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„Myslím si, že sa vytvorí 
veľmi dobrý kompromisný návrh“

„Zachráňme dedičstvo 
našich predkov“

Poslanci 
v našej škole

Dňa 26. februára (v deň tlače 
Podbrezovana) sa v SSOŠH 
ŽP uskutočnilo výjazdové 
rokovanie  Výboru Národ-
nej rady SR pre vzdeláva-
nie, vedu, mládež a šport, 
s cieľom oboznámenia sa 
so zabezpečením stredo-
školského odborného vzde-
lávania a prípravy v tejto 
škole, aby mohli byť získané 
poznatky premietnuté do 
návrhu zákona o odbornom 
vzdelávaní. Bližšie sa dočí-
tate v najbližšom čísle Pod-
brezovana.

ok

Pozývame vás na prvý zápas jarnej časti súťaže Fortuna ligy – 28. februára  s MFK Košice na futbalový štadión v Brezne

Cena pre 
generálneho riaditeľa

Na tému duálne
vzdelávanie

Na obnovu 
hradu Ľupča

Venujte dve 
percentá dane

Dvadsať rokov 
ISO 9002

Aktuality 
zo športu

Dňa 25. februára 2015 zavítal 
do Súkromnej strednej odbor-
nej školy hutníckej Železiarní 
Podbrezová minister školstva, 
vedy, výskumu a športu SR, 
Juraj Draxler. Na pôde školy ho 
privítal Vladimír Soták, predse-
da Predstavenstva a generálny 
riaditeľ ŽP, členka predstaven-
stva a personálna riaditeľka 
Mária Niklová, člen Dozornej 
rady ŽP Vladimír Soták ml. 
a riaditeľka súkromných škôl 
Anna Pavlusová. 
  Cieľom návštevy ministra bolo 
oboznámenie sa s fungovaním 
duálneho systému v súkrom-
nej škole, ktorej základy tradícií 

Minister Juraj Draxler sa oboznámil 
s našim systémom duálneho vzdelávania

borní učitelia mu priblížili systém 
výučby v tejto škole a hovoril aj 
priamo so študentmi. Neobišiel 
ani učebne odborného výcviku 
a jeho prehliadka pokračovala 
v areáli nového závodu, pria-
mo na pracoviskách odborného 
výcviku. 
S akými dojmami opúšťal Pod-
brezovú?
  - Mám veľmi dobré dojmy. To, 
čo som videl, spĺňa to, o čom 
hovoríme. Je tu prepojenie školy 
s praxou. Videl som mladých ľudí, 
ktorí sa priamo prichádzajú učiť 
od pracovníkov vo výrobe. Vďaka 
tomu vedia, čo si predstaviť pod 
výrobným procesom, poznajú 

Vladimír Soták, predseda Predstavenstva a generálny riaditeľ ŽP priví-
tal na pôde súkromných škôl Juraja Draxlera, ministra školstva, vedy, 
výskumu a športu SR.  Foto: A. Nociarová

Minister si prezrel aj učebne praktického výcviku.  F: A. Nociarová

Člen predstavenstva Ľudovít Ihring a predseda dozornej rady Ján 
Banas privítali na hrade veľvyslankyňu Nórskeho kráľovstva na Slo-
vensku Ingu Magistad.  Foto: A. Nociarová

Dňa 25. februára navštívil našu spoločnosť podpredseda vlády SR a minister zahraničných vecí 
Miroslav Lajčák, ktorý odovzdal Vladimírovi Sotákovi, predsedovi Predstavenstva a generálnemu 
riaditeľovi ŽP, ZLATÚ PLAKETU MINISTRA ZAHRANIČNÝCH VECÍ A EURÓPSKYCH ZÁLEŽITOSTÍ 
SR, za prínos k rozvoju podnikateľského prostredia, rastu exportnej výkonnosti a pozitívnu pro-
pagáciu Slovenskej republiky v zahraničí. Foto: I. Kardhordová

Od roku 2002, kedy sa hrad 
Ľupča stal majetkom Železiarní 
Podbrezová a.s., jeho obnova 
postupuje koncepčne od opra-
vy striech, položenia strešnej 
krytiny, cez opravu fortifikač-
ného systému – hradby, brány 
a bašty a obnovu Gizelinho 
domu z 19. storočia, opravu 
kamenných dlažieb na dolnom 
nádvorí, pamiatkovú obnovu 

Z otváracej konferencie k projektu: 
„Hrad Ľupča – obnova horného nádvoria“

kaplnky a najvyššieho poscho-
dia Rubigallovej veže. Opravu 
čaká horné nádvorie.
  Na projekt obnovy horného ná-
dvoria, ktorého súčasťou je aj 
najstaršia časť nádvoria, nesko-
rogotický donjon z 13. storočia, 
ktorý dal postaviť panovník Belo 
IV., bude použitá suma zhruba 
450 tisíc eur. Projekt bude reali-
zovaný prostredníctvom dotácie 

z Finančného mechanizmu Eu-
rópskeho hospodárskeho priesto-
ru (EHP) a štátneho rozpočtu 
v rámci programových oblastí 

(Pokračovanie na str. 2)

(Pokračovanie na str. 2)

výučby boli postavené takmer 
pred osemdesiatimi rokmi. Juraj 
Draxler prešiel odborné učebne 
a mal možnosť vstúpiť priamo 
do vyučovacieho procesu. Od-

konkrétnych ľudí a sú pripravení 
prejsť zo školy okamžite do vý-
robného procesu. A to je výhoda 
aj pre fabriku, aj pre nich. 
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Pomôžte aj vy
  Darujte 2 percentá svo-
jej dane Nadácii Žele-
ziarne Podbrezová alebo 
Nadácii Miška Sotáka. 
Obidve sa zameriavajú 
na poskytovanie finanč-
nej, prípadne materiálnej 
pomoci, organizovanie 
rôznych podujatí v ob-
lastiach sociálnej sféry, 
zdravotníctva, kultúry, 
vzdelávania a športu. 
Podporujú región, po-
máhajú chorým a postih-
nutým spoluobčanom 
mierniť ich ťažký údel, 
horehronským deťom 
a mládeži pri vzdelávaní 
a pri športe, občianskym 
združeniam pri  zachova-
ní kultúrnych hodnôt ale-
bo pri ochrane životného 
prostredia.
   Ak sa rozhodnete pre 
podporu týchto nadácií, 
vaše peniaze sa dostanú 
do správnych rúk. Ďaku-
jeme všetkým darcom, 
ktorí doteraz prispeli 
svojím percentom dane 
a veríme, že sa ich okruh 
rozšíri.

Ako poukázať 
2 percentá dane?

  Ak vám vykoná ročné zúč-
tovanie dane zo závislej 
činnosti zamestnávateľ, 
stačí vyplniť a predložiť 
Vyhlásenie o poukázaní 2 
percent dane z príjmu do 
30. apríla 2014 daňové-
mu úradu v mieste svojho 
trvalého bydliska. Spolu s 
Vyhlásením doložíte potvr-
denie svojho zamestnáva-
teľa, že vaša daň, vyplýva-
júca z ročného zúčtovania, 
bola odvedená daňovému 
úradu. V prípade, že si po-
dávate daňové priznanie 
samostatne, uvediete ako 
prijímateľa 2 percent dane 
Nadáciu ŽP alebo Nadáciu 
Miška Sotáka.

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

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

„Myslím si, že sa vytvorí veľmi dobrý kompromisný návrh“

„Zachráňme dedičstvo...“

Nadácia Miška Sotáka

  Teší ma, že sa zachovalo niečo aj zo systému, ktorý bol funkč-
ný. Samozrejme, snažíme sa brať príklady aj z iných krajín, kde 
majú duálne vzdelávanie moderné, prepojené so zamestnáva-
teľskými zväzmi. Vždy zdôrazňujem, že je potrebné, aby sme 
stavali na tom, čo sme tu už v minulosti mali a predovšetkým 
je pre nás dôležité, aby sme sa vedeli poučiť z tých príkladov, 
kde to teraz funguje, aby boli takým majákom pre ostatných.
Videli ste aj iné pracoviská duálneho vzdelávania?
  - Mal som tú česť vidieť aj iné pracoviská. V tejto chvíli je to 
naozaj tak, že najmä tam, kde sú zahraniční investori  z krajín, 
v ktorých majú neprerušenú tradíciu duálneho vzdelávania, 
ako je Nemecko, Rakúsko, sa snažia vytvoriť pilotné projekty, 
ktoré im fungujú. Snažíme sa zobrať aj z jedného, aj z druhého 
príkladu a teší nás, že bude vytvorený zákon s lepším rámcom 
a od septembra sa začnú všetci učiť, ako pracovať s duálnym 
systémom.
Ako vyriešite problém zodpovednosti za vzdelávanie?
  - Myslím si, že sa vytvorí veľmi dobrý kompromisný návrh, 
ktorým vytvoria zamestnávatelia svoje zväzy, aby mali pocit, 
že majú priestor na to, aby si vytvárali manuály a podieľali sa 
na školení inštruktorov a na druhej strane, ako štát musíme 
mať nejakú garanciu, že vieme dozrieť na kvalitu a vieme dať 
tomu konečnú pečiatku. OK

Ochrana a revitalizácia kultúrneho 
a prírodného dedičstva a podpora 
diverzity v kultúre a umení v rámci 
európskeho kultúrneho dedičstva. 
Prostredníctvom EHP a grantov z 
Nórska chcú Island, Lichtenštajn-
sko a Nórsko prispieť k zníženiu 
sociálnych a ekonomických roz-
dielov a prispieť k posilneniu bila-
terálnych vzťahov s európskymi 
krajinami. V rokoch 2009 – 2014 
sa suma pomoci vyšplhala na 
1,79 miliardy eur, Nórsko sa na 
tejto sume podieľalo 97 percenta-
mi. Uvedený mechanizmus finan-
covania prináša vzájomný úžitok, 
vďaka vytváraniu partnerstiev me-
dzi donorskými a prijímateľskými 
organizáciami.
  Dňa 23. februára 2015 sa usku-
točnila na hrade Ľupča otváracia 
konferencia k projektu: Hrad Ľup-
ča – obnova horného nádvoria, 
ktorej sa zúčastnila veľvyslankyňa 
Nórskeho kráľovstva na Sloven-
sku Inga Magistad, generálny ria-
diteľ sekcie bilaterálnych vzťahov 
finančných nástrojov Úradu vlády 
SR Ing. Ján Krak, Ing. arch. Zuza-
na Klasová, riaditeľka Krajského 
pamiatkového ústavu v Banskej 
Bystrici, Ing. arch. Jozef Sálus, 

architekt hradu Ľupča, Ing. Ján 
Banas, predseda Dozornej rady 
ŽP a členovia Predstavenstva 
Železiarní Podbrezová, Ing. Ľu-
dovít Ihring, Ing. Vladimír Zvarík, 
Ing. Mária Niklová a Ing. Ľubor 
Schwarzbacher.
  Veľvyslankyňa Inga Magistad 
vo svojom príhovore okrem iné-
ho povedala: „Napriek tomu, že 
Nórsko nie je členom EÚ, sme 
súčasťou Európskeho hospodár-
skeho priestoru a naša krajina 
chce prostredníctvom finančných 
fondov na podporu projektov 
záchrany kultúrneho dedičstva 
Slovenska prispieť k znižovaniu 
sociálnych a ekonomických roz-
dielov a k posilneniu bilaterálnych 
vzťahov medzi nami. Teším sa, že 
môžeme podporiť obnovu ďalšej 
časti tohto krásneho hradu, ktorá 
bude po rekonštrukcii sprístupne-
ná návštevníkom.“ 
  Účastníkov konferencie, ktorej 
súčasťou boli aj študenti UMB 
v Banskej Bystrici, v mene ma-
jiteľa hradu Ľupča, Železiarní 
Podbrezová, pozdravil predseda 
dozornej rady Ján Banas a gene-
rálny riaditeľ sekcie bilaterálnych 
finančných nástrojov Úradu vlády 
SR Ján Krak. Pútavo hovoril o 

Minister Draxler si podáva ruku s budúcim obrábačom kovov Jaroslavom Danie-
ličom. Vľavo jeho inštruktor Jaroslav Bartošík, absolvent SSOŠH ŽP. 

F: A. Nociarová

Pohľad na účastníkov otváracej konferencie objektívom A. Nociarovej

(Dokončenie zo str. 1)

(Dokončenie zo str. 1)

histórii hradu Ľupča kastelán Vla-
dimír Homola. Prítomných privítal 
aj starosta obce Slovenská Ľupča 
Miroslav Macák.
  Člen Predstavenstva a technický 
riaditeľ ŽP Ľubor Schwarzbacher 
priblížil jednotlivé etapy doposiaľ 
zrealizovanej obnovy. Riaditeľ-
ka KPÚ Zuzana Klasová vysoko 
ocenila prístup Železiarní Pod-
brezová k doposiaľ zrealizovanej 
obnove a konštatovala, že Žele-
ziarne Podbrezová sa bravúrne 

zhostili obnovy hradu. „O to viac 
si vážime Železiarne Podbrezová, 
že do doterajšej obnovy vložili ne-
malé financie z vlastných zdrojov. 
Je pre mňa cťou, že náš pamiat-
kový ústav sa bude môcť podieľať 
na archeologickom výskume na 
tomto hrade“, povedala. V závere 
konferencie predstavil vizualizá-
ciu a technickú dokumentáciu 
obnovy horného nádvoria archi-
tekt hradu Jozef Sálus.

O. Kleinová



tom certifikačnou spoločnosťou 
SGS United Kingdom UK a po 
schválení IATF (Medzinárod-
né združenie automobilového 
priemyslu) bol s platnosťou od 
októbra roku 2006 vydaný cer-
tifikát potvrdzujúci zhodu po-
žiadaviek s ISO/TS 16 949 pre 
činnosti výroba a spracovanie 
bezšvíkových za studena ťa-
haných a zváraných rúr, presné 
aplikácie za studena ťahaných 
a zváraných kalibrovaných rúr 
a výrobkov z rúr pre automobi-
lový priemysel.
  Tento certifikát zároveň otvoril 
pre Železiarne Podbrezová a.s. 
priestor a prístup na náročné 
trhy automobilového priemys-
lu, je prostriedkom pre ďalšie 
potvrdenie dôvery našich zá-
kazníkov dodávať dlhodobo 
stabilne kvalitné výrobky pre 

Po dvadsiatich rokoch...
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  - V oblasti kvality sme pre-
dovšetkým získané certifikáty 
museli udržiavať a rozvíjať. 
Požiadavky našich zákazníkov 
nás ale smerovali k získavaniu 
ďalších systémových certifiká-
tov z oblasti kvality.
  Významným kvalitatívnym 
stupňom bolo vybudovanie 
a následná certifikácia sys-
tému kvality podľa prepisov 
nemeckého zväzu automobi-
lového priemyslu VDA, ktoré 
zohľadňujú a definujú náročné, 
ale plne akceptovateľné požia-
davky automobilového sektora. 
  V marci roku 2 000 bol v Že-
leziarňach Podbrezová a.s. 
vykonaný certifikačný audit 
akreditovanou certifikačnou 
organizáciou SGS ICS Gesel-
schaft für Zertifizierungen und 
Umwelgutachtung, so sídlom 

v Hamburgu. Na základe vý-
sledku tohto auditu bol pre 
Železiarne Podbrezová a.s. 
vydaný certifikát pre systém 
riadenia kvality podľa VDA 6.1 
pre činnosti zahrňujúce výrobu 
presných oceľových bezšvíko-
vých rúr ťahaných za studena 
a výrobkov z rúr pre automobi-
lový priemysel.
  Počas rokov 2004 a 2005 
stúpali zo strany zákazníkov 
automobilového priemyslu 
požiadavky na systém ma-
nažérstva kvality, preto ve-
denie spoločnosti rozhodlo 
o implementáci i  požiada-
viek podľa ISO/TS 16 949
do existujúceho systému za-
vedeného v Železiarňach Pod-
brezová a.s. Proces implemen-
tácie bol zavŕšený v júli 2006 
úspešným certifikačným audi-

najnáročnejších odberateľov. 
Bol to ďalší úspešný krok na 
ceste k plneniu strategických 
cieľov, vytýčených vedením 
spoločnosti.
  Okrem systémo-
vých certifikátov sa 
nám počet výrobko-
vých certifikátov za 
posledných dvadsať 
rokov značne rozšíril. 
V súčasnosti vlastnia 
Železiarne Podbre-
zová a.s. výrobkové 
certifikáty od významných in-
špekčných spoločností: Ameri-
can Petroleum Institute, Bureau 
Veritas, Lloyd´s Register EMEA, 
Det Norske Veritas - Germa-
nischer Lloyd, TÜV NORD. 
  Potrebné je zdôrazniť, že 
certifikáty, ktoré získala spo-
ločnosť Železiarne Podbre-
zová a.s., nie sú v jej trvalom 
vlastníctve, ale naopak, každý 
rok musia byť obhajované, aby 
sa potvrdilo ich oprávnené dr-
žanie. Systém manažérstva 
kvality je neustále podrobne 
preverovaný počas recertifi-
kačných a dozorových auditov. 
Činnosť auditovania je riadená 
plánom auditu tak, aby počas 
auditu boli systémovo prevero-
vané všetky činnosti a procesy, 
ktorými sú zabezpečované do-
dávky pre našich zákazníkov. 
  Z našej strany je kladený veľ-
ký dôraz na skutočné zabezpe-

čovanie spokojnosti zákazníka, 
a to nielen v zmysle  jednotli-
vých systémových noriem ISO 
9001, VDA 6.1, ISO/TS 16949, 
API Q1, ale aj v rámci zabezpe-

čenia a dodržiavania 
špeciálnych požia-
daviek zákazníka do 
súvisiacich procesov. 
  Vzhľadom k tomu, 
že Železiarne Pod-
brezová a.s. dokážu 
zabezpečiť a dodržať 
náročné požiadavky 

na kvalitu výroby, sú na zozna-
me schválených dodávateľov 
pre také významné spoločnos-
ti, ako Saudi Aramco, Kuwait 
National Petroleum Company 
KSC, TOTAL S.A.,ADGAS, TA-
KREER.
  Veľký podiel na úspešnom 
budovaní, udržiavaní a zlep-
šovaní systému manažérstva 
kvality, má vrcholové vede-
nie spoločnosti, ktoré vytvára 
svojou angažovanosťou a za-
bezpečením primárnych zdro-
jov a prostriedkov optimálne 
podmienky pre rozvoj systému 
manažérstva kvality. 
  V závere chcem vyzdvihnúť 
aktivitu, ochotu a disciplínu 
všetkých zainteresovaných za-
mestnancov, podieľajúcich sa 
na funkčných a neustále sa roz-
víjajúcich systémoch riadenia v 
Železiarňach Podbrezová a.s.

ok

Rok 2014 porovnateľný s rokom 2013
  Plánované tržby z predaja na-
šich žiaruvzdorných materiálov 
boli splnené na 96 per-
cent. Predaj šamotu, 
žiarobetónov a mag-
néz iovouh l íka tých 
stavív bol v porovnaní 
s plánom prekročený. 
Pokles sme zazname-
nali hlavne v predaji 
hmôt konkrétne synte-
tických trosiek, kde bol plán spl-
nený na 75 percent, čo v tonách 
predstavuje pokles o 1 525 ton. 
Predovšetkým to bolo spôsobené 
pozastavením dodávok pre SSM 
Strážske a vzniknutou situáciou 
na Ukrajine.
  Celkové tržby v minulom roku 
dosiahli úroveň 9 628 522 eur, 
čo predstavuje 6,0 percentný 
pokles v porovnaní s plánom. 
Vyexpedovaných bolo 15 792 
ton žiaruvzdorných materiálov. 
Celkový medziročný rozdiel do-
siahol 1-percentný pokles tržieb 
v porovnaní s rokom 2013.
  V segmente hmôt bol najvý-
raznejšie znížený predaj už 
spomenutej syntetickej trosky 
– predaných bolo 4 378 ton, čo 
medziročne činí pokles o 1 010 
ton týchto výrobkov. 
  Predaj magnéziových hmôt 
a pieskov sa znížil, v porovnaní 
s plánom o 122 ton, ale napriek 
tomu medziročne vzrástol o 290 
ton (28 percent). Ako som už spo-
menul, v uvedených výrobkoch 

nás značne ovplyvnila vzniknutá 
situácia na Ukrajine, predovšet-

kým v predaji synte-
tickej trosky na báze 
magnézie. 
  Plánované objemy 
predaja šamotu sa zvý-
šili hlavne v predaji lia-
ceho šamotu – nárast 
o 153 ton (10 percent), 
vysokohlinitého liaceho 

šamotu o 184 ton (21 percent) 
a tvarového šamotu o 123 ton 
(10 percent). Vrástol nám predo-
všetkým predaj liacej keramiky 
v Poľsku, Nemecku a čiastočne 
aj na Ukrajine, kde sme odskúšali 
a začali dodávať vysokohlinitú 
liacu keramiku do dvoch zlievarní 
v Dnepropetrovsku. Výrazne sa 
znížil predaj kachľového šamotu, 
čo v porovnaní s plánom predsta-
vuje 823 ton a bol splnený na 77 
percent. Výraznejší pokles sme 
zaznamenali v treťom a štvrtom 
kvartáli, čo naši odberatelia pri-
pisovali hlavne predchádzajúce-
mu miernemu počasiu v zimnom 
období. 
  Predaj žiarobetónov bol mierne 
prekročený. Výrazne sa zvýšil 
hlavne predaj žiarobetónových 
monolitov, nárast predstavoval 
188 ton (35 percent), k čomu vý-
raznou mierou prispeli obnovené 
objemy pre Arcelor Mittal. 
 Magnéziovouhlíkatých stavív sa 
predalo 1 155 ton, čo je v porov-
naní s plánom nárast o 5 ton. Me-

dziročný predaj uvedených stavív 
vzrástol o 118 ton (11 percent). 
  V priebehu roka sme vyvinuli pre 
ukrajinského zákazníka dva nové 
druhy žiaruvzdorných ubíjacích 
hmôt na báze taveného korun-
du, s ich použitím na pracov-
né výmurovky indukčných pecí. 
Po testovaní a prevádzkových 
skúškach sme začali stabilne 
uvedené hmoty dodávať. Ďalej 

sme vyvinuli novú kvalitu A75 pre 
výrobu vysokohlinitej liacej ke-
ramiky, taktiež pre ukrajinského 
zákazníka. Ide o doteraz najvyš-
šiu akosť v uvedenom segmente, 
ktorej prevádzkové skúšky boli 
hodnotené pozitívne. Pre tros-
kové čiary paniev a elektrických 
oblúkových pecí sme vyvinuli 
a v Třinci úspešne odskúšali tor-
krétovaciu hmotu na báze mag-

nézie.  Myslíme, že aj uvedené 
nové výrobky, vrátane nášho 
širokého výrobného sortimentu, 
nám umožnia rozšíriť portfólio 
zákazníkov a zároveň plniť plá-
nované úlohy v roku 2015.

Roman Gál, 
obchodný riaditeľ.

„Len kvalitnými výrobkami môžeme uspokojovať požiadavky našich zákazníkov.“ To je 
jeden z princípov vyplývajúcich z politiky kvality Železiarní Podbrezová. V novodobej 
histórii sa v našej spoločnosti začala budovať politika kvality už v roku 1989 získaním 
certifikátu spoločnosti Lloyd´s Shipping, v roku 1990 certifikátu od TÜV Hannover, 
v roku 1991 certifikátu Bureau Veritas a American Petroleum Institute pre špecializácie 
5L a 5 CT, na kvalitu konkrétnych výrobkov. Významná etapa vývoja preorientovaním 
sa na nové ponímanie kvality, s dôrazom na plánovanie a prevenciu, bola zavŕšená 3. 
marca 1995. Po dvojročnom úsilí Železiarne Podbrezová a.s., medzi prvými firmami 
na Slovensku, prevzali certifikát systému riadenia podľa ISO 9002. Od toho okamihu 
uplynulo už dvadsať rokov a nás zaujímalo, kde sme sa za ten čas v tejto oblasti dostali. 
O odpoveď sme požiadali Ing. Ivetu DANČOVÚ, špecialistku kvality:
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Ako si spomínate na svoje 
začiatky v Podbrezovej?
- Ja pochádzam z Hriňovej. Po 
fronte nebolo veľa roboty, tak 
som odišiel do Čiech na štát-
ny majetok, kde som chodil 
s koňmi. Vozili sme repu do 
cukrovaru. Potom som na ná-
bor nastúpil do Škody Plzeň, 
začal som na žeriave. To mala 
byť príprava pre prácu v Stro-
járňach v Hriňovej. V Plzni 
som bol vyše roka a keď sme 
sa vrátili, roboty nebolo, a tak 
som do hriňovských strojární 
nenastúpil. Znova som sa dal 
na nábor a v roku 1951 som 
sa uchádzal o prácu vo Šver-
movych železiarňach. Vtedy 
to bol národný podnik. Spo-
mínam si, ako som prišiel na 
pohovor a zablúdil do nejakej 
kancelárie, kde ma oslovil is-
tý pán Komora, ktorý sa ma 
opýtal, kde som robil a čo som 
robil. Keď počul, že som bol 
žeriavnik, hneď rozhodol, kde 
ma zaradiť.
Do ktorej prevádzkarne ste 
nastúpili a ako to tam fun-
govalo?
 - Nastúpil som do valcovne 
(volali ju aj „bľachová“). Posa-
dili ma na žeriav, nebol to však 
obyčajný žeriav. Podaktorí 
sa museli naň zaúčať aj dva 
mesiace, ja som však už mal 
prax, tak mi to šlo rýchlejšie. 
Volali ho pojazdný „člnkový“ 
žeriav, ktorého nosnosť bola 
6 000 kilogramov. Keď sa po-
hyboval po trati, hocikde mo-
hol zastať a vysunúť rameno. 
Mal štyri ovládače a na tú do-
bu to bol zložitý mechanizmus. 
 Robil som pri trati na hrubé 
plechy, volali to „Lauthovo 
trio“. Ingoty sa ohrievali v  pe-
ci. Najprv sa vyrábali plechy 
rôznych akostí v hrúbke od 5 
do 30 milimetrov, výnimočne 
aj od 4 do 32 milimetrov. Vy-
rábali sa plechy pravouhlé, 
aj kotúčové. Ich dĺžka bola 
odstupňovaná podľa hrúbky 
a šírky. Plechy sa podľa potre-
by strihali aj na rôzne šablóny. 
V päťdesiatych rokoch bola 
kapacita výroby na 24 hodín 
12 – 15 vagónov plechov. 
  Po rekonštrukcii sa ingoty 
ohrievali v peci univerzálnej 

V RETROSPEKTÍVE

S Petrom MATÚŠKOM, 
zamestnancom Švermovych železiarní 

v rokoch 1951 – 1989
trate, pretože pec Lauthovho 
tria bola prestavovaná. Ohria-
te ingoty sa dopravovali do pe-
ce k valcovacej stoli-
ci žeriavom. Od roku 
1954 sa ohrievali in-
goty už plynovou pe-
cou. Tým sa dosiah-
lo, že ingoty šli už 
priamo na valčekový 
dopravník, ktorý ich 
dopravoval do val-
cov. Po rekonštrukcii valcovne 
hrubých plechov v roku 1964 
bola uskutočnená rekonštruk-
cia ohrevu narážacích pecí 
na ťažký vykurovací olej., čím 
bola odstránená namáhavá 
práca pri obsluhe. Potom sa 
vyrábali plechy od 6 do 30 
milimetrov v dĺžke 2 – 12 met-
rov. Ešte väčšia rekonštrukcia 
bola v roku 1967 a vtedy bola 
zrušená aj pozemná lanovka 
na Šiklov, ktorou sa vyvážal 
odpad a oceliarenská troska 
na úzkokoľajných vozíkoch. 
Dnes by sa to už neosvedčilo 
lebo jazdí veľa áut.
  Plechy, ktoré sa vo valcovni 
vyrábali, slúžili ako konštrukč-
né, na kotly, tlakové nádoby, 
konštrukčné jemnozrnné boli 
vhodné pre nízke teploty a bo-
li odolné proti atmosférickej 
korózii. Plechy sa vyvážali 
prevažne na výrobu lodí do 
Komárna.
Bola to na tú dobu moderná 
valcovacia trať?
 - Odborníci konštatovali, že 
po prvej svetovej vojne to bola 
prevádzka na vysokej úrov-
ni. Jej výhoda, že sa mohli 
valcovať plechy aj individuál-
ne a mohli sa realizovať aj 
malé zákazky, pretrvávala aj 
v šesťdesiatych sedemdesia-
tych rokoch. Bola však málo 
výkonná a tak aj menej pro-
duktívna. Prevádzkareň bola 
v roku 1978 zrušená. 
Čo bolo potom?
 - Valcovňu zrušili v čase, keď 
sa už budoval nový závod. Ja 
som mal ísť do ťahárne, ale 
vtedajší šéf novej jemnej, Ing. 
Bartolomej Holinďák povedal, 
že mňa ako žeriavnika potre-
bujú tu. Tak som šiel do novej 
jemnej. Bolo to však inak, ako 
dovtedy. Ako si dnes spomí-

nam, to už nebola tá zohratá 
partaj, ako sme boli vo val-
covni. Tam sme držali všetci 
pokope. Ak sa dačo udialo, 
majster ani nevedel, všetko 
sme chytro napravili. Na novej 
jemnej už boli ľudia iní, chodili 
žalovať, každý si ťahal za svoj 

povraz. No, nebolo 
to už ono.
V Podbrezovej ste 
prežili celý svoj 
produktívny život, 
odpracoval i  ste 
tridsaťosem rokov 
v železiarňach, už 
dvadsaťšesť rokov 

ste na dôchodku. Z dnešné-
ho pohľadu, nebanujete, že 
ste odišli z rodiska a usadili 
sa v Podbrezovej?
 - Vôbec nie, tu som mal všet-
ko, čo som potreboval. Ako 
žeriavnik som zarábal dobre, 
keď som doma v Hriňovej po-
vedal, že koľko zarobím, (mal 
som sedmičku triedu), nikto mi 
to nechcel veriť. Keď som sa 
oženil, bývali sme v internáte 
na Kolkárni v Podbrezovej, 
potom sme sa presahovali 
do väčšieho. Mali sme dve 
deti a na Kolkárni bolo všetko, 
čo mladá rodina potrebovala. 
Dnes to už žiaľ tak nie je. Ale 
čo už, prišla iná doba, to sa 
nedá porovnávať. Dnes sa 
mladým žije oveľa ťažšie ako 
nám voľakedy.

O. Kleinová

Kupón č. 1
O cenu generálneho riaditeľa ŽP a.s.

Otázka 1. kola
Kedy bola valcovňa zrušená?
Odpovede zasielajte do desiatich dní od vydania tohto čísla 
do redakcie novín, s uvedením správnej odpovede: 

................................................................................................

................................................................................................
Meno a priezvisko: .................................................................
................................................................................................
Prevádzkareň, útvar: ..............................................................
................................................................................................ 

Z histórie valcovania
Valcovňa a pudlovňa v Podbrezovej bola spustená do plnej prevádzky v roku 1854. 
Na Pohroní tak vyrástol závod, ktorý čoskoro paril medzi najvýznamnejšie v Uhorsku. 
V roku 1878 boli dobudované nové, výkonné valcovacie trate, valcovací program bol 
veľmi rozsiahly. Pracovali tri cáglové, prípadne koľajnicové trate, jedna rýchlobežná, 
jedna stredná, jedna jemná, profi lová a trať hrubých plechov. Prvý hrubý plech bol vy-
valcovaný v roku 1875. Trať hrubých plechov poháňal parný reverzačný stroj 1 000HP. 
V roku 1899 bola valcovacia trať nosníkov demontovaná a odvezená do štátnych že-
leziarní v Diósgyori. Koncom roku 1908 bola dokončená montáž nového Lauthovho 
tria na valcovanie hrubých plechov, ktoré pokračovalo až do ukončenia prevádzky. 
Prestavba a rekonštrukcie priniesli len na konci devätnásteho storočia takmer šesť-
násobné zvýšenie výroby valcovaného tovaru. Plechy, s ktorými prišli železiarne na 
trh, boli v Uhorsku všeobecne žiadané a vyvážali sa do mnohých krajín celého sveta. 
Výroba plechov sa začala v roku 1875 a trvala stotri rokov. Svoju životnú púť naša 
plechotrať skončila v roku 1978. Dožila, svetovým vývojom bola prekonaná... 

Takto pracoval valciar.   Foto: archív HM

Náš kolektív v „bľachovej“.  Foto: súkromný archív 
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Natália Mušková, Lenka 
Filipiaková, Kristína Rohá-
čová:
  - V rámci Kompraxu sme náš 
projekt „Naučme sa s deťmi 
tvoriť“ zrealizovali  20. januára 
2015 v Materskej škole na ulici 
Boženy Nemcovej v Brezne. 
Pre škôlkárov sme si vopred 
pripravili rôzne aktivity – lo-
gické a športové, zamerané 
na rozvíjanie detskej motoriky. 
Spolu s deťmi sme ich otesto-
vali a prežili krásny deň plný 
hier a pesničiek. A aby na nás 
deti nezabudli, zanechali sme 
za sebou vymaľovaný altánok 
na pozemku škôlky. 

Zrealizované projekty našich gymnazistov
Projekt KOMPRAX, zameraný na  rozvíjanie schopností, zručností a postojov mládeže, je realizo-
vaný na Slovensku od roku 2011. Hlavným motivačným dôvodom pre účasť žiakov Súkromného 
gymnázia Železiarní Podbrezová v projekte bolo nadobudnutie skúseností priamo z praxe. Z tohto 
dôvodu absolvovali aj v tomto roku ďalšie školenia, zamerané na vytváranie projektov a získali 
finančnú podporu pre realizáciu vlastných.

Jakub Bučko, Šimon Cyril Živor:
- V predposledný januárový deň sme v Súkrom-
nom gymnáziu Železiarne Podbrezová  zreali-
zovali náš projekt „Deň zdravia“, so zameraním 
na zdravú výživu. Ukážky a ochutnávky rôznych 
zdravých nátierok a štiav z čerstvého ovocia sme 
ponúkali našim spolužiakom. Teší nás, že každá 

Simona Rapčanová, Natália Révészová, Simona Szegediová, Lucia 
Turňová, Dominika Olerínyová:
  - V našom projekte sme sa zamerali na vytvorenie miestnosti pre od-
dych v Obecnom úrade v Mýte pod Ďumbierom. V miestnosti, kde sa 
v súčasnosti nachádza obecná knižnica sme pre staršiu generáciu chceli 
vytvoriť čitateľský kútik, čo sa nám aj podarilo. Projekt sme rozdelili na 
niekoľko častí, v ktorých sme zhotovili poličky na knihy, vyzbierali star-
šie knihy od darcov, z paliet sme vytvorili gauč, ktorý sa stal súčasťou 
čitárne a nakoniec sme vyzdobili celú miestnosť. Dňa 24. januára 2015 
sme čitateľský kútik predstavili verejnosti. Nasledovalo spoločné čítanie 
spojené s diskusiou a pre spríjemnenie tohto okamihu, sme pripravili aj 
menšie pohostenie. 

  Organizátori a všetci účastníci projektov ďakujú vedeniu SG ŽP za 
realizáciu a priestor pre uskutočnenie jednotlivých aktivít.

(M.S.) + foto

Linda Vágnerová:
- So spolužiakmi z II. H triedy sme 
sa rozhodli spríjemniť si pobyt 
v škole tým, že si vymaľujeme 
triedu. S vervou sme sa pustili 
do  tejto práce a na novom nátere 
všetkých stien každý žiak zane-
chal po sebe rôznofarebnú stopu, 
v podobe odtlačku svojej dlane. 

Deň zdravej výživy v gymnáziu
trieda pripravila vlastnú ponuku. Žiaci sa úspešne 
zapojili aj do rôznych kvízov a súťaží, ktoré sme 
pre nich pripravili. Víťazné triedy sme ocenili zdra-
vými potravinami. Sme veľmi radi, že sme úspešne 
zvládli zorganizovanie tohto projektu, ktorý sa 
stretol s veľkým úspechom nielen u žiakov ale aj 
pedagógov našej školy. 

Šesťdesiat odtieňov farieb

Naučme sa s deťmi tvoriť Čitateľský kútik v Mýte pod Ďumbierom
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Pondelok
Polievky: oravská fazuľová, 
cesnaková s haluškami, pečivo.
● Hovädzí guláš mexický, ry-
ža, šalát ● Bravčové stehno 
nitrianske, knedľa ● Špenátový 
prívarok, volské oko, zemia-
ky ● Pestrý cestovinový ša-
lát ● Ohnivé kuracie stehno 
orientálne, zeleninová obloha ● 
Hanácke koláče, kakao ● Celo-
zrnná bageta syrová ● Ovocný 
balíček.

Utorok
Polievky: terchovská, kelová 
s ryžou, pečivo.
● Pečené kuracie stehno s ka-
pustou, zemiaky ● Bravčové 
mäso na rasci, tarhoňa, šalát  
● Držky na diabolský spôsob, 
knedľa ● Šalát brokolicový s ku-
racím mäsom a olivami, peči-
vo ● Hubové rizoto, uhorkový 
šalát ● Zemiakové knedličky 
čučoriedkové so strúhankou ● 
Bageta Gurmán ● Vyprážaný 
bravčový rezeň, pečivo.

Streda
Polievky: slepačia, goralská, 
pečivo.
● Kuracie prsia orientálne, ryža, 
čalamáda ● Hovädzia pečienka 
sviečková, knedľa ● Šampiňóny 
na paprike, cestovina ● Tlačen-
kový šalát, pečivo ● Zapekaný 
bravčový rezeň so syrom, zele-
ninová obloha ● Buchty na pare 
s Nutelou, maková posýpka, 
kakao ● Bageta s pikantným 
mäsom ● Mliečny balíček.

Štvrtok
Polievky: boršč s mäsom, krupi-
cová so zeleninou, pečivo.
● Goralská pochúťka, cestovina 
● Vyprážaný morčací rezeň 
ovčiarsky, zemiaková kaša, 
uhorka ● Džuveč z bravčového 
mäsa, cvikla ● Hydinový ša-
lát, pečivo ● Zapekaná ryba so 
šampiňónmi, šalát z červenej 
kapusty s kukuricou ● Tvaro-
hový nákyp s višňami ● Bageta 
moravská ● Pečené kačacie 
stehno, pečivo.

Piatok
Polievky: slovenská hubová, 
rascová s vajcom, pečivo.
●  Pečené kačacie stehno, 
červená kapusta, knedľa ● 
Bravčový rezeň prírodný, ze-
leninová ryža, kompót ● Ze-
miakovo-bryndzové pirohy so 
slaninkou ● Lahôdkový šalát, 
pečivo ● Cestoviny s brokolicou 
a smotanovou omáčkou ● Šišky 
s džemom, kakao ● Bageta 
s kuracím mäsom ● Ovocný 
balíček.

Sobota
Polievka: držková, pečivo.
● Kuracie stehno na smotane 
s hlivami, cestovina ● Bravčová 
krkovička na cesnaku, zemiaky, 
cvikla ● Bageta Gurmán.

Nedeľa
Pol ievka: fazu ľková kyslá 
s kôprom, pečivo.
● Hovädzí guláš maďarský, 
knedľa ● Kuracie prsia s hor-
čicou, ryža, šalát ● Bageta 
Apetito.

Pondelok
Polievky: prešporská, horácka, 
pečivo.
● Detvianska nátura, opekané 
zemiaky, uhorka ● Pečené ku-
racie stehno, tarhoňa, kompót 
● Roľnícke zemiaky, uhorky ● 
Študentský šalát, pečivo ● Plne-
né hovädzie mäso, zeleninová 
obloha ● Makový závin s jabl-
kami, kakao ● Bageta salámová 
so šalátom ● Mliečny balíček.

Utorok
Polievky: hovädzia s pečeňový-
mi haluškami, kláštorná, pečivo.
● Morčacie prsia so syrom 
a špenátom, ryža, šalát ● Brav-
čová pečená krkovička, kapus-
ta, knedľa ● Važecká pochúťka, 
zemiakové placky ● Šalát ma-
cedónsky s tofu, pečivo ● Ze-
miakový paprikáš, paradajkový 
šalát ● Pečené buchty so slivko-
vým lekvárom, kakao ● Bageta 
s kuracím mäsom ● Vyprážaný 
bravčový rezeň, pečivo.

Streda
Polievky: gulášová, bryndzová 
so strúhaným cestom, pečivo.
● Bravčové mäso na paprike, 
cestovina ● Hovädzí rezeň oba-
ľovaný, zemiaky, čalamáda ● 
Kurča dusené so slivkami, ryža 
● Šalát z červenej repy so sy-
rom, pečivo ● Halušky s kyslou 
kapustou ● Zapekané palacinky 
s tvarohom ● Bageta s pikant-
ným mäsom ● Ovocný balíček.

Štvrtok
Polievky: kapustová s údeným 
mäsom, roľnícka, pečivo.
● Hovädzie dusené, kôprová 
omáčka, knedľa ● Kuracie prsia 
prírodné, ryža s mexickou zele-
ninou, šalát ● Pizza diabolská ● 
Horehronský syrový šalát, peči-
vo ● Kelový karbonátok, zemia-
ky, šalát ● Dukátové buchtičky 
s vanilkovým krémom ● Bageta 
Gurmán ● Pečené kačacie steh-
no, pečivo.

Piatok
Polievky: fazuľová kyslá, mrkvo-
vá s pórom, pečivo.
● Vyprážané kuracie stehno, 
zemiaková kaša, kompót ● 
Bravčové stehno bratislavské, 
cestovina ● Plnená hlávková 
kapusta, knedľa ● Windsorský 
šalát, pečivo ● Losos na mas-
le, dusená zelenina ● Šúľance 
s makom ● Bageta moravská ● 
Mliečny balíček.

Sobota
Polievka: krúpková, pečivo.
● Hovädzia pečienka na víne, 
knedľa ● Plnený bravčový zá-
vitok, ryža, uhorka ● Celozrnná 
bageta syrová.

Nedeľa
Polievka: furmanská, pečivo.
● Bravčový rezeň s pečeňou, 
zemiaky, šalát ● Perkelt z mor-
čacieho mäsa, cestovina ● Ba-
geta s kuracím mäsom.

Jedálny lístok 
2. – 8. marec 2015

Jedálny lístok 
9. – 15. marec 2015

Pedagogickí zamestnanci Súk-
romnej strednej odbornej školy 
v rámci projektu „Vybudovanie 
MECHATRONICKEJ MODULÁR-
NEJ STANICE a s tým súvisiaca 
inovácia obsahu a metód vzde-
lávania“ (ITMS: 26110130588), 
pokračujú vo vzdelávaní. 
  Skupina štyroch vyučujúcich 
(učiteľov a majstrov odborného vý-
cviku) v odbore mechanik mechat-
ronik, sa prvý februárový týždeň 
zúčastnila vzdelávania v oblasti 
snímačov pod vedením lektora 
Ing. Romana Ružarovského. 
  V z d e l á v a n i e  p r e b i e h a l o 
v priestoroch Súkromnej stred-
nej odbornej školy hutníckej ŽP, 
v učebni elektropneumatiky. Za-
čiatok bol venovaný základom 
senzorovej techniky a cez definí-
cie rôznych druhov senzorov, ich 
fyzikálnych princípov, sa dostali 
k jednotlivým bežne používaným 
senzorom automatizačnej tech-
niky - ako magnetické, indukčné, 
optické a ultrazvukové. Veľmi 
podnetnými boli hlavne konkrét-
ne merania vzdialenosti a dráhy 
indukčným, optickým a ultrazvu-

Vzdelávania pokračujú...

Zručnosť, elán, nápaditosť, in-
venciu a tvorivosť si náš žiak A. 
Macuľa mal možnosť preveriť spo-
lu so 16-timi študentmi stredných 
odborných škôl z celého Sloven-
ska. Súťaž sa konala v Trenčíne  
4. a 5. februára 2015. Realizá-
torom bola SOŠ Pod Sokolica-
mi v Trenčíne a na slávnostnom 
otvorení sa všetkým zúčastneným 
prihovoril  Mgr. S. Slačka, predse-
da celoštátnej odbornej komisie 
Zenit. Vo svojom príhovore podal 
informáciu o získaní medzinárod-
ného ocenenia pre súťaž Zenit 
a vyzdvihol úspech minuloročných 
víťazov na celoeurópskej súťaži 
zručností EuroSkills, kde získali 
pre Slovensko bronzové medaily. 
Poprial súťažiacim veľa úspechov 
a šťastia.

Súťaž začala poučením o bez-
pečnosti pri práci, čo je neodde-
liteľnou súčasťou každej praktic-
kej realizácie výrobkov a prácou 
s elektrickým prúdom. Po poučení 
si všetci študenti najprv preverili 

kovým analógovým senzorom. 
Okrem týchto meraní bolo pútavé 
určovanie materiálu prostredníc-
tvom analógových senzorov, v ne-
poslednom rade aj technika za-
pájania tenzometra na meranie 
hmotnosti, sily a tlaku. Jednotlivé 
praktické úlohy boli spojené s ná-
slednou diagnostikou. 

  Štvordňové snaženie bolo 
ukončené získaním certifikátu 
a množstvom podnetných infor-
mácií, potrebných k vzdelávaniu 
študentov, ktorých pripravujeme 

pre prax. Lektorovi ďakujeme za 
vedomosti, potrebné pre našu ná-
slednú prácu, doplnené príkladmi 
z odbornej praxe a príjemnú pra-
covnú atmosféru počas spoločne 
prežitých dní.

Ing. Lucia Vojčíková,
koordinátor projektu 

pre vzdelávacie aktivity

Účasť v celoslovenskej súťaži...

svoje teoretické vedomostí z ob-
lastí teoretickej elektrotechniky, 
elektronických obvodov, merania 
v elektrotechnike, číslicovej tech-
nike a praktických vedomostiach. 
Ďalšia časť súťažiacich priviedla 

do pivovaru, kde mali riešiť slovné 
zadania v práci technika, ako si 
poradiť so zaradením kvalitnej-
ších akcelerometrov, kde úlohou 
bolo vypočítať zisk zosilňovača 
a navrhnúť konkrétne zapojenie. 
No v pivovare ešte potrebovali 
pomoc a museli navrhnúť automa-
tický systém, ktorý spĺňa jednotlivé 
vymenované požiadavky. Preu-
kázanie týchto vedomostí trvalo 
120 minút.

Druhý deň začal zadaním zapo-
jenia s názvom „Hekovateľné ho-
diny s rozšírenou funkcionalitou“,  
kde každý účastník podľa predlo-
ženej schémy musel navrhnúť mo-
tív zapojenia, nakreslený musel 
preniesť na dosku plošného spoja, 
ktorý následne vyleptal, osadil sú-
čiastkami a nakoniec oživil. 

Po predvedených výkonoch od-
borná komisia vymenovala prvých 
5 miest, na ktorých sa žiaľ náš 
študent neumiestnil. 

Ing. Lucia Vojčíková, 
učiteľ odborných predmetov 

Pôst je aj liečebnou terapiou
Uplynulý týždeň sa vo viacerých kresťanských cirkvách začalo obdobie pôstu. Prišlo po ob-
dobí fašiangov, ktoré je príznačné rôznymi formami veselia, zábavy a hodovania a potrvá do 
Veľkej noci. Pre našich predkov malo toto obdobie tak náboženský charakter, ako aj praktický 
význam. Striedma strava pomáhala pri očiste organizmu a prispela začiatkom jari k vitalite 
a zdraviu. Za pôstnu sa považovala hlavne rastlinná strava. Tradičnými pôstnymi polievkami 
boli – obilninová, kapustová, strukovinová, cesnaková, hubová, ovocná, z prívarkov – struko-
vinové, kapustové, zemiakové a kaše z múky alebo krúp. Na zápražku alebo omastenie jedál 
sa používali rastlinné oleje či rozpustené maslo. K charakteristickým jedlám tohto obdobia 
patrili cestoviny, placky a chlieb. Zo živočíšnej stravy mali pôstny charakter predovšetkým 
ryby. V čase pôstu sa ľudia vyhýbali mliečnym jedlám. Samozrejme vynímajúc malé deti. 
  V súčasnosti je pôst veľmi individuálnou záležitosťou a stáva sa otázkou presvedčenia, 
viery a svedomia. Najmä staršia generácia ostáva verná svojim zvykom a prísne dodržuje 
predpísaný 40 dňový pôst. 



Ďakujeme všetkým príbuzným, 
priateľom, bývalým spolupracovní-
kom a známym za účasť na posled-
nej rozlúčke s našim milovaným 
manželom, otcom a starým otcom

Miroslavom LEHOCZKÝM 
z Predajnej.

Ďakujeme za prejavy sústrasti a kvetinové dary, 
ktorými ste sa pokúšali zmierniť náš hlboký žiaľ. 
Za dôstojnú rozlúčku ďakujeme Dychovej hudbe 
Železiarne Podbrezová, ktorej bol dlhoročným 
členom.

Manželka s deťmi

Dňa 3. marca si pripomenieme trid-
siate výročie odvtedy, ako nás na-
vždy opustil náš drahý otec, starý 
a prastarý otec

Tibor LOVÁS z Podbrezovej.
S láskou a úctou spomínajú synovia 
s rodinami a sestra

...
Dňa 15. februára uplynuli tri roky od-
vtedy, ako nás navždy opustil milova-
ný manžel, otec a starý otec

Jozef KUBANČÍK z Brezna.
S láskou a úctou spomíname a ďa-
kujeme všetkým, ktorí na neho ne-
zabúdajú

...
V tomto roku si pripomí-
name okrúhle výročia 
od úmrtia našich rodičov

Márie a Eugena 
NOVÁKOVCOV 
z Podbrezovej.

S láskou a úctou spo-
míname. Ak ste ich poznali, venujte im prosím aj vy 
tichú spomienku.

...
„Prinášame biele ruže, majú biele 
lupienky, my sme do nich uložili všet-
ky naše spomienky. Odišla, už nie je 
medzi nami, no v našich srdciach stále 
žije spomienkami.“
Dňa 6. marca uplynú dva roky, ako 
nás opustila milovaná dcéra, manžel-
ka, mama a stará mama

Dana MAJEROVÁ 
z Podbrezovej, Štiavničky.

S láskou a úctou spomínajú rodiny Majerová, Kamo-
ďová a Némethová

Dňa 16. februára sme si pripomenuli 
šieste výročie od úmrtia nášho milo-
vaného manžela, otca a starého otca
Stanislava VAJSA z Podbrezovej.
S láskou a úctou spomína celá rodina

...
„Kto v srdciach žije, neumiera.“
Dňa 19. februára uplynulo desať rokov 
od úmrtia nášho milovaného otca

Ľudovíta PÉNZEŠA 
z Podbrezovej.

Kto ste ho poznali, venujte mu spolu 
s nami tichú spomienku.

Smútiaca rodina
...

„Zlaté slnko za hory zašlo, súmrak 
ticho padá do polí, srdce tvoje dobré 
večný pokoj našlo a viac ťa už nič 
nebolí.“
Dňa 22. februára 2015 uplynulo osem 
rokov ako nás opustil

Jozef BELKO 
z Čierneho Balogu, od Fajtov.

S láskou a úctou na neho spomína manželka Janka, 
syn Erik s rodinou a ostatná rodina

...
„Kyticu kvetov na hrob vám kladieme, 
s láskou a úctou na vás  spomíname.“ 
Dňa 24. februára uplynulo jedenásť 
rokov, čo nás navždy opustil otec, 
starý a prastarý otec

Pavol BOVA z Hornej Lehoty,
a 27. decembra uplynuli štyri roky, 
čo nás navždy opustila naša drahá 
mama, stará a prastará mama
Darina BOVOVÁ z Hornej Lehoty.

Kto ste ich poznali, venujte im spolu 
s nami tichú spomienku.

Spomínajú dcéry s rodinami
...

„V neznámy svet odišiel si spať, zapla-
kal každý, kto mal ťa rád. Odišiel si od 
nás, my ostali sme v žiali, no vždy bu-
deš v srdciach tých, ktorí ťa milovali.“
Dňa 28. februára si pripomenieme de-
siate výročie odvtedy,  čo nás navždy 
opustil náš drahý manžel, syn, otec, 
dedo, brat a spolupracovník

Dušan SCHVARZBACHER z Brezna.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu spolu s nami tichú 
spomienku.

Spomíname s láskou a úctou
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Spomienky

Poďakovanie

V priestoroch dielní Vyššej 
odbornej školy a Strednej 
priemyselnej školy v Žďáre 
nad Sázavou sa konala  tra-
dičná súťaž v odborných 
zručnostiach „Remeslo Vy-
sočiny 2015“.
   Vzhľadom k narastajúcemu 
nedostatku odborných a tech-
nicky vzdelaných pracovníkov 

Súťaž šikovných rúk a hláv
v strojárskych firmách možno 
považovať súťaž za veľmi pre-
stížnu, predstavujúcu skutočné 
talenty v odbore a zároveň vy-
tvárajúcu priestor pre ich presa-
denie v praxi. 
   Prvá prišla na rad kategória 
obrábač kovov – sústruženie. 
Popri predstaviteľoch technic-
kých škôl a odborných učilíšť 

Kraja Vysočina sa súťaže zú-
častnili aj dva zahraničné tímy 
zo Slovenska. Zatiaľ čo Vyso-
činu reprezentovali VOŠ a SPŠ 
Žďár nad Sázavou, Stredná 
odborná škola Jana Tiraya Veľ-
ká Bíteš, Stredná priemyselná 
škola technická a automobilo-
vá Jihlava, VOŠ, OA a SOUT 
Chotěboř, Stredná priemysel-
ná škola Třebíć, Stredná škola 
remesiel a služieb Moravské 
Budějovice a SPŠ a SOU Pelhři-
mov, zástupcovia zo Slovenska 
sa predstavili pod značkou Sú-
kromná stredná odborná škola 
hutnícka Železiarne Podbre-
zová a Stredná odborná škola 
technická Tlmače. Súťažiaci 

bojovali v dvoch etapách. Prvá 
bola výroba súčiastok podľa 
výkresovej dokumentácie na 
sústruhu a v druhej, teoretickej 
časti sa súťažiaci zamerali na 
obrábanie. Odborná porota zlo-
žená z pedagogických pracov-
níkov jednotlivých škôl rozhodla 
o poradí tímov a jednotlivcov. 
Na prvom mieste sa umiestnila 

VOŠ a SPŠ zo Žďáru nad Sá-
zavou, na druhom mieste SOŠ 
Velká Bíteš a na treťom SŠPTA 
Jihlava. Z jednotlivcov zvíťazil 
Ladislav Heiland z VOŠ a SPŠ 
Žďár nad Sázavou, na ďalších 
miestach sa umiestnili Martin 
Volný zo SOŠ Velká Bíteš a To-
máš Hampl z VOŠ a SPŠ Žďár 
nad Sázavou.  
   Druhú kategóriu tvorili sú-
ťaže v odborných zručnos-
tiach mechanik – zoraďovač 
– programovania a obsluha 
CNC obrábacích strojov. Súťaž 
bola zameraná na frézovanie 
a programovanie riadiacich sys-
témov SINUMERIK a HEIDEN-
HAN. Úlohou súťažiacich bolo 
vytvoriť riadiaci program podľa 
zvoleného riadiaceho systému 
a výkresovej dokumentácie 
a v simulácii overiť jeho funkciu. 
V tímovom súťažení opäť zví-
ťazili zástupcovia VOŠ a SPŠ 
Ždár nad Sázavou, na druhom 
mieste sa umiestnili zástupcovia 
SŠPTA Jihlava a tretiu priečku 
obsadilo družstvo SPŠ a SOU 
Pelhřimov. Medzi jednotlivca-
mi prvé miesto obsadil Jindřich 
Macek z VOŠ a SPŠ Žďár nad 

Sázavou a za ním sa umiest-
nil Ondřej Vrzal zo SPŠ Třebíč 
a Stanislav Benc z VOŠ a SPŠ 
Žďár na Sázavou. 
    Jednotlivci na prvých dvoch 
miestach z obidvoch kategórií 
ďalej postupujú do celoštátnej 
súťaže, ktorá sa pod názvom 
„České ruč ičky“ uskutoční 
v priebehu jarných mesiacov.    
   V priebehu dvoch súťažných 
dní mali účastníci možnosť sa 
vzájomne poznať a pedagógovia 
jednotlivých škôl si mohli vymeniť 
skúsenosti a možno si aj posťa-
žovať na všeobecný nedosta-
tok žiakov v týchto žiadaných 
odboroch. Prostredie nedávno 
spojených odborných škôl v Žďá-
ri nad Sázavou poskytlo dobré 
podmienky, a tak sa pravdepo-
dobne v rovnakej súťaži stretnú 
zástupcovia jednotlivých škôl 
opäť v budúcom roku. Medziná-
rodne obsadená súťaž potvrdila 
skutočnosť, že technické vzdela-
nie je rovnako dôležité pre všetky 
priemyselne rozvinuté krajiny 
a vzájomné meranie síl prispieva 
k motivácii budúcich majstrov 
v týchto odboroch.  

 (Žár)

Večerné lyžovanie
Pozývame vás  na večerné lyžovanie v SKI Tále, 

od 18. do 21. hod., v dňoch:
27. a 28. februára 2015,
3., 5 a 7. marca 2015.

Pri preberaní ceny za účasť.  Foto: J. Šindelka
Zdenko Hlásnik a Dominik Kohout zo SSOŠH Železiarne Podbrezová 
v súťaži v odbore obrábanie - sústruženie

Ďakujeme
Ďakujeme predsedovi Predstavenstva a generálnemu riaditeľo-
vi akciovej spoločnosti Železiarne Podbrezová Ing. Vladimírovi 
Sotákovi za pomoc pri zabezpečovaní náročnej liečby a násled-
nej rehabilitácie po ťažkej automobilovej nehode pre nášho 
syna Kristiána, žiaka Súkromného gymnázia ŽP.

Rodina Úradníková



Pred prvým jarným zápasom Fortuna ligy 

Úspešná sezóna našich zjazdárov

Pre jarnú časť Fortúna ligy sa vedenie Futbalového klubu ŽP 
Šport rozhodlo pre trénerov z vlastných radov:
Jozef MORES
Ako dorastenec hral za Duklu B. Bystrica, 
neskôr v ligových tímoch v Nemecku, Podbre-
zovej, Piešťanoch, B. Štiavnici a Rakytovciach. 
Ako 35-ročný odštartoval trénerskú kariéru v 
prípravke Dukly, nasledovali Rakytovce, Dolná 
Ždaňa a od r. 2012 pôsobí vo FO ŽP Šport 
Podbrezová. Doterajší koordinátor mládeže 
bude niesť hlavnú zodpovednosť za tím Fortuna ligy. Spolupracovať 
bude aj s Marekom Bažíkom. 

Branislav BENKO
Odštartoval dlhoročnú brankársku kariéru v pro-
fifutbale ako 23 ročný v bránke VSŽ Košice a 
1.FC Košice, nasledovalo účinkovanie v Prie-
vidzi, FC Rimavskej Sobote a ukončil ju v FK 
Jesenské. V roku 2010 nastúpil na post asistenta 
hlavného trénera do FO ŽP Šport Podbrezová.

Mário AUXT
Dvanásť rokov obliekal dres MFK Slovan Du-
dince, nasledovalo päťročné pôsobenie v FK 
Rakytovce a dva roky pôsobil v FK Lokomotíva 
Zvolen. Od roku 2002 ako tréner pôsobil v FK 
Dukla Banská Bystrica a od roku 2013 začal 
pôsobiť vo Futbalovom oddiele ŽP Šport Podbre-
zová, kde začínal ako tréner žiakov U15, neskôr 
ako asistent hlavného trénera mužov.
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Náš tím v poslednom prípravnom zápase pred štartom jarného kola zvíťazil nad MFK Zemplín Michalovce 2:0 
gólmi Škutku a Hovančíka  

Aj napriek „katastrofálnym“ 
prírodným snehovým pod-
mienkam sa zjazdárska sezó-
na začala, vďaka technickým 
vymoženostiam lyžiarskych 
stredísk, pre pretekárov Lyžiar-
skeho oddielu ŽP Šport Pod-
brezová veľmi úspešne. Aj keď 

Tabuľka jarnej časti 
Z dôvodu modernizácie podbrezovského štadióna (nové osvetlenie, 
vybudovanie ohrievania trávnika) odohrá podbrezovský tím druhú časť 
Fortuna ligy na Futbalovom štadióne v Brezne.

Kolo Dátum Čas Zápas
20. 28.2. 13.30 FO ŽP Šport Podbrezová - MFK Košice
21. 7.3. 17.30 DAC Dunajská Streda – FO ŽP Šport Podbrezová
22. 14.3. 14.30 FO ŽP Šport Podbrezová – FK Senica
23. 21.3. 17.30 ŠK Slovan Bratislava – FO ŽP Šport Podbrezová
24. 4.4. 14.30 FO ŽP Šport Podbrezová – Spartak Myjava
25. 11.4. 17.30 AS Trenčín – FO ŽP Šport Podbrezová
26. 18.4. 16.30 FO ŽP Šport Podbrezová – FK Dukla B. Bystrica
27. 25.4. 16.30 FC Spartak Trnava – FO ŽP Šport Podbrezová
28. 5.5. 16.30 FO ŽP Šport Podbrezová – MŠK Žilina
29. 8.5. 19.00 MFK Ružomberok – FO ŽP Šport Podbrezová
30. 16.5. 16.30 FO ŽP Šport Podbrezová – FC ViOn Zlaté Moravce
31. 19.5. 16.30 MFK Košice – FO ŽP Šport Podbrezová
32. 23.5. 17.30 FO ŽP Šport Podbrezová – DAC Dunajská Streda
33. 30.5. 17.30 FK Senica – FO ŽP Šport Podbrezová

Vedenie klubu
Prezident: 

Július Kriváň
Viceprezidenti: 

Marian Kurčík, Vladimír Soták ml.
Riaditeľ ŽP Šport, a.s.:  

Jozef Marčok
Športový manažér: 

Michal Budovec
Manažér ISSF FK: 

Radoslav Kupec
Manažér mládeže:

Andrej Smékal

Realizačný tím
Tréneri: 

Jozef Mores, Branislav Benko, Mário Auxt
Kondičný tréner: 
Roman Snopko

Vedúci družstva: 
Radoslav Kupec
Fyzioterapeut: 
Pavel Purdek

Masér: 
Jozef Chovanec

Lekár: 
Miroslav Košík

Káder mužstva
brankári:  Jozef Hanák, Juraj Ba-
láž Pavol Penksa
obrancovia: Ivan Minčič, Lukáš 
Migaľa, Nikola Andrić ,  Ľuboš 
Kupčík, Lukáš Hrnčiar, Vratislav 
Greško, Ján Nosko, Timotej Zá-
humenský 
stredopoliari: Milan Harvilko, 
Peter Gal Andrezly, Tomáš Galo, 
Pablo Podio, Matej Kochan, Martin 
Šlapák, Róbert Richnák, Juraj Pan-
čík, Michal Pančík, Juraj Hovančík
útočníci: Dávid Škutka, Blažej 
Vaščák, Peter Nworah

sa to nezdá - podľa výsledkov 
minuloročnej sezóny, nespo-
chybniteľného talentu našich 
pretekárov a poctivej letnej 
(máj – december) prípravy - 
prvé výsledky tejto sezóny  
Alice a Anety Surových, ku 
ktorým sa pridal aj Janko Sa-
nitrár, prinášali svoje plody. 
  Z dôvodu nedostatku technic-
kého snehu bolo prvé kolo Slo-
venského pohára (SLP)  žiakov 
preložené na druhú polovicu ja-
nuára a štartom súťažnej sezóny 
bolo druhé kolo, zorganizované 
v stredisku Kubínska hoľa. V ob-
rovskom slalome (OSL) v ktg. 
mladších žiačok bola víťazkou v 
konkurencii štyridsiatich štartujú-
cich Alica Surová, v ktg. mladších 
žiakov bol 2. Ján Sanitrár a 22. 
Vilo Vičan, v ktg. starších žiačok 
skončila 5. Ema Surová a 13. 
Alica Kramľová. V slalome (SL) 
skončili Ján Sanitrár a Ema Suro-
vá na 5. mieste a Alica Kramľová 

bola opäť trinásta. 
  Úspešné pre zverencov LO ŽP 
Šport, kateg. predžiaci, boli aj 
prvé a druhé kolo Slovenského 
pohára v stredisku Valčianska 
dolina. V 1. kole v obrovskom 
slalome bola Aneta Surová 2. 
a v 2. kole zvíťazila.  
  Už tradične sa v Říčkach (Čes-
ko), 23. - 25. januára 2015 konali 
medzinárodné preteky žiakov v 
slalome a obrovskom slalome 
„Skiinterkritérium“, v ktorých si 
najlepší pretekári z viacerých 
európskych krajín zmerali svo-
je sily. Skiinterkritérium Říčky, 
na ktoré nadväzujú preteky vo 
Vrátnej, sú súčasťou desiatich 
pretekov v žiackych kategóriách, 
ktoré organizuje medzinárodná 
lyžiarska federácia FIS v Euró-
pe a v Kanade. Ako slovenská 
„jednotka“ v kategórii mladších 
žiakov nás v nich reprezento-
vala Alica Surová, ktorá v OSL 
dosiahla vynikajúce 2. miesto, 

keď  zaostala za víťaznou Re-
becou Oblak (Slovinsko) o 28 
stotín. Alica neustále potvrdzuje, 
že z nej vyrastá (aj na táľov-
ských svahoch) - pod vedením 
jej otca a trénera Ivana Surové-
ho ml., ďalšia Zuzulová. 
  Skiinterkritérium pokračovalo 
27. - 28. januára vo Vrátnej, kde 
farby Slovenska a aj našej špor-
tovej organizácie reprezentovali 
- okrem Alice Surovej, aj Ema 
Surová a Janko Sanitrár. Alica v 
kategórii ml. žiačok bola v slalo-
me 4. (vo svojom ročníku 2002 
bola prvá.) Janko Sanitrár 1. kolo 
nedokončil a Ema Surová v kat. 
starších žiačok bola po bojovnom 
výkone 19. V tejto kategórii zví-
ťazila Slovinka N. Tomšič. V ob-
rovskom slalome Alica bohužiaľ 
vypadla v 1. kole, Sanitrár prešiel 
cieľom ako 13. a Ema Surová 
skončila na 22. mieste. 
  Po vynikajúcich januárových 
výsledkoch naši lyžiari pokra-
čovali vo víťaznom ťažení aj v 

najkratšom mesiaci roka. Hlavne 
v kategóriách starších a mladších 
žiakov - Alica a Ema Surová, 
Janko Sanitrár. Na Kubínskej holi 
v super G mladších žiakov bol 2. 
Ján Sanitrár  a v ktg. starších žia-
koch na 4. mieste skončila Ema 
Surová. V obrovskom slalome 
mladších žiakov 3. priečku obsa-
dil Ján Sanitrár, rovnako aj Alica 
Surová, v starších žiakoch bola 
Ema Surová 4. a Alica Kramľová 
9. V slalome bronz vybojoval Ján 
Sanitrár a striebro Alica Surová, 
v kategórii starších žiačok bola 
Ema Surová 3. a Alica Kramľová 
vypadla. 
  K úspešnému ťaženiu prispeli aj 
mladší žiaci, hlavne Aneta Suro-
vá, ktorá v Jasnej obsadila v ob-
rovskom slalome 1. miesto a na 
12. mieste skončil Oliver Kramľa. 
  Pretekárska sezóna našich 
zjazdárov sa ešte ani zďaleka 
nekončí a my dúfame, že budú 
pokračovať v nastolenom trende. 

J. Babic

Na najvyššej priečke stupňa víťazov Alica Surová

Prvá Aneta Surová


