
Váš záujem o čitateľskú súťaž nás veľmi 
teší a tak sme sa rozhodli žrebovať po kaž-
dom kole. Pochopiteľne tí, ktorí splnia kri-
tériá (správnej odpovede a zapojenia sa do 
všetkých kôl s možnosťou využitia dvoch 
žolíkov), sa dostanú do veľkého žrebovania 

„O cenu predsedu Predstavenstva ŽP“, na firemných oslavách 175. 
výročia založenia podbrezovských železiarní.  
   Pripomíname, že sme vyhlásili aj súťaž „175 rokov podbrezovských 
železiarní očami detí zamestnancov ŽP GROUP“. Vyzývame všetky 
deti, ale aj tínedžerov, aby zvečnili svoj pohľad na železiarne a poslali 
nám svoju kresbu či maľbu do redakcie. Vekové kategórie budú rozčle-
nené. Uzávierka súťaže bude 29. mája 2015.                                             O.K.
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   V minulom čísle firemných 
novín ste sa dočítali o náv-
števe ministra školstva, vedy, 
výskumu a športu SR Juraja 
Draxlera, ktorý sa prišiel oboz-
námiť s fungovaním duálneho 
systému v Podbrezovej. Pre-
pojenie vzdelávania v Súk-
romnej strednej odbornej škole 
hutníckej ŽP a praxe priamo 
v prevádzkarňach fabriky, bolo 
cieľom aj následnej návštevy 
poslancov NR SR, ktorí sa na 
vlastné oči prišli o jeho fungo-
vaní presvedčiť. 
   Na pôde súkromných škôl 
ich privítal predseda Predsta-
venstva a generálny riaditeľ 
ŽP a.s. Vladimír Soták, ktorý v 
krátkosti zhrnul rokmi overený 
model duálneho vzdelávania 
v Podbrezovej do niekoľkých 
viet: „My sme nič nové nevy-
mysleli. My sme len to, čo sa 
tu budovalo 80 rokov, zveľadili. 
Táto škola umožňuje na Ho-
rehroní deťom získať kvalitné 
vzdelanie a ak by sa aj naši ab-
solventi neskôr rozhodli opustiť 
Podbrezovú, nájdu si uplatne-
nie a my sa za nich nebudeme 
hanbiť. Do vzdelávania našich 
žiakov ročne vynakladáme 
nemalé peniaze, no nie sú to 
vyhodené investície, my totiž 
vieme, že bez kvalitných ľudí 
nemôže existovať firma, ktorá 
chce byť svetovou.“
   Na jeho slová reagoval pred-
seda Výboru NR SR pre vzde-

Pozývame vás na futbalový zápas Fortuna ligy ŽP Šport Podbrezová - FK Senica 14. marca 2015 o 14.30 na futbalový štadión v Brezne

„...lepšie raz vidieť,
ako stokrát počuť.“

Poslanci NR SR na návšteve súkromných škôl ŽP

   Hutnícku fakultu Technickej univerzity 
v Košiciach povedie po prvýkrát v jej 
viac ako 60 ročnej histórii žena. Aka-
demický senát sa svojom zasadnutí 8. 
decembra 2014 schválil doc. Ing. Ivetu 
Vaskovú, PhD., do funkcie dekanky fa-
kulty na funkčné obdobie od 1. februára 
2015 do 31. januára 2019. Slávnostná 
inaugurácia dekanky sa uskutočnila 27. 
januára za účasti rektora Technickej 
univerzity v Košiciach Dr.h.c. prof. Ing. 
Antona Čižmára, CSc., bývalého rekto-
ra TUKE, bývalých dekanov Hutníckej 
fakulty, predstaviteľov ďalších fakúlt, 
profesorov Hutníckej fakulty a taktiež 
aj zástupcov praxe. Menovacie dekréty 
si prevzali aj noví prodekani fakulty. Na 
pozíciu prodekana pre vonkajšie vzťa-

hy a marketing bol menovaný doc. Ing. 
Dušan Oráč, PhD., prodekanky pre ba-
kalárske a inžinierske štúdium doc. Ing. 
Mária Mihaliková, PhD. a do funkcie 
prodekana pre vedecké činnosti a dok-
torandské štúdium doc. Ing. Róbert Bi-
dulský, PhD. V Hutníckej fakulte TUKE 
vznikla paradoxná situácia: na jednej 
strane sa oprávnene ukazuje, že žiad-
na vyspelá spoločnosť nemôže existo-
vať bez kovov, čomu zodpovedajú aj 
strategické iniciatívy Európskej únie o 
surovinách, ako aj fakt, že na Sloven-
sku významnú časť národného dô-
chodku produkuje priemysel založený 
na kovoch, ako Železiarne Podbrezová 
a.s., U. S. Steel Košice, s.r.o., Slovalco 
a.s., automobilky, elektrotechnika a po-
dobne. Na druhej strane, z nejakého 
nepochopiteľného dôvodu nie sú akti-
vity Hutníckej fakulty TUKE podporo-
vané. Veľkou mierou tomu prispieva aj 
tlak médií, ktorý v honbe za senzáciami 
nie úplne oprávnene opisuje v čiernych 

farbách negatívny vplyv ťažkého prie-
myslu na životné prostredie, hoci to 
nie je pravda. Pritom Hutnícka fakulta 
TUKE je jedinou hutníckou fakultou na 
Slovensku s viac ako 60 ročnou tradí-
ciou vo vede, výskume, vzdelávaní a 
medzinárodnej spolupráci, čo ju radí 
medzi kvalifikovanú inštitúciu vo svojej 
oblasti. Prioritou novej dekanky a vede-
nia fakulty je preto prinavrátiť Hutníc-
kej fakulte TUKE miesto v spoločnosti, 
ktoré jej patrí a to smerom k potrebám 
spoločnosti v oblasti pedagogickej, 
ako aj vedecko-výskumnej. Tieto dve 
oblasti sa v zásade nedajú oddeliť od 
seba a idú ruka v ruke. Prioritou je 
preto získavanie medzinárodných a 
domácich grantov a projektov, násled-

né prebudovanie prístrojového parku, 
čím sa zatraktívni aj možnosť štúdia na 
fakulte. Aj v súčasnosti študujú v rámci 
riadneho štúdia zahraniční študenti z 
viacerých krajín a v budúcnosti bude 
snaha o sústavné zvyšovanie atraktivi-
ty štúdia na fakulte aj pre zahraničných 
študentov. Už v súčasnosti sa prebudo-
vala náplň štúdia významnými zmena-
mi, ktoré odrážajú potreby spoločnosti 
v rámci komplexnej akreditácie. V nie 
poslednom rade sa fakulta chce opierať 
aj o priamu spoluprácu so silnými prie-
myselnými partnermi. 
   Výzvou pre dekanku a vedenie je po-
sunúť fakultu na úroveň vyhľadávanej 
vzdelávaco-výskumnej inštitúcie, kon-
kurencieschopnej v európskom priesto-
re, schopnej poskytnúť nielen špičkové 
vzdelanie, ale podieľať sa aj na priamej 
vedecko-technickej spolupráci so silný-
mi priemyselnými partnermi, domácimi 
aj zahraničnými univerzitami.

Zdar Boh!

V našej spoločnosti sa 25. februára 2015 uskutočnil dohľa-
dový audit Systému riadenia bezpečnosti práce podľa normy 
OHSAS 18001. Externý audítor Ing. L. Papík z certifikačnej spo-
ločnosti SGS Slovakia s.r.o. Košice, preveril funkčnosť sys-
tému bezpečnosti práce v prevádzkarni oceliareň. V stredisku 
ZPO boli preverené procesy pre aplikovanie požiadaviek SRBP 
podľa OHSAS 18001, vyplývajúce z modernizácie a následnej 
zmeny rizík. Zo záverov dohľadového auditu nevyplynuli žiad-
ne odporúčania, ani nápravné opatrenia. Ďakujeme vedeniu 
akciovej spoločnosti, aj všetkým zainteresovaným zamestnan-
com, ktorí boli ústretoví počas tohto auditu.

Ing. Miroslav Vrabec – Pbžp, koordinátor SRBP

Po audite

lávanie, vedu, mládež a šport 
Mojmír Mamojka: „Bez dlhých 
rečí chcem poďakovať za prija-
tie a aj za ostatných poslancov 
poviem, že sme tu preto, aby 
sme videli prechod od akade-
mickej pôdy k tvrdej životnej 
praxi. Myslím, že u vás platí 
– lepšie raz vidieť ako stokrát 
počuť. Preto naberieme čo naj-
viac informácií, aby sme našli 
racionálne kompromisy v tvor-
be zákona o odbornom vzde-
lávaní.“
   Vladimír Soták pred ukon-
čením oficiálneho uvítania 
poslancov NR SR ešte dodal: 
„Deti hlúpe nie sú, hlúpy je 
systém. Nemôžeme sa done-
konečna vyhovárať, že máme 
množstvo nezamestnaných 
mladých ľudí, nestačí len kon-
štatovať, že nemáme dostatok 
odborne pripravených absol-
ventov. V tomto smere máme 

mať oprávnene výčitky svedo-
mia, pretože nič cennejšie ako 
mladú generáciu nemáme. Ak 
to chceme ozaj zmeniť, musí-
me pre to aj niečo urobiť. Slo-
vensko je malá krajina a štát 
musí pre jej rozvoj urobiť viac. 
My môžeme byť len šikovní 
a pracovití.“
   Slova sa potom ujala aj ria-
diteľka súkromných stredných 
škôl ŽP Anna Pavlusová, ktorá 
poslancom NR SR ozrejmila 
všetky podrobnosti fungova-
nia duálneho systému v Pod-
brezovej. Priblížila históriu, 
ale aj súčasnosť fungovania 
školy, pričom vyzdvihla prepo-
jenosť kvalitných podmienok 
vybavenosti školy s praxou 
v priestoroch fabriky. Teoretic-
ké informácie doplnila členka 
Predstavenstva a personálna 
riaditeľka ŽP a.s. Mária Nik-

Hutnícka fakulta má novú dekanku

Výhodné ponuky
pre vás

(Pokrač. na str. 2)

Poslanci NR SR sa oboznámili s praktickou výučbou v SSOŠH ŽP.                     F: A. Nociarová



lová o množstvo dôležitých 
a podnetných informácií z pra-
xe zriaďovateľa škôl. Okrem 
nich poslancov informovala aj 
o ďalších odvetviach, spájajú-
cich vzdelanie s rozvojom spo-
ločnosti. V tomto smere bolo 
dôležité spomenúť spoluprácu 
s vysokými školami, či s dcér-
skymi spoločnosťami ŽP, kde 
môžu absolventi stredných, 
ako aj vysokých škôl, nájsť 
svoje uplatnenie. Pri tejto prí-
ležitosti spomenula Mária Nik-
lová aj skutočnosť, že množ-
stvo vysokoškolákov si chce v 
našej škole doplniť vzdelanie 
o odbornú maturitu. Na fakt, 
že nielen naša spoločnosť po-
ciťuje nedostatok odborných 
absolventov technických vyso-
kých škôl, povedala: „Životná 
prax mnohých absolventov vy-
sokých škôl ukázala, že už nie 
je dôležité vlastniť akýkoľvek 
titul. Dôležité je vybrať si správ-
ny odbor vopred. Neskôr musia 
títo mladí ľudia robiť zbytoč-
né kompromisy, lebo nemajú 
adekvátnu prácu.“ 
   Po úvodnej časti návštevy 
výboru NR SR v priestoroch 
SSOŠH si prítomní prezreli 
učebne, oboznámili sa s vyu-
čovacím procesom, ako aj s vy-
bavenosťou školy. S neustálym 
záujmom a množstvom otázok 
sa poslanci NR SR premiestnili 
aj do objektov samotných žele-
ziarní, kde si prezreli priestory, 
v ktorých vykonávali prax žia-
ci odbornej školy. Po celom 
dni vyjadrili vlastné názory na 
fungovanie duálneho systému 
odbornej prípravy, ako aj na to, 
či môže náš vzor fungovať ako 
model aj pre iné školy, takto: 

Ľubomír PEtRáK, pod-
predseda Výboru NR SR pre 

vzdelávanie, vedu, mládež 
a šport
   - Máte kontinuitu. Ste jedna 
z mála firiem, ktorá si vycho-
váva žiakov pre vlastné potre-
by „masovým spôsobom“. Ste 
jedni z mála, ktorí sú ochotní 
dávať také množstvo vlastných 
finančných zdrojov do škôl, aké 
dávate. Aj preto ste unikátni. 
Veci, ktoré som u vás videl, 
určite stoja za to, aby sa im-
plementovali aj pre iné školy, 
aj keď je pravdou, že ste úzko 

orientovaní a pripravujete si 
špecialistov pre svoje odbory. 
Preto nemožno všetko apliko-
vať aj inde, no spôsob riadenia, 
spôsob financovania a mnoho 
ďalšieho – určite sú tam prieni-
ky, ktoré je možné, s miernymi 
zmenami, zovšeobecňovať. 
U vás na mňa najviac zapô-
sobila technická vybavenosť 
vašej školy. Myslím si, že patrí 
medzi veľmi dobre vybavené 
školy a taktiež treba spomenúť, 
že sa vo výchove venujete ve-
ciam od základu a principiálne. 
Žiaci si u vás môžu všetko vy-
skúšať a tak sami prichádzajú 
na princípy výroby a nevidia 
len výsledky na monitore. Ak 

sami uvidia, čo spôsobí zmena 
nastavenia stroja, čo len o ne-
patrnú časť, pochopia, ako sa 
zmení výsledok. Toto by v teo-
retickej výučbe nepochopili.

Peter OSUSKý, poslanec NR 
SR:
   - Predovšetkým by sa mal 
tento model implementovať vo 
fabrikách, ktoré hľadia na svoju 
budúcnosť a hľadia na potrebu 
kvalifikovanej pracovnej sily. 
Ja zastávam celý život názor, 

že takmer všetko na svete už 
kdesi bolo vynájdené a všetko 
na svete už kdesi fungovalo 
a treba to len prevziať a tvori-
vo aplikovať.  A tak, ako kedysi 
testoval Baťa svojich budúcich 
zamestnancov kopaním Baťov-
ho kanála, kde sa ukázalo kto 
je povaľač a kto pracovitý, tak 
si myslím, že vzdelať si svojich 
ľudí, zistiť počas pár rokov, kto 
je šikovný a podľa toho spra-
vodlivo oceniť a rozmiestňovať, 
je správne. Získať trvalú prácu 
na Horehroní, no aj kadekoľ-
vek inde takýmto spôsobom, je 
dobrá investícia do ľudí, dobrá 
investícia do snažiaceho sa 
mladého človeka a dobrá in-

vestícia pre fabriku, vďaka kto-
rej celý región môže žiť. 

Dušan ČAPLOVIČ, poslanec 
NR SR (exminister školstva, 
vedy, výskumu a športu SR)
   - Kvôli tomuto modelu sem 
chodím, ako som sa stal minis-
trom, aby som sa s ním oboz-
námil a videl zmeny, ktoré sa 
udiali. Musím opäť povedať, 
že prístupom vedenia, pedagó-
gov, majstrov, či vychovávate-
ľov je to dobrý model, ktorý má 

takmer 15 - ročnú tradíciu, čo 
nie je málo. Je dobre odskú-
šaný a základy tohto modelu 
sa, v istých špecifikách, môžu 
uplatniť aj v iných veľkých 
firmách. V tých menších má 
budúcnosť to, že veľké firmy 
vedia aj pre nich vychovať kva-
litných odborníkov. Opätovne 
opakujem, model, ktorý tu je, 
je prijateľný, dobre odskúšaný, 
netreba robiť žiadne iné pilotné 
projekty. Záleží už len na tom, 
aby sa štát a ďalšie podnikateľ-
ské subjekty nechali inšpirovať 
a pokračovali v takomto modeli 
na celom území Slovenska.

M. Jančovič
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1.  O funkčnosť a aktuál-
nosť antivírového programu 
v počítači v sieti ŽP sa stara-
jú pracovníci ŽP Informatika. 
Avšak akékoľvek podozrenie 
na problém s funkčnosťou, 
prípadne aktuálnosťou antiví-
rového programu je potrebné 
nahlásiť na hotline ŽP Infor-
matika (tel. 2420).
2. Neotvárať podozrivé a 
nevyžiadané e-maily a najmä 
nespúštať prílohy takýchto e-
mailov (rôzne súbory, pripoje-
né k elektronickej pošte).
3. Neklikať na podozrivé a 
neznáme odkazy v elektronic-
kej pošte.

   Darujte 2 percentá svojej 
dane Nadácii Železiarne 
Podbrezová alebo Nadácii 
Miška Sotáka. Obidve sa 
zameriavajú na poskyto-
vanie finančnej, prípadne 
materiálnej pomoci, orga-
nizovanie rôznych podu-
jatí v oblastiach sociálnej 
sféry, zdravotníctva, kul-
túry, vzdelávania a športu. 
Podporujú región, pomá-
hajú chorým a postihnu-
tým spoluobčanom mierniť 
ich ťažký údel, horehron-
ským deťom a mládeži pri 
vzdelávaní a pri športe, 
občianskym združeniam 
pri  zachovaní kultúrnych 
hodnôt alebo pri ochrane 
životného prostredia.
   Ak sa rozhodnete pre 
podporu týchto nadácií, 
vaše peniaze sa dostanú 
do správnych rúk. Ďakuje-
me všetkým darcom, kto-
rí doteraz prispeli svojím 
percentom dane a veríme, 
že sa ich okruh rozšíri.

Ako poukázať
2 percentá dane?

   Ak vám vykoná ročné 
zúčtovanie dane zo zá-
vislej činnosti zamest-
návateľ, stačí vyplniť a 
predložiť Vyhlásenie o po-
ukázaní 2 percent dane z 
príjmu do 30. apríla 2015 
daňovému úradu v mieste 
svojho trvalého bydliska. 
Spolu s Vyhlásením do-
ložíte potvrdenie svojho 
zamestnávateľa, že vaša 
daň, vyplývajúca z ročné-
ho zúčtovania, bola odve-
dená daňovému úradu. V 
prípade, že si podávate 
daňové priznanie samo-
statne, uvediete ako pri-
jímateľa 2 percent dane 
Nadáciu ŽP alebo Nadá-
ciu Miška Sotáka.

Aj správanie sa užívateľov je dôležité

4. Neodpovedať na nevyžia-
dané pošty, a to aj od zná-
mych odosielateľov. Škodlivé 
softvéry sú totiž často pripo-
jené k pošte od odosielateľa, 
ktorého užívateľ pozná.
5. Nezverejňovať osobné a 
pracovné údaje o sebe, rodin-
ných príslušníkoch, kolegoch, 
zamestnávateľovi..., bez dô-
kladného zváženia bezpeč-
nosti zverejnenia takýchto 
údajov. V prípade pochybností 
sa obráťte na systémových 
pracovníkov, prípadne na hot-
line spoločnosti ŽP Informati-
ka (tel. 2420).
6. Nezverejňovať žiadne 

heslá akýmkoľvek spôsobom.
7. Registrovať sa na rôznych 
internetových portáloch len v 
nevyhnutných prípadoch a po 
dôkladnom zvážení bezpeč-
nosti a potreby danej registrá-
cie. 
8. Ak potrebuje užívateľ zdie-
ľať súbory a adresáre v svo-
jom PC (napr. pre kolegov), 
prístupové práva dať len tým 
užívateľom, ktorým sú tieto 
dáta určené. Vyslovene ne-
odporúčame zdieľať adresáre 
a súbory s právami na zápis 
pre všetkých používateľov. 
Takto má totiž škodlivý softvér 
otvorené dvierka k prieniku do 

(Dokonč. zo str. 1) „...lepšie raz vidieť...“ Pomôžte aj vy

Názov organizácie:
Nadácia Miška Sotáka
Sídlo:
Kukučínova 24,
977 01 Brezno
Právna forma: nadácia
IČO: 37828738

Názov organizácie:
Nadácia
Železiarne Podbrezová 
Sídlo:
Kolkáreň 35,
976 81 Podbrezová
Právna forma: nadácia
IČO: 37818481

Ľubomír PetRáK Peter OSuSKý Dušan ČAPlOVIČ

V súčasnosti, keď je takmer každý počítač pripojený do internetu, je riziko infikovania po-
čítača rôznym škodlivým softvérom omnoho vyššie, ako v minulosti. toto riziko je možné 
znížiť technickými opatreniami a z veľkej miery i správaním sa užívateľov. V sieti spoloč-
nosti Železiarne Podbrezová máme v prevádzke niekoľko technických prostriedkov, ktoré 
rozpoznávajú a blokujú škodlivý softvér, aj nevyžiadanú poštu. Ako iste pochopíte, z bez-
pečnostných dôvodov nie je možné podrobnejšie ich popísať. Najviditeľnejším opatrením 
pre používateľa je antivírový program, ktorý je nainštalovaný na každom počítači v sieti 
ŽP. Napriek vyššie uvedenému nie je možné, aby tieto technické opatrenia ochránili počí-
tače užívateľov na sto percent. Preto je veľmi dôležité aj správanie sa používateľov a ich 
povedomie o zásadách bezpečného používania počítača, pripojeného do internetu. Ako 
sa má správať užívateľ počítača, ktorý nechce prísť o dáta v svojom počítači v dôsledku 
infikovania počítača škodlivým softvérom?

počítača a jeho následnej infil-
trácii.
9. Zálohovať svoje dáta. V 
sieti ŽP máme nasadený kom-
plexný zálohovací systém, 
ktorý umožňuje zálohovať 
dáta z pracovných staníc (po-
čítačov) a serverov na zálo-
hovací server. O zálohovanie 
dát zo serverov sa starajú pra-
covníci ŽP Informatiky. V prí-
pade, že užívateľ má záujem 
o zálohovanie dát zo svojho 
počítača, je potrebné poslať 
požiadavku na servisdesk 
spoločnosti ŽP Informatika. 
10. Podľa vnútropodnikovej 
legislatívy ŽP je používanie 
elektronickej pošty a interne-
tu povolené len pre služobné 
účely a plnenie pracovných 
povinností. Používanie elek-
tronickej pošty a internetu na 
iné účely sa bude považovať 
za zneužitie zdrojov a bezpeč-
nostný incident.

Ing. Stanislav Kester
ŽP Informatika
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   Z dnešného pohľadu pred-
pokladáme, že rok 2015 
bude pre prevádzkareň ťa-
háreň rúr priaznivý. Za prvé 
dva mesiace sme vyrobili 
8 990 ton presných bezšví-
kových rúr, čo je v porovnaní 
s finančným plá-
nom o 490 ton viac. 
V tomto období 
pociťujeme najmä 
nárast objednávok 
rúr pre energetický 
priemysel, zhruba 
o jednu tretinu. V  
marci máme plán 
distribučnej výroby 
4 800 ton,  najvyšší 
od mája roku 2012.
   V stredisku galvanicky 
zinkovaných rúr sme od 1. 
februára z dôvodu vyššieho 
počtu zákaziek zmenili pra-
covný režim z dvojzmenného 
na  trojzmenný, pričom už te-
raz máme zákazkami pokrytý 
apríl. V stredisku presne de-
lených rúr naberáme zákazky 
už na  máj.
   Od januára tohto roku sme 
do ťahárne rúr presunuli vý-
robu rúr valcovaných v ma-
lom programe, ktorá sa pohy-
buje na úrovni 300 – 350 ton 
mesačne, čím sme uvoľnili 
kapacity valcovne rúr.
   V polovici februára sme 
ukončili generálnu opravu 
teplej časti žíhacej pece č.7. 
Okrem výmeny výmurovky 
sme vymenili doteraz liate 
priečniky  a hornú časť zápe-
cia za sibralový materiál, čo 
výrazne zvýši ich životnosť.
   V stredisku chemické pre-
vádzky dielňa 2 sme sfunkč-
nili automatické sušenie 

S Ing. Jozefom Michálikom, vedúcim ťahárne rúr

S cieľom neustáleho zvyšovania kvality

   Hospodárenie spoločnos-
ti Žiaromat a.s. v roku 2014, 
môžeme hodnotiť ako úspeš-
né, o čom svedčia aj 
dosiahnuté výsled-
ky. Celkové výnosy 
dosiahli hodnotu 
10 174 779 eur, 
keď ich podstatnú 
časť tvorili tržby za 
predaj výrobkov a 
služieb. Tieto pred-
stavujú sumu vo 
výške 9 819 219 
eur, napriek tomu sú o 130 
507 eur menšie ako vlani. V 
tejto súvislosti musíme pou-
kázať na fakt, že stagnácia, 
resp. mierny pokles výroby v 
oceliarskom a zlievarenskom 
priemysle naďalej pretrváva. 
V druhej polovici roka sme za-
znamenali tiež výrazný pokles 
v odbere kachľového šamotu.  
Ale ani uvedené skutočnosti 
nemenia fakt, že tieto tržby z 
hľadiska histórie spoločnosti 
sú tretie najvyššie. Druhý fak-
tor, ktorý významne ovplyvnil 
výšku výnosov, je aktivácia 

Hospodárenie spoločnosti za rok 2014
výrobkov a investícií, ktorú 
sme realizovali vo vlastnej 
réžii, keď dosiahla hodnotu 

175 777 eur. 
   Na druhej strane 
hospodárenia spo-
ločnosti celkové ná-
klady dosiahli výšku 
9 960 427 eur. Pod-
statnú časť nákla-
dov, a to až 88,19 
percenta tvoria tri 
základné nákladové 
skupiny - spotreba 

materiálu 51,26 percenta (v 
tejto skupine je dominantná 
spotreba surovín, ktorých po-
diel na celkových nákladoch 
predstavuje 43,26 percenta), 
spotreba energií s podielom 
7,75 percenta a osobné ná-
klady s podielom 29,18 per-
centa na celkových nákladoch 
spoločnosti. Ku koncu roka 
zamestnávala spoločnosť 218 
zamestnancov s priemerným 
zárobkom 753,52 eura.
   Sumarizáciou celkových 
výnosov a nákladov spoloč-
nosti je hospodársky výsle-

dok, ktorý predstavuje zisk 
vo výške 214 351 eur a je 
o 61 549 eur vyšší ako v roku 
2013, čo predstavuje nárast 
o viac ako 40 percent. Dňa 
28. októbra 2014 Železiarne 
Podbrezová a.s., ako jediný 
akcionár, na mimoriadnom 
valnom zhromaždení, prijali 
rozhodnutie, ktorým 
sa znížilo základné 
imanie spoločnosti a 
použilo sa na vykrytie 
strát z minulých rokov. 
Vykazované straty mi-
nulých rokov vznikli 
najmä v období rokov 
2002 - 2003, t.j., keď 
Železiarne Podbre-
zová a.s. neboli akci-
onárom spoločnosti 
ŽIAROMAT a.s.
   Vedenie spoločnos-
ti ŽIAROMAT a.s. na 
svojom poslednom 
zasadnutí predsta-
venstva v roku 2014 
schválilo základné 
ukazovatele vykoná-
vacieho plánu na rok 

2015. Plánujeme dosiahnuť 
zisk vo výške 310 487 eur 
pred zdanením, čo je nárast o 
7,49 percenta v porovnaní so 
skutočnosťou roku 2014. Pri 
plánovaných tržbách na úrov-
ni roku 2014 to nebude ľahká 
úloha, ale vedenie spoločnos-
ti, ako aj všetci pracovníci ak-

Ilustračné foto objektívom A. Nociarovej

ciovej spoločnosti ŽIAROMAT 
sú odhodlaní stanovené ciele  
splniť. 

Ing. Dušan Brečka,
podpredseda predstavenstva

a ekonomický riaditeľ

kalov v kalolisoch, čím uľah-
číme prácu zamestnancov 
strediska.

   V týchto dňoch 
pripravujeme re-
konštrukciu odihlo-
vacej linky kefo-
vaním WRT a jej 
presunutie z vý-
menníkového stre-
diska do haly č. 2  
pre uľahčenie prá-
ce zamestnancov 
kontrolných roštov, 
ktorí rúry odihlujú 

ručne.
   Dňa 24. februára sme do-
stali zo Slovenskej inšpekcie 
životného prostredia povole-
nie na užívanie dvoch nádrží 
celkovo s objemom 55 met-
rov kubických na skladovanie 
fosfatizačných prípravkov. 
Toto technické riešenie nám 
umožní nakupovať a voziť 
fosfatizačné prípravky v au-
tocisternách, čo je pre nás 
výhodnejšie, ako v doteraz 
používaných 1 000 litrových 
kontajneroch.
   Pre zvýšenie možnosti 
výroby rúr, s požiadavkou 
na skúšanie ultrazvukom, 
sme na úpravárenskú linku 
PRESTAR 2 namontovali ul-
trazvukové skúšobné zaria-
denie a od 20. februára sme 
ho prevzali do dvojmesačnej 
skúšobnej prevádzky.
   Začiatkom roku sme úspeš-
ne zlúčili ekonomické infor-
mačné systémy ťahárne rúr 
a strediska presne delených 

rúr, ktoré do konca minulého 
roku fungovali od seba ne-
závisle. Od 1. januára 2015 
vyrábame a vyhodnocujeme 
zákazky bývalej druhovýroby 
ako zákazky ťahárne rúr,  len 
s vykonaním ďalších úpravá-
renských operácií. V priebe-
hu prvého polroka chceme 
do strediska presne delených 
rúr nainštalovať nové siete a 
namontovať nové prevádzko-
vé terminály pre zavádzanie 
výrobných operácií priamo 
obsluhou technologických 

zariadení a tým zapracujeme 
vykonávané operácie v stre-
disku presne delených rúr 
do elektronického výrobného 
príkazu ťahárne rúr s mož-
nosťou sledovania výroby 
cez čiarový kód.
   Z položiek schválených pre 
ťaháreň rúr v Pláne investič-
ného rozvoja ŽP sme v mi-
nulom mesiaci ukončili pripo-
mienkovanie technického ná-
vrhu delenia rúr v automatic-
kom cykle na ťažnej stolici 25 
KN č. 3-04, spolu s riešením 

Michal Smileň pri nastavovaní ultrazvukovej hlavy na úpravárenskej linke PReStAR 2.
Foto: A. Nociarová

problému zarovnávania rúr 
po ťahaní. V najbližšom ob-
dobí bude podpísaná zmluva 
na výrobu tohto zariadenia 
v ŽĎAS, a.s.
   V rámci úloh technického 
vývoja – Modernizácia oblú-
karne, v spolupráci s VUKOV 
PREŠOV, riešime automati-
záciu úpravárenských ope-
rácií v tomto stredisku, čím 
chceme uľahčiť fyzicky veľmi 
namáhavú prácu operáto-
rom. Predbežné návrhy oča-
kávame do dvoch týždňov.
   Všetky uvedené akcie sú 
zamerané na zvýšenie kvality 
našich výrobkov a zvýšenie 
produktivity práce.
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   Prvým z rodu Starke bol Ing. 
Július Starke starší, ktorý nastú-
pil do podbrezovských železiarní 
1. júna 1921 ako praktikant. Do 
roku 1925 bol konštruktérom a 
prevádzkovým inžinierom vo val-
covni. Od roku 1927 bol vedúcim 

rúrovne a v roku 1941 sa stal zá-
stupcom riaditeľa. V roku 1944 
sa stal povereným riaditeľom a v 
tejto funkcii zotrval až do delimitá-
cie v roku 1951. Následne bol ve-
dúcim technického odboru, z tejto 

Kontinuita
hutníckych rodov

Jednou zo súčastí našich aktivít venovaných 
tohtoročnému výročiu založenia podbrezovských 
železiarní je predstavovanie viacgeneračných ro-
dín železiarov. Na našu výzvu v Podbrezovane sa 
nám ozval Aurel Starke z prevádzkarne doprava. 
Rodina Starke spĺňa kritériá viacgeneračnej rodi-
ny a tak vám ju predstavíme:

Rodina Starke

O cenu predsedu Predstavenstva ŽP a.s.
V prvom kole správna odpoveď znela: Valcovňa bola zrušená 
v roku 1978. Výhercom tohto kola sa stáva Jozef Giertl z ener-
getiky, ktorému blahoželáme a prosíme, aby si telefonicky do-
hodol v redakcii (2711, 2714) prebratie ceny, ktorú mu venuje 
riaditeľka ŽP BYTOS, s.r.o., Ing. Věra Buláková.

funkcie odchádzal  v roku 1958 do 
starobného dôchodku.
   V roku 1954 nastúpil do železiar-
ní Ing. Július Starke ml., prešiel 
rôznymi pozíciami od technického 
dozoru, projektanta, samostatné-
ho referenta stavieb, vedúceho 

prípravy investícií, vedúceho 
investičného odboru, až po 
investičného námestníka od 
roku 1974 do 30. júna 1989, 
kedy odišiel do starobného 
dôchodku. Nepretrhol však 
nite so železiarňami. Aj ako 
dôchodca veľmi úzko spolu-
pracoval s investičným odbo-
rom, podieľal sa na výstavbe 
novej elektrooceliarne, 
ktorá bola dokončená 
vo februári roku 1993. 
Počas svojho života 
venoval veľa času za-
znamenávaniu dôle-
žitých faktov do histó-
rie. Zanechal po sebe 
množstvo hodnotných 
materiálov a bol aj jed-
ným zo spoluautorov 

monografie vydanej k 170. 
výročiu podbrezovských 
železiarní. Istý čas bola vo Šver-
movych železiarňach v technicko 
– hospodárskej funkcii zamest-
naná aj jeho dcéra Katarína. Naj-

mladší z detí Aurel nastúpil v roku 
1980 do SOU Miestne odlúčené 
pracovisko Železiarne 
Podbrezová, kde sa 
vyučil a zostal pracovať 
v železiarňach. V sú-
časnosti pracuje v do-
prave a má na starosti 
prevádzku firemnej au-
topožičovne. 
   Dcéra Aurela – Mi-
chaela Starke úspešne 
absolvovala štúdium v 
Súkromnom Gymnáziu 
Železiarní Podbrezová, 
dnes je študentkou vysokej školy 
a je možné, že po štúdiu bude 
pokračovať v rodinnej tradícii. 
Druhá dcéra, Monika, je žiačkou 
Základnej školy vo Valaskej a už 
sa pripravuje na štúdium v SG ŽP, 
možno bude tiež raz zamestna-
ná v Podbrezovej a bude repre-
zentovať štvrtú generáciu z rodu 
Starke.
   Dňa 27. februára rodina Star-
ke navštívila Hutnícke múzeum 
Železiarní Podbrezová a my sme 
mali česť pozhovárať sa s dcérou  

Ing. Júliusa Starke 
staršieho a sestrou 
Ing. Júliusa Starke 
mladšieho, Líviou 
Nezbedovou. Hoci 
nikdy nepracovala 
v podbrezovských 
železiarňach, vy-
rástla v ich blízkosti 
a podelila sa s nami 
o svoje spomienky 
na detstvo a mla-
dosť v Podbrezovej:

- Keby sme mali posudzovať kon-
tinuitu nie rodu, ale celkove našej 
rodiny, tak môj otec zastupoval 
už jej druhú generáciu v podbre-
zovských železiarňach. Prvou 
bol totiž môj starý otec z maminej 
strany Jozef Randuška, ktorý robil 
v železiarňach v elektrodielni v ro-
koch 1895 až 1935.
Ako si spomínate na svoje det-
stvo pri fabrike? 
   - Podbrezová skutočne bola ne-
odmysliteľnou súčasťou fabriky. 
Ja som sa narodila v dome hneď 
pri Robotníckom dome (zhruba v 
miestach súčasnej personálnej 
budovy – poznámka redakcie). 
Tam, kde je dnes zdravotné stre-
disko, býval riaditeľ fabriky. Keď 
som chodila do prvej triedy, tiahli 
už na východ vojská. Aj my sme 
zažili krušné chvíle, skrývali sme 
sa v pivnici a následkom toho som 
ochorela na tuberu. V roku 1948 
som strávila deväť mesiacov na 

l Čitateľská súťaž l čitateľská súťaž l

Otázka 2. kola
Kedy boli v Podbrezovej postavené prvé tenisové dvorce?
Odpovede zasielajte do desiatich dní od vydania tohto čísla do 
redakcie novín, s uvedením správnej odpovede:
...................................................................................................
...................................................................................................
Meno a priezvisko: ....................................................................
...................................................................................................
Prevádzkareň, útvar: .................................................................
...................................................................................................

Kupón č. 2

liečení vo Vysokých Tatrách. Mala 
som však krásne detstvo. V Pod-

brezovej bol aktívny 
tenisový oddiel,  hrali 
sme tenis, v zime bolo 
klzisko, na Bendíčku 
sme sa chodili  lyžo-
vať. Vtedy ešte tam 
nestál ani jediný dom.
Hrali sme s bratom aj  
divadlo, spomínam si 
na hry od Moliéra... Za 
Šiklov sme 
chodili na 
jahody. Vte-

dy tam vyvážali trosku 
a veru sa mi podarilo 
na takom vozíku aj vy-
viezť.
   Otec trávil celé dni vo 
fabrike. Ako gymnazist-
ka som chodila do žele-
ziarní aj ja. Brigádovala 
som na šrotovom poli, 
kde sme robili pomoc-
né práce, ukladali tehly, a tak. 
Na vysokú školu som nedostala 
odporúčanie, ale podarilo sa mi 

dostať na nadstavbu, a tak som 
tridsaťšesť rokov odpracovala 
v hygiene. V súčasnosti žijem 
v Starých Horách a rada spomí-
nam na časy mojej mladosti v 
Podbrezovej.
Aké sú vaše momentálne po-
city?
- Keď som vstúpila do expozície 
múzea ožili moje spomienky aj 
na tanečné večierky, bály, čo sa 
konali v tejto miestnosti v čase 

mojej mladosti. Otec-
ko hral v orchestri na 
violu... Boli to krásne 
časy. V Podbrezovej 
som chodila do školy s 
dcérou riaditeľa Lange-
ra. Mojou kamarátkou 
z tých čias je aj  dcé-
ra Ing. Krejčiho, ktorý 
prišiel do železiarní z 
Čiech a bol vedúcim 
laboratórií. Kamaráti-
me sa dodnes, často si 

píšeme, aj sa navštevujeme.
Z rodinných spomienok
spracovala O. Kleinová

Súťažný text:
   Druhým najstarším športom po kolkoch je v Podbrezovej tenis. 
V roku 1909 boli vybudované dve tenisové ihriská, na ktorých za-
čali úradníci železiarní hrať tenis a ešte pred prvou svetovou voj-
nou usporadúvať turnaje. tenis v Podbrezovej možno zaradiť medzi 
priekopníkov tenisového športu na Slovensku. Hrával sa vtedy len v 
Bratislave, v Kremnici, v Banskej Štiavnici, vo Zvolene a v Banskej 
Bystrici. Po prvej svetovej vojne bol založený aj tenisový oddiel. Do 
Podbrezovej prichádzali na turnaje významní hráči z Čiech (v roku 
1925 Nedbálek, Just, Havelka). tenisové ihriská v zime polievali vo-
dou a ľadová plocha poskytovala možnosti na korčuľovanie a hokej.

Zdroj: Zo spomienok Ing. J. Starke ml.

Rodina Starke v Hutníckom múzeu objektívom I. Kardhordovej

Ing. J. Starke st. so synom Júliusom

Ing. J. Starke ml.

J. Randuška

l. Nezbedová

Pred závodným hotelom v r. 1955, J. Starke st. prvý zľava.
Foto: súkromný archív
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V roku 2014 bolo v akciovej spo-
ločnosti Železiarne Podbrezová  
registrovaných 49 pracovných 
úrazov (RPÚ), z titulu ktorých 
bolo vymeškaných 2 382 kalen-
dárnych dní. V porovnaní s rokom 
2013 vykazujeme zvýšenie o 10 
PÚ  a zníženie o 1 621 zameška-
ných kalendárnych dní.
   K zvýšeniu RPÚ došlo vo val-
covni bezšvíkových rúr, ťahárni 
rúr, centrálnej údržbe a odbore 
riadenia kvality. Naopak, k zníže-
niu v doprave a odbore zásobo-
vania.
   Podľa početnosti (počet PÚ na 
100 zamestnancov) najvyššia 
úrazovosť bola zaznamenaná vo 
valcovni bezšvíkových rúr, ťahár-
ni rúr, doprave a oceliarni. Prie-
merná početnosť za akciovú spo-
ločnosť dosiahla hodnotu 1,52.
Z podrobnejšieho rozboru vyplý-
va, že najviac úrazov bolo zazna-
menaných v strediskách prevádz-
karní:
●  ťaháreň rúr - oblúkareň, rovna-
cia deliaca linka (RDL), úpravňa, 
dielňa ťahacích stolíc, 
● valcovňa bezšvíkových rúr - 

Obdobie
Prevádzkarne/odborné útvary

Vo Vvr Vt Vd Gork te tcú td Ez Ostatné
Rok 2014 4 16 19 - 1 1 6 2 - -
Rok 2013 4 10 16 - - 1 4 3 1 -

Rozdiel ± : - +6 +3 - +1 - +2 -1 -1 -

Lekárske preventívne prehliadky boli 
vykonávané u zamestnancov:
• pred ich zaradením na výkon práce 
– vstupná,
• pri zmene pracovného zaradenia,
• v pravidelných intervaloch počas vy-
konávania práce, 

• pri podozrení na ohrozenie ich zdra-
via v dôsledku pôsobenia nových fak-
torov práce a pracovného prostredia,
• pri skončení práce, ktorá mohla ohro-
zovať ich zdravie alebo spôsobilosť 
v neskoršom období jeho zhoršenie.
   Celkovo bolo vykonaných 9 162 vy-
šetrení, z toho 2 zamestnanci nevyho-
veli požiadavkám na vykonávanie rizi-
kovej profesie, 5 zamestnancov stra-

tilo spôsobilosť na prácu vo výškach, 
11 na vykonávanie nočnej práce, 1 na 
obsluhu a opravu mostových žeriavov 
a 6 na obsluhu a viazanie žeriavových 
bremien.
   Súčasťou lekárskych prehliadok 
boli aj špeciálne vyšetrenia. Usku-

točnených bolo 956 audio vyšetre-
ní, 423 perimetrických, 2 743 EKG, 
167 spirometrických a 22 vyšetrení 
pletyzmografom. Pre vybraný okruh 
zamestnancov bolo zabezpečené aj 
očkovanie proti kliešťovej encefalití-
de. V rámci zdravotného dozoru boli 
zabezpečené lekárske prehliadky pre 
225 zamestnancov dcérskych spoloč-
ností.

Počty zamestnancov

Odborný útvar
prevádzkareň

Na rizikových prácach
Muži Ženy Celkovo

na RP3. kat. 4. kat. 3. kat. 4. kat.
Odbor riadenia kvality 46 0 20 0 66

Odbor zásobovania 13 0 0 0 13
Prevádzkareň oceliareň 167 0 0 0 167

Prevádzkareň valcovňa rúr 333 73 81 0 487
Prevádzkareň ťaháreň rúr 494 0 188 0 682
Prevádzkareň energetika 4 0 0 0 4

Prevádzkareň centrál. údržba 243 0 1 0 244
Prevádzkareň doprava 4 0 0 0 4

SPOLU za ŽP a.s.
1 304 73 290 0

1 377 290 1 667

   Rizikovou je práca v 3. a 4. ka-
tegórii, pri ktorej je zvýšené ne-
bezpečenstvo vzniku choroby z 
povolania, profesionálnej otravy 
alebo iného poškodenia zdravia, 
v súvislosti s prácou. O zarade-
ní do týchto kategórii rozhoduje 
úrad verejného zdravotníctva na 
základe návrhu zamestnávateľa 
alebo z vlastného podnetu.
   V železiarňach pracovalo v 3. 

V ŽP a.s. bolo evidovaných 9 veľmi toxických látok a zmesí, 21 to-
xických látok a zmesí a 14 karcinogénnych a mutagénnych látok 
a zmesí. Veľmi toxické látky zo skladov vydávalo 7 zamestnancov 
s platným osvedčením o odbornej spôsobilosti.

Úlohy pracovnej zdravotnej služby za-
bezpečoval tím odborných zamestnan-
cov - pracovný lekár, všeobecný lekár, 
verejný zdravotník,  zdravotná sestra a 
bezpečnostný technik. Vykonávali do-
hľad nad pracovným prostredím, pra-
covnými podmienkami a spôsobom vy-
konávania práce z hľadiska vplyvu na 
zdravie zamestnancov, a dohľad nad 
zdravím zamestnancov, ktorý zahŕňal 
posudzovanie zdravotnej spôsobilosti 
na prácu a výkon lekárskych preven-
tívnych prehliadok vo vzťahu k práci.

   Z analýzy základných výsledkov sta-
vu pracovného prostredia vyplýva, že 
v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi 
sa trend vývoja postupne zlepšuje. Tím 
zamestnancov pracovnej zdravotnej 
služby vykonal v hodnotenom období  
233 meraní priemyselných škodlivín. 
Na škodlivinu:
● hluk 94 meraní, 
● umelé osvetlenie 105 meraní,
● prach 12 meraní, 
● vibrácie 10 meraní,
● infračervené žiarenie 12 meraní.

Na bezpečnosť a ochranu zdravia zamestnancov bolo vynaložených 373 
tisíc eur, z toho na:
● osobné ochranné pracovné prostriedky 289 tisíc eur,
● mycie, čistiace a dezinfekčné prostriedky 28 tisíc eur,
● ochranné nápoje 47 tisíc eur,
● kontrolu a revízie prostriedkov osobného zabezpečenia a horizontál-
nych istiacich systémov pre práce vo výškach 8 530 eur.
   Za prácu v sťaženom pracovnom prostredí a na rizikových prácach bolo 
zamestnancom vyplatených 996 tisíc eur.

   V programe bolo plánovaných 38 akcií v náklade jeden milión devätnásť tisíc eur, z toho 31 akcií za 952 tisíc eur,  
bolo splnených a 7 akcií, za 41 tisíc eur, nebolo zrealizovaných z dôvodu organizačných a technických zmien. 
Nad rámec schváleného programu bolo zrealizovaných 11 akcií, za 71 tisíc eur. Celoročné náklady, vynaložené 
na zlepšovanie BOZP a ozdravné opatrenia s neplánovanými akciami predstavovali vyše jedného milióna eur.

   Dohľadový audit podľa OHSAS 
18001:2007 uskutočnila spoločnosť 
SGS Slovakia, s.r.o., 20. januára 2014. 
Železiarne Podbrezová a.s. preukázali 
funkčnosť v udržiavaní a zlepšovaní 
zavedeného systému riadenia, a ob-
hájili vydaný certifikát SK 10/0829, s 
platnosťou do 15. februára 2016.
   Pri interných auditoch došlo k:
● zrušeniu a následne zlúčeniu pre-
vádzkarní hutnícka druhovýroba s ťa-
hárňou rúr,
● vzniku nového odboru bezpečnosti a 
životného prostredia (zlúčením odbo-
ru bezpečnosti a hygieny s odborom 
technického dozoru).  

V zmysle zákona č. 311/2011 
Z.z. bolo odškodnených 49 
PÚ, z dôvodu porušenia zásad 
bezpečnosti práce bolo 15 prí-
padov odškodnených čiastoč-
ne. Podľa zákona č. 461/2003 
Z.z. bolo odškodnených aj 31 
EPÚ, z toho 4 prípady boli z dô-
vodu porušenia zásad bezpeč-
nosti práce odškodnené čias-
točne. Zo strany zdravotných 
poisťovní, ani zo strany Sociál-
nej poisťovne nebola uplatnená 
výzva na uznanie a dobrovoľné 
plnenie náhrad dávok poskyt-
nutých z poistenia zodpoved-
nosti za pracovné úrazy.

   V zmysle Zákona NR SR č. 
124/2006 Z.z. – o bezpečnosti 
a ochrane zdravia pri práci, v záujme 
predchádzania vzniku chorôb z povo-
lania zabezpečovali ŽP a.s.  rekon-
dičné pobyty zamestnancom, ktorí 
vykonávali vybrané povolania (práce 
v 3. a 4. kategórii). Rekondičné poby-
ty boli zabezpečené v zariadení Tále 
a.s. a z celkového počtu zamestnan-
cov ich absolvovalo 307 osôb.

Aj pri evidovaných pracovných úrazoch (EPÚ) majú zamestnanci nárok 
na odškodnenie napriek tomu, že po ošetrení lekárom si ich úraz nevyža-
duje PN. V minulom roku bolo v železiarňach 31 EPÚ, ktoré si nevyžiadali 
dočasnú PN. Pri porovnaní s rokom 2013 došlo k zvýšeniu o 7 EPÚ.

Z analýzy základných výsledkov a ukazovateľov určujúcich 
a charakterizujúcich úroveň bezpečnosti a ochrany zdravia pri 
práci za rok 2014 vyberáme:

Registrované pracovné úrazy

PÚ v členení podľa organizačných útvarov

úpravňa, expedícia, linka kotlo-
vých rúr, výroba lúp a rúr, 
● centrálna údržba - prevádzková 
strojná údržba.
   V oblasti PÚ žien bolo zazna-
menaných 6 PÚ, z toho 4 v ťahár-
ni rúr a po 1 v doprave a odbore 
riadenia kvality. V porovnaní s ro-
kom 2013 došlo k zvýšeniu o 3 
pracovné úrazy.
   V minulom roku bolo z dôvodu 
PÚ vymeškaných 2 382 kalendár-
nych dní (zníženie o 1 621 dní). 
Priemerné percento PN bolo 0,20 
(zníženie o 0,14), priemerný den-
ný stav PN tvorilo 7 zamestnan-
cov (menej o 4). Jeden prípad PÚ 
bol priemerne liečený 48,6 dňa 
(zníženie o 54 dní).
RPÚ podľa poranených častí 
tela:
● poranenia tvárovej časti hlavy 
(2), oka (1), viac postihnutých ob-

lastí hlavy (1),
● iné časti chrbta (1),
● ruka, vrátane lakťa (2), ruka od 
zápästia dole (10), prst (16), zá-
pästie (3), viac postihnutých ob-
lastí hornej končatiny (1),
● noha, vrátane kolena (3), čle-

nok (6), noha od členka dole (1).
RPÚ podľa zdrojov, príčin, pra-
covného procesu, špecifickej 
pracovnej činnosti a materiálo-
vých  činiteľov (v percentách):

● najčastejšie zdroje úrazov: 
pracovné, prípadne cestné do-
pravné priestory ako zdroje pá-
dov zamestnancov (32,65); ma-
teriál, bremená, predmety (30,61) 
a stroje – hnacie, pomocné, obrá-
bacie a pracovné (16,33),

● najčastejšie príčiny úrazov: ne-
dostatky osobných predpokladov 
zamestnancov na riadny pracov-
ný výkon a riziko práce (59,18); 
používanie nebezpečných po-

stupov alebo spôsobov práce, 
vrátane konania bez oprávnenia, 
proti príkazu a pokynom, zotr-
vávanie v ohrozenom priestore 
(26,53); chybný alebo nepriaznivý 
stav zdroja úrazu - nie pracoviska 
(10,20), 
● najčastejší pracovný proces: 
výroba, spracovanie, skladovanie 
- všetky typy (69,39); iné práce, 
týkajúce sa pracovného procesu 
(20,41); pohyb, vrátane pohybu 
na palube dopravného prostried-
ku (8,16),
● najčastejšia špecifická pracov-
ná činnosť: pohyb (38,78); mani-
pulácia (zaobchádzanie) s pred-
metmi (26,53); obsluha strojov, 
prísun alebo odsun, sledovanie 
alebo vedenie strojov (18,37), 
● najčastejší materiálový činiteľ: 
povrchy na prízemí (24,49); opra-
cované dielce alebo súčiastky, 
strojové dielce alebo nástroje 
(14,29); materiály, predmety, 
výrobky, súčiastky strojov a do-
pravných prostriedkov (12,24); 
komponenty strojov a dopravných 
prostriedkov (8,16); tvarovacie 
stroje (6,12). 

Rizikové práce
a 4. kategórii prác na 221 riziko-
vých miestach 1 667 zamestnan-
cov, z toho 1 377 mužov a 290 
žien. Do 3. kategórie bolo zara-
dených 1 594 zamestnancov a 
do 4. kategórie 73. Exponovaní 
boli 6 fyzikálnymi a chemickými 
škodlivinami - rôznej kombinácie. 
Dominantným bol hluk, ktorému 

bolo vystavených 1 654 osôb. 
Ďalšími významnými faktormi 
práce a pracovného prostredia 
bola fyzická záťaž - exponova-
ných 246 zamestnancov, tepelná 
záťaž 81, ostatný pevný aerosól 
(prach) 76, infračervené žiarenie 
40 a vibrácie 28 zamestnancov. 
Počet exponovaných zamest-
nancov v porovnaní s rokom 
2013 klesol o 1,4 percenta.

Program zlepšovania úrovne BOZP a ozdravných opatrení

Dohľad nad zdravím zamestnancov

Odškodnenie,
regresy

Toxické a chemické látky

Pracovná zdravotná služba

Evidované pracovné úrazy

Rekondičné pobyty

Audity SRBP

Finančné náklady

   V priebehu minulého roka bolo usku-
točnených 15 auditov s uložením 42 
odporúčaní (bez nápravných opatrení).
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Jedálny lístok
16. - 22. 3. 2015

Jedálny lístok
23. - 29. 3. 2015

Relaxačné pobyty v kúpeľoch

Kúpele DUDINCE ponúkajú uby-
tovanie v dvojposteľových izbách 
hotela Rubín na tri noci v cene 42 
eur/osoba/noc a na päť nocí 41 
eur/osoba/noc. V hoteli Minerál je 
cena aj za tri, aj za päť nocí 37 eur/
osoba/noc. V hoteli Smaragd mô-
žete služby využiť od 4. mája 2015 
a v ponuke je cena za tri noci 38 
a za päť nocí 37 eur/osoba/noc. 
V cene pobytu je zahrnutá pol-
penzia (raňajky formou bufetových 
stolov, večera ako výber z menu). 
Cena pobytu zahŕňa ubytovanie, 
stravovanie, lekársku konzultáciu, 
dve liečebné procedúry denne, 
denné využitie vírivého relaxačné-
ho bazéna Wellnea a vonkajšieho 
bazéna Rubín (v sezóne), 2x jed-
nohodinová návšteva vitálneho 
sveta Wellnea. 
Kúpele RAJECKÉ tEPLICE po-
núkajú ubytovanie v dvojposteľo-
vých izbách v Malej Fatre, vo Villa 
Flóra a Villa Margareta v cene 50 
eur za tri, aj za päť nocí na osobu/
noc. V cene pobytu je zahrnutá 
polpenzia (raňajky formou bufeto-
vých stolov, večera výber z dvoch 
– troch druhov menu). V cene po-
bytu je zahrnuté aj ubytovanie, dve 
liečebné procedúry denne, vstup 
do Vodného sveta v trvaní troch 
hodín denne, vrátane vonkajších 
rímskych kúpeľov podľa počtu nocí 
a voľný vstup do fitnes. Bonus Wel-

Výhodné ceny pre zamestnancov ŽP, dcérskych spoločností a rodinných príslušníkov
come drink. Kúpeľný dom Afrodite 
ponúka ubytovanie za tri, aj päť 
nocí v cene 84 eur osoba/noc a 
Afrodite Palace v cene 63 eur/ oso-
ba/noc. Cena pobytu zahŕňa pol-
penziu formou bufetových stolov, 
ubytovanie, dve procedúry denne, 
neobmedzený vstup do Vodného 
a Saunového sveta a fitnes. Bonus 
Welcome drink. 
Kúpele SLIAČ ponúkajú ubyto-
vanie v dvojposteľových izbách v 
hoteli Palace do 31. marca 2015 
pri pobyte na tri noci v cene 33 eur/
osoba/noc a na päť nocí v cene 32 
eur/osoba/noc a od 1. apríla do 15. 
decembra na tri noci 39 eur/osoba/
noc, na päť nocí 37 eur/osoba/noc. 
V cene pobytu je zarátaná plná 
penzia (raňajky formou bufetových 
stolov, obed a večera servírované, 
výber zo štyroch menu, šalátový 
bar, nápoj. V cene pobytu je aj uby-
tovanie, vstupná lekárska prehliad-
ka, dve – tri liečebné procedúry 
denne, voľný vstup do rehabilitač-
ného bazéna alebo na termálne 
kúpalisko v letnej sezóne jedenkrát 
denne.
Kúpele SKLENÉ tEPLICE v kú-
peľnom dome Lenka, Park a Re-
lax Thermal poskytujú ubytovanie 
v dvojposteľových izbách na tri noci 
za 39 eur/osoba/noc a na päť nocí 
36 eur/osoba/noc. V cene je plná 
penzia, raňajky formou bufetových 

Pondelok
Polievky: šošovicová kyslá, 
frankfurtská, pečivo.
● Vyprážaný syr, zemiaky 
tatárska omáčka ● Hovädzia 
pečienka milánska, cestovi-
na ● Baraní guľáš, halušky 
● Šalát zo surovej zeleniny 
s jogurtom, pečivo ● Kuracie 
rezančeky, dusená fazuľka 
s baby mrkvou ● Ryžový ná-
kyp s ovocím ● Bageta s pi-
kantným mäsom ● Mliečny 
balíček.

Utorok
Polievky: prešporská, krúp-
ková, pečivo.
● Bravčový rezeň sikulský, 
knedľa ● Pečené kuracie 
stehno, zeleninová ryža, 
kompót ● Vyprážaná treska 
plnen brokolicou a syrom, 
zemiaky, šalát ● Šalát pi-
kantný šampiňónový so šun-
kou, pečivo ● Morčacie prsia 
na hrášku, mrkvový šalát ● 
Šúľance s makom ● Bageta 
moravská ● Pečená bravčo-
vá krkovička, pečivo.

Streda
Polievky: mexická, roľnícka, 
pečivo.
● Kuracie prsia na paprike, 
cestovina ● Husárska roláda, 
zemiaková kaša, čalamáda 
● Restovaná kačacia pečeň, 
hrášková ryža, cvikla ● Pa-
rížsky šalát, pečivo ● Špal-
dovo- zemiakové placky, za-
kysanka ● Žemľovka s tva-
rohom ● Celozrnná bageta 
syrová ● Ovocný balíček.

Štvrtok
Polievky: morčacia, paradaj-
ková, pečivo.
● Bravčový rezeň na hu-
bách, ryža, šalát ● Hovädzie 
dusené, chrenová omáčka, 
knedľa ● Piza s moravským 
mäsom ● Windsorský šalát, 
pečivo ● Zapekané zemiaky 
s pórom ● Palacinky s dže-
mom a čokoládou ● Bageta 
s kuracím mäsom ● Vyprá-
žaný bravčový rezeň, pečivo.

Piatok
Polievky: guľášová, francúz-
ska, pečivo.
● Hydinové ražniči, ze-
miaky, uhorka ● Bravčové 
stehno záhradnícke, slo-
venská ryža, šalát ● Klužská 
kapusta ● Syrové tajomstvo, 
pečivo ● Plnené hovädzie 
mäso, zeleninová obloha ● 
Maxi buchta s orechovo – 
višňovou plnkou, vanilkový 
krém ● Bageta Gurmán ● 
Mliečny balíček.

Sobota
Polievka: stupavská zabíjač-
ková, pečivo.
● Hovädzí guľáš debrecín-
sky, knedľa ● Kuracie prsia 
Kung Pao, ryža, šalát ● Ba-
geta šampiňónová so šun-
kou

Nedeľa
Polievka: zeleninová s rajba-
ničkou, pečivo.
● Vyprážaný bravčový rezeň, 
zemiakový šalát s majoné-
zou ● Goralská pochúťka, 
cestovina ● Bageta Apetito.

Pondelok
Polievky: hŕstková, goralská, 
pečivo.
● Pečené morčacie stehno, 
červená kapusta, knedľa ● 
Hovädzia roštenka na slani-
ne, ryža, šalát ● Špenátové 
listy s hlivami, opekané ze-
miaky ● Bulharský šalát s 
bravčovým mäsom, pečivo 
● Kuracie prsia s plnkou, ze-
leninová obloha ● Muffiny s 
čokoládou, kakao ● Celozrn-
ná bageta syrová ● Ovocný 
balíček.

Utorok
Polievky: slepačia, cesnako-
vá s haluškami, pečivo.
● Bravčový rezeň s brosky-
ňou a syrom, zemiaky, šalát 
● Kuracie stehno s kuriatko-
vou omáčkou, cestovina ● 
Údené mäso, hrachová kaša, 
uhorka, chlieb ● Ružový ces-
tovinový šalát s tuniakom 
● Hubové rizoto, uhorkový 
šalát ● Buchty na pare s lek-
várom, kakaová posýpka, 
kakao ● Bageta moravská 
● Vyprážané kuracie stehno 
v cestíčku, pečivo.

Streda
Polievky: fazuľová kyslá, ras-
cová s vajcom, pečivo.
● Kuracie prsia prírodné, ze-
leninová ryža, šalát ● Hovä-
dzí guľáš maďarský, knedľa 
● Ryba na vidiecky spôsob, 
zemiaky, šaláty ● Grécky ša-
lát, pečivo ● Bravčové mäso 
dusené s kelom ● Plnené 
rožky tvarohové, kakao ● Ba-
geta s pikantným mäsom ● 
Mliečny balíček.

Štvrtok
Polievky: držková, mrkvová s 
pórom, pečivo.
● Bravčový perkelt, cestovina 
● Vyprážané kuracie stehno, 
zemiaková kaša, kompót ● 
Torteliny so šunkou, syrová 
omáčka ● Študentský šalát, 
pečivo ● Zapekaná broko-
lica s tofu ● Kysnutý koláč 
marhuľový, kakao ● Bageta 
Gurmán ● Pečené kačacie 
stehno, pečivo.

Piatok
Polievky: kapustová s klobá-
sou, pohronská, pečivo.
● Hovädzia pečienka svieč-
ková, knedľa ● Morčacie pr-
sia na hrášku so šampiňón-
mi, ryža, šalát ● Vyprážaný 
karfiol, zemiaky, tatárska 
omáčka ● Pikantný syrová 
šalát, pečivo ● Kondičkový 
tanier ● Zemiakové knedličky 
s nutelou, maková posýpka ●  
Bageta s kuracím mäsom ● 
Ovocný balíček.

Sobota
Polievka: furmanská, pečivo.
● Bravčový rezeň belehrad-
ský, zemiaky, uhorka ● Peče-
né kuracie stehno, tarhoňa, 
kompót ● Bageta moravská.

Nedeľa
Polievka: karfiolová, pečivo.
● Plnená paprika, knedľa ● 
Hovädzie mäso na korení, 
ryža, šalát ● Bageta Apetito.

V ostatných týždňoch stúpal počet 
chorých na chrípku a chrípke podob-
ných ochorení (ChPO) a tento výskyt 
nadobudol epidemický charakter. 
V etiológii  týchto ochorení sa opa-
kovane laboratórne  potvrdila prítom-
nosť - okrem iných - aj vírusu chríp-
ky typu A/California/2009/7(H1N1)
pdm-like – t.j. pandemický kmeň.
Prenos prebieha z človeka na člove-
ka kvapôčkovou formou vzduchom 
(napr. pri kašľaní, kýchaní alebo aj 
pri rozprávaní), alebo priamym kon-
taktom (podávanie rúk - neumyté 
ruky). Ochorenie sa prejaví po 1 - 7 
dňoch, avšak je vysoko prenosné 
od začiatku nakazenia. Ide o veľmi 

stolov, obedy a večere servírované, 
výber z piatich druhov jedál, šaláto-
vý bar. Cena zahŕňa aj ubytovanie, 
vstupnú lekársku prehliadku, dve 
procedúry denne, jedenkrát denne 
hodinový vstup do Banského ter-
málneho kúpeľa, parkovanie grátis.
Kúpele tURČIANSKE tEPLICE 
v kúpeľnom dome Veľká Fatra v 
mimosezóne do 31. mája a od 1. 
novembra do 23. decembra 2015  
je cena  pobytu na tri noci 43 eur/
osoba/noc a na päť nocí 40 eur 
osoba/noc. V sezóne – od 1. júna 
do 31. októbra 2015  je cena po-
bytu na tri noci 48 a na päť nocí 
46 eur/osoba/noc. V kúpeľnom 
dome AQUA v mimosezóne od 1. 
novembra do 23. decembra 2015  
je cena  pobytu na tri noci 39 eur/
osoba/noc a na päť nocí 38 eur/
osoba/noc. V sezóne – od 1. júna 
do 31. októbra 2015  je cena poby-
tu na tri noci 43 a na päť nocí 42 
eur/osoba/noc. V cene je zahrnu-
tá plná penzia formou švédskych 
stolov, možnosť diétneho stravo-
vania, ubytovanie, vstupná lekár-
ska prehliadka, dve liečebné pro-
cedúry denne, zadarmo vstup do 
plaveckého 25 metrového bazéna 
Olympic a fitnes. Pri pobyte na 
päť nocí dvakrát a pri pobyte na tri 
noci jedenkrát vstup do liečebného 
komplexu SPA & AQUAPARK na tri 
hodiny, parkovanie grátis.

Hovoriť jej „prasacia“ je neetické
komplikovaný vírus, hlavne čo sa 
týka genetického zloženia. Obsahuje  
gény ľudských, vtáčích aj prasacích 
vírusov. „Vznikol výmenou genetic-
kých informácií z troch vírusov, preto 
sa mu s obľubou  hovorí „prasací“ 
vírus.Toto pomenovanie je vyso-
ko neodborné a zároveň neetické, 
nakoľko ide o humánny vírus a od 
svojho vzniku postihuje výhradne 
ľudí“, zdôrazňuje vedúca Odboru 
epidemiológie Regionálneho úradu 
verejného zdravotníctva (RÚVZ) 
v Banskej Bystrici MUDr. Mária Avdi-
čová. Pripomína, že ako náhle nado-
budol tento vírus vlastnosť prenášať 
sa z človeka na človeka, nemá sa 

už vôbec ním spôsobené ochorenie 
volať prasacia chrípka, pretože sú 
chorí ľudia. Pandemický vírus je už 
od chrípkovej sezóny 2010/2011 ob-
siahnutý vo vakcínach proti sezónnej 
chrípke. U osôb s poklesom imunitnej 
odolnosti výnimočne dôjde k ochore-
niu, ale priebeh ochorenia je ľahší. 
Ochorenia spôsobené vírusmi chrípky 
môžu viesť najmä u rizikových osôb, 
t.j. u tehotných, starších osôb a osôb 
s chronickými chorobami bez ohľa-
du na vek k veľmi komplikovanému 
priebehu ochorenia na chrípku a toto 
ochorenie môže končiť aj smrťou. Pa-
radoxom je, že ani jeden prípad úmr-
tia spôsobeného vírusom A(H1N1) na 
Slovensku nebol proti chrípke očko-
vaný.             Zdroj: RÚVZ B. Bystrica



„Kto v srdciach žije, neumiera.“
Dňa 12. marca uplynul rok, čo nás 
navždy opustila naša drahá 

Marta ZELENČÍKOVá
z Jasenia. 

Kto ste ju poznali, venujte jej tichú 
spomienku.

Smútiaca rodina
...

Dňa 14. marca uplynie osem rokov 
odvtedy, ako nás navždy opustila mi-
lovaná mama a stará mama

Vilma PENZEŠOVá
z Podbrezovej.
S láskou a úctou spomína

celá rodina
... 

„Stále je ťažko a smutno nám všetkým, nič nie je 
také, ako bolo predtým. Všade okolo chýba aj po 
roku tvoj hlas, mala si rada život, my teba a ty nás. 
Čas plynie ako tichej rieky prúd, kto ťa mal rád, ne-
môže zabudnúť.“

Dňa 28. marca uplynie smutný rok, 
ako nás navždy opustila milovaná 
manželka, mama, starká a babka

Anka LANGOVá
z Podbrezovej.

S láskou a úctou spomínajú manžel, 
dcéra a syn s rodinami

...
„Odišiel tíško, už nie je medzi nami, no v našich 
srdciach stále žije spomienkami.“
Dňa 25. marca si pripomenieme desiate výročie 

odvtedy, ako nás navždy opustil mi-
lovaný  manžel, otec a starý otec

Ján REJtA
z Lopeja

S láskou a úctou spomínajú manžel-
ka a dcéry s rodinami

...
„Slza smútku tíško stečie po tvári, bolesť v srdci 
zabolí, no pekná spomienka ako večný plameň v 
našich srdciach zahorí“

Dňa 17. marca si pripomenieme pia-
te smutné výročie odvtedy, ako nás 
náhle opustil náš milovaný manžel 
a otec

Ján HUBERt z Brezna.
Kto ste ho poznali, venujte mu tichú 
spomienku.

Spomíname s láskou a úctou
...

„Slza smútku tíško tečie po tvári, bolesť v srdci 
zabolí, no pekná spomienka ako večný plameň, v 
našich srdciach zahorí.“
Dňa 12. marca uplynul rok, čo nás náhle opustil náš 

milovaný manžel, otec, starý otec
Marek ROŠKO

z Brezna.
Kto ste ho poznali, venujte mu tichú 
spomienku.

S láskou a úctou spomíname

Dňa 26. februára sme si pripomenuli smutné prvé 
výročie odvtedy, ako nás navždy opus-
til náš  drahý syn, manžel, otec a starý 
otec, kolega a bývalý riaditeľ ŽP Infor-
matika

Ing. Jozef URBAN z Predajnej.
S láskou a úctou všetci na neho 

spomíname
...

„Aj keď si navždy odišiel, všetko krásne, čo si nám 
dal, ostalo v nás.“

Dňa 15. marca uplynie trinásť rokov 
ako nás navždy opustil náš drahý 
manžel, otec, starý a prastarý otec

Štefan SRNKA z Podbrezovej.
S láskou a úctou spomínajú manželka 

a dcéra s rodinou
...

Dňa 11. marca uplynul rok odvtedy, ako sme sa na-
vždy rozlúčili s našim milovaným ot-
com, bratom a starým otcom
Ing. Júliusom StARKE z Valaskej.

Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu ti-
chú spomienku.

S láskou a úctou spomíname
...

Dna 11. marca uplynuli tri roky od chví-
le, keď nás navždy opustil milovaný 
manžel, otec, starý otec a svokor 

Vladimír FRAŇO z Podbrezovej.
Spomíname s láskou a úctou. 

Smútiaca rodina
...

Dňa 13. marca 2015 uplynulo šesť rokov odvtedy, 
ako nás navždy opustil milovaný man-
žel, svokor a starý otec

Ján LUPtáK
z Mýta pod Ďumbierom.

S láskou spomína
manželka, zať a vnúčatá

...
„len kytičku kvetov z lásky na hrob môžeme dať, 
pokojný spánok priať, tichú modlitbu odriekať a s bo-
lesťou v srdci spomínať.“

Dňa 28. marca uplynie smutný rok od-
vtedy, ako nás navždy opustila milova-
ná manželka, mama, stará a prastará 
mama

Mária KALICKá z Brezna. 
S láskou a úctou spomína manžel

a dcéra s rodinou
...

„Aj keď si navždy odišiel, všetko krásne čo si nám 
dal, ostalo v nás.“

Dňa 1. marca uplynuli dva roky odvte-
dy, ako nás navždy opustil milovaný 
manžel a otec 

Milan PREDAJNIANSKY
z Podbrezovej.
S láskou a úctou spomína

manželka a deti s rodinami

Odišli do dôchodku
vo februári

PODBREZOVAN 5/2015 STRANA 7

Spomienky

ŽP Šport, a.s., Podbrezová a Fitness Štiavnička
vás pozývajú na

DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ
14. marca 2015. 

Organizátori pre vás pripravili ochutnávku výživových dopln-
kov a špičkový pro-tréner, juniorský majster sveta a medailis-
ta z majstrovstiev Európy Peter Bella vám ochotne poradí pri 
tréningovom pláne, technikách cvičenia a stravovacom režime. 
Ukážka kruhového tréningu FIT CELÝ ROK nielen pre dámy 
o 14. hodine.

   Už počas štúdia v Súkromnej strednej 
odbornej škole hutníckej ŽP patril Du-
šan Sliačan k jej vynikajúcim športovým 
reprezentantom, čo potvrdil aj tromi maj-
strovskými titulmi v roku 2012 v streľbe zo 
vzduchových zbraní (v ktg. kadet a junior). 
Po ukončení štúdia nastúpil do centrálnej 
údržby ŽP a.s. So záujmom o tento v na-
šich podmienkach netradičný šport, sme 
sa ho opýtali:
Môžeš nám prezradiť, ako a kde sa v sú-
časnosti pripravuješ nielen na ligové 
súťaže?   
 - Naďalej som členom športovostrelec-
kého klubu pri MŠK v Brezne a s podpo-
rou akciovej spoločnosti Železiarne Pod-
brezová sa zúčastňujem rôznych súťaží 
v športovej streľbe. K streleckej príprave, 

predčasný starobný dôchodok
Ján BARBIERIK

Jozef DUPEJ
Milan LENK

Pavol PILJAR

starobný dôchodok
Jaroslav FARÁRIK

Ivan MIHÁL
Jaroslav ŠKULTÉTY

V mene vedenia Železiarní Podbrezová a.s. im ďakujeme za odve-
denú prácu a do ďalších rokov života želáme veľa slnečných dní.

Pred majstrovstvami
Slovenskej republiky

ktorá prebieha na strelnici v Brezne, patrí  
kondičná príprava  a relaxom pre mňa je 
aj plávanie
Ako sa ti darilo v tejto sezóne?
- V 1. Slovenskej lige v Martine som 8. 
novembra zvíťazil s osobným rekordom 
613,3 bodu. Víťazstvo som obhájil v nasle-
dujúci deň výkonom 606,1 bodu. V medzi-
národných pretekoch „Olympijské nádeje“, 
ktoré sa uskutočnili 14. – 16. novembra 
v Nitre,  som skončil na  17. mieste  (606,1 
b.) a 2. zo slovenských pretekárov. V ďalší 
súťažný deň som bol na 35. mieste (605,2 
b.) a zo Slovákov 6. Striebornú priečku 
som obsadil aj v 1. Slovenskej lige, spoje-
nej s Cenou primátora Žiaru nad Hronom 
11. októbra 2014. 
   V závere roka, 6.–7. decembra v Šali som 

v Extralige skončil  (so 602,2 bodmi) na 2. 
mieste a nasledujúci deň  na 4. mieste so 
ziskom 597,7 bodu. Extraliga pokračovala 
20. – 21. decembra v Košiciach, kde som 
v obidvoch súťažných dňoch zvíťazil so 
ziskom 597 a 608,2 bodu. V ďalšom kole 
Extraligy som v  Martine 10. – 11. januára  
obsadil 2. miesto so ziskom 607,2 bodu 
a 3. miesto s 604 bodmi.  
O niekoľko dní 
ťa čakajú vrchol-
né zápolenia o 
majstrovský titul, 
kde a kedy sa o 
tom rozhodne? 
   - Máte pravdu, 
vrcholom tohto-
ročnej streleckej 
sezóny budú Maj-
strovstvá Sloven-
skej republiky v 
Nitre 20.–21. mar-
ca 2015. Verím, že 
som sa na ne dob-

re pripravil a zabojujem o popredné prieč-
ky. Budem spokojný, ak výsledok bude ob-
razom mojej prípravy nielen na tento šam-
pionát, ale aj na celú sezónu 2014/2015.

   Dušanovi držíme palce a veríme, že 
v boji o majstrovské tituly nadviaže na 
úspechy v mládežníckych kategóriách.

(vk)
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Predstavujeme
hráčov

Nikola ANDRIĆ

S MFK KOŠICE
Sobota,  28. február 2015, štadión Brezno

Fortuna liga, 20. kolo
ŽP Šport Podbrezová - MFK Košice 1:1 (1:1)

Góly: 45´ Škutka (11 m) - 15´ Pačinda.
Pred 2650 divákmi rozhodovali Vlk – Vorel, Pozor.

   Prvý zápas v premiérovej jarnej časti Fortuna ligv odohrali naši hráči na FŠ 
v Brezne s tímom MFK Košice. Na oboch celkoch bolo vidieť hernú pauzu, ale fut-
bal to určite nebol na zahodenie. V prvom polčase sme síce veľa šancí nevideli, 
ale padli dva góly. O prvú väčšiu šancu zápasu sa postaral hosťujúci útočník Ján 
Novák, ktorý poslal tvrdú strelu z priameho kopu len o pár centimetrov nad bránu 
novica v bráne Podbrezovej - Pavla Penksu. Tri minúty na to sa už hostia tešili z 
gólu, zásluhou Erika Pačindu, ktorý zakončil ich kombináciu  v šestnástke domá-
cich. Odpoveď Podbrezovej na seba nechala čakať až do poslednej sekundy pr-
vého polčasu. Po Vaščákovej strele z hranice pokutového územia sa po vyrazení 
Stijakoviča dostal k lopte ako prvý Peter Gal Andrezly a ihneď po prvom dotyku s 
loptou bol faulovaný. Hlavný arbiter Mário Vlk odpískal penaltu, ktorú zahral býva-
lý hráč nášho súpera Dávid Škutka a s prehľadom ju premenil. Do prvej šance v 
druhom polčase sa dostal Ján Novák, keď predbehol domácich obrancov, prešiel 
aj cez Penksu, ale vytlačil sa zo streleckej pozície a spätnú prihrávku na strelu 
pre Pačindu získali domáci obrancovia. Aj druhá šanca patrila hosťom a opäť v 
nej bol Novák, ktorý dostal krásne sklepnutú loptu na nohu od Haskiča, ale sám 
v šestnástke minul bránu Penksu. Hra sa potom prelievala medzi šestnástkami a 
šance nehrozili, ale po jednom rohovom kope v závere dostal presnú loptu Min-
čič, sklepol ju na Hovančíka, no ten síce trochu z uhla, ale sám pred Stijakovičom, 
minul. Rozhodnúť mohol v 87. minúte Novák, ktorý zostal prekvapený, ako lopta k 
nemu prešla cez dvoch obrancov domácich a možno aj preto nestrážený netrafil a 
to z päťky prázdnu bránu. Zápas tak skončil asi zaslúženou remízou 1:1. 

Matej Kubove
FO ŽP Šport: Penksa – M. Pančík, Minčič, Kupčík, Greško – Gal Andrezly (73´ J. 
Pančík), Kochan (63´ Hovančík), Podio, Harvilko (46´ Nworah) – Vaščák, Škutka.

Dvadsaťtriročný pravý obranca, pochádza 
z Rabrovacu. Svoju futbalovú kariéru začal 
v žiackom tíme OFK Mladenovac a v doras-
te FK Rabrovac v Srbsku. V najvyššej mlá-
dežníckej kategórii pokračoval v 1. ligovom 
tíme dorastencov FO ŽP Šport Podbrezo-
vá. V drese mužov patril k tým hráčom, kto-
rí v minulom roku vybojovali pre podbrezovský futbalový klub 
postup do Fortuna ligy. „Napriek mladému veku, patrí Nikola 
už niekoľko rokov k stabilným členom A-družstva dospelých 
FO ŽP Šport Podbrezová. Je to rýchly, dôrazný a spoľahlivý 
krajný obranca  s útočnými chúťkami. Potrebuje ešte nabrať 
skúsenosti z ťažkých a náročných prvoligových zápasov, ale 
jeho mladý vek by mal byť garantom ďalšieho výkonnostného 
rastu, samozrejme za predpokladu, že sa mu budú vyhýbať 
zranenia,“ hodnotí pôsobenie hráča tréner Jozef Mores.

(vk)

Foto: Dominika Kyselicová

   V Dome športu v Podbrezovej 
sa  14. februára uskutočnilo od-
vetné stretnutie štvrťfinálového 
dvojzápasu o postup do Final-
Four Ligy majstrov 2014/2015, 
v ktorom sa na dráhach pred-
stavili proti  „železiarom“ kolkári 
rakúskeho St. Poltenu. 
   Z prvého zápasu na súpero-
vých dráhach si priniesli Podbre-
zovčania víťazstvo 5:3, čo bola 
dobrá východisková pozícia 
do domácej odvety. Postupová 
matematika bola jasná, avšak 
domáci nechceli nechať nič na 
náhodu a aj v tomto zápase bolo 
cieľom zvíťaziť. V prvej trojici 
zahrali výborne všetci hráči. Va-

Sobota 7. marec 2015, štadión Dunajská Streda
Fortuna liga, 21. kolo

FK DAC Dunajská Streda – FO ŽP Šport Podbrezová 1:0 (0:0)
Gól: 89´ Michalík. ŽK: 24´ Štepanovský – 8´ Hovančík, 37´ Vaščák, 66´ 

Migaľa.
Pred 3211 divákmi rozhodovali Hrčka – Slyško, Borsányi.

Druhý zápas v jarnej časti zavial našich chlapcov na Žitný ostrov, kde ich ča-
kal náročný duel na horúcej pôde Dunajskej Stredy. Vstup do zápasu vyšiel o 
niečo lepšie domácim, ale do prvej vážnej šance sa dostal už v štvrtej minúte 
Vaščák, ktorý však centrovanú loptu z pravej strany poslal nad bránu. V 32. 
minúte mal na nohe úvodný gól Dávid Škutka, keď dostal presný center od 
Blažeja Vaščáka. Dostal sa do zakončenia, ale jeho pokus skončil na žrdi brá-
ny Polačeka. O minútu na to mohol padnúť gól aj na druhej strane po tom, čo 
domáci Sesar zasekávačkou spravil streleckú pozíciu, ale jeho pokus obrana 
Podbrezovej zrazila na rohový kop. V 35. minúte sa dostal do šance aj tretí 
útočník základnej zostavy Peter Nworah, jeho strelu, ale Polaček vyrazil na 
roh. Okamžite po zmene strán sa do šance dostal Sarr a len o milimetre minul 
bránu. Veľká šanca pre domácich prišla aj v 55. minúte, kedy najprv Szarka 
minul loptu na hranici päťky, ale Ljubičič už taký nešikovný nebol, lenže minul 
priestor troch žrdí. Dunajská Streda kontrolovala druhý polčas a Podbrezová 
mala šťastie aj pri strele Sesara, ktorá Hanákovi vypadla, našťastie pre hostí 
do priestoru, kde nečíhal hráč DAC-u. Domáci o svojom najtesnejšom triumfe 
rozhodli v predposlednej minúte riadneho hracieho času, kedy sa k hlavičke  
po rohovom kope dostal stopér Michalík a strelil jediný gól zápasu. Vaščák 
však mohol bod pre Podbrezovú udržať, no to by musel stopercentnú šancu z 
deväťdesiatej minúty premeniť, jeho hlavičku však Polaček zneškodnil. 

Matej Kubove

FO ŽP Šport: Hanák – Migaľa, Minčič, Kupčík, Greško – Podio, Kochan, 
Hovančík – Vaščák – Nworah (68´ Šlapák), Škutka.

Z úvodného zápasu jarnej časti Fortuna ligy na domácej pôde objektívom A. Nociarovej

S FC DAC DUNAJSKÁ STREDA

V LIGE MAJSTROV... Final Four
dovič zvalil 643 kolkov 
a získal bod proti Qui-
rinovi, Tepšových 642 
nestačilo na najlepší 
výkon hostí - Bulka 670 
a Milan Tomka, ktorý 
atakoval osobné maxi-
mum s výkonom 688, 
nedal šancu na zisk bodu Ede-
rovi, už po 3. dráhe držal istotu 
bodu pre družstvo. Stav bol 2:1 
po prvej polovici pre domácich 
a náskok 52 kolkov. V druhej 

časti zápasu Kyselica 
(631) podľahol Koty-
zovi, avšak Zavarko 
(701) bez straty seto-
vého bodu vyprevadil 
hosťujúceho Tischlera. 
V poslednom súboji 
Kuna (629) nestačil na 

Hubera. V konečnom súčte zví-
ťazila Podbrezová po peknom 
kolektívnom výkone 5:3, na kol-
ky 3933:3815.

M. Kozák

   Domáci si víťazstvom zabezpečili účasť na záverečnom tur-
naji Ligy majstrov, ktorý sa opäť po roku uskutoční v nemec-
kom Straubingu 28. - 29. marca 2015. V prvý deň sa uskutočnia 
semifinálové súboje, v ktorých sa Podbrezová postaví proti 
obhajcovi trofeje a to maďarskému Szegedu. V druhom zápa-
se vyzve nemecký SKV Rot-Weiss Zerbst srbský KK Beograd. 
V nedeľu budú na programe boje o trofej a 3. miesto.


