stupňov Celzia a tlak 1,3 MPa. Ako palivo
bude používaný zemný plyn.
Osemnásteho augusta v ranných hodinách bol nový
kotol dopravený na miesto určenia, pred tepláreň v
novom závode. Vykládku kotla a dopravu na miesto

inštalácie zabezpečoval externý dodávateľ Isengmont,
s.r.o. Levice, za koordinácie zamestnancov odboru
technického a investičného rozvoja. Na vykládku
kotla, ktorého hmotnosť najväčšej časti bola 42 ton,
bol použitý 120 tonový žeriav, zabezpečený od externého dodávateľa, nakoľko Železiarne Podbrezová
a.s. nedisponujú žeriavom s takouto nosnosťou.
Kotol bol prekladaný z návesu ťahača na dvakrát, na
vopred pripravenú spevnenú plochu pred teplárňou
a potom na špeciálnych štyroch dopravníkoch bol
dopravený na miesto inštalácie v priestore teplárne.
Celý proces vykládky a dopravy zvládli zamestnanci
dodávateľa v priebehu piatich hodín. V nasledujúcich
dňoch bude prebiehať jeho montáž a pripojenie do
potrubných sietí v teplárni nového závodu.
Ing. Jozef Hiľovský,
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Výstavba Little Bear, Tále

Začiatok prác - klčovanie pňov, apríl 2013

Jamkovisko č. 6 pri hrubom tvarovaní podložia v júni 2013

a po otvorení ihriska v auguste 2014

Osievanie zeminy a dočasná skládka na cvičnej ploche, júl 2013

Dočasná skládka preosiatej zeminy na cvičnej ploche, august 2013

V predchádzajúcom čísle Podbrezovana sme vám predstavili
novootvorené „obojsmerné“
golfové ihrisko – 9 - jamkovú
akadémiu Little Bear na Táľoch. Dnes vám priblížime jeho
výstavbu.
Dizajn ihriska pochádza od
americkej firmy International Golf
Course Design s dizajnérmi Bobom Waltonom a Skipom Malekom, ktorí navrhli aj 1. majstrovské ihrisko na Slovensku - Gray
Bear, Tále. Ihrisko Little Bear je
unikátne možnosťou hry v dvoch
smeroch. Môže byť hrané s jamkoviskami vzostupne (červená
deviatka) alebo po preznačení
odpalísk s jamkoviskami zostupne (biela deviatka), čo vlastne
vytvára dve odlišné deviatky na
jednej ploche. Aby mohlo byť
ihrisko na Slovensku vybudované, bol vypracovaný jeho projekt
banskobystrickou spoločnosťou
TS design.
Výstavbe ihriska predchádzali
takmer dva roky príprav, získanie
potrebných vyjadrení, stanovísk
a povolení súvisiacich s výstavbou. Pred samotným návrhom a
včlenením golfovej deviatky do
krajiny bolo potrebné dôsledné
oboznámenie sa dizajnéra ihriska
s pôvodným terénom tak, aby pri
dizajne bola v čo najširšom rozsahu využitá pôvodná prirodzená
morfológia územia s rozlohou
takmer desať hektárov.
Príprava územia po výrube
Samotné stavebné práce po výrube začali v polovici apríla v roku
2013, kedy sa začalo s klčovaním pňov buldozérmi a čistením
budúcich hracích dráh v častiach, kde bola predtým drevitá
vegetácia. Počas celej výstavby
bolo potrebné ochrániť a zachovať niekoľko starých solitérnych
smrekov, začlenených do dizajnu
ihriska.
Stiahnutie vrstvy zeminy
Nasledovalo stiahnutie humóznej vrstvy v priemernej hrúbke do
20 centimetrov zo všetkých plôch
budúcich hracích dráh, jamkovísk
a rafov. Zemina bola odobratá
na miestach, kde bolo potrebné
pretvarovanie terénu. Presunutá
bola na plochu budúcich cvičných
jamkovísk. Počas výstavby bola
táto plocha využitá na dočasné
uskladnenie zeminy. Na tomto
území boli inštalované triediacie stroje, ktoré postupne počas
prvej polovice výstavby všetku
stiahnutú zeminu preosiali. Pri
tomto úkone bola zemina zbavená zvyškov koreňov, skál a iných
nečistôt. Objem preosiatej ornice
bol 15 000 metrov kubických.
Spôsob budovania
Výstavba ihriska bola riadená
predovšetkým predsedom Predstavenstva Tále a.s. Ing. Vladimírom Sotákom a technickým
riaditeľom Železiarní Podbrezová
a.s. Ing. Ľuborom Schwarzbacherom. Odborné smerovania,
najmä z pohľadu hráča a prevádzkovateľa ihriska, poskytli
generálny riaditeľ Tále a.s. Ing.
Ľuboš Ďurinďák a kapitán Golfového klubu Tále Jozef Soták.
Predstavou vedenia spoločnosti

Valcovanie dráh a rozprestieranie preosiatej zeminy, september 2013

Budovanie systému odvodnenia na jamkovisku č. 9, júl 2013

Tále a.s., bolo vybudovanie golfovej deviatky, ktorá bude technicky nemenej kvalitná ako je
veľké ihrisko Gray Bear. Preto
bolo pristúpené k rovnakým stavebným postupom a výberom
rovnakých materiálov, ako v prípade Gray Bear. Využité bolo
množstvo skúseností získaných
pri predchádzajúcej výstavbe.
Ihrisko bolo budované podľa špecifikácií United States Golf Association (USGA), ktoré sa najvýraznejšie odrážali pri budovaní
jamkovísk. Išlo o výber použitých
materiálov predtým laboratórne
testovaných a takisto aplikácia
špecializovaných strojov v jednotlivých operáciách pri celej
výstavbe. Na druhej strane boli
dodržiavané popri európskych
stavebných normách aj podmienky, vyplývajúce zo stavebného
povolenia, príslušných posudkov
a stanovísk k výstavbe spolu s
vypracovaným zámerom podľa
zákona NR SR č. 24/2006 Z.z. o
posudzovaní vplyvov na životné
prostredie. Zástupcom investora
na stavbe, koordinátorom sta-

vebných prác a tlmočníkom bol
Ing. Martin Sladký, MBA. Funkciu
stavebného dozoru vykonával
Jaroslav Peťko.
Tvarovanie
Začiatkom leta 2013 americký
špecialista – hrubý tvarovač, začal pracovať na hrubom tvarovaní
podložia a začala vystupovať
morfológia budúcich dráh a jamkovísk. Hrubé tvarovanie postupne prechádzalo od zadných častí
deviatky, smerom k jej stredu.
Úplne nakoniec boli vytvarované
cvičné plochy severne od areálovej komunikácie, ktoré slúžili ako
dočasná skládka zeminy.
Pre výkony stavebných strojov boli využívané v prvom rade
mechanizmy Železiarní Podbrezová a.s. a Tále a.s. Poskytnutie
ostatných strojov a vykonávanie
stavebných prác popri špecializovaných úkonoch hrubého tvarovača a finálneho tvarovača zabezpečovali miestne spoločnosti
STASO s.r.o. a SUNIK s.r.o., časť
mechanizmov pre preosievanie
zeminy a zemných prác bola od
spoločnosti SMS -Salon s.r.o.

Budovanie posledného cvičného jamkoviska (chipping green), október 2013
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Rozprestieranie pieskového substrátu na jamkovisku č. 6, júl 2013

Ekologické opatrenia
Tak, ako bolo na susednom
veľkom ihrisku vybudované a za
dvanásť rokov prevádzky aj preverené, všetky jamkoviská sú aj
na tejto deviatke odizolované a
ihrisko je odvodnené systémom
drenáží. Prípadná presakujúca
povrchová voda neprechádza do
podložia, ale je biologicky vyčistená v „koreňových čističkách“
a odvedená s monitorovaním
kvality do priľahlého Čierneho
potoka. Na ploche ihriska je preto
zabudovaných vyše 6,8 kilometra drenážnych rúr, viac ako 3,7
kilometra kanalizačných rúr a 88
kusov odvodňovacích šácht.
Drenáž, závlaha
Na Little Bear bol popri povrchovom odvodnení inštalovaný
spomínaný systém podpovrchovej drenáže. Tento umožňuje pri
použití predpísaných materiálov
a stavebných postupov možnosť
hry na golfovom ihrisku už do
30 minút od skončenia väčšieho
dažďa. Pre správne oddrénovanie plôch bolo použitých celkovo
6 tisíc ton štrkov rôznych frakcií.
Po drenáži ihriska sa v tejto etape
do hrubo vytvarovaných plôch
inštaloval aj systém automatickej
závlahy pre všetky jamkoviská a
hracie dráhy. Počas výstavby tu
bolo zabudovaných vyše 4,5 kilometra zavlažovacích rozvodov
a 173 kusov postrekovačov, ktoré
sú napojené na zdroj závlahy z
Gray Bear.
Rozprestretie
preosiatej zeminy
Americký špecialista pre finálne
tvary rozprestrel v stanovenej
hrúbke preosiatu zeminu na vytvarované, vyčistené a vyvalcované hracie dráhy, rafy a plochy
s výnimkou jamkovísk a vnútra
pieskových bunkrov. Kontúry tejto
jemnej zeminy presne kopírovali
tvar plôch získaných pri hrubom
tvarovaní.
Kultivácia, siatie
Finálnym krokom bola príprava
všetkých plôch osobitným spôsobom na siatie. Do správne jemne
vytvarovaného povrchu s predpísaným množstvom živín a pH na
hracích dráhach, resp. pieskového substrátu na jamkoviskách,
boli siate zmesi tráv z druhov
miestne sa vyskytujúcich, rovnako, ako na Gray Bear. Tieto
vyhovujú lokálnym klimatickým
podmienkam a nárokom golfovej
hry. Piesok, ktorý slúži ako základná zložka substrátu jamkovísk,
bol tu zabudovaný v objeme vyše
5 tisíc ton a množstvo rašeliny
tvorilo 560 metrov kubických.
Deväť jamkovísk ihriska bolo vy-

siatych s dodržaním agrotechnických termínov ešte v jeseni roku
2013 a ostatné hracie dráhy a tri
cvičné jamkoviská na jar roku

STRANA 5
2014. Samotná výstavba v roku
2013 trvala takmer nepretržite
sedem mesiacov.
Ďakujem za spoluprácu a úsilie
všetkým vyššie menovaným osobám a spoločnostiam, aj ďalším
zamestnancom, najmä z prevádzkarní doprava, centrálna
údržba, oceliareň – stredisko
šrotové pole, z odboru technicko
- investičného rozvoja Železiarní
Podbrezová a.s., zamestnancom
Tále a.s. a všetkým zainteresovaným na výstavbe golfovej
deviatky Little Bear, Tále. Úplne
na záver by som rád poďakoval
spoločnosti Železiarne Podbrezová a.s. za možnosť opäť po
rokoch pracovať na jedinečnom
projekte, akým výstavba golfového ihriska určite je.
Text a foto:
Ing. Martin Sladký, MBA,

Jemné tvarovanie jamkoviska č. 2 pred siatím, september 2013
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Leto sa asi končí
Jedálny lístok
1. - 7. 9. 2014
Pondelok (sviatok)
Polievka: fazuľová kyslá s kôprom,
pečivo.
● Vyprážané morčacie medailóny so šunkou a syrom, zemiaky,
tatárska omáčka ● Bravčové
stehno bratislavské, cestovina.
Utorok
Polievky: morčacia, goralská,
pečivo.
● Kuracie prsia prírodné, zeleninová ryža, uhorka ● Hovädzia
pečienka sviečková, knedľa ●
Dusená zelenina na masle, volské oko, zemiaky ● Študentský
šalát, pečivo ● Zapekaný bravčový rezeň so syrom, zeleninová
obloha ● Palacinky s džemom
a čokoládou ● Bageta moravská
● Pečená bravčová krkovička,
pečivo.
Streda
Polievky: gulášová, krupicová so
zeleninou, pečivo.
● Pečené kuracie stehno, tarhoňa, kompót ● Bravčový rezeň
s pečeňou, zemiaky, šalát ●
Údené mäso, hrachová kaša,
uhorka, chlieb ● Šalát parížsky,
pečivo ● Losos na masle, dusená zelenina ● Šúľance s makom
● Celozrnná bageta syrová ●
Ovocný balíček.
Štvrtok
Polievky: furmanská, mrkvová
s pórom, pečivo.
● Pečené morčacie stehno, červená kapusta, knedľa ● Hovädzia roštenka na slanine, ryža,
šalát ● Pizza diabolská ● Šalát
pekinský so šunkou, pečivo ●
Kelový karbonátok, zemiaky,
šalát ● Žemľovka s tvarohom ●
Bageta s kuracím mäsom ● Vyprážaný bravčový rezeň, pečivo.
Piatok
Polievky: šošovicová kyslá, horácka, pečivo.
● Vyprážané kuracie stehno,
zemiaky, uhorka ● Bravčové
mäso na paprike, cestovina ●
Granatiersky pochod, cvikla ●
Horehronský syrový šalát, pečivo ● Kuracie prsia s brokolicou
a mandľami, zeleninová obloha
● Maxi buchta s orechovo-višňovou plnkou, vanilkový krém
● Bageta Gurmán ● Mliečny
balíček.
Sobota
Polievka: roľnícka, pečivo.
● Plnená paprika, knedľa ●
Hovädzí guláš znojemský, ryža, šalát ● Bageta s pikantným
mäsom.
Nedeľa
Polievka: oravská fazuľová,
pečivo.
● Kuracie prsia na hubách, tarhoňa, šalát ● Bravčová krkovička na cesnaku, zemiaky, cvikla
● Bageta Apetito.

Hoci v kalendári sú len posledné augustové dni, stromy začínajú opadávať, rána a večery sú chladné, to všetko nasvedčuje,
že prichádza zaťažkávacia skúška pre váš organizmus. Dovolenky vás síce nabili novou energiou a psychickou pohodou,
ale ju treba neprestajne dobíjať, aby telo získalo zásobu energie
pre ešte chladnejšie zimné dni. Inak sa môže ľahko stať, že sa
dostanete do kolotoča zbytočných ochorení, ktoré vám zabránia
vychutnať si krásu jesenných dní.
5 „P“ pre krásu, zdravie a pohodu počas jesenných dní:
Pestrá strava. Aj v tomto ročnom
období buďte nároční na to, čo
zjete. Užívajte si poslednú úrodu
čerstvej zeleniny. Pochutnajte si
na jesennom ovocí a urobte si
zásoby sušených sliviek, hrušiek
a jabĺk, ktoré vám dodajú potrebné

vitamíny aj po skončení ovocnej
sezóny.
Praktické oblečenie. Striedanie
chladných večerov a rán s teplými
slnečnými lúčmi cez deň sa môže
pri nedostatočnom oblečení stať
nevítaným spúšťačom prvých jesenných ochorení.
Pitný režim. Veľkú úlohu v tom,

ako sa cítime, zohráva správny
pitný režim. Oproti letu sa v chladných mesiacoch výrazne znižuje
hranica pocitu smädu a potenia.
Z tohto dôvodu oveľa ľahšie zabúdame na pravidelný prísun tekutín.
Primeraný pohyb. Pravidelný
a primeraný pohyb zvyšuje výkonnosť imunitného systému a
tým aj obranyschopnosť celého
organizmu.
Pravidelné chvíľky pre seba.
Napriek tomu, že jesenné mesiace sú z pracovného hľadiska
považované za najnáročnejšie,
neprepadnite zúrivému pracovnému tempu a nájdite si čas na
pravidelné chvíľky pre seba. Je
dokázané, že pozitívne myslenie
má aj pozitívny dopad na silu imunitného systému.

Už o mesiac bude v obehu nová 10 - eurová bankovka
Eurosystém dokončuje prípravy
na zavedenie novej bankovky 10
€. Nová bankovka zo série Európa
bude zavedená do obehu prostredníctvom bánk a bankomatov,
a to v celej eurozóne od 23. septembra 2014. ECB plánuje dať do
obehu 4,5 miliardy kusov. Nová
bankovka obsahuje niekoľko nových a zdokonalených ochranných
prvkov. Vo vodoznaku a holograme je zobrazený portrét Európy,
postavy z gréckej mytológie, po
ktorej je táto séria bankoviek pomenovaná. Nápadné „smaragdové číslo“ mení farbu zo smaragdovozelenej na tmavomodrú
a vytvára svetelný efekt, ktorý sa
pohybuje nahor a nadol. Krátke
vystupujúce čiarky umiestnené na

ľavom a pravom okraji bankovky
uľahčujú jej identifikáciu, najmä
zrakovo postihnutým. Všetky tieto
ochranné prvky sa nachádzajú na
lícnej strane novej bankovky a dajú sa jednoducho overiť hmatom,
pohľadom a naklonením.
10-eurové bankovky prvej série
budú aj naďalej obiehať spolu
s novými bankovkami, avšak postupne sa budú z obehu sťahovať.
Dátum ukončenia platnosti bankoviek prvej série bude oznámený
v dostatočnom predstihu. Aj po
tomto dátume si však tieto bankovky zachovajú svoju hodnotu a budú sa dať vymeniť v národných
centrálnych bankách krajín eurozóny bez časového obmedzenia.
Národná banka Slovenska (NBS)

Lícna strana bankovky 10 € série Európa
Viete, že v našej akciovej spoločnosti sú zamestnaní ľudia zo sedemdesiatich miest a obcí
Slovenska? Najviac tu pracuje obyvateľov okresného mesta Brezno – 35,10 percenta. Nasleduje
obec Podbrezová – 17,36 percenta, Valaská s
8,51 percenta zamestnancami a Čierny Balog
so 6,64 percenta zamestnancami. Jasenčania tvoria 3,27
percenta, z Predajnej je 3,12
percenta, z Nemeckej 2,87 percenta. Nasleduje
Pohronská Polhora s 2,65 percenta, Michalová
s 2,18 percenta a Hronec s 2,15 percenta. Z Polomky a Heľpy tvoria zamestnanci 1,47 percenta,
z Hornej Lehoty a z Brusna 1,37, z Mýta pod
Ďumbierom a z Beňuša 1,25 percenta a z Dolnej

doteraz vyškolila vyše 100 zástupcov polície, bánk, finančných
inštitúcií a ďalších organizácií,
ktorí budú poskytovať odborné
školenia o novej bankovke na celom Slovensku. V rámci príprav na
zavedenie novej bankovky boli do
3 miliónov obchodov a malých
podnikov v eurozóne rozposlané informačné letáky. NBS
plánuje pri príležitosti zavedenia
tejto novej bankovky do obehu
zorganizovať 22. septembra 2014
tlačovú konferenciu v ústredí NBS
v Bratislave. Široká verejnosť môže informácie o novej 10-eurovej
bankovke tiež získať prostredníctvom médií, letákov, výstavy
a internetovej stránky
www.nove-eurobankovky.sk .

Rubová strana bankovky 10 € série Európa
Lehoty 1,18 percenta. Nasleduje Závadka nad
Hronom, odkiaľ dochádza 0,90 percenta zamestnancov, z Osrblia 0,84 percenta, z Banskej Bystrice
0,69 percenta a z Medzibrodu 0,65 percenta ľudí.
Z obce Bacúch tvorí počet 0,56 percenta zamestnaných, z Braväcova 0,44 percenta, z Lomu
nad Rimavicou 0,25 percenta,
z Pohorelej 0,19 percenta, zo
Šumiaca a Tisovca 0,16 , z Lučatína, Ľubietovej, Slovenskej Ľupče a Ráztoky
0,09 percenta, z Telgártu, Bystrej a zo Sihly 0,06
percenta. Zamestnancov s prechodným bydliskom
v okolí Podbrezovej, pochádzajúcich od Košíc až
po Bratislavu tvorí 0,84 percenta.
(Zo zdroja Pp)

Bude vás zaujímať

Slovenské kúpele Piešťany ponúkajú:
Ponuka pobytov platí pre zamestnancov ŽP a.s., dcérskych
spoločností a rodinných príslušníkov.
Danubius Health Spa Resort
Termín od 20. októbra do 30.
BALNEA ESPLANADE ****
novembra 2014:
kategória izby Standard
- pri pobyte na 3 noci 46,10 eura
Termín od 20. októbra do 21. za osobu/noc (vrátane mestskej
decembra 2014:
dane),
- pri pobyte na 3 noci 68,90 eura - pri pobyte na 6 nocí 43,10 eura
za osobu/noc (vrátane mestskej za osobu/noc (vrátane mestskej
dane),
dane).
- pri pobyte na 6 nocí 64,10 eura Program preventívneho a reza osobu/noc (vrátane mestskej laxačného kúpeľného pobytu:
dane).
Ubytovanie s polpenziou – raSpa Hotel
ňajky formou bufetových stolov,
BALNEA GRAND ***
večera
kategória izby Standard
Lekárska konzultácia

Liečebné procedúry:
3 noci: 4 procedúry za pobyt:
1x termálny kúpeľ – zrkadlisko,
1x čiastočný bahenný zábal, 1x
klasická masáž čiastočná, 1x
hydroterapia
6 nocí: 9 procedúr za pobyt
2x termálny kúpeľ - zrkadlisko, 1x
čiastočný bahenný zábal, 2x klasická masáž čiastočná, 1x hydroterapia, 1x soľná jaskyňa, 2x
severská chôdza/skupinový telocvik. Vnútorný a vonkajší bazén
pre Spa Hotel Balnea Grand****
a Vodný saunový svet pre hotel
DHSR Balnea Esplanade****

Jedálny lístok
8. - 14. 9. 2014
Pondelok
Polievky: prešporská, karfiolová,
pečivo.
● Hovädzie mäso na korení,
ryža, šalát ● Bravčové stehno
nitrianske, knedľa ● Špenátový
prívarok, volské oko, zemiaky
● Windsorský šalát, pečivo ●
Ohnivé kuracie stehno orientálne, zeleninová obloha ● Kysnutý koláč marhuľový, kakao
● Bageta moravská ● Ovocný
balíček.
Utorok
Polievky: kapustová s klobásou,
francúzska, pečivo.
● Vyprážaný morčací rezeň ovčiarsky, zemiaková kaša, uhorka
● Bravčový perkelt, cestovina
● Restovaná kačacie pečeň,
hrášková ryža, cvikla ● Šalát
z červenej repy so syrom, pečivo ● Hovädzí guláš so zelenou
fazuľkou ● Buchty na pare s lekvárom, kakaová posýpka, kakao
● Celozrnná bageta syrová ●
Pečená bravčová krkovička,
pečivo.
Streda
Polievky: fazuľová kyslá, sedliacka, pečivo.
● Hovädzí guláš maďarský,
knedľa ● Kuracie prsia Andalúzia, ryža, šalát ● Zemiakové
placky plnené mäsom ● Šalát
cestovinový s kapiou a salámou
● Rezance s tvarohom, zakysanka ● Šišky s nutelou, kakao
● Bageta s pikantným mäsom ●
Mliečny balíček.
Štvrtok
Polievky: údeninová, rascová
s vajcom, pečivo.
● Kuracie stehno na smotane
s hlivami, cestovina ● Husárska roláda, zemiaky, čalamáda
● Držky na diabolský spôsob,
knedľa ● Syrové tajomstvo,
pečivo ● Zapekaná ryba so
šampiňónmi, šalát z červenej
kapusty s kukuricou ● Muffiny
s čokoládou, kakao ● Bageta
Gurmán ● Vyprážaný bravčový
rezeň, pečivo.
Piatok
Polievky: slepačia, bryndzová
so strúhaným cestom, pečivo.
● Bryndzová so strúhaným
cestom, pečivo ● Hovädzie mäso námornícke, ryža, šalát ●
Pečený bôčik s plnkou, kapusta, knedľa ● Vyprážaný karfiol,
zemiaky, tatárska omáčka ●
Grécky šalát, pečivo ● Bravčové
mäso dusené s kelom ● Hanácke koláče, kakao ● Bageta s kuracím mäsom ● Ovocný balíček.
Sobota
Polievka: slovenská hubová,
pečivo.
● Bravčový rezeň s broskyňou
a syrom, zemiaky, šalát ● Morčacie soté na zelenine, tarhoňa,
uhorka ● Bageta moravská.
Nedeľa
Polievka: krúpková, pečivo.
● Kuracie prsia orientálne, ryža,
šalát ● Hovädzie dusené, chrenová omáčka, knedľa ● Bageta
šampiňónová so šunkou.
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Poďakovania
Ďakujeme všetkým
priateľom z Čelna Lopej a známym za
účasť na poslednej
rozlúčke s našou
mamou, babkou
a prababkou
Máriou ŠARÍKOVOU z Lopeja.
Ďakujeme aj za prejav sústrasti, ako
i kvetinové dary, ktorými ste sa snažili
zmierniť náš žiaľ. Za dôstojnú rozlúčku ďakujeme aj Dychovej hudbe
Železiarní Podbrezová.
Smútiaca rodina
...
„… aj slnko zapadá
ústupom do noci, kto
raz púť dokonal, niet
mu viac pomoci. Bez
slnka chlad vanie z
hviezdnatej oblohy,
človek je krehký tvor,
zranený, úbohý...“

Po ťažkej, krátkodobej chorobe
zomrel vo veku 55 rokov náš drahý,
milovaný manžel a otec
Jozef VILIM z Heľpy.
Jeho náhla, neočakávaná smrť nás
zastihla nepripravených a spôsobila
nám veľký žiaľ.
Zvládnuť ťažké chvíle rozlúčky nám
pomohli priatelia, známi, spolupracovníci z prevádzky žíhacie pece a
iných prevádzok. Ďakujeme všetkým,
ktorí sa zúčastnili dôstojnej rozlúčky
s naším drahým a snažili sa zmierniť veľkú bolesť. Vďaka i za krásne
kvetinové dary.
Osobitné poďakovanie vyslovujeme
aj Dychovej hudbe Železiarní Podbrezová, ktorá svojou prítomnosťou
a účinkovaním umocnila dôstojnosť
rozlúčky.
Ešte raz zo srdca ďakujeme všetkým.
Manželka s deťmi
a ostatná smútiaca rodina

Spomienky
„Bolesťou unavený
tíško si zaspal, zanechal si všetkých,
ktorých si mal rád.
Spi sladko, snívaj
svoj večný sen, v
spomienkach sme pri tebe každý
deň. Smútok a žiaľ v srdci máme, na
teba s láskou spomíname.“
Dňa 6. septembra 2014 uplynie päť
rokov odvtedy, čo nás navždy opustil
manžel, otec, zať, švagor a kolega
Stanislav SRNKA z Brezna.
S láskou a vďakou spomínajú
manželka, deti Stanka a Tomáš, a
ostatná rodina, kolegovia
...
„Odišiel si tichúčko,
nečakane. Zastalo
srdiečko tvoje mladé, zavreli sa oči,
skrehlo telo, stíchol
tvoj hlas, anjel strážny neprišiel včas. Celý náš život sa
zmenil, nik by ho s nami nemenil.
Tak veľmi chýbaš nám, na dlhú cestu
odišiel si sám. Tam v raji nebeskom
večný pokoj maj, si našim anjelom na
zemi nás stráž!“
Najsmutnejší deň 20. august, kedy
sme si pripomenuli tretí rok, čo nás
navždy opustil vo veku 21 rokov
Michal Šperka z Hornej Lehoty
Dieťa moje milované chýbaš nám.
Tí čo ťa milovali nikdy neprestanú
na teba spomínať.
Mamina Janka, sestra Mária s manželom Tiborom, synom Timuškom,
a dcérou Libuškou, starká Mariška,
starký Miňo, strýko Miňo s rodinou,
krstní rodičia s rodinami, ostatná
rodina, priatelia a známi
...
Dňa 30. augusta
uplynú dva roky
odvtedy, ako nás
navždy opustil milovaný manžel, otec
a starý otec
Valter MITTERPACH z Podbrezovej.
S láskou a úctou spomínajú manželka, dcéra a syn s rodinami
...
„Len ten kto stratil,
koho mal rád pochopí, čo je bolesť
a žiaľ. Čas plynie,
bolesť stále trápi,
ale teba nám už
nikto nevráti.“
Dňa 27. augusta si pripomíname
desať rokov odvtedy, čo nás navždy
opustil manžel, otec a starý otec
Jaroslav DANIELIČ z Hornej Lehoty.
S láskou spomínajú manželka Na-

ďa, synovia Jarko, Marian, dcéra
Danka s priateľom Františkom,
vnuci Jarko, Filipko, Ferko a Kubko
...
Dňa 2. septembra
uplynie päť rokov
odvtedy, ako nás
navždy opustila
milovaná
Žofia MARKOVÁ
z Hornej Lehoty.
Tí, ktorí ste ju poznali, venujte jej
spolu s nami tichú spomienku.
S láskou a úctou spomína najbližšia
rodina a známi
...
„Bolesťou unavená
tíško si zaspala, zanechajúc všetkých,
čo si rada mala. Za
všetky tvoje trápenia a bolesti, nech ti
dá pánboh večnej milosti. V neznámy
svet odišla si spať, zaplakal každý
kto ťa mal rád.“
Dňa 8. septembra uplynie rok, čo
nás navždy opustila naša mama,
stará a prastará mama
Blanka FOGELOVÁ z Brezna.
S úctou a láskou spomínajú dcéra
Naďa, Anka s manželom Vladkom,
syn Igor s manželkou Dankou, syn
Marian, vnúčatá a pravnúčatá
...
Dňa 10. septembra
uplynie šesť rokov
odvtedy, ako sme sa
navždy rozlúčili s milovanou manželkou,
mamou, starou mamou a našou dlhoročnou kolegyňou
Silviou TOMĆÍKOVOU z Brezna.
Kto ste ju poznali, venujte jej spolu
s nami tichú spomienku.
...
Dňa 10. septembra
uplynie pätnásť rokov od náhlej smrti
manžela, otca
a brata
Mariána KLIMENTA z Valaskej.
Ďakujeme všetkým, ktorí mu venujú
tichú spomienku.
Manželka s rodinou
...
Dňa 29. augusta si
pripomenieme ôsme výročie odvtedy, ako nás navždy
opustil náš drahý
manžel, otec a starý otec
Jozef GBÚR z Podbrezovej.
S láskou a úctou spomínajú manželka a synovia s rodinami

STRANA 7
COBURGOVCI - prvú časť seriálu sme končili sobášom Ferdinanda Juraja Coburga a Antónie Koháryovej a vznikom uhorsko-katolíckej vetvy Coburgovcov. Je zaujímavé, že pred svadbou musel Ferdinand
prestúpiť na katolícku vieru s podmienkou, že všetky deti z manželstva musia byť vychované v duchu
katolíckej náuky, inak by celý koháryovský majetok pripadol ostrihomskej kapitule. Sobáš sa konal
2. januára 1816 v Dóme sv. Štefana vo Viedni. S týmto zväzkom bolo spojených viacero záhadných,
ba až fantastických príbehov. Podľa jedného z nich mal brat nevesty, mních Emrich Koháry, vyriecť
kliatbu nad týmto manželstvom. Podľa nej sa mali všetky hriechy otcov preniesť na synov a to až do
tretej a štvrtej generácie. Tragické osudy ruskej cárskej rodiny nám môže potvrdiť tento mýtus. Na
druhej strane, za kliatbou treba hľadať nenaplnené dedičské práva Emricha. Koháryovské majetky
boli totiž veľmi silným lákadlom. Podľa súpisu z roku 1827 predstavovala ich výmera 123 532 hektárov,
čím po Esterházyovcoch a Schönbornovcoch ich radili na tretie miesto v Uhorsku.

Coburgovci a Slovensko, poddanské nepokoje, hutnícke podniky
2. časť:
V roku 1826 umrel posledný Koháry a nastal obrovský prevod majetku do coburgovských rúk. Celý
proces prebehol v slávnostnom
duchu, podľa uhorských zákonov
na Muráni. Súčasťou slávnosti bolo
odovzdanie hrsti zeme zo strany
zástupcov kráľa a iné oficiálne akty.
Potom nasledovala niekoľkodňová
zábava. Za hlavné sídlo si Coburgovci na Slovensku vybrali neskorobarokový klasicistický kaštieľ v
Svätom Antone. Z tohto centra riešili viacero neľahkých situácií. Tie
najvážnejšie vznikali po vypuknutí
východoslovenského roľníckeho
povstania v roku 1831. Známym je Ferdinandova huta
spor železiarov zo Svätého Antona, robotníci. Ferdinand ich dal, aj naktorí odmietali plniť poddanské priek vysokým nákladom vyškoliť
povinnosti, nechceli sa ani dať vy- v Štajersku a tak sa produkcia
kúpiť a v neposlednom rade. pod- mohla rovnať štajerskej kvalite.
porovali okolité obce k vzbure. Na Coburgovské závody disponovali
druhej strane vznikali spory ohľa- vzdelanými úradníkmi, ktorí sa riadom porušovania meštiackych práv dili prísnymi predpismi. Na revanš,
a zasahovania do chodu miest. nový majiteľ budoval parky a nové
Najvážnejší spor mali Coburgovci byty pre zamestnancov. Takýto
s Jelšavou, voči ktorej uplatňova- prudký rozvoj bol možný vďaka
li tzv. regálne práva. Na základe tomu, že coburgovské majetky na
tohto výnosu mohol zemepán ťa- Horehroní mali k dispozícii dostatok vody a vlastného
žiť nerastné surovidreva. V tých časoch
ny v chotári mesta,
to boli rozhodujúce
ťažiť drevo v lesoch,
predpoklady na ťažbu
obmedzovať právo
rudy a výrobu železa.
výčapu piva v mesProdukciu surového
tách atď. Jelšava sa
železa, ktoré sa vynapokon roku 1855
rábalo vo vysokých
z tohto práva vykúpila
peciach a skujňovalo
za 110 000 zlatých.
v skujňovacích dielVráťme sa však
ňach, Coburgovci
k železiarskym podniv polovici 19. storočia
kom, ktoré za Coburprestavali na vyhne
govcov zaznamenali
typu Comté. Ročná
rozsiahli rozmach. Mária Antónia Koháry
Väčšina Koháryovského dedičstva ležala v srdci Slovenska, pri
obciach: Šumiac, Vaľkovňa, Závadka nad Hronom a Pohorelá
(sídlo správy). Knieža Ferdinand
Juraj August Coburg-Koháry začal
toto odvetvie rozširovať. Odkúpil podiely vo viacerých železiarňach od rodiny Mitrovských a od
grófa Forgácha (napr. si dlhodobo
prenajal aj dobšinskú vysokú pec
a železiarne v Stratenej). Od rodu
Csákyovcov odkúpil železiarne
v Hrabušiciach. Za Ferdinanda sa
začali budovať nielen nové cesty,
vo Vaľkovni a v Zlatne, vyrástli aj
valcovne plechu a tyčového železa, hámre a klincovňa. Za pomoci
viacerých hutníckych odborníkov,
napr. riaditeľa železiarní Karola
Heyssela, bola postavená nová
valcovňa plechov v Nižnej Švabolke (dlhodobo najmodernejšia
v Uhorsku). Vo Vyšnej Švabolke
vznikla valcovňa na koľajnice, po
požiari bola prestavaná na výrobu
plechov. Nový parný stroj s výkonom 400 konských síl poháňal
prevádzky v Novej Maši. V spomínanej Ferdinandovej hute v Pohorelej, ktorá slúžila na výrobu
kôs, pracovali vysoko kvalifikovaní

produkcia surového železa sa pohybovala na úrovni 3143 – 3648
ton, tyčového železa 1347 ton,
rôzneho plechu 538 ton a 45000
kusov kôs. Hodnota výroby predstavovala 350 - 380 tisíc zlatých.
Najvýznamnejší technologický
progres coburgovské železiarne
zaznamenali po roku 1842, s nástupom riaditeľa Jána Gömöryho
(pochádzal zo starej podnikateľskej
štítnickej rodiny). Odštartoval obdobie mohutnej výstavby a modernizácie všetkých prevádzkarní. Ako
prvá sa rozrástla Ferdinandova
huta v Novej Maši a v roku 1847
začali budovať tzv. Augustovu hutu.
Pre deti robotníkov boli postavené
tri školy a pre ich rodičov penzijný
ústav. Riaditeľ Gömöry vystupoval
v záujme uhorského železiarstva
na najvyššej úrovni. Zúčastňoval
sa deputácií, presadzoval rôzne
koncepčné a nadčasové riešenia.
Po kúpe vysokej pece v Stratenej
vstúpil do služieb Ferdinanda Coburga ďalší významný odborník
Ján Müller. Dlhšie pôsobil na Banskej akadémii v Banskej Štiavnici
a neskôr bol riaditeľom železiarní
v Prakovciach. Od roku 1851 pôsobil v Košiciach ako predseda

Obchodnej a priemyselnej komory.
U Coburga začal uplatňovať viacero technologických noviniek. Po
smrti Ferdinanda závody prevzal
jeho syn Augustín Coburg a pokračoval v ich rozširovaní. V roku
1883 bola odkúpená vysoká pec
v Sirku - Červeňanoch. Nastala
ďalšia modernizácia, najvýraznejšia prebehla v roku 1892 v Pohorelej, kde sa začalo s výstavbou
siemens – martinskej oceliarne.
Pozostávala z jednej štvortonovej
a jednej osemtonovej pece. V roku
1913 prešli všetky Coburgove železiarne do vlastníctva novoutvorenej
akciovej spoločnosti vojvodu Filipa
Coburga, s názvom Banské a hutné závody. Výroba bola rozšírená
o oceliareň, valcovňu v Trnave
a ďalšie prevádzky v iných lokalitách. Generácie Coburgovcov živili,
nielen na Horehroní, veľký počet
robotníctva. V tých drsných časoch a hlavne v biednych krajoch
znamenala tvrdá práca u Coburga
záruku istého zárobku.
Mgr. Vladimír Homola,
kastelán hradu Ľupča
Zdroje: Štátny archív BB, fond: Rodový archív Coburg-Kohary, Roman
Holec: Coburgovci a Slovensko,
2010, Petra Fečková: Hutnícke podniky rodiny Coburgovcov na Slovensku, Július Hozák: Polomka, 1982

Inzertná služba
● Predám Fabiu II, r.v. 2010, po TP.
Kontakt: 0903 807 375
● Predám 2-izbový priestranný byt
v pôvodnom stave vo Valaskej. Nachádza sa na II. poschodí, 2 balkóny,
podlahová plocha 56 m2, byt. dom
čiastočne rekonštruovaný. Cena 20
tis. eur, kontakt: 0908 036 291
● Prenajmem 3-izb. byt v Brezne.
Kontakt: 0948 013 847

Výherca krížovky
Správne znenie krížovky z čísla
15: „O čo dlhšia je šnúra, o to
lieta šarkan vyššie“. Cenu riaditeľa ŽP Gastro-servis Jozefa
Krellu získava Marcel Nepšinský
z valcovne bezšvíkových rúr, môže si ju prevziať v redakcii novín.
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Predstavujeme
nových hráčov
Peter Nworah
Dvadsaťtriročný útočník zo západného pobrežia
Afriky, z nigérijského Lagosu, prišiel na Slovensko zo španielskeho klubu Deportivo Atlético
Baleares v roku 2013. V 1. FC Tatran Prešov
pôsobil od februára, no obliekal aj dresy Partizána Bardejov (trojmesačné hosťovanie) a od
októbra 2013 FC Spartaka Trnava. V ročníku
2014/2015 Fortuna ligy, ktorý je premiérovým
pre podbrezovský klub, nastúpil do útoku ako
nová letná posila a svoj prvý gól strelil v horehronskom derby s Duklou Banská Bystrica.
„Výkony tohto hráča sme sledovali ešte v druhej lige, kde pôsobil v dresoch
Bardejova a Prešova. Nakoľko sme potrebovali tím doplniť na pozícií hrotového
útočníka a naskytla sa nám možnosť angažovať Petra, neváhali sme. Zatiaľ
jeho pôsobenie v podbrezovskom tíme hodnotíme pozitívne, spokojnosť je aj
s jeho výkonnosťou na ihrisku a pozitívom je, že dobre zapadol do kolektívu,“
povedal k novej posile v útoku (s číslom 18) tréner Jaroslav Kentoš. (vk)

Foto: A. Nociarová

S MŠK ŽILINA

S MFK RUŽOMBEROK

Sobota, 16. august 2014, Podbrezová
Fortuna liga, 6. kolo
FO ŽP Šport Podbrezová – MŠK Žilina 1:0 (1:0)
Gól: 38´ Gal Andrezly. ŽK: Kochan – Piaček. Pred 2850 divákmi rozhodovali: Marhefka - Bednár,
Jenčura
Žilina vstúpila do zápasu aktívnejšie a zatlačila domácich na svoju polovicu. V 8. minúte mal veľkú
šancu Paur, ktorého domáci obrancovia na hranici päťky neubránili, ale jeho hlavička mierila tesne
nad bránu. Po tejto situácií sa hra vyrovnávala a Podbrezová sa dostávala viac na polovicu súpera. Ďalšiu veľkú šancu však mali opäť hostia, keď Piačekovu hlavičku Maťašovský len končekmi
prstov vyrazil na ďalší rohový kop. V 39. minúte padol jediný gól zápasu a strelil ho domáci hráč.
Po Podiovej snahe v strede ihriska sa lopta dostala na Nworaha, ktorý loptu poslal na Vaščáka a
ten našiel pred bránou Gála - Andrezlyho, ktorý bol pri lopte skôr ako brankár Krnáč, 1:0. V druhom
polčase sa Žilina len ťažko dostávala dopredu cez stred poľa a tak to skúšala hlavne po krídlach.
Mnoho centrov vyprodukovali krajní obrancovia Mabouka a Letič, no všetky dokázala obrana
domácich odvrátiť. V 62. minúte mal gól na hlave Nworah, no po centri Juraja Pančíka neusmernil v akrobatickej polohe loptu do brány. Žilina mala najväčšiu šancu v 90. minúte, kedy William
dostal veľa voľného priestoru v šestnástke, no jeho hlavičke chýbali milimetre. Na konci zápasu
Žilina zatlačila domácich do vlastného pokutového územia, ale bola to práve ona, kto ešte mohol
dostať gól. Do dvoch protiútokov sa dostali Gerec a Juraj Pančík, prvý prestrelil bránu a druhého
strelu vyrazil Krnáč. Podbrezová si tak pripísala na svoje konto ďalšie tri body. Veľká vďaka patrí
fanúšikom, ktorí boli opäť skvelí.
Matej Kubove
ŽP Šport: Maťašovský - Andrić, Kupčík, Minčič, Greško – J. Pančík, Podio (89´ Gerec), M. Pančík,
Gal Andrezly (76´ Harvilko) - Vaščák (81´ Kochan), Nworah.
Žilina: Krnáč - Šriniar, Paur (46´ Káčer), Lupčo (86´ Hučko), William, Pečovský, Piaček, Čmelík
(80´ Škvarka), Letić, Mihálik, Mabouka.

Sobota, 23. august 2014, Ružomberok
Fortuna liga, 7. kolo
MFK Ružomberok – FO ŽP Šport Podbrezová 2:0 (0:0)
Góly: 62´ Zreľák, 82´ Kružliak. Pred 1817 divákmi rozhodovali: Horváth Ferenc, Hancko. ŽK: Almaský, Turčák
V prvom polčase sa hral väčšinou futbal medzi dvomi šestnástkami,
ale Podbrezová mohla ísť do vedenie už v deviatej minúte, kedy Nworah
našiel v šestnástke úplne voľného Podia, no ten zamieril len do Šavola.
V 27.minúte vyslal veľmi dobrú strelu Nworah, no tesne minul bránu. Ešte
lepšia strela vyšla z kopačky Michala Pančíka, ktorý v tridsiatej deviatej
minúte z priameho kopu vyzval Šavola k ukážkovému zákroku, pretože
jeho strela k žrdi mala gólové parametre. Do kabín sa tak išlo za bezgólového stavu, no ten v šesťdesiatej prvej minúte zmenil Zreľák, ktorý po
odraze lopty od obrancov Podbrezovej do šestnástky, trafil presne medzi
nohy padajúceho Maťašovského (1:0). V druhom polčase mali ešte šance
Gál - Andrezly a aj ružomberský Lovás, ale gól padol až v osemdesiatej
druhej minúte a znovu do našej siete. Hlavou sa presadil Kružliak, ktorý
sa ocitol po rohovom kope nikým nepokrytý a pohodlne skóroval (2:0).
Keďže už žiadny gól nepadol, Podbrezová si po troch víťazstvách pripisuje
štvrtú prehru vo Fortuna lige.
Matej Kubove
Ružomberok: Šavol - Kružliak, Lovás, Ondrek, Práznovský, Almaský
(90´ Bartoš), Gerát (72´ Vavrík), Nagy, Turčák, Liener (46´ Lupták), Zreľák
ŽP Šport: Maťašovský - Andrić, Kupčík, Minčič, Greško - Pančík M., Podio
(83´ Kožička), Kochan (74´ Vaščák), Gal Andrezly, Pančík J. - Nworah
(52´ Gerec).

Družstvá Podbrezovej na 2. a 3. mieste v turnaji ŽP Cup 2014

IVAN ČECH OBHÁJIL MINULOROČNÉ PRVENSTVO

Superfinalisti, sprava: 3. miesto Zavarko, 1. miesto Čech, 2. miesto
Kiss, 4. miesto Karsai, objektívom A. Nociarovej

Cez víkend, 16. a 17.augusta,
sa v Dome Športu v Podbrezovej uskutočnil už 8. ročník
medzinárodného kolkárskeho
turnaja najvyššej medzinárodnej kategórie WNBA-NBC „A“,
za účasti mužstiev a hráčov z 8
krajín Európy.
V prvý deň boli na programe súťaže družstiev, v ktorých si víťazstvo vybojovalo maďarské mužstvo Szegedi TE, po výbornom
výkone 3986 bodov, a odsunulo
tak na druhú priečku vynikajúco
hrajúci domáci klub KO ŽP Šport
Podbrezová “A“, ktorý dosiahol
3962 bodov. Tretiu priečku obsadili opäť domáci, keď „B“ mužstvo
Železiarov (3689 bodov), dokázalo
prekonať silný chorvátsky tím KK
Zaprešić (3660 bodov). Poradie na
ďalších miestach 5. Medzinárodný
výber kvalifikácie (3523 bodov), 6.

Podbrezová výber (3518 bodov), 7.
KK Makpetrol Skopje (3451 bodov)
a 8. Sporting Club Selongey (3363
bodov).
Súťaž družstiev bola zároveň aj
kvalifikáciou do nedeľného 12 členného finále, do ktorého sa podarilo
kvalifikovať štyrom hráčom KO ŽP
Šport. Najlepšie si počínal Vilmoš
Zavarko, ktorý dosiahol 734 bodov,
Ivan Čech 679 bodov, Daniel Tepša
652 bodov a Erik Kuna 650 bodov.
V nedeľu vo finále sa bojovalo,
spolu so sobotňajším výkonom, o
postup do superfinále, do ktorého
sa prebojovali štyri najlepšie výsledky z kombinácie. Suverénny
postup si vybojoval Vilmoš Zavarko, vo finále opäť prekonal 700-bodovú hranicu, a to 721 bodov, čo
v súčte znamenalo neuveriteľných
1459 bodov. Druhé miesto obsadil
Norbert Kiss zo Szegedi TE 1399

bodov, tretie domáci Ivan Čech
1338 bodov a posledné postupové
miesto si zabezpečil László Karsai
zo Szegedu, výkonom 1327 bodov. V samotnom superfinále, ktoré sa hralo na jeden výsledok, sa
poradie vymenilo, keď sa najlepšie
darilo Ivanovi Čechovi (691bodov),
ktorý tak po roku opäť dokázal
triumfovať na tomto domácom medzinárodnom turnaji. Druhé miesto
obsadil Norbert Kiss (676 bodov),
tretie Vilmoš Zavarko (675 bodov)
a štvrté László Karsai (612 bodov).
Umiestnenie hráčov KO ŽP
Šport, Podbrezová: 8. miesto
Daniel Tepša, 10. Erik Kuna, 14.
Bystrík Vadovič, 15. Martin Kozák,
17. Radoslav Kürty, 21. Ondrej
Kyselica, 22. Peter Šibal, 27. Milan
Tomka, 29. Tomáš Pašiak a 42.
Tomáš Dilský.
M. Kozák
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