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ŽP GROUP čítajte na 3. strane

Súkromné školy čítajte na 4. strane

Pokračoval trend z konca minulého roka a 
v tejto súvislos   môžem s uspokojením po-
vedať, že čo sa týka fi nančných ukazovate-
ľov, táto skutočnosť sa odzrkadlila na výs-
ledkoch spoločnos   za prvé tri mesiace.

Učňovské stredisko vo Švermovych že-
leziarňach Podbrezová bolo zriadené 
v roku 1958. Do učebného pomeru bolo 
prijatých 55 učňov na profesie prevádzko-
vý elektromontér, zámočník a sústružník 
kovov. Počas trojročnej učebnej doby vy-
stúpilo z učebného pomeru sedem učňov.

Počas posledného aprílového týždňa sa 
na Táľoch zúčastnila necelá dvadsiatka 
zamestnancov ŽP a.s. prvého turnusu 
rekondičných pobytov. Do konca roka 
absolvuje pobyt, vyplývajúci zo zákona 
č. 124/2006 Z.z. o bezpečnos   a ochrane 
zdravia pri práci, viac ako tristo našich 
zamestnancov.

V piatok 12. mája  budú mať obyvatelia 
Brezna a okolia dobrý dôvod vyraziť na 
námes  e. Dostanú mnoho cenných infor-
mácií o zdravom životnom štýle, zmerajú 
im niektoré zdravotné hodnoty a vypoču-
jú si rady, ako sa o svoje zdravie správne 
starať. Vstup na Festival zdravia je pre 
každého bezplatný.  O ďalších miestach, 
kam tento unikátny festival zavíta, sa 
dozviete na internetovej stránke www.
fes  valzdravia.sk.

Výber žiakov (jedno dievča a šesť chlapcov) 
zo súkromných škôl Železiarní Podbrezová, 
navštívil  v dňoch 11. a 12. apríla 2017  
Hutnícku fakultu Technickej univerzity 
v Košiciach (HF TUKE ), na základe osob-
ného pozvania dekanky doc. Ing. Ivety 
Vaskovej, PhD. Žiaci reprezentovali svojimi 
prácami stredoškolskej odbornej činnos   
naše školy na študentskej odbornej vedec-
kej konferencii METALURGIA 2017.
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Vo výrobných a obslužných prevádz-
karňach akciovej spoločnos   Železiarne 
Podbrezová už šiesty rok prebieha súťaž 
medzi pracovnými zmenami, do ktorej sú 
zapojené pracovné kolektívy kategórie 
„R“ z oceliarne, valcovne bezšvíkových 
rúr, ťahárne rúr, centrálnej údržby, ener-
ge  ky, dopravy a odboru riadenia kvality. 
Priebeh súťaže v centrálnej údržbe hod-
no   Ing. Ladislav Bizub, vedúci ekonomic-
kého oddelenia.

Pokračovanie na str. 2

Pokračovanie na str. 3 

V dňoch 24. – 26. apríla 2017 sa konali 
voľby členov Dozornej rady Železiarní 
Podbrezová z kandidátov navrhovaných 
oprávnenými voličmi a odborovou or-
ganizáciou. Ústredná volebná komisia 
26. apríla o 12. hodine uzatvorila voľby 
konštatovaním, že sa ich zúčastnilo 1976 
voličov, platných hlasov bolo 1847 a ne-
platných 129. 

Voľby do DR ŽP

Z obsahu čísla 
vyberáme:

O. Kleinová
noviny@zelpo.sk

a pohľad na zrekonštruované horné nádvorie hradu Ľupča  Foto: Anna Noc iarová

Pred rekonštrukciou

Projekt obnovy horného nádvoria
hradu Ľupča bol ukončený

Obnova ľupčianskeho hradu prebie-
ha od roku 2002, postupne od opra-
vy striech cez fortifikačný systém, 

Gizelin dom, kamenné dlažby na 
dolnom nádvorí, vynovenie kaplnky, 
až najvyššie poschodie Rubigallovej 
veže. Obnova horného nádvoria 
bola slávnostne otvorená 23. februá-
ra 2015 na konferencii konanej na 
hrade Ľupča, za účas   veľvyslankyne 
Nórskeho kráľovstva Ingy Magista-
dovej. Prioritou obnovy horného 
nádvoria bolo jeho odvodnenie, čím 
bol značne zredukovaný priesak vo-
dy zo zrážok do vonkajších omietok 
a odstránené boli aj sta  cké poru-
chy. Obnovou horného nádvoria, no-
vou kamennou dlažbou a zreštauro-
vaním fasád, vznikla ďalšia ucelená 
zrekonštruovaná časť hradu. 
   Projekt bol realizovaný v rámci 
programu Ochrana a revitalizácia 
kultúrneho a prírodného dedičstva 
a podpora diverzity v kultúre a ume-
ní v rámci európskeho kultúrneho 
dedičstva. Island, Lichtenštajnsko 
a Nórsko úzko spolupracujú s Eu-

Aký bol I. štvrťrok z hľadiska objemu 
zákaziek? 
  - V januári sme vzhľadom na priaz-
nivejšiu situáciu navyšovali objemy a 
ceny v obchodnom a fi nančnom pláne 
na rok 2017.
     V prvom štvrťroku sme  v komodite 
kontinuálne odlievaných oceľových 
blokov plán, 17  s. ton, splnili na 144 
percent, nielen vďaka dobrej obchod-
nej činnos  , ale  aj vďaka návratu nášho 
dlhoročného zákazníka Moravia Steel 
Třinec. V sor  mente valcovaných rúr 
sme plánované množstvo 33 800 ton 
splnili na 98,3 percenta, dôvodom 
bol o 600 ton nižší objem v prvom 
mesiaci. Plán predaja ťahaných rúr 
11 860 ton bol realizovaný na  98,2 

S Ing. Júliusom KRIVÁŇOM, členom Predstavenstva a obchodným riaditeľom ŽP a.s.

Úspešný trend pokračoval
V. Kúkolová
noviny@zelpo.sk

percenta a výsledok bol 
opäť ovplyvnený januá-
rovým predajom,  nižším 
o 400 ton. V sor  mente 
galvanizovaných rúr bol 
plánovaný štvrťročný ob-
jem 410 ton splnený na  
88 percent. Vyššie obje-
my v tomto sortimente 
boli dosiahnuté v januári 
a februári, naopak v tre-
ťom mesiaci chýbali zákazky na zhruba 
80 ton. Plán 530 ton v sor  mente dele-
ných rúr sme splnili na 107,7 percenta, 
opäť vďaka tre  emu mesiacu, kedy bol 
objem prekročený o viac ako 40 ton. 
   V tomto štvrťroku upravované obje-
my pre hydraulické rúry na 17 ton, boli 
naplnené na sto percent. V obchod-
nom a fi nančnom pláne sme počítali 
s predajom 373 ton oblúkov, reali-

zácia predstavovala 109 
percent. Na 120 percent 
sme splnili plánovaný ob-
jem 10 ton  redukcií.
   Vo februári a marci sme 
objemy dokázali naplniť 
v súlade s novým ob-
chodným plánom. Pote-
šiteľné je, že od februára 
sa nám darilo navyšovať 
ceny vo všetkých komo-

ditách. Napríklad, rozdiel v priemernej 
predajnej cene valcovaných rúr medzi 
januárom a marcom predstavoval až 
61 eur na tonu, t.j. zhruba 8 percent z 
ceny našich valcovaných rúr.
Ako sa javí situácia dnes?
   - Úspešný trend z druhého a tre  eho 
mesiaca  pokračoval aj v apríli. Hoci nás 
od konca mesiaca delí ešte niekoľko 
dní (rozhovor 25. apríla – poznámka 

redakcie) plán kontinuálne odlieva-
ných blokov, upravený v januári na 
6 600 ton, plníme na 110,6 percenta,  
vďaka tradičným zákazníkom z Nemec-
ka a Třinca. V komodite valcovaných 
rúr plán 12  síc ton  plníme  na 95,8 
percenta a plynulosť výroby je zabez-
pečovaná aj májovými objednávkami. 
V sortimente ťahaných rúr plníme 
plánované množstvo na 103 percent, 
s navýšením o 130 ton. Pre 109 ton 
galvanizovaných rúr sú zabezpečené 
zákazky na 80 ton. Na sto percent 
plníme plánovaný objem predaja 190 
ton vo výrobe bezšvíkových rúr. Pod-
kročili sme plán, 14 ton, v sor  mente 
hydraulických rúr a naopak, v predaji 
navarovacích oblúkov dosahujeme 
plnenie na 115,3 percenta. Pôvodné 4 
tony redukcií boli navýšené na 8 ton. 
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Projekt obnovy horného nádvoria
hradu Ľupča bol ukončený
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Dokončenie zo str. 1

rópskou úniou v rámci Dohody o Európskom hospodárskom priestore  (EHP). 
Prostredníctvom grantov EHP a Nórska chcú uvedené krajiny prispieť k znižo-
vaniu sociálnych a ekonomických rozdielov a k posilneniu bilaterálnych vzťahov 
s európskymi krajinami. 
   Výška projektového grantu z fi nančného mechanizmu EHP a štátneho roz-
počtu SR bola 478 278 eur a Železiarne Podbrezová spolufi nancovali projekt 
sumou 119 596 eur. Z týchto fi nančných prostriedkov sa okrem obnovy horného 
nádvoria podarilo kompletne zreštaurovať a obnoviť aj komnatu Márie Séčiovej.
   Dňa 25. apríla 2017 sa na hrade Ľupča konala konferencia pri príležitos   
ukončenia projektu za účas   veľvyslankyne  Nórskeho kráľovstva na Slovensku 
Ingy Magistadovej, ktorú privítali hos  telia, predseda predstavenstva Vladimír 
Soták, predseda Dozornej rady ŽP a.s. Ján Banas a členovia predstavenstva. 
Okolo stovky hos   si prezrelo dokumenty o histórii hradu, časozberné videá 
z procesu realizácie projektu a kľúčovým bodom programu bola rekonštrukcia 
svadobného obradu Fran  ška Vešeléniho  s Máriou Séčiovou s ukážkami sto-
lovania zo sedemnásteho storočia. Počas programu zazneli čestné salvy z dela, 
účastníci si prezreli celú zrekonštruovanú časť a program vyvrcholil v neskorých 
večerných hodinách ukážkami historického šermu na hradnom nádvorí.  

  V dňoch 24. – 26. apríla 2017 sa 
konali voľby členov Dozornej rady 
Železiarní Podbrezová z kandidátov 
navrhovaných oprávnenými voličmi 
a odborovou organizáciou. 
   Ústredná volebná komisia v zlo-
žení JUDr. Radim Kochan, PhD., 
predseda, Mgr. Mar  n Chmelík, člen  
a  Soňa Lopušná, členka,  26. apríla 
o 12. hodine uzatvorila voľby kon-
štatovaním, že sa ich zúčastnilo 1976 
voličov, platných hlasov bolo 1847 
a neplatných 129. Najvyššia účasť 
voličov bola zaznamenaná vo vo-
lebnom celku č. 10 – ekonomický 
úsek a právny odbor (93,2 percenta)  
a najnižšia vo volebnom celku č. 2 – 
valcovňa bezšvíkových rúr a centrál-
na údržba (49,3 percenta).

Z kandidátov navrhnutých
odborovou organizáciou

bol zvolený

Pavol Koštial

Z kandidátov navrhnutých 
oprávnenými voličmi 

bol zvolený 

Ing. Jaroslav Romančík 

Po voľbách do DR ŽP
    Celková účasť predstavuje  64,1  
percenta voličov, pričom na platnosť 

volieb postačuje nadpolovičná väč-
šina oprávnených voličov.

Strihanie pásky – zľava, J. Banas, predseda DR, I. Magistadová, veľvyslankyňa Nórskeho 
kráľovstva v SR a Ľ. Ihring, člen DR ŽP Rekonštrukcia svadobného obradu

Ukážka stolovania zo sedemnásteho storočia objek  vom A. Nociarovej

Uplynulé dni narobili staros   aj našim energe  kom. V utorok však už mali všetko pod kon-
trolou. Situácia na ha   Bystrá objek  vom A. Nociarovej

Vážení spolupracovníci
   V súčasnos   sa každý deň nachádza v ambulancii závodnej lekárky veľké množstvo 
čakajúcich. Faktom je, že denne je vybavených niekoľko desiatok ľudí. Prednosť majú 
zástupy novoprijatých zamestnancov, ale zároveň je riešený aj minuloročný sklz 
v periodických lekárskych prehliadkach. Žiadam vás preto o trpezlivosť a pochopenie. 
Zbytočná nervozita a nátlak určite danej situácii nepomôžu. Treba si  uvedomiť, že tak, 
ako zamestnávateľ musí dodržiavať určité predpisy, aj zamestnanci musia dodržiavať 
pokyny a spolupracovať.
   Ubezpečujem vás, že vedenie a predstavenstvo je o tejto situácii plne informované. 
Uvedené problémy sa snažíme riešiť aj prehĺbením spolupráce s lekármi v NsP, n.o., 
Brezno. Akonáhle sa naskytne príležitosť posilniť pozíciu lekára, okamžite ju využijeme.

Vážení spolupracovníci,
   verte, od našej závodnej lekárky nemôžeme žiadať viac, ako je fyzicky schopná zvlád-
nuť. Našou povinnosťou je byť informovaní o zdravotnom stave každého pracovníka, 
ktorý vstupuje k nám do zamestnania. Predídeme tak možným problémom, ktoré by 
sa mohli v budúcnos   vyskytnúť.
  Ďakujem v mene vedenia a Predstavenstva ŽP a.s.  za vaše pochopenie.

Ing. Mária Niklová, členka predstavenstva a personálna riaditeľka
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Úspešný trend pokračoval

Vo valcovni rúr  zvíťazila zmena A prevádzkovej strojnej údržby a elektroúdržby.  Foto: I. Kardhordová

Časť víťaznej zmeny A v oceliarni objek  vom I. Kardhordovej

V ťahárni rúr zvíťazila zmena B prevádzkovej strojnej údržby a elektroúdržby. Foto: A. Nociarová

Šiesty ročník súťaže medzi zmenami
V. Kúkolová
noviny@zelpo.sk

Čo očakávate v tomto smere v najbliž-
ších mesiacoch?
  - Dnes môžeme smelo hovoriť aj o prip-
ravenos   na máj. Plánovaný objem 
7 000 ton kontinuálne odlievaných 
blokov splníme. V sor  mente bezšví-
kových rúr je  plán 11 500 ton reálne 
pokrytý na 98,7 percenta. Plán obje-
mu predaja   ťahaných rúr  predstavu-
je 4 016 ton, skutočnosť je 3 853 ton. 
Na 57 percent zabezpečujeme  plán 
140 ton galvanizovaných rúr a sor  -
ment bezšvíkových rúr delených plá-
novaných 200 ton prekračujeme o 10 
ton. Na sto percent je zabezpečený 
predaj 3 ton hydraulických rúr a v ko-
modite oblúkov plán 150 ton prekra-
čujeme o 26 ton. Len tona nám chýba 
k stopercentnému naplneniu 5-ton 
výroby redukcií. Uvedené potvrdzuje, 
že sa nám darí nielen v objemoch, ale 
aj v oblas   cien. Rozdiel v priemernej 
predajnej cene za apríl a máj je 20 eur 
a v  porovnaní s najnižšou priemer-
nou predajnou cenou, dosiahnutou 
v januári, predstavuje 100 eur, t.j. 
zhruba 12 percent z celkovej ceny 
bezšvíkových rúr. Aj v sortimente 
presných rúr je priemerná predajná 
cena za apríl – máj zhruba o 130 eur 
vyššia, ako v predchádzajúcich mesia-
coch. Je to pozi  vny vývoj. 
   Výhľad do konca druhého štvrťroka 
– konkrétne  na jún, podľa úloh vy-
plývajúcich z obchodného plánu,  je 
ťažko teraz konkre  zovať. Napĺňame 
to  ž aprílové a májové objemy. Na-
priek tomu, už dnes máme potvrdený 
objem vyše 2 000 ton pre valcovňu 

rúr. V prevažnej miere ide o kotlové 
rúry, ktoré sú spravidla objednáva-
né v dvojmesačnom predstihu. Pre 
ťaháreň rúr už máme zabezpečenú 
výrobu 760 ton rúr a dobrá je aj si-
tuácia v sortimente delených rúr, 
objednaných už máme 150 ton. Z plá-
novaného objemu 150 ton máme 
potvrdených aj 116 ton navarovacích 
oblúkov.
Čo nové vo svete ocele?
  - V závere tohto týždňa  sa zúčastním 
stretnu  a výrobcov bezšvíkových rúr 
ťahaných, ktoré organizuje taliansky 
výrobca TENARIS. Bude tam zhod-
notený rok 2016 a budeme obozná-
mení so situáciou našej konkurencie 
v rámci asociácie európskych výrob-
cov oceľových rúr ESTA. Súčasťou 
zasadnutia bude aj predpokladaný 
vývoji v hutníctve na druhý polrok 
2017. Z informácií na medzinárodnej 
úrovni, ktoré sa dotýkajú aj nás, spo-
meniem  pretrvávajúcu veľkú diskusiu 
v rámci Európskej komisie v oblas   
dampingu pro   Číne. Týka sa členov 
asociácie a výrobcov bezšvíkových rúr 
a oblúkov, ktorí sú priamo zaintereso-
vaní do tohto konania. Po čiastkovom 
úspechu čínskeho výrobcu, ktorý 
dosiahol zrušenie dampingu, bude 
tento proces obnovený a nasledujúce 
mesiace ukážu, či sa nám – výrobcom 
bezšvíkových rúr v Európe, podarí 
vrá  ť čínsku spoločnosť do dampin-
gu. Pre nás to znamená určité nebez-
pečenstvo, nakoľko čínski výrobcovia 
dovážajú do Európy výrobky zhruba o 
200 – 250 eur lacnejšie, v porovnaní 
s našou predajnou cenou.  

Dokončenie zo str. 1

Vo výrobných a obslužných prevádz-
karňach akciovej spoločnos   Železiarne 
Podbrezová už šiesty rok prebieha súťaž 
medzi pracovnými zmenami, do ktorej sú 
zapojené pracovné kolektívy kategórie 
„R“ z oceliarne, valcovne 
bezšvíkových rúr, ťahárne 
rúr, centrálnej údržby, ener-
getiky, dopravy a odboru 
riadenia kvality. Plnenie 
kritérií súťaže – z oblastí 
hospodárenia, kvality, do-
držiavanie zásad bezpeč-
nosti práce a reklamácie 
– je vyhodnocované  zve-
rejňované na vývesných 
tabuliach prevádzkarní a my vám každo-
ročne predstavujeme víťazné kolek  vy 
jednotlivých prevádzkarní.
Priebeh súťaže v centrálnej údržbe hod-
no   Ing. Ladislav Bizub, vedúci ekonomic-
kého oddelenia:
Ako pokračovala súťaž v minulom roku?
  - Súťaž medzi zmenami v prevádzkovej 
strojnej údržbe a elektroúdržbe výrobných 
prevádzkarní pokračovala v roku 2016 
podľa vopred stanovených kritérií a sa-

S   I n g .  R o m a n o m  V e v e r k o m ,  g e n e r á l n y m  r i a d i t e ľo m  Ž P  E KO  Q E L E T

Momentálne finišujeme 
v  otváraní nových prevádzkarní

O. Kleinová
noviny@zelpo.sk

mozrejme, prispôsobením sa požiadavkám 
výrobných prevádzkarní. 
V predchádzajúcom období ste nemenili 
kritériá, dôraz ste kládli hlavne na kvalitu 
a bezpečnosť.  Zaradili ste do súťaže v mi-

nulom roku nové prvky?
  - Myslím si, že kritéria na-
stavené na začiatku súťaže 
sa v priebehu niekoľkých 
rokov osvedčili, a preto 
nebolo potrebné pristúpiť 
k ich zmene. Majstri a pre-
dáci zmien pochopili, že na 
kvalitu vykonávaných opráv 
výrobných zariadení a čas 
potrebný na opravu má 

vplyv aj dodržiavanie bezpečnos   práce, 
ako aj poriadok na pracoviskách.
Čo najviac ovplyvnilo priebeh súťaže?
  - Tímová práca pri odstraňovaní porúch 
je veľmi dôležitá, aby zariadenie bolo 
opravené a prevádzkyschopné v čo naj-
kratšom možnom termíne. V poslednom 
období nastáva obmena zamestnancov 
v jednotlivých zmenách – odchádzajúcich  
na starobný dôchodok nahrádzajú noví za-
mestnanci, ktorým ale chýbajú skúsenos  . 

Uplynulý rok bol pre vás úspešný, ale 
aj komplikovaný a ako ste označili, 
hlavne nevyspytateľný. Aký bol z tohto 
pohľadu štart do nového roka?
   - Pokračoval trend z konca minulé-
ho roka, a v tejto súvislosti môžem 
s uspokojením povedať, že čo sa týka 
fi nančných ukazovateľov, táto skutoč-
nosť sa vcelku pozitívne odzrkadlila 
na výsledkoch našej spoločnosti za 
prvé tri mesiace. Jedným dychom však 
treba zdôrazniť, že za týmito pozi  vny-
mi výsledkami stojí hlavne naplnenie 
predpokladov v oblasti nákupu a ex-
pedície oceľového šrotu a farebných 
kovov. Kladné hospodárske výsledky 
sme mohli dosiahnuť predovšetkým 
vďaka nadpriemernému splneniu tých-
to ukazovateľov, a za to je potrebné 
poďakovať nielen našim obchodníkom, 
vedúcim stredísk a vykupovačom, ale 

aj ostatným členom našich pracovných 
kolektívov, zabezpečujúcim zvozové 

a expedičné úlohy.
   Aké je dôležité všetko to, čo som 
zdôraznil v predchádzajúcej čas   prí-
spevku, nám demonštruje situácia 
z posledných týždňov. Napriek tomu, 
že sme opätovne dosiahli sľubné čísla 
v oblas   nákupu a predaja 
materiálu, stačila nepriaz-
nivá kombinácia pohybu 
indexu nákupných cien 
priemyselného kovového 
odpadu a stanovenia ná-
kupných cien druhotnej 
suroviny zo strany prvový-
robcov ocele a naše uka-
zovatele úspešnosti boli 
za toto obdobie výrazne 
znehodnotené.
Novodobým problémom slovenských 
výrobcov je nedostatok pracovnej sily. 
Ako je to u vás? Máte s tým problémy? 
Ak áno, ako ich riešite?
   - Keďže sme spoločnosť, ktorá pôsobí 
na väčšine slovenského územia, tento 

problém sme registrova-
li skôr ako fi rmy lokálne-
ho charakteru. Niekoľko 
rokov upozorňujem na 
nové a gradujúce javy 
na slovenskom pracov-
nom trhu, a síce prílišnú 
fluktuáciu zamestnan-
cov, nepomer ponuky 
pracovnej sily voči miere 
nezamestnanos  , nedo-
statočnú kontrolu zame-
ranú na čiernu prácu zo 

strany príslušných inš  túcií a v niekto-
rých prípadoch aj neférový konkurenč-

ný boj na trhu práce.
   Už dlhší čas preto patrí medzi naše 
najdôležitejšie priority stabilizácia pra-
covného kolektívu. Ako som viackrát 
v tejto súvislos   zdôraznil, nie sme ad-
ministra  vna spoločnosť, pridanú hod-

notu našim predajným 
komoditám vytvárajú de-
siatky našich zamestnan-
cov, preto neustála práca 
v tejto oblasti je nielen 
našou povinnosťou, ale aj 
prvoradým záujmom.
   S potešením a určitým 
zadosťučinením môžem 
v tejto súvislos   povedať, 
že aktuálne sme v situácii, 

kedy si pri niektorých profesiách môže-
me v určitých regiónoch vyberať z via-
cerých vhodných uchádzačov. Dovolím 
si byť pri tejto príležitos   neskromný 
a prisúdiť tento fakt súčasnému po-
staveniu a menu našej spoločnos   na 
slovenskom trhu spracovateľov odpa-
dov. Pôsobíme v špecifi ckom segmente 
podnikania, a z toho vyplýva potreba 
špecifi ckých profesií, preto vyššie spo-
menutý úspech je aj znakom všeobecne 
vnímanej stability a úspešnos   našej 
fi rmy v očiach zainteresovanej odbor-
nej verejnos  .
Čím žijete v týchto dňoch?
   - Priznávam, že s určitou dávkou 
nervozity čakám na ďalší vývoj cien 
oceľového šrotu, bol by som nerád, 
keby prvé dva mesiace druhého štvrť-
roku úplne zdegradovali naše výsledky 
z rozbehu tohto roka.
   A to spomínam aj v tej súvislos  , že 

...pridanú hodnotu 
našim predajným komoditám

vytvárajú desiatky našich
zamestnancov, preto neustála
práca v tejto oblasti je nielen

našou povinnosťou, 
ale aj prvoradým záujmom.

CENTRÁLNA ÚDRŽBA

momentálne fi nišujeme s prípravami 
otvorenia nových prevádzkarní. Ide 
o zariadenia v lokalitách, ktoré boli 
doposiaľ pre nás bielymi miestami na 
slovenskej mape, a tak s tým súvisí ná-
bor nových zamestnancov a obstaranie 
technických prostriedkov pre ich zdarné 
fungovanie. Týmito ak  vitami nielenže 

napĺňame naše strategické ciele, ale 
posilňujeme aj postavenie a meno 
našej spoločnos   na trhu.

Myslím si, že táto skutočnosť mala najväčší 
vplyv na priebeh súťaže v uplynulom roku.  
Predstavíte nám víťazný kolek  v za rok 
2016?
  - Nakoľko výrobné prevádzkarne valcovňa 
bezšvíkových rúr, oceliareň a ťaháreň rúr 
majú rozdielne technologické zariadenia, 
vyhodnotenie plnenia kritérií sme robili 
samostatne podľa jednotlivých prevádz-
karní. V minulom roku sa víťazom stala 
v prevádzkovej strojnej údržbe a elek-
troúdržbe vo valcovni rúr – zmena  A, 
v oceliarni – zmena A a v ťahárni rúr – 
zmena B.
Čo pripravujete pre tento rok?
  - Kritéria pre rok 2017 sme nemenili. 
Činnosť prevádzkových údržieb sa prispô-
sobuje potrebám výrobných prevádzkarní. 
Prechodom výroby na štyri zmeny je po-
trebné prevádzkovú strojnú údržbu a elek-
troúdržbu doplniť tak, aby všetky zmeny 
boli obsadené kvalitnými údržbármi. To 
je potrebné pre dodržanie nastúpeného 
trendu z posledných rokov – zníženie po-
ruchovos   a prestojov výrobných zariadení 
a tým umožnenie splnenia plánovaných 
objemov výroby.
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*  č i t a t e ľ s k á  s ú ť a ž  * 

Ing. Zuzana Bandošová
učiteľ odborných predmetov hutníckych

O. Kleinová
noviny@zelpo.sk

O. Kleinová
noviny@zelpo.sk

Súťažná otázka č. 6
Kedy a po koľkých rokoch bola obnovená 
tradícia slávnostného ukončenia štúdia?
Správne odpovede posielajte do redakcie 
Podbrezovan do desia  ch dní od vydania. 
Nezabudnite uviesť kontakt. Žrebovanie 
o lákavú cenu sa uskutoční na konci sú-
ťaže. Podmienkou je účasť vo všetkých 
súťažných kolách. 

Vedecká konferencia 
s účasťou našich žiakov

Ž i j ú  m e d z i  n a m i
Do roboty chodí rád... 

V novodobej histórii Železiarní  
Podbrezová zamestnanci, ktorí od-
pracovali tridsať rokov vo firme, 
dostávajú hodinky za vernosť. Je 
ním aj Vojtech Puška z valcovne 
bezšvíkových rúr.
   Do železiarní nastú-
pil ako osemnásťročný, 
odvtedy uplynulo už 
tr idsaťsedem rokov. 
Tridsaťdva rokov praco-
val v ťahárni rúr 1 ako 
rovnač. Druhého januá-
ra 2013 bol prepuste-
ný z dôvodu nedostat-
ku zákaziek. Na úrade 
práce však pobudol len toľko, že 
nedostal ani jednu podporu a už ho 
volali späť. Neváhal ani minútu a 
vo februári ho zaradili do valcovne 
bezšvíkových rúr, kde je rovnačom, 
striedačom a od januára tohto roku 
aj brusičom.
   Pán Puška to nemal v živote jed-
noduché. Ako mladý otec dvoch 
maloletých de   (syn 7 a dcéra 5 ro-
kov) zostal na ne sám a mal sa veru 
čo obracať, aby ich nachoval, opatril 
ako bolo treba, popasoval sa s det-
skými chorobami, ale i problémami, 
ktoré výchova potomkov prináša. 
Nesťažuje si však, stále pracoval, mal 
pravidelnú výplatu, a ak bolo treba 
pomohol mu aj otec, ale aj kamará  . 

  Učňovské stredisko vo Švermovych 
železiarňach bolo zriadené v roku 
1958. Do učebného pomeru bolo 
prijatých 55 učňov na profesie pre-

Na ich nedostatok sa sťažovať nemô-
že. V začiatkoch aj na pracovisku žili 
veľmi družne, pomáhali si navzájom, 
chodili spolu na brigády a bolo dosť 
príležitos   aj na kultúrne vyži  e. Na 
to boli dobré vtedy fungujúce BSP. 
V dobrom spomína na majsterku 
Martu Petrovú.

   Nie každý, komu sa 
naskytne možnosť brať 
podporu, volí nástup 
do práce. Z rozhovoru 
s pánom Puškom vyplý-
va, že v jeho prípade to 
neprichádzalo do úvahy. 
On chodí do roboty rád 
a nevie si predstaviť, že 
by mal zostať doma. Aj 
na súčasnom pracovis-

ku, kde robí štvrtý rok, je v kolek  ve 
obľúbený, má rád svojich spolupra-
covníkov a dobre sa medzi nimi cí  .
Navyše má aj dobrého majstra. Aj 
majster Peter Sojak svojho pracovní-
ka hodno  l veľmi pozi  vne.
  Pochvaľuje si, že v kan  ne je dobrá 
strava a občas si odnesie nejakú 
chladenú aj domov a potom nemusí 
variť. S nadšením spomína na rekon-
dičné pobyty, ktoré absolvuje ako 
pracovník rizikového pracoviska. Bol 
na Táľoch, v Dudinciach, no najviac 
spomína na Rajecké Teplice, preto 
tam využil aj možnosť zvýhodne-
ného liečebného pobytu, ktoré ŽP 
svojim zamestnancom poskytujú. 
Ako pracovník rizikového pracoviska 

   Výber žiakov (jedno dievča a šesť 
chlapcov) zo súkromných škôl Žele-
ziarni Podbrezová navš  vil v dňoch 
11. a 12. apríla 2017 Hutnícku fakul-
tu Technickej univerzity v Košiciach 
(HF TUKE), na základe osobného 
pozvania dekanky doc. Ing. Ivety 
Vaskovej, PhD. 
   Žiaci reprezentovali svojimi práca-
mi stredoškolskej odbornej činnos   
naše školy na študentskej odbornej 
vedeckej konferencii METALURGIA 
2017. Okrem reprezentovania sa žiaci 
zúčastnili aj Dňa otvorených dverí 
(DOD HF TUKE).
   Prvá zastávka, po príchode na pôdu 
TUKE, bola v Oddelení hutníctva 
a zlievarenstva Ústavu Metalurgie 
(ÚMET). Z odborného výkladu Ing. 
Petra Demetera, PhD., sa žiaci do-
zvedeli, aké má oddelenie technické 
vybavenie oceliarenského laboratória 
a ako môžu aplikovať počas štúdia 
teóriu do praxe. 
   Potom sa premiestnili do internátu 
na ul. Boženy Němcovej, kde mali za-
bezpečené ubytovanie a stravovanie. 
Pri príchode na obed okúsili všedný 
študentský deň –  čakanie v rade až 
po ves  bul. 
   Vedením HF TUKE mali naši žiaci za-
bezpečený aj program – spoznaj Košice 
(návšteva Technického múzea a histo-
rického centra mesta) a život v interná-
toch Jedlíkova. Sprievodcami fakultou 
a následne Košicami boli študen   HF 
TUKE Denis Liško a Petra Görögová. 
V priestoroch internátov sa k žiakom 
pridal  prodekan pre vonkajšie vzťahy 
a marketing doc. Ing. Dušan Oráč, 
PhD. Svojou návštevou nás poc  la aj 
dekanka HF TUKE. Žiaci, pedagogický 
dozor a vedenie HF TUKE v zastúpení 
prodekana sa zúčastnili turnaja v hraní 
elektronických šípok. V kategóriách 
ženy a muži poháre za prvé miesta 
putovali na stredné Slovensko. 

B o l i  t o  d v a  v y n i k a j ú c e  d n i

Bolo aj prvým na Slovensku
vádzkový elektromontér, zámočník 
a sústružník kovov. Počas trojročnej 
učebnej doby vystúpilo z učebného 
pomeru sedem učňov.
   Po trojročnom učebnom pomere bo-
lo prvé slávnostné vyradenie učňov do 
robotníckej triedy. Prvýkrát sa konalo 
24. júna 1961 a bolo aj prvým takýmto 
aktom na Slovensku. Do podniku vtedy 
pribudlo 48 vyučených remeselníkov. 
Vyradených bolo 24 prevádzkových 
zámočníkov, z toho ôsmi skončili s vy-
znamenaním, z 21 prevádzkových 
elektromontérov bolo vyznamenaných 
päť učňov a vyučili sa aj traja sústružní-
ci, z toho dve dievčatá a jeden chlapec.
   Akt slávnostného pasovania učňov 
do robotníckej triedy sa konal každo-
ročne nasledujúcich dvadsaťsedem 
rokov. V roku 1988 bol posledný. 
   Uplynulo devätnásť rokov a štúdium 
končili prví absolventi Súkromného 
stredného odborného učilišťa hutníc-
keho Železiarní Podbrezová.
   Tradícia slávnostného odovzdávania 
maturitných vysvedčení a pamätných 

listov bola obnovená 25. mája 2007. 
Odvtedy sa koná každoročne za prí-
tomnos   významných hos  . Zúčastnil 
sa ho prezident SR Ivan Gašparovič 
(2008), predseda vlády SR Robert Fico 
a podpredseda vlády a minister škol-
stva, vedy, výskumu a športu Ján Miko-
laj (2009), Ľubomír Jahnátek minister 
hospodárstva SR (2010), Dušan Čaplo-
vič, minister školstva, vedy, výskumu 
a športu SR (2012, 2014), Tomáš Ma-
latinský, minister hospodárstva SR 
(2013), Ján Richter, minister práce, 
sociálnych vecí a rodiny SR (2015), 
Peter Plavčan, minister školstva, vedy, 
výskumu a športu SR (2016).

   Druhý deň boli žiaci vedením HF 
TUKE rozdelení do súťažných sekcií 
študentskej odbornej vedeckej kon-
ferencie METALURGIA 2017. Žiaci 
svoje práce prezentovali v sekciách 
Environmentalistika, Materiály a 
Energetické inžinierstvo a priemy-
selná keramika, kde po ukončení 
prezentácii a následnej diskusii do-
stali diplomy za reprezentáciu školy a 
vecné ceny, z ktorých boli veľmi milo 
prekvapení.
   Po prezentácii svojich prác sa žiaci 

zúčastnili otvorenia DOD HF TUKE 
pod záš  tou dekanky. Tam sa dozve-
deli o možnos  ach štúdia na HF TU-
KE v rôznych študijných programoch. 
Po ofi ciálnom otvorení DOD HF TUKE 
sa žiaci premiestnili na určené odde-
lenia HF. 
   Žiaci súkromných škôl ŽP boli a stá-
le sú nadšení z absolvovanej náv-
števy HF TUKE. Ďakujeme vedeniu 
HF TUKE, pani dekanke a všetkým 
zúčastneným, za dva vynikajúce dni. 

Zdar Boh!

absolvoval už aj rehabilitačné proce-
dúry v našej dcérskej spoločnos   ŽP 
Rehabilitácia. 
   Keď sme debatu zvrtli na súkromný 
život, na jeho koníčky, skonštatoval, 
že síce robí na štyri zmeny a často 
je v práci aj cez víkend, rád si pozrie 
televíziu, prečíta noviny a sem – 
tam aj nejakú knihu. Rád chodí na 

huby, ale rád ide aj na futbal, ak nie 
je v robote, keď hrajú. Donedávna 
býval v internáte a neskôr v hoteli 
Podbrezovan. Roky však pribúdajú, 
ako povedal, začal sa zamýšľať nad 
vlastným bývaním. Zobral si pôžičku 
a kúpil v Podbrezovej jednoizbový 
byt. De   sú už zaopatrené, 24 ročný 
Vojtech býva v Hlohovci a má už 

rodinku s jedným dieťaťom a dcéra 
Milena má 22 a žije na východe, 
má rodinu s dvomi deťmi. Často sa 
navzájom navštevujú a sviatky trávi 
buď u jedného alebo u druhého. 
S úsmevom hovorí, že je hrdý na 
svoje de  . Aj keď zostal na ne sám 
a bolo to často ťažké, dobre si ich 
vychoval.

Pohľad na pracovisko Vojtecha Pušku objek  vom V. Kúkolovej

Prvé novodobé vyradenie učňov objek  vom A. Nociarovej
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   Počas posledného aprílového týždňa sa na Táľoch zúčastnila necelá 
dvadsiatka zamestnancov ŽP a.s. prvého turnusu rekondičných pobytov. 
Do konca roka absolvuje pobyt, vyplývajúci zo zákona č. 124/2006 Z.z. 
o bezpečnos   a ochrane zdravia pri práci, viac ako tristo našich zamest-
nancov. Počas siedmich dní majú zúčastnení vypracovaný harmonogram 
procedúr, ktorých sa musia denne zúčastniť, aby tak naplnili zmysel 
a poslanie pobytu. Rekondičné pobyty to  ž nie sú liečebnými a majú 
v prvom rade slúžiť ako prevencia možného poškodenia zdravia, zvyšovať 
fyzickú kondíciu a celkovú odolnosť zamestnancov, ktorí majú charakter 
práce so zvýšeným rizikom vzniku chorôb z povolania. Procedúry a cvi-
čenia však zúčastnení vzali skôr ako výzvu pre vlastné telo a s úsmevom 
sa viacerí priznali, že na sebe objavili aj svaly, o ktorých prítomnos   
doteraz ani nevedeli.  

M. Jančovič
noviny@zelpo.sk

Ani studené počasie
nepokazilo dobrú náladu

Spoločné foto objek  vom M. Jančoviča 

Erik ŠPILÁK, 
Vt
  - Rekondičných poby-
tov som už absolvoval 
niekoľko. Vždy sa te-
ším, že si oddýchnem, 
stretnem ľudí z práce, 
pohýbem sa trošku, 
hoci z procedúr mám 
najradšej masáž. Zau-
jímavé z cvičení bolo 
to na pohybové ústro-
jenstvo, počas ktorého 
sme precvičili všetky 
kĺby a pozoruhodná 
bola aj joga, kde nám 
vysvetlili správnosť dý-
chania. Poobede trošku 
von na prechádzku so 
známymi. 

Jozef ONDRÍČEK, 
Vo
  - Dakedy sme aj na 
dva týždne chodili na 
rekondičný  pobyt , 
no tých sedem dní je 
akurát. Keď som tu bol 
prvýkrát, tak sme na 
procedúry chodili aj 
do Brusna. Predsa len 
je ponuka liečebných 
domov pestrejšia, no 
aj tu je to v poriadku. 
Strava je veľmi dobrá 
a aj tie cvičenia vedia 
prekvapiť, a to nielen 
mňa, ale aj kolegu, kto-
rý je športovec a hráva 
kolky na medzinárod-
nej úrovni. 

Bystrík VADOVIČ, 
Vo
  - Ja sa rekondičného 
pobytu zúčastňujem 
po prvýkrát, no kedysi 
som pracoval v Brus-
ne, takže viem porov-
návať. Tále mi však nie 
sú neznáme, nakoľko 
sem chodievame často 
so spoluhráčmi z Kol-
kárskeho oddielu ŽP 
Šport. Podľa mňa je 
tu však procedúr má-
lo na to, že tu strávim 
týždeň. Je to hlavne 
o relaxe. Mám tu nie-
koľko známych, v Pod-
brezovej som už deväť 
rokov.   

Ivan BURSA, 
Vvr
  - Na Táľoch nie som 
prvýkrát, no služby sú 
tu stále kvalitné, strava 
dobrá. V tomto roku 
je však viac procedúr, 
ako v minulosti, čo 
mne osobne vyhovu-
je, skôr tak aj čas prej-
de. Treba cvičiť každý 
deň, hoci po práci sa 
asi nikomu nechce. No 
má to zmysel. Mimo 
procedúr čas trávim v 
izbe, vzhľadom k po-
časiu. So spolubývajú-
cim sme si sadli, máme 
spoločné témy, takže 
sa nenudíme.  

Dušan VRÁNSKY, 
Vvr
  - Rekondičných poby-
tov sa zúčastňujem po-
merne pravidelne a už 
som bol aj inde. Tále 
nemajú možnosť vyu-
žívať danos  , ktoré sú 
v Tepliciach, či Dudin-
ciach, no tu sú proce-
dúry zamerané najmä 
na cvičenia. Včera sme 
poriadne precvičili ce-
lé telo, dalo to zabrať. 
Mohol by som aj doma 
cvičiť, no žijem v rodin-
nom dome, a tak mám 
dostatok fyzickej ak  -
vity. Vo voľnom čase 
počúvame hudbu.

Marcel BODNÁR, 
Žiaromat Kalinovo
  - Počasie nám počas 
pobytu za  aľ veľmi ne-
praje, no so službami 
a ponukou som spokoj-
ný. Už som na Táľoch 
druhýkrát, takže pros-
tredie poznám. Vtedy 
sme využili počasie aj 
na túry na Krpáčovo, 
či do doliny, smerom 
na Bystrú. Spomedzi 
procedúr sa mi páčila 
masáž a je fajn aj voľný 
prístup do bazéna, či 
vírivky. Mám tu kole-
gov z Kalinova, partia 
sa vytvorila aj s ostat-
nými.

Miroslav TUŠIM, 
Žiaromat Kalinovo
  - Pobytu na Táľoch sa 
zúčastňujem už tre  -
krát a teším sa, že si 
na týždeň oddýchnem 
od práce. Tých sedem 
dní je akurát, hoci do-
ma veľmi nechýbam, 
keďže sú deti na in-
ternáte a manželka 
na dva týždne v za-
hraničí. Páčia sa mi 
relaxačné procedúry, 
nakoľko ja najradšej 
cvič ím natiahnutý 
na posteli, no všetko 
nové je na niečo dob-
ré, a tak aj  e cvičenia 
sú prospešné.

Zdenka VÉGHOVÁ, 
Vt
  - Na pobyte som sama 
žena medzi mužmi, no 
sú voči mne pozorní. 
Tále poznám, no už 
dávnejšie som tu ne-
bola, preto si rada vo 
voľnom čase vyjdem do 
okolia. Okrem prechá-
dzok som si so sebou 
doniesla aj ručné prá-
ce, knihy, takže v izbe 
sa nenudím. Včera som 
si dobre zacvičila, hoci 
pre niekoho to možno 
bolo až únavné, no 
mne sa to páčilo. Tak-
 ež cvičenia vo vode sú 

fajn, páči sa mi tu.

Miroslav MACHAJDÍK, 
Vt
  -Rekondičných poby-
tov som už absolvoval 
niekoľko. Okrem Táľov 
som bol aj v Turčian-
skych, či Rajeckých 
Tepliciach a tam bola 
tá ponuka pestrejšia, 
najmä, čo sa procedúr 
týka. Tu však oceňujem 
zaujímavý spôsob cvi-
čenia s vlastným telom, 
bez závažia, a napriek 
tomu ma dnes bolí kaž-
dý sval. Prvé dni som 
nespal veľmi dobre, no 
po včerajšku, po tom 
cvičení, som spal „ako 
zarezaný“. 

Kazimír KOKAVEC, 
Tcú
  -  Tále sa mi páčia 
a harmonogram, ktorý 
tu máme nastavený mi 
vyhovuje. Na pobyte 
som už asi šiesty a mož-
no už aj ôsmykrát, no 
týždeň oddychu padne 
vhod, vyčis   to hlavu. 
Okrem cvičení sa mi 
páči parafínový zábal, 
či perličkový kúpeľ, 
ale aj voľný prístup do 
bazéna. Dnes som si 
hneď ráno dal niekoľko 
dĺžok. Rád plávam, aj 
bicyklujem, no len pre 
radosť, väčšiu záťaž už 
moje kríže nezvládnu.

Úspešní aj v zahraničí
Mladí pretekári zjazdového lyžovania Lyžiarskeho oddielu ŽP Šport

P. Miháľ ml. Lyžiarsky oddiel ŽP Šport Podbrezová v apríli skončil úspešne lyžiarsku 
sezónu 2016/2017. Z hodnotenia tejto sezóny vyplýva, že sme dosiahli 
ešte lepšie výsledky, ako tomu bolo v predchádzajúcich rokoch. 

   Najväčší úspech opätovne zazname-
nala Alica Surová v kategórií starších 
žiačok. Dokázala Slovenský pohár vy-
hrať s veľkým náskokom 179 bodov, 
pred druhou pretekárkou v celkovom 
poradí. Z trinás  ch štartov, v disciplí-
nach slalom, obrovský slalom a Super 
G, Alica osemkrát zvíťazila. V kategórií 
starších žiakov Ján Sanitrár obsadil 
v Slovenskom pohári 3. miesto so zis-
kom 420 bodov. Napriek tomu, že ani 
raz nezvíťazil, stál na stupňoch víťazov 
až osemkrát.  Obidvaja pretekári sa zú-
častnili aj niekoľkých medzinárodných 
FIS pretekov. V jediných FIS pretekoch 
na Slovensku, vo Vrátnej, obidvaja 
zaznamenali vynikajúce výsledky. Ali-
ca vyhrala s takmer trojsekundovým 
náskokom slalom a Ján vyhral preteky 

v slalome, aj v obrovskom slalome. 
V marci, v talianskej Folgarii, (neofi ciál-
ne majstrovstvá sveta žiakov) obsadila 
Alica v obrovskom slalome, spome-
dzi 83 účastníčok z celého sveta,  7. 
miesto a na 27. priečke skončil Ján. 
V apríli sa obidvaja pretekári posta-
vili na štart FIS pretekov v talianskom 
Abetone. V rovnakej disciplíne sa Alica 
zlepšila o jednu priečku a skončila 6. 
a Ján 37. V záverečných pretekoch 
sezóny, vo francúzskom Val d`Isere, bol 
Sanitrár, v konkurencii 104 pretekárov,  
v disciplíne super G  deviaty. 
   V kategórií starších žiakov klub re-
prezentoval aj Vilo Vičan, ktorý skončil 

v celkovom hodnotení Slovenského 
pohára 24. Jeho najlepší výsledok 
bol vo Vrátnej, kde v slalome prešiel 
cieľom ako 10. najlepší. Vilo si však 
chuť víťaziť napravil v Horehronskej 
lige, po dvoch víťazstvách v celkovom 
hodnotení bol prvý.   
   Prvú pretekársku sezónu absolvovala 
v kategórii mladších žiačok Michaela 
Miháľová. Kompletne odjazdila Hore-
hronskú ligu, v celkovom hodnotení 
bola 3., so ziskom 219 bodov. Stabilné 
výsledky ju udržali v hre o celkové 
víťazstvo až do posledných pretekov.
   V kategórii žiakov Oliver Kramla v Slo-
venskom pohári v celkovom hodnotení 
skončil na 32. mieste a v Horehronskej 
lige mu patrila 4. priečka. Oliver stál na 
stupni víťazov ligy dvakrát.
   Lyžiarsky  oddiel ŽP Šport  Podbre-
zová v celkovom hodnotení družs  ev 
kategórie žiakov obsadil 5. miesto.
   Aneta Surová v kategórií starších 
predžiačok v Slovenskom pohári obsa-
dila nepopulárne 4. miesto so ziskom 
358 bodov. Najlepší výsledok dosiahla 
v obrovskom slalome na Kubínskej 
holi, kde bola druhá a v slalome na 
Mar  nských holiach dosiahla rovnakú 
pozíciu. V tejto kategórií pretekali aj 
Lívia Kupcová, ktorá v celkovom hod-
notení skončila na 54. mieste a Hana 
Demeterová bola 64. Našim dievča-
tám sa lepšie darilo v Horehronskej 
lige. V celkovom poradí obsadila 15. 
miesto Livka Kupcova, Hana Demete-
rová  bola 19.  a na 22. priečke skončila 
Timea Švantnerová.
   Najpočetnejšie zastúpenie mal klub 

v kategórii mladších predžiačok.  V Slo-
venskom pohári dievčatá  obsadili: 
52. miesto Ema Beraxová s 37 bodmi, 
56. bola Veronika Bullová s 27 bodmi, 
57. Emma Černá s 24 bodmi, 63. Nina 
Kováčiková so 16 bodmi a 74. Lenka 
Gondová so 7 bodmi. Lepšie sa im 
darilo v Horehronskej lige, v ktorej 
v  celkovom hodnotení obsadili: 12. 
miesto Veronika Bullová s 95 bodmi, 
16. Ema Beraxová so 62 bodmi, 17. 
Lenka Gondová s 50 bodmi, 22. Emma 
Černá s 36 bodov, 24. Nina Kováčiková 
s 28 bodmi, 32. Sarah Tanáčová s 19 
bodmi a o päť bodov menej zaradilo 
Barbaru Kelerovú na 35. miesto.
   Naši mladší predžiaci vo svojej ka-
tegórií v Slovenskom pohári nebodo-
vali. V Horehronskej lige bol najlepší 
Timotej Pôbiš, ktorý s 68 bodmi v cel-
kovom hodnotení skončil na  11. mies-
te. Na 34. mieste bol Mar  n Lysina so 
ziskom 16 bodov, 45. Timothy Aron De 
Buhr  s počtom 8 bodov a 48. skončil 
Marek Miháľ, ktorý vo svojej prvej 
pretekárskej sezóne nazbieral 5 bodov. 

   V najmladšej kategórií de   do 7 ro-
kov „Super Baby“ v Horehronskej lige 
obsadila  18. priečku Lucia Gondová 
so ziskom 39 bodov. Z chlapcov v Ho-
rehronskej lige prekvapil Dominik Bulla 
obsadil celkové 8. miesto, so ziskom 
80 bodov a Jakub Keller so ziskom 41 
bodov skončil 31. V Horehronskej lige 
v kategórií masters farby klubu repre-
zentoval Jaroslav Babic. So ziskom 97 
bodov skončil v celkovom hodnotení 8.
    Ďakujeme našim chlapcom a diev-
čatám za výbornú reprezentáciu klubu 
a veríme, že v priebehu letnej prípravy 
sa pripravia do ďalšej sezóny tak, aby 
bola v ich podaní ešte lepšia, ako tá 
predchádzajúca. Za celosezónny pro-
fesionálny prístup k deťom ďakujeme 
trénerom - Ivanovi Surovému, Duša-
novi Kováčikovi, Barbare Tajbošovej 
a Estere Žilkovej. Slová vďaky patria 
aj zamestnancom nášho domáceho 
lyžiarskeho  strediska Tále a.s., ktoré-
ho pracovníci  po celú zimu vytvárali 
perfektné podmienky tréningovému 
procesu našich reprezentantov. 

Finále Slovenského pohára žiakov, 1. miesto Alica Surová
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Jedálny lístok
8. – 14. 5. 2017

Jedálny lístok
15. – 21. 5. 2017

Pondelok 
Polievky: stupavská zabíjačková, roľníc-
ka, pečivo. 
● Bravčové stehno bra  slavské, knedľa 
● Morčacie prsia na hrášku so šam-
piňónmi, ryža, šalát ● Kuracie stehno 
so zeleninou, špenátové rezance ● Ra-
cio šalát, pečivo ● Kelový karbonátok, 
zemiaky, šalát ● Palacinky s džemom 
a čokoládou ● Bageta salámová so 
šalátom ● Ovocný balíček. 

Utorok
Polievky: fazuľová kyslá, krupicová so 
zeleninou, pečivo.
● Vyprážaný kurací rezeň furmanský, 
zemiaková kaša, uhorka ● Jelenie ra-
gú s brusnicami, cestovina ● Džuveč 
z bravčového mäsa, uhorka ● Parížsky 
šalát, pečivo ● Zapekané zemiaky s pó-
rom ● Šúľance so strúhankou ● Bageta 
s pikantným mäsom ● Mliečny balíček.  

Streda
Polievky: slepačia, karfi olová, pečivo.
● Bravčové mäso Chilli con Carne, ry-
ža, šalát ● Hovädzie dusené, kôprová 
omáčka, knedľa ● Zemiakovo-bryndzo-
vé pirohy so slaninou ● Pikantný syrový 
šalát, pečivo ● Kuracie rezančeky, zele-
ná fazuľka s baby mrkvou ● Hanácke 
koláče, kakao ● Bageta moravská ● 
Ovocný balíček. 

Štvrtok
Polievky: zeleninová s rajbaničkou, 
frankfurtská, pečivo.
● Bravčový rezeň prírodný, tarhoňa, ša-
lát ● Pečené kuracie stehno s kapustou, 
zemiaky ● Pizza zeleninová so salámou 
● Mexický šalát, pečivo ● Plnené hovä-
dzie mäso, zeleninová obloha ● Buchty 
na pare s nutelou, maková posýpka, 
kakao ● Bageta Gurmán ● Mliečny 
balíček.

Piatok
Polievky: držková, rascová s vajcom, 
pečivo. 
● Plnená paprika, knedľa ● Hovädzí 
guláš mexický, ryža, šalát ● Vyprážaná 
treska plnená brokolicou a syrom, ze-
miaky, šalát ● Bulharský šalát s bravčo-
vým mäsom, pečivo ● Morčacie prsia 
s mrkvou, šalát z čínskej kapusty s ana-
násom ● Rezance s orechami ● Bageta 
s kuracím mäsom ● Ovocný balíček. 

Sobota
Polievka: terchovská, pečivo.
● Vyprážaný syr, zemiaky, tatárska 
omáčka ● Bravčové stehno záhradníc-
ke, slovenská ryža, uhorka ● Bageta 
syrová.

Nedeľa 
Polievka: krúpková, pečivo.
● Hovädzia pečienka poľovnícka, 
knedľa ● Kuracie prsia Kung-Pao, ryža, 
šalát ● Bageta moravská.

Pondelok (sviatok)

Polievka: oravská fazuľová, pečivo 
● Hovädzie fi lé kopaničiarske, tarhoňa, 

čalamáda ● Bravčový rezeň belehrad-

ský, opekané zemiaky, uhorka.

Utorok

Polievky: slovenská hubová, mrkvová 
s pórom, pečivo.
● Bravčová pečienka sedliacka, červená 

kapusta, knedľa ● Morčacie prsia na 

zelenine, ryža, uhorka ● Karfi olový mo-

zoček so syrom, zemiaky ● Grécky šalát, 

pečivo ● Top šalát s kuracím mäsom, 

pečivo ● Maxi buchta s orechovo-viš-

ňovou plnkou, vanilkový krém ● Bageta 

s pikantným mäsom ● Ovocný balíček.

Streda

Polievky: prešporská,  cesnaková s ha-
luškami, pečivo.
● Vyprážané kuracie stehno, zemiako-

vá kaša, kompót ● Bravčové mäso na 

paprike, cestovina ● Držky na diabol-

ský spôsob, knedľa ● Šalát zo surovej 

zeleniny s jogurtom, pečivo ● Pečené 

zemiaky s paradajkovou omáčkou ● 

Ryžový nákyp s ovocím ● Bageta s kura-

cím mäsom ● Mliečny balíček.

Štvrtok

Polievky: hŕstková, pohronská, pečivo.
● Kuracie prsia na hubách, zeleninová 

ryža, šalát ● Hovädzí guláš maďarský, 

knedľa ● Ryba na vidiecky spôsob, ze-

miaky, šalát ● Lahôdkový šalát, pečivo 

● Cestoviny s brokolicou a smotanovou 

omáčkou ● Škoricové osie hniezda, 

kakao ● Bageta Gurmán ● Ovocný 

balíček. 

Piatok

Polievky: boršč s mäsom, francúzska, 
pečivo.
● Kuracie stehno s kuriatkovou omáč-

kou, cestovina ● Hovädzí závitok hrá-

docký, zemiaky, šalát ● Furmanské 

halušky ● Syrové tajomstvo, pečivo ● 

Bravčové mäso dusené s kelom ● Ze-

miakové knedličky tvarohovo-jahodo-

vé, maková posýpka ● Bageta moravská 

● Mliečny balíček.

Sobota

Polievka: sedliacka, pečivo. 
● Perkelt z morčacieho mäsa, ryža, 

šalát ● Bravčový rezeň sikulský, knedľa 

● Bageta syrová.

Nedeľa

Polievka: kelová s ryžou, pečivo  
● Goralská pochúťka, cestovina ● Brav-

čový rezeň s pečeňou, zemiaky, cvikla ● 

Bageta Ape  to.

Do Brezna príde Festival zdravia 
V piatok, 12. mája  budú mať obyvate-
lia  Brezna a okolia dobrý dôvod vyraziť 
na Námes  e M. R. Štefánika. Dostanú 
mnoho cenných informácií o zdravom 
životnom štýle, zmerajú im niektoré 
zdravotné hodnoty a vypočujú si rady, 
ako sa o svoje zdravie správne starať. 
Vstup na Festival zdravia je pre kaž-
dého bezplatný.  O ďalších miestach, 
kam tento unikátny fes  val zavíta, sa 
dozviete na internetovej stránke www.
fes  valzdravia.sk.

Prevencia je základ
   Zdravý životný štýl sa stáva stále dôle-
žitejšou témou aj z hľadiska prevencie. 
Fes  val zdravia sa zameriava práve na 
túto časť starostlivos   o vlastné zdravie. 
Vždy je lepšie chorobe predchádzať  
alebo v prípade jej rizika ju podchy  ť 
čo najskôr. Medicínska prax dokazuje, 
že veľa prípadov závažných ochorení 
sa dá pravidelnými kontrolami a pre-
ven  vnymi prehliadkami včas odhaliť 
a buď vyliečiť alebo aspoň dostať pod 
kontrolu. Preto Dôvera svojim poisten-
com posiela pravidelné pripomienky 
a vymýšľa programy preven  vnej zdra-
votnej starostlivos  , ako sú napríklad 
Dni zdravia. 
   Tie sa stali tradíciou aj v Železiarňach 

Zdroj: ZP DÔVERA Podbrezová, kde mnohí zamestnanci už 
mali možnosť priamo na svojom praco-
visku absolvovať komplexnú diagnos  ku 
tela, či meranie stresu. Ak ste nes  hli 
posledné Dni zdravia alebo si chcete 
preveriť ako sa vaše telo a myseľ od 
posledných meraní zmenili, budete  mať 
túto možnosť práve na Fes  vale zdravia. 

Čo vás čaká 
na Festivale zdravia

   Ponuku služieb na Fes  vale zdravia 
poisťovňa Dôvera šila,  takpovediac, 
na mieru svojim poistencom. Tí si za 
posledné roky, čo festival putuje po 
slovenských mestách, najviac cenia 
nasledovné služby:
• komplexnú diagnos  ku tela,
• zisťovanie krvnej skupiny a informá-

cie o darovaní krvi,
• rady ako zvládať stres od odborníkov, 

ktorí zároveň zmerajú hladinu stresu,
• diagnostiku chodidiel a rady pre 

správne držanie tela,
• dermatoporadenstvo,
• poradenstvo o zdravotnom poistení,
• súťaž o jeden z 24 nových bicyklov.
   Organizátori festivalu mysleli aj na 
de  , pripravili pre nich hry v detskom  
kú  ku a obľúbené maľovanie na tvár.

Novinky od Dôvery
   Niekedy je potrebná nákladná lieč-

ba, ktorá nie je hradená z verejného 
zdravotného poistenia. Preto Dôvera 
vlani spustila grantový program Bo-
jovníci za zdravie. Pomáha tým, ktorí 
potrebujú fi nančné príspevky na ošet-
renia, zákroky, operácie, rehabilitácie 
či pomôcky, ktoré sú nútení si hradiť 
sami. Doteraz príspevky dostalo až 
400 žiadateľov z celého Slovenska,  
vrátane viacerých obyvateľov bansko-
bystrického kraja. Aj zamestnanci ŽP 
môžu využiť túto možnosť ako pomôcť 
svojim blízkym a prihlásiť ich do tohto 
programu. Bližšie informácie nájdete 
na www.bojovnicizazdravie.sk.
   Ak sa neviete rozhodnúť či ísť k leká-
rovi alebo ešte počkať ako sa vyvinie 
váš zdravotný stav, prípadne zdravotný 
stav vášho dieťaťa, pomoc je poruke. 
Môžete sa poradiť s lekárom na telefo-
nickej nonstop službe DôveraLinka24. 
Táto služba je pre klientov Dôvery 
bezplatná (pla   sa len cena hovoru).
   Dôvera svoju ponuku služieb stále 
inovuje a rozširuje, príkladom je vý-
hoda 200 + 200 + 200 eur. Vďaka tejto 
výhode, ktorá sa teší najväčšej obľube, 
poistenci dostanú späť doplatky za 
lieky a diete  cké potraviny na predpis 
až do výšky 200 eur. Všetky detaily 
o nej a ďalšie zaujímavé informácie 
sa dozviete na internetovej stránke 
www.dovera.sk

Prichytené na stebielku trávy čakajú 
možno práve na vás. Sú maličké a 
slepé, ale cí  a vôňu potu a spus  a 
sa z úkrytu neomylne na hos  teľa. 
Iba jediné pichnu  e tohto malého 
upíra stačí na prenesenie životune-
bezpečnej choroby! 

Ak sa chcete pro   kliešťom účinne 
brániť, zaočkujte sa 
   Už od skorej jari si nemôžete byť 
istí, či nenájdete po nevinnej pre-
chádzke v parku na svojej koži kliešťa. 
Najmä v rokoch, keď je teplá a krátka 
zima, je ich výskyt nielen skorý, ale 
aj hojný. Ak teplota pôdy vystúpi 
nad 7 stupňov Celzia, je mimoriadne 
vysoké riziko, že kliešť na vás prenesie 
infekciu. 

Koho ohrozujú
   Obzvlášť opatrní by ste mali byť, 
ak sa často zdržiavate v prírode - pri 
prechádzkach, športovaní alebo ak 
pracujete ako chovatelia, poľnohos-
podári, či záhradkári. Dôležitá je nie-
len ochrana detí, ale aj dospelých, 
pretože u nich môže byť priebeh 
choroby drama  ckejší. S vekom stúpa 
možnosť komplikácií a riziko smr  . 

Čo prenášajú
   Pre človeka je nebezpečný vírus 

Nástrahy 
jari

Kliešte

meningitídnej encefalitídy a bak-
térie lymskej boreliózy. Zapríčiňujú 
zápal nervov, miechy a mozgových 
blán. Dostávajú sa do tela, keď kliešť 
saje krv. Čím dlhšie je prisatý, tým 
je vyššie riziko ochorenia. Preto ho 
treba čo najskôr odstrániť a ranu 
vydezinfi kovať jódom. Borelióza sa v 
skorom štádiu dá liečiť aj an  bio  ka-
mi (deoxymykoín), avšak pro   vírusu 
encefali  dy nie je známy žiaden liek. 
Dajú sa iba zmierňovať následky, 
napríklad imunoglobulínom. 

Ako sa ochrániť 
   Najlepšou a jedinou istou ochranou 
je očkovanie. Vakcína pro   kliešťovej 
encefali  de sa podáva v troch dáv-
kach. Tá prvá sa očkuje ešte počas 
chladnejších mesiacov v zime a za-
čiatkom jari. Vtedy je ak  vita kliešťov 
nízka a organizmus má dostatok času 
vytvoriť si pro  látky v adekvátnom 
množstve skôr, ako nastane obdobie 
masívneho výskytu kliešťov. Druhá 
dávka vakcíny sa očkuje jeden až 
tri mesiace od prvej dávky, prípad-
ne v zrýchlenom režime po dvoch 
týždňoch a tretia prichádza na rad 
o deväť až dvanásť mesiacov. 

Príznaky encefali  dy a boreliózy
   Pri encefali  de nastupujú po  šty-
roch až štrnás  ch dňoch symptómy 
veľmi podobné chrípke – boles   hla-
vy, svalov, horúčka alebo žalúdočné 
a črevné problémy. Postihnutý už 
obvykle dávno zabudol, že bol napad-
nutý kliešťom. Vírus mal medzitým 
čas sa rozšíriť a napadnúť centrálny 
nervový systém. Borelióza sa preja-
vuje v mieste vpichu ako kruhovité 
začervenanie, ktoré sa zväčšuje, ale 
nakoniec odpuchne. Až po rokoch 
môžu nastúpiť problémy súvisiace 
s porušením nervového systému a 
zápalom kĺbov. 



Poďakovania
Ďakujeme všetkým príbuzným, susedom, býva-
lým spolupracovníkom, priateľom a známym za 
účasť na poslednej rozlúčke s našim milovaným 
manželom, otcom, starým otcom, zaťom, bra-
tom, švagrom a krstným otcom  
Jozefom POTKÁNYM z Brezna, Mazorníkova.
Ďakujeme za kve  nové dary a prejavy sústras  , ktorými ste sa 
snažili zmierniť náš hlboký žiaľ.

Smú  aca rodina
...

Ďakujeme všetkým príbuzným, susedom, pria-
teľom, známym, bývalým spolupracovníkom, 
aj spolupracovníkom syna a ostatným, ktorí sa 
prišli rozlúčiť s našim drahým manželom, otcom, 
bratom, švagrom a starým otcom
Jánom BALCOM z Podbrezovej.
Ďakujeme za kve  nové dary a prejavy sústras  , ktorými ste sa 
pokúšali zmierniť náš hlboký žiaľ. Za dôstojnú rozlúčku patrí naše 
poďakovanie aj Dychovej hudbe ŽP.

Smú  aca rodina

Spomienky
„Len ky  čku kvetov z lásky na hrob môžeme   
dať, pokojný spánok priať,  chú modlitbu odrie-
kať a s bolesťou v srdci spomínať.“
Dňa 28. apríla uplynulo desať rokov odvtedy, ako 
nás navždy opus  l náš drahý syn, manžel, otec, 
starý otec a brat

Ján KÁN ZLÚKY z Brezna.
S úctou a s láskou spomíname

...
„Čas plynie, bolesť stále trápi, teba nám už nikto 
nenavrá  .“
Dňa 28. apríla sme si pripomenuli druhé výročie 
odvtedy, ako nás navždy opus  la milovaná man-
želka, mama a stará mama

Evka BENKOVÁ z Valaskej.
Kto ste ju poznali venujte jej spolu s nami  chú spomienku.
S láskou a úctou spomínajú manžel, synovia s rodinami

...
 „Na krídlach anjela vzlietol som v diaľ, necí  m 
bolesť, už necí  m žiaľ. Necí  m života bolestné 
muky, tam niekde v diaľke ma objali Pánove ruky 
a trpkosť osudu tá ma už nemučí, ja našiel som 
pokoj v nebeskom náručí.“
Dňa 10. mája uplynú dva dlhé a smutné roky, 
čo nás opus  l náš milovaný syn, brat, otec, krstný otec, švagor, 
ujo a kamarát

Jaroslav VRBICKÝ z Jasenia.
S láskou a úctou spomínajú rodičia, sestry Iveta, Eva, Soňa s ro-
dinami a kamará  

...
Dňa 10. mája si pripomenieme štyri roky od-
vtedy čo nás navždy opustil milovaný otec a 
starý otec  

Zoltán KŇAZOVICKÝ z Predajnej.
Kto ste ho poznali, venujte mu spolu s nami  chú 
spomienku
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V apríli odišiel
do starobného dôchodku 

Miroslav KUREK

V mene vedenia akciovej spoločnos   
Železiarne Podbrezová mu ďakujeme 
za odvedenú prácu a do ďalších rokov 
želáme veľa slnečných dní.

V máji
blahoželáme

pracovné jubileá
40-ročné

Marta VEVERKOVÁ

35-ročné
Ing. Miroslav CHOMIČ

Pavel FIGĽUŠ

30-ročné
Július BOŠKO

Iveta TALIANOVÁ
Peter VOZÁR

25-ročné
Elena GIERTLOVÁ
Miroslav MAJERÍK

Marek OLŠIAK
Pavol PEKÁR

Ing. Igor VEVERKA

20-ročné
Jaroslav BREJZA
Pavol ČERNÁK
Ján GAJDOŠ

Pavol  GIERTL
Ján HRABLAY

Marian CHAMKO
Marian KOVÁČIK
Peter KOVÁČIK
Jozef RIDZOŇ

Vladimír ROSÍK
Lenka SRŠŇOVÁ

Ján ŠTOMPF 
Zuzana VARLOVÁ

životné jubileá
Dušan CIBUĽA
Jozef HLÁSNIK

Vladimír PAPRČKA
Ing. Janka SCHÖNOVÁ

Milan TALIAN
Stanislav TALIAN

Jozef BELKO
Alena DAUČÍKOVÁ

Ladislav HUDÍK
Marian KOVÁČIK
Peter LIPNIČAN
Jozef ONDRÍČEK

Alena RIDZOŇOVÁ
Iveta TRNIKOVÁ
Jozef BOHÁČIK

Vladimír DARMO
Oľga PRESPERÍNOVÁ

Jana ŠTÁBELOVÁ

Ďakujeme
Klub Sclerosis mul  plex v Banskej 
Bystrici srdečne ďakuje všetkým za-
mestnancom Železiarní Podbrezová 
a.s. za ich dve percentá z vlaňajších 
daní.

Ospravedlnenie
V minulom čísle Podbrezovana, v rubrike: 
V apríli blahoželáme, zapracoval tlačia-
renský škriatok pri 20 ročných pracovných 
jubileách, pri mene Ladislav Pohorelec. 
Menovanému sa ospravedlňujeme. 

Autor:
PK ruský súhlas povzdych hlas kravy čeký súhlas lyžiarska 

disciplína mladík, junák teraz, práve tesne prilieha bodná zbraň angl. spisova-
teľ (Daniel) patriaci apovi trs trávy sediaca poloha

vo vlastnom 
dome

vina (nem.) otcovia (angl.)

vyvŕtaný 
otvor žolíky (hov.)

T3

bodavý 
hmyz

Tažírny trub 
Svinov

pracoval 
s pluhom

ekologícký 
fond

ruský 
polostrov T1

Oddelenie 
technickej 
kontroly

táranie (čes.)
balkánska 
objemová 

miera
nemecký 

fi lozof ocko (hov.)
nahlasuj amer. univerzita

džudis  cký 
chmat, strh-

nu  e

len (angl.) solmizačná 
slabika EČV Krupiny 

ujec, ujo kód 
Rumunska vylieval

azyl (angl.)

švajčiarska 
rieka chyť

potlesk ronil slzy

Pomôcky: 
DADS, YALE, 

LKA
obilnina

T2 výrobca bez-
pečnostných 

dverí

amer. 
speváčka

rýpaním 
nahromaď špiónpokrop rosou

práce-
neschopný

kopnu  m 
zhodí drahý kov

kopol (čes.) výronok z oka

kôrovec
zaokrúhlený pohybový 

ústroj
rakúska rieka

bezcenné 
dielo, 

nevkusný 
tovarkód Srí Lanky fyzikálny (skr.)

dravý vták

asýrsky boh 
mesta Eridu kartársky výraz     iniciálky herca 

Gogála

Yes/No ty (nem.) rýpaj

T4

zlosyn Zuzana (dom.) lynčovanie 
(hov.)

Inzertná služba
Vymením 3-izbový byt s balkónom v OV 
za 1 alebo 2-izbový byt + doplatok. 
Kontakt: 048 645 5770, 0918 867 596  

...
Predám motocykel Yuki Snake 125, 
vyrobený 10.6.2009, najazdené 6986 
km, poloautomat V.P. typ A1, cena 480 €
 + dohoda, STK 6.7.2017.

Kontakt: 0911 994 207
...

Predám zimné kolesá 4ks + puklice 
155/70/13, 4 x 114,3. Cena 110 € + 
dohoda. Vhodné na japonské autá: 
Honda, Daewoo, Hyundai, Kia, Suzuki 
Swi   od 1991 – 2003. 

Kontakt: 0911 994 207

Dušan Oráč
TUKE

Dušan Oráč
TUKE

   Hutnícka fakulta aj tento rok zorganizovala samo-
statný deň otvorených dverí, ktorý sa konal 12. apríla 
2017. Toto podujatie slávnostne otvorila dekanka 
Hutníckej fakulty doc. Ing. Iveta Vasková, PhD. Po prí-
hovore nasledovali prezentácie z jednotlivých ústavov 
fakulty,  v ktorých sa žiaci dozvedeli jednoduchým 
podaním odborné veci. Súčasťou bola aj prezentácia 

Deň otvorených dverí na Hutníckej fakulte TUKE
študentky, ktorá predstavila život študenta svojimi 
očami. Následne bola pre účastníkov pripravená pre-
hliadka ústavov prostredníctvom 8 ak  vít, kde bolo 
možné bližšie sa zoznámiť s fakultou hravou formou. 
Účastníci mali možnosť vidieť aj prezentácie študent-
ských prác, keďže v tento deň sa konal aj 23. ročník 
študentskej vedeckej odbornej konferencie METALUR-
GIA 2017. Poďakovanie patrí sponzorom a všetkým 
zamestnancom, doktorandom a študentom, ktorí 
prispeli svojím úsilím na zrealizovaní tohto poduja  a.

   Na pôde Technickej univerzity v Košiciach sa 4. apríla 
2017 uskutočnil historicky „prvý univerzitný charita  vny 
beh O pohár dekanky Hutníckej fakulty“. 
   Športové poduja  e sa konalo  pod záš  tou Technickej 
univerzity v Košiciach (TUKE), Katedry telesnej výchovy 
(KTV) a Hutníckej fakulty (HF) pri príležitos   65. výročia 
vzniku TUKE, KTV a HF. Charita  vny beh o pohár dekanky 
HF sa uskutočnil na pôde univerzity, v športovom areáli.  
Ambasádorom behu bol náš dlhoročný zamestnanec, 
ultramaratónec pán Peter Polák.

   Beh O pohár dekanky HF bol rozdelený do štyroch 
kategórií, do ktorých sa mohli zapojiť študen  , zamest-
nanci TUKE,  ale aj nadšenci pre beh mimo univerzitného 
prostredia, a to muži aj ženy. Kategóriám bola prispô-
sobená aj dĺžka trate. Muži museli odbehnúť  4 000 
metrov a ženy 2 500 metrov. Štart a cieľ pretekov bol na 
štadióne TUKE, pričom trať viedla samotným jej areálom. 
Ešte pred štartom sa uskutočnila ukážka športu Boccia, 
ktorý predstavil paraolympijský víťaz RIO 2016 Samuel 
Andrejčík. Pretekárov prišiel podporiť, okrem vedenia 

Technickej univerzity a Hutníckej fakulty,  aj starosta MČ 
Košice Sever Marián Gaj.
   Štart pretekov bol o 16. hodine,  a ako prvý spomedzi 
mužov dobehol študent Tomáš Marušinský,  s časom 
12:32 min. V kategórii „muži – zamestnanci a priatelia TU-
KE“ bol najrýchlejší Erik Jaroš (15:35 minúty). Zo žien bola 
najrýchlejšia študentka Barbora Němcová (9:50 minúty) 
a v kategórii „ženy – zamestnanci a priatelia TUKE“ bola 
najrýchlejšia Karin Devaldová (10:21 minúty).
   Aj napriek nepriazni počasia sa prvého univerzitného 
charita  vneho behu O pohár dekanky HF zúčastnilo  113 
behuch  vých, z toho bolo 84 mužov a 29 žien. Všetkým 
zúčastneným, či už dobehli a obsadili prvé miesta alebo 

nedobehli,  srdečne blahoželáme. Veď nie je dôležité 
vyhrať,  ale zúčastniť sa a podporiť dobrú vec. Za každé-
ho účastníka behu venovala Hutnícka fakulta 1 euro pre 
bezbariérové centrum TUKE na podporu hendikepova-
ných študentov. Poďakovanie patrí všetkým sponzorom 
a dobrovoľníkom, ktorí pomohli pri zorganizovaní tohto 
poduja  a.
   Musíme konštatovať, že charitatívny beh mal veľký 
úspech a  veríme, že sa o rok stretneme vo väčšom počte 
v jeho druhom ročníku.

P r v ý  u n i v e r z i t n ý  c h a r i t a t í v n y  b e h

O pohár dekanky HF
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Novým trénerom 
je Karol Praženica

   Novým trénerom „Železiarov“ sa stal 
46-ročný rodák z Prievidze Karol Praženi-
ca, ktorý naposledy pôsobil ako analy  k 
reprezentačného trénera Slovenska Jána 
Kozáka pri sledovaní najbližších kvalifi -
kačných súperov reprezentácie. Karol 
Praženica futbalovo vyrastal v drese ban-
skobystrickej Dukly, v ktorom nakukol do 
ligového futbalu a počas svojej bohatej 
futbalovej kariéry obliekal dresy Slávie Praha, Dukly 
Praha, Hajduku Split, OFI Kréta, 1. FC Košice, Fortuny 
Düsseldorf, Českých Budějovíc a Matáv Sopron. 
V drese slovenskej reprezentácie odohral šesť zá-
pasov a ako prvý Slovák sa predstavil v skupinovej 
fáze Ligy majstrov v sezóne 1994/1995 v drese 
chorvátskeho  mu Hajduk Split. Karol Praženica je 
držiteľom trénerskej licencie UEFA Pro a svoju tré-
nerskú kariéru odštartoval v Dukle Banská Bystrica 

ako asistent trénera Jánoša, neskôr pôso-
bil aj v úlohe hlavného trénera juniorov 
Dukly. Z pozície hlavného trénera viedol 
v doterajšej trénerskej kariére Ružinú, 
Rimavskú Sobotu a Liptovský Mikuláš. 
Posledným angažmánom Praženicu na 
slovenskej ligovej scéne bola od júla 2015 
do júla 2016 pozícia asistenta trénera 
Tomislava Mariča v DAC Dunajská Streda. 

Pred trénerom Praženicom je obrovská výzva, keďže 
sa po prvýkrát vo svojej kariére posadil ako hlavný 
tréner na lavičku ligového mužstva, ktoré bojuje 
o miestenku do európskych pohárov. Asistentom 
trénera Praženicu sa stal odchovanec podbrezov-
ského futbalu Ján Gajdošík, ktorý zároveň naďalej 
ostáva aj v pozícii hlavného trénera našej juniorky. 
V realizačnom  me zostali tréner brankárov Peter 
Boroš, aj kondičný tréner Andrej Caban.

Z podkladov zpfutbal.sk spracoval M. Jančovič

V zápase Podbrezovej proti Zlatým Moravciam siahli naši hráči na dno síl, no odmenou im boli tri body za prvé tohtoročné 
víťazstvo v pomere 2:0. Foto:  A. Nociarová

Čerstvým majstrom Slovenska zablahoželal aj V. Soták, predseda Predstavenstva ŽP

Horehronskí chlopi objektívom A. Nociarovej

   Predzápasový aj polčasový priestor vyplnili sprievodné poduja  a majstrov. Aj takto by sa dal nazvať sprievod-
ný program, ktorý pre divákov pripravili organizátori stredajšieho zápasu Forutna ligy pro   Zlatým Moravciam. 
Majstrovstvo spevu prišli ukázať Horehronskí chlopi, čo je názov zoskupenia fi nalistov televíznej šou Zem spieva. 
Plné hlasy pohorelských spevákov zneli Zelpo arénou už pred zápasom a dobrú náladu svojim vystúpením šírili 
aj počas polčasovej prestávky. Ďalšími majstrami svojho remesla, boli hokejis   z banskobystrického klubu HC 
05. Tí sa prišli na štadión popýšiť s Pohárom Vladimíra Dzurilu, za zisk majstrovského  tulu v hokeji. Železiarne 
Podbrezová sú to  ž dlhoročným generálnym partnerom bystrických „Baranov“,   a tak sa aj naša fabrika podpísala 
pod historický zisk  tulu majstrov Slovenska. 

Podbrezová porazila
najneobľúbenejšieho súpera

   Séria bez víťazstva v jarnej čas   pokračovala aj po zápase so Senicou, hoci sme 
mali s mužstvom zo Záhoria priaznivú bilanciu a práve v tomto zápase sa chcelo 
mužstvo trénera Fabuľu výsledkovo chy  ť. Dlhodobé zranenia opôr  mu boli hlav-
nou príčinou zlých výsledkov a každou stratou bodov sa hráči dostávali pod čoraz 
väčší psychický tlak, z ktorého sa nevedeli vymaniť. Z ôsmich jarných kôl získal 
 m len štyri body a preto sa vedenie FO ŽP Šport rozhodlo ukončiť spoluprácu 

s Marekom Fabuľom a jeho asistentom Miroslavom Guzom. Obom trénerom patrí 
veľká vďaka za výsledky, ktoré dokázali s  mom dosiahnuť v predošlom období 
a do ďalšej trénerskej kariéry im želáme veľa úspechov. 
    Nový impulz, ktorý by priniesol psychickú, no najmä výsledkovú vzpruhu,  mal 
prísť s novým hlavným trénerom Karolom Praženicom. A stalo sa. Zisk troch bodov,  
za víťazstvo v súboji so Zlatými Moravcami, vo fanúšikoch opäť oživil sen o účas   
v európskych súťažiach,  a čo je najhlavnejšie, hráči zo seba sňali tzv. deku a ver-
me, že ju zahodili ďaleko od seba. Do konca súťaže stále ostáva viacero dôležitých 
súbojov, no hráči majú opäť všetko vo svojich rukách a budú potrebovať čo najviac 
síl aj od fanúšikov, aby sme na záver súťaže mohli spoločne osláviť historicky 
najvyššie umiestnenie nášho  mu vo Fortuna lige. 

FK Senica – FO ŽP Šport Podbrezová  1:1 (0:1)

FO ŽP Šport Podbrezová – FC ViOn Zlaté Moravce-Vráble 2:0 (1:0)

Víťazstvo pred zrakmi majstrov

Góly: 18. Bernadina, 90+2. Mikuš.   
  Výhra nad Zlatými Moravcami je prvou na jar a ziskom troch bodov 
sme prerušili aj šnúru desia  ch zápasov bez víťazstva. Naposledy sme 
sa z plného bodového zisku tešili 26. novembra 2016, po víťazstve 
nad Senicou. Zápas v upršanom počasí začal opatrne z oboch strán. 
V štrnástej minúte však pálil spoza šestnástky Bernadina a jeho strela 
tesne minula priestor troch žrdí. Tie už ale Holanďan trafi l o štyri mi-
núty neskôr, keďže po rohovom kope vyhral hlavičkový súboj kapitán 
Kupčík a náš legionár nastavil nohu, čím dostal loptu do opustenej 
čas   brány a otvoril skóre: „Bol tam roh, po ktorom Ľuboš vyhral sú-
boj. Ja som čakal na zadnej žrdi na loptu, ktorú som našťas  e dostal 
a dokázal ju usmerniť do siete,“ opísal šťastný strelec gólový moment. 
Šance domáceho  mu pokračovali. O dve minúty neskôr síce hráči 
Zlatých Moraviec dostali loptu po dlhom aute preč z vápna, no len 
na nohu Turňu, ktorého volej pravdepodobne smeroval do brány, ale 
š  pľavý projek  l zrazili obrancovia hos   na roh. Do nebezpečných 
zakončení sa dostal aj Patrik Vajda, ktorý  po Kuzmovej akcii sprava 
dobehol odrazenú loptu za pokutovým územím a od  aľ nepríjemne 
vystrelil, avšak bránu Kováča minul. Defenzívny záložník bol na konci 
prvého polčasu aj v ďalšej príležitos  , no skúsený gólman si s jeho 
dorážkou opäť poradil. V druhom dejstve sa hra dlho odohrávala 
medzi šestnástkami a brankári veľa práce nemali. Príležitos   začali 
prichádzať až so záverom stretnu  a. Najskôr sa Bernadina dostal 
k lopte na hranici šestnástky a zakončil tesne vedľa Kováčovej brány. 
O päť minút neskôr sa krásne až pred brankára súpera cez viacerých 
hráčov preštrikoval krajný obranca Lazar Djordjević, no ocitol sa až 

veľmi blízko brankára hos  . Hráči Moraviec si vypracovali v podstate 
len jednu veľkú šancu. Mateus, v osemdesiatej minúte, napriahol 
spoza pokutového územia a jeho tečovaná strela skončila na žrdi Ku-
ciakovej brány. V nadstavenom čase ešte víťazstvo defi ni  vne pois  l 
striedajúci Matúš Mikuš, ktorému na hlavičku presne nahral Matúš 
Turňa. „Bola to veľmi zlá séria, sme radi, že sme ju zlomili a máme 
tri body. Nepozerali sme sa na to, či to sú Zlaté Moravce alebo nie-
kto iný. Od začiatku zápasu sme si išli za svojim. Boli sme trpezliví, 
hrali sme na výsledok a vypla  lo sa to. Potrebovali sme vyhrať, čo sa 
podarilo,“  hodno  l po stretnu   Mikuš, ktorý sa vyjadril aj o novom 
trénerovi: „Každý tréner má niečo svoje. Za tú krátku chvíľu sa nám 
snažil niečo povedať a bolo to úspešné. Bolo to o mo  vácii. Systém sa 
nemenil. Bolo dôležité, aby sme to zvládli, skonsolidovali sa a urobili 
ten zlom, čo sa týka nevydarených zápasov.“ Karol Praženica mal po 
zápase dôvod na radosť, veď víťazná premiéra je túžbou každého za-
čínajúceho kouča. Po zápase povedal: „Určite sme radi, že sme tento 
zápas vyhrali a podarilo sa nám prerušiť sériu, ktorá bola naozaj dlhá. 
Musím pochváliť svojich hráčov, že dnes išli na dno svojich síl. Snažili 
sa strhnúť víťazstvo na svoju stranu, aj keď tam bolo dosť veľa ne-
presnos  . Myslím, že za bojovnosť a snahu sme si víťazstvo zaslúžili.“ 
FO ŽP Šport: Kuciak – Turňa, Krivák, Kupčík, Djordjevič – Podio, Vajda 
– Polievka (68. Mikuš), Kuzma (90+2. Lipčák), Viazanko – Bernadina 
(89. Migaľa).
FC ViOn:  Kováč – Pastva, Kapor, Karlík, Chren – Bariš (55. Ujlaky), 
Machuča – Orávik, Mateus, Kostadinov (46. Guilavogui) – Nurkovič 
(65. Yao).

Góly: 62.  Kratochvíl  –  31. Polievka.
   Do stretnu  a vstúpili hráči oboch cel-
kov veľmi opatrne a do šancí sa takmer 
nedostávali. Nik nechcel urobiť chybu, čo 
sa prejavilo aj na kvalite hry. Súboj  pred 
slabou diváckou kulisou neprinášal žiadne 
ofenzívne divadlo. Vedenia sme sa nako-
niec ujali my, keď po polhodine hry vzal 
mladý Robert Polievka zodpovednosť za 
zakončenie na seba a spoza veľkého vápna 
krásne trafil do Šullovej brány. „Dostal 
som loptu pred šestnástku. Snažil som sa 
čo najrýchlejšie vystreliť a podarilo sa mi 
to. Škoda, že sme nepridali aj druhý gól, 
bolo by po zápase,“ povedal po stretnu   
strelec. Po zmene strán sa domáci tak  ež 
chceli zapísať do streleckej lis  ny. Potre-
bovali k tomu pokutový kop, pretože po 
neprehľadnej situácii v šestnástke Podbre-
zovej prišiel faul na Šašinku. Následne sa 
k lopte postavil Miloš Kratochvíl a vyrovnal 
na 1:1. Šance sa začali rodiť až po tom, ako 
sa Podbrezová aj Senica dokázali gólovo 
presadiť. Najskôr centroval Brigant, lenže 
na zadnej žrdi číhajúci spoluhráč nedoká-
zal svojim hlavičkovým zakončením ohro-
ziť našu bránu. V 83. minúte mohol Pod-
brezovú k trom bodom posunúť Miroslav 
Viazanko, ktorý dostal prihrávku do ma-
lého vápna, kde v páde dokázal zakončiť, 

lenže lopta nemala dostatočnú razanciu, 
a tak ju Šulla nakoniec zachy  l ešte pred 
tým, ako prekročila bránkovú čiaru. Senica 
odpovedala do minúty. Po zlej malej do-
mov, od Matúša Turňu, sa do dobrej šance 
dostal Šašinka, no Mar  n Kuciak sa pro   
nemu výborne postavil a nedovolil mu vo 
veľkej príležitosti skórovať. Spomínaný 
gólman „Železiarov“ dobre zakročil aj o 
chvíľu neskôr, keď vyrazil strelu Miloša 
Kratochvíla spoza pokutového územia. 
„Som nespokojný, pretože sme obrat zápa-
su mali vo svojich rukách. Od začiatku sme 
boli aktívni. Mali sme veľa šancí, ktoré 
sme ale nepremenili. Nedokázali sme ísť 
do vyššieho vedenia ako o jeden gól, a to 
sa nám stalo osudným. V druhom polčase 
sme nenadviazali na prvý. Výsledkom toho 
bolo, že sme dostali gól z penalty. Nám sa 
ten jeden bod po dnešnom výkone máli a 
odchádzame smutní,“ zhodno  l stretnu  e 
Marek Fabuľa.
FK Senica: Šulla – Šušolík, Brigant, Miklós 
(63. Bališ), Blažek, Pillár, Ranko, Kratochvíl, 
Turyna (44. Kováč), Šašinka, Kotula (70. 
Kopičár).
FO ŽP Šport: Kuciak – Turňa, Krivák, Kup-
čík, Djordjevič – Vajda, Podio – Polievka 
(72´ Mikuš), Kochan (92´ Kuzma), Viazanko 
– Bernadina.


