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Zajtra o 17.30 hod. vás pozývame na prvý domáci zápas vo Fortuna lige so Spartakom Myjava na FŠ ŽP ŠPORT

Na Táľoch sa stretli
vedci zo sveta

Pokračujeme 
v čitateľskej súťaži

Súťaž medzi
zmenami v doprave

Navštívili sme 
detský tábor v Repišti

Odštartovala jesenná časť
Fortuna ligy

Zákaznícky deň
na hrade Ľupča

(Dokončenie na 3. str.)

Profesora Ing. Tibora Kvačkaja, 
CSc., vedúceho Katedry tvárne-
nia kovov, sme sa opýtali:
Pán profesor, toto medzinárod-
né stretnutie bolo poznamena-
né významnými výročiami. Pre-
zradíte nám o aké jubileá šlo?
 - Kongres bol organizovaný pri 
príležitosti dvoch významných 
výročí. Prvým je dvadsať rokov 
od založenia časopisu ACTA ME-
TALLURGICA SLOVACA, ktorý 
vydáva Technická univerzita - Hut-
nícka fakulta, v spolupráci s Ústa-
vom materiálového výskumu SAV 
v Košiciach a Zväzom hutníctva, 
ťažobného priemyslu a geológie 

V hoteli Stupka na Táľoch
sa robí dnes vedecký výskum na 
špičkovej úrovni. Musím konštato-
vať, že aj naša katedra „hrá ligu“ 
na medzinárodnej vedeckej úrov-
ni. Výsledky pracovníkov katedry 
prezentujeme na významných 
medzinárodných vedeckých fó-

rach. Minulý rok sme 
prijali pozvanie s dvo-
mi vyzvanými pred-
náškami na najväčšiu 
vedeckú konferenciu 
v oblasti materiálov, 
T H E R M E C  2 0 1 3 , 
kde sme prezentovali 
prednášky zamerané 

na transformáciu štruktúr kovo-
vých materiálov z mikro do nano-
rozmernej oblasti, ako aj kovové 
materiály spracované práškovou 
metalurgiou. 
O vede a výskume sa v ostat-
nom čase veľa hovorí. Čo myslí-
te, čo by mal štát urobiť v tomto 
smere?
 - V prvom rade znížiť počty ľudí 
v agentúrach, ktorí nás byrokra-
ticky terorizujú a pripraviť mäkšie 
ekonomické prostredie pre vedu 
a výskum. Ak sa udeje to, čo par-
lament sľubuje, že podniky, ktoré 
budú spolupracovať s vedecko- 
pedagogickými, resp. vedeckými 
inštitúciami, si budú môcť odpočí-
tať parciálnu čiastku situovanú do 
výskumu z daní, určite to prinesie 
lepšiu komunikáciu medzi vedec-
kou a priemyselnou sférou.

O. Kleinová 

SR. Je to vedecký časopis re-
gistrovaný v databáze SCOPUS 
(sleduje vyše pätnásťtisíc vedec-
kých a odborných časopisov zo 
štyritisíc vydavateľstiev z celé-
ho sveta - pozn. red.). Pri tejto 
príležitosti sme si pripomenuli aj 
druhé jubileum, štyridsiate výročie 
založenia Katedry tvárnenia kovov 
na Hutníckej fakulte v Košiciach. 
Ako hodnotíte priebeh?
 - Nešlo o konferenciu oriento-
vanú do klasickej formy, kde sa 
účastníci môžu prihlásiť. Všetky 
prednášky boli „vyzvané“ a vy-
mieňali sme si skúsenosti s od-
borníkmi z Taiwanu, Japonska, 

Brazílie, Poľska, Slovinska, Ru-
munska, Talianska a Českej 
republiky. Účasť na kolokvium 
prijali aj zástupcovia významných 
výrobno-obchodných hutníckych 
spoločností, ŽP Podbrezová a.s., 
U. S. Steel Košice s.r.o., Mincovňa 
Kremnica š.p., Sapa Profily a.s., 
Miba Sinter Slovakia s.r.o.
Hovoríte o štyridsaťročnom 
jubileu Katedry tvárnenia kovov 
na Hutníckej fakulte. Prezradíte 
nám, koľko rokov ju vediete vy?
 - Nepretržite dvadsaťtri rokov.
Dosť na porovnávanie. Čo sa za 
tie roky zmenilo?
 - Zmenilo sa veru veľa. Jednak 

na katedre sú už iní ľudia, z hľa-
diska vedy a poznania som otočil 
celý priebeh – v minulosti sme sa 
orientovali na riešenie problémov 
technologickej praxe, vzhľadom 
k tomu, že došlo v tejto oblasti 
k určitej konverzii a preskupeniu 
niektorých zásadných 
postojov, ostatných 
pätnásť rokov sa za-
oberáme intenzívne 
základným výskumom 
situovaným do nových 
akostí a technológií pre 
ocele a neželezné ko-
vy. Robíme intenzívne 
plastické deformácie pre tvorbu 
nanorozmerných štruktúr v kovo-
vých materiáloch a celú plejádu 
ďalších významných aktivít v ob-
lasti výskumu. Nevynechávame 
ani spoluprácu s výrobnou sférou.
A študenti? Povráva sa, že ich 
úroveň z roka na rok klesá. Ako 
je to u vás?
 - Budem veľmi úprimný. Jednak 
klesá počet záujemcov o technic-
ké študijné zameranie, ale žiaľ, 
aj kvalita študentov z pohľadu 
vzdelania rapídne poklesla. Ak by 
som mal porovnávať dnešných 
študentov s nami po skončení 
hutníckeho štúdia (aj členov TOP 
manažmentu ŽP), som veľmi 
skeptický a nemôžem vyjadriť, že 
dosahujú našu úroveň.
A výskum?
 - Som presvedčený, že na uni-
verzitách, ako aj v ústavoch SAV, 

Na otvorení prítomných pozdravil aj predseda Predstavenstva ŽP Ing. Vladimír Soták. F: A. Nociarová

s Ing. Júliusom Kriváňom, obchodným riaditeľom

Tretí štvrťrok sme odštartovali úspešne

Dňa 7. júla 2014 v dopoludňajších hodinách bol slávnostne otvorený medzinárodný kongres 
CMME 2014 (kolokvium metalurgie a hutníckeho inžinierstva). Na päťdňový kongres prijalo 
pozvanie okolo 50 hostí v zastúpení rôznych krajín sveta. V úvode prítomných prišiel pozdra-
viť aj predseda Predstavenstva ŽP Ing. Vladimír Soták a člen predstavenstva Ing. Vladimír 
Zvarík. Organizátorom tohto stretnutia odborníkov vedy a techniky bola Technická univerzita 
Košice, Hutnícka fakulta, Katedra tvárnenia kovov, spolu so Železiarňami Podbrezová. 

Predaj našich výrobkov za prvých päť 
mesiacov ste hodnotili pozitívne. Bol taký 
aj posledný mesiac druhého štvrťroka? 
- Aj keď jún bol o niečo slabší, chýbalo 
niekoľko desiatok ton, bol objem predaja 
za druhý štvrťrok v súlade s obchodným 
plánom. Vo valcovni bezšvíkových rúr bol 
objem zákaziek 9 900 ton, počítali sme 
s 10 100 tonami a v druhom kvartáli sme 
zaznamenali mierny nárast priemernej ceny, 
v porovnaní s predchádzajúcimi mesiacmi. 

V komodite oceľových navarovacích  oblú-
kov je situácia od začiatku roka stabilizova-
ná. Mesačný objem predaja sa pohybuje na 
úrovni 280 ton, čo korešponduje s finančným 
plánom pre túto prevádzkareň. Rovnaká 
situácia pretrvávala aj pri redukciách. Mier-
ne sme prekročili plánovaný objem 300 ton 
galvanizovaných rúr, o 64 ton. V ťahárni rúr 
štvrťročný plán 11 900 ton bol naplnený na 
11 830 ton, s ustálenými priemernými cena-
mi, i keď jún bol objemovo o niečo slabší ako 

predchádzajúce dva mesiace. V sortimente 
kontinuálne odlievaných oceľových blokov, 
po dvoch dobrých mesiacoch - apríl a máj, 
kedy sme vyrobili nad 9 000 ton, bol jún 
naplnený len na 7 500 ton. V druhovýrobe 
bol celý štvrťrok naplnený zákazkami v sú-
lade s plánom, ktorý mal hodnotu 490 ton 
a skutočnosť bola 495 ton. 
 V júni bola veľmi dobrá nakládka tovaru. Vy-
expedovali sme 11 200 ton valcovaných rúr, 
čo prevyšovalo zákazkami potvrdené objemy. 

V ťahárni rúr bola nakládka na úrovni 4 200 
ton, vyššia o 500 ton v porovnaní s plánom. 
Kontinuálne odlievaných oceľových blokov 
sme vyexpedovali 7 500 ton. Pri zhodnotení 
druhého štvrťroka nám zostáva z júna vyex-
pedovať z valcovne bezšvíkových rúr tovar v 
objeme 2 500 ton, z oceľových navarovacích 
oblúkov zhruba 50 ton, z ťahárne rúr 900 ton 
a z druhovýroby 10 ton. 

S tým súvisí pretrvávajúci problém cien. 
Zmenilo sa niečo v tejto oblasti? 
- Nezmenilo sa nič, skôr pociťujeme ešte 
väčší tlak na pokles cien zo strany odbe-
rateľov. Podarilo sa nám v júni, a pokra-
čujeme v tom aj v súčasnosti, udržať ceny 
na rovnakej úrovni ako v predchádzajúcich 
mesiacoch. Zaznamenali sme len ich mierny 
nárast, nakoľko všetci odberatelia vedia, že 
cena vstupných materiálov (pre nás hlavne 
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Deň obchodných partnerov
  Hrad Ľupča v Slovenskej Ľupči 
bol 27. júna 2014 miestom tra-
dičného stretnutia obchodných 
partnerov Železiarní Podbrezová 
a.s. Tento ročník zaznamenal 
rekordnú účasť zákazníkov, ktorí 
nakupujú naše výrobky a taktiež 
návštevníkov zo strany dodáva-
teľov. Akcia významne prispela 
k udržiavaniu dobrých vzťahov 
s oboma skupinami obchodných 
partnerov.
  Počas celého dopoludnia, 
v spolupráci so spoločnosťou 
Tále a.s., bol pripravený bohatý 
program. Keďže podstatná časť 
programu prebiehala v priesto-
roch hradného nádvoria, úspeš-
ný priebeh umocnilo slnečné 
počasie. Veríme, že väčšina zú-
častnených si domov odniesla 
príjemné zážitky.

O. Čiefová

Väčšina programu prebiehala na hradnom nádvorí

Registrácia prichádzajúcich návštevníkov

Veterán zo zbierky pána Oravca – exemplár Jaguára z roku 1962 – 
pútal veľkú pozornosť

Súťaž v streľbe z dobových zbraní

Chvíľky adrenalínu na terénnych štvorkolkách

Naša anketa: AKO HODNOTÍTE SLUŽBY NA KÚPALISKU?
Zhovárala sa: V. Kúkolová Foto: I. Kardhordová 

Ivana VANÍKOVÁ, 
Banská Bystrica
- Uprednostňujem toto kúpalisko 
pred bystrickým a nevadí mi 
ani väčšia vzdialenosť. Detský 
bazén napúšťajú a čistia denne, 
v čom ja vidím veľkú výhodu. 
Spokojná som aj s výberom 
v bufete, kde si kupujeme „faj-
notky“ a to základné si nosíme 
z domu. Vyhovuje nám aj at-
mosféra, príjemné prostredie 
a dostatok priestoru. 

Juraj ČIEF, 
Brusno
- Podbrezovské kúpalisko na-
vštevujem s vnúčatami každý 
rok. Milujú vodu, trúfnu si už aj 
na veľký bazén. Sme tu spo-
kojní s ponúkanými službami, 
preto sa sem každý rok vra-
ciame. V bufete si vždy niečo 
vyberieme na jedenie, či pitie 
alebo kúpime nejakú lakotu – 
napríklad zmrzlinu. 

Samuel ČELLÁR, 
Podbrezová-Štiavnička
- Každý rok v slnečnom počasí 
to mám sem najbližšie. S ka-
marátmi si zaplávame, potom 
zahráme na tomto pieskovom 
ihrisku volejbal. Jedlo si zabez-
pečíme z ponuky bufetu – ja 
mám najradšej langoše a k tomu 
niečo na pitie. Keby som to mal 
bodovať, z desiatich by som dal 
osem bodov podbrezovskému 
kúpalisku.

Blažena TRNIKOVÁ, 
Banská Bystrica
- Dovolenkujeme v Osrblí a prišli 
sme sa sem schladiť. Na pod-
brezovskom kúpalisku sme prvý 
raz a veľmi sa nám tu páči. Man-
žel s vnučkou sú v bazéne a my 
sme sa prišli s vnúčikom trochu 
posilniť do bufetu. Keď porovná-
vam služby s Bystricou, tak tu sú 
super - rýchla obsluha, dobrá po-
nuka, vynikajúca voda, vyhovuje 
nám aj menej ľudí.

Alexandra STRUHÁROVÁ, 
Valaská
- Ja sem chodím každý rok. V tej-
to sezóne je to len po druhý raz 
a opäť je tu super. Škoda, že 
dnes, hoci je teplo, nám slnko 
akosi menej svieti. Okrem bazé-
nov ma sem láka aj volejbal, ktorý 
si rada zahrám s kamarátmi. Spo-
kojná som aj s ponukou bufetu, 
objednávam si zemiakové hranol-
čeky so syrom a kečupom alebo 
palacinky, a k tomu niečo na pitie. 
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Zo sveta 
ocele

Súťaž medzi zmenami – koľajová doprava

(Dokončenie zo str. 1)

S výškou zdvihu 113 metrov a ka-
pacitou zdvihu 34 tisíc ton vzniká 
v Číne na rieke Jang c´Tiang naj-
väčšie vertikálne lodné zdvíhadlo 
na svete. Oceľ na upevnenie 
zdvíhacej koľajnice pochádza 
z Annahütte v Bavorsku (podľa 
vlastného vyjadrenia vedúca sve-
tovej značky ocele valcovanej za 
tepla). Najväčšia lodná komora je 
132 metrov dlhá, 23 metrov širo-
ká, s hĺbkou 3,5 metra a kapacitou 
3 tisíc ton. Zdvih-
núť môže celkovo 
34 tisíc ton a zdví-
hadlo bude slúžiť 
prevažne na osobnú dopravu. So 
stavebnými prácami začali v roku 
2010 a v tomto roku by malo byť 
zdvíhadlo sprevádzkované.

***
Salzgitter v tomto roku očakáva 
obrat zhruba 10 miliárd eur v po-
rovnaní s rokom 2013. Očakáva 
zvýšenie cien povoleniek pre CO2 
emisie, nakoľko to je zverejnený 
úmysel politiky Bruselu a Berlína. 
Uvedené náklady budú vždy zne-
výhodňovať výrobcov EÚ v po-
rovnaní s Čínou, Ruskom a USA. 

O VÍŤAZSTVO SA PODELILI 
Kvalita, výsledky hospodárenia, dodržiavanie zásad bezpečnosti 
pri práci, reklamácie, to sú oblasti, z ktorých boli vypracované 
kritériá súťaže medzi jednotlivými pracovnými zmenami vo 
výrobných a obslužných prevádzkarňach. Súťažia pracovníci ka-
tegórie „R“ z valcovne bezšvíkových rúr, ťahárne rúr, oceliarne, 
druhovýroby, centrálnej údržby, energetiky, dopravy a odboru 
riadenia kvality. Od obnovenia súťaže uplynuli v januári tri roky 
a nás zaujímalo, ako pokračuje v doprave. Oslovili sme Ing. 
Jozefa Simana, vedúceho koľajovej dopravy:

Ako pokračuje súťaž 
medzi zmenami vo 
vašej prevádzkarni?
 - Koľajová doprava je 
zameraná na zabezpe-
čenie výrobných pro-
cesov, t.j. na prepravu 
hotových výrobkov 
a polotovarov. Jej ne-
oddeliteľnou súčasťou je zároveň 
zabezpečenie výroby z hľadiska 
technologických procesov, čo 
v praxi znamená prepravu vsá-
dzacích košov, šrotu a prídav-
ných materiálov pre elektrickú 
oblúkovú pec. V prevádzkarni 
doprava - konkrétne v stredisku 

koľajovej dopravy, sa 
súťaž medzi zmenami 
stala už každodennou 
súčasťou výkonu prá-
ce posunovacích čiat 
a výhybkárok. V prípa-
de zistenia nedostat-
kov sa im strhávajú 
body z jednotlivých 

ukazovateľov. Výsledky za jed-
notlivé zmeny a mesiace si môžu 
pozrieť na vývesnej tabuli pred 
sociálnou budovou koľajovej do-
pravy, kde pre lepšiu vizualizáciu 
sú pre nich pripravené aj grafické 
znázornenia.
Došlo k nejakým podstatným 

zmenám hodnotenia vo vašich 
strediskách?
 - V stredisku koľajovej dopravy 

k podstatným zmenám v hodnote-
ní nedošlo. Tak, ako aj po minulé 
roky sme ponechali kritéria, kto-
ré sú zamerané hlavne na bez-
pečnosť a plynulosť železničnej 
dopravy na vlečke ŽP a.s., kde 
je hlavný dôraz kladený na zní-
ženie počtu úrazov a nehodových 
udalostí. V súťaži medzi zmena-
mi ďalej hodnotíme aj včasnosť 
obslúh jednotlivých prevádzkarní 
a stredísk, kde sme nezazname-
nali ani v jednej zmene výrazné 
nedostatky.
Vlani ste dosiahli preukázateľ-
né zlepšenie plynulosti dopravy 
na vlečke, pokles úrazovosti, 
ako aj nehôd. Ako hodnotíte 
v poradí už tretí rok súťaže?
 - Úrazovosť a nehody sa nám 
podarilo aj v roku 2012 znížiť 
a čakali sme, ako to dopadne 
koncom minulého roka. Pred-
pokladali sme, že sa nám po-
darí tento trend udržať. V rámci 
strediska koľajovej dopravy sa 

Víťazná zmena „A“ objektívom I. Kardhordovej

Druhá víťazná zmena „D“ objektívom J. Simana

Koncern dosiahol na svojom pá-
sovom liacom zariadení v Peine 
prvých 50 odlievaní nového druhu 
ocele HSD (High Strength and 
Ductility), ktorá dosahuje vysokú 
pevnosť, vysokú tvárniteľnosť, 
nemožno však použiť konvenčné 
metódy odlievania.

***
Podľa novozvoleného preziden-
ta Euroferu Robrechta Himpeho 
nie sú prebytočné kapacity hlav-

ným problémom 
európskeho prie-
myslu, nakoľko 
v ostatných ro-

koch bolo z trhu vyradených nie-
koľko nekonkurencieschopných 
závodov. Analytici nadhodnocujú 
prebytočnú kapacitu na trhu, 
pretože je nepravdepodobné, 
že niektoré menej efektívne, 
nečinné pece budú môcť byť 
znova uvedené do prevádz-
ky. Tieto kapacity prirodzenou 
cestou zmiznú. V súčasnosti je 
najväčším problémom cenová 
nekonkurencieschopnosť, usúdil 
Himpe.

 (Svět o oceli)

nám podarilo znížiť počet ne-
hôd a úrazovosti a to medziroč-
ne o 20 percent pri úrazovosti 
zamestnancov a o 41 percent 
v oblasti nehodových udalostí. 
Pochvalu za výborné výsledky, 
ktoré sme v tejto oblasti v roku 
2013 dosiahli, si zaslúži ce-
lý kolektív koľajovej dopravy. 
Boli by sme veľmi spokojní, ak 
by sa nám podarilo minimálne 
tento výsledok udržať aj v roku 
2014.
Predstavíte nám aktuálneho 
víťaza súťaže za minulý rok?
 - Za minulý rok sme nemali jed-
ného víťaza, ale rovno dvoch. 
Obe zmeny dosiahli rovnaký sú-
čet bodov za rok 2013, čo pred-
stavovalo hodnotu 9 425 bodov. 
Víťaznými zmenami sú - zmena 
„A“ pod vedením zmenového 
majstra Daniela Bullu a zmena 
„D“ vedená zmenovým majstrom 
Jozefom Pribylinom.

V. Kúkolová

šrotu) klesla, a to je dôvod, prečo 
zákazníci tlačia na ich zníženie. 
Leto je v plnom prúde a s ním 
aj dovolenkové obdobie. Bude 
mať letná sezóna vplyv na náš 
odbyt v ďalších mesiacoch 
tretieho štvrťroka?
- Každý rok sa v tomto obdo-
bí opakujú rovnaké problémy. 
Dnes už môžeme povedať, ako 
sa nám darí napĺňať objemy pre-
daja a aké máme predstavy na 
najbližšie dva mesiace.
 Pre júl sme plán pre valcovňu 
bezšvíkových rúr zabezpečili v 
objeme 10 800 ton. V súlade 
s plánom máme zákazkami po-
kryté aj objemy pre oceľové ob-
lúky 252 ton a 3 tony redukcií. 
Tonáž na galvanizované rúry bola 
dva predchádzajúce mesiace 
vyššia, ako predpokladal plán. 
Odozvou na to je júl, kde od-
ber mierne klesol pod 100 ton. 
Plán pre ťaháreň rúr stanovoval 
3 730 ton, naplnený je rovnaký 

Tretí štvrťrok sme odštartovali úspešne
objem ako v júni. V komodite 
kontinuálne odlievaných blokov 
sme mierne, o 600 ton, prevý-
šili plánované júlové množstvá. 
Druhovýroba má stabilný objem 
150 ton. Môžem konštatovať, že 
zákazkami máme júl kompletne 
pokrytý. Podľa našich odha-
dov by sme mali august naplniť 
rovnakými objemami ako v júli. 
Predpokladáme, že aj júli bude 
pokračovať plynulá expedícia, 
čo sa nedá povedať o auguste, 
kedy odberatelia počas dovo-
leniek zatvárajú sklady, takže 
expedícia bude v tomto mesiaci 
problematickejšia. Výhľadovo, 
september a október sú lepšími 
mesiacmi, nakoľko sa zvyšujú 
objednávky zákazníkov. 
Antidumpingové opatrenia ma-
li rozšíriť obchodný priestor 
európskym výrobcom ocele. 
Napĺňajú sa tieto predpoklady? 
 - Európski výrobcovia oceľových 
rúr (ESTA) diskutujú s Európskou 
úniou o zachovaní antidumpingo-

vých opatrení na dodávky z Číny, 
Ukrajiny a Ruska. Zatiaľ pre všet-
ky tri krajiny pretrváva dumpingo-
vé clo a tým je obmedzený import 
bezšvíkových rúr. Platnosť týchto 
obmedzení sa pozitívne prejavuje 
na celom európskom trhu. 
V súvislosti s tým, ako vnímate 
obdobie posledného štvrťro-
ka?
- Z môjho pohľadu je ešte dosť 
skoro hovoriť o tomto období. 
Pred nami je úloha naplniť ob-
jem predaja na ďalšie mesiace 
– august a september. Nemyslím 
si, a nie sú žiadne avíza, ktoré 
by potvrdzovali zmeny záujmu 
o oceľové výrobky. V najbližších 
krajinách strednej Európy - Poľ-
sko, Česká republika, Maďarsko, 
krajiny bývalej Juhoslávie..., sú 
odbery zákazníkov ustálené. Aj 
smerom na západ boli v druhom 
štvrťroku skôr vyššie požiadavky, 
čo potvrdzuje aj situácia v tomto 
mesiaci. 

(vk)
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Rok 2014 je 70. ročníkom nepretržitého vydávania Podbrezovana. Vý-
znamné jubileum pripadne na 23. december. Dovtedy bude trvať aj naša 
čitateľská súťaž. Dozviete sa v nej mnoho nových zaujímavostí a keď 
budete texty pozorne čítať, nájdete v nich aj odpoveď na otázku. Kupón 
si vystrihnite a vypíšte údaje, aj správnu odpoveď a do desiatich dní od 
vydania pošlite do redakcie. Pravidlá umožňujú použiť trikrát náhradný 
kupón. Na konci bude zaujímavá odmena, ktorá môže byť práve vaša. 

Súťažný text č. 11

 V roku 1883 medzi riaditeľ-
stvom Uhorských železníc a ve-
dením železiarní v Podbrezovej 
došlo k dohode o výstavbe nor-
málnorozchodnej železničnej 
trate z Banskej Bystrice do pod-
brezovských železiarní. Väčšia 

časť nákladov na jej výstavbu 
bola hradená z finančných pro-
striedkov štátnych železiarní. 
Práce na príprave i realizácii jej 
výstavby boli urýchlené a želez-
ničná trať v dĺžke 35 kilometrov 
bola daná do užívania 26. jú-

ČITATEĽSKÁ SÚŤAŽ ▪ ČITATEĽSKÁ SÚŤAŽ ▪ ČITATEĽSKÁ SÚŤAŽ

la 1884 (tridsaťjeden rokov od 
začatia výroby koľajníc v Pod-
brezovej).
 Železničná trať z Banskej 
Bystrice viedla v Podbrezovej 
pri ľavom brehu Hrona a bola 
ukončená železničnou stani-
cou v tesnej blízkosti železiarní. 
Hlavná výpravná budova pre 
osobnú a nákladnú dopravu 
bola vybudovaná na mieste 
strednej časti haly (už bývalej) 
zvarovne rúr veľkých priemerov 
(oproti budove personálneho 
úseku). 
 K železničnej trati patrilo ko-
ľajište s výhybkami, výhrevňa 
parných lokomotív, točníka loko-
motív a vodnej napájacej stani-
ce lokomotív so skladom uhlia.
 Západne od výpravnej budovy 
bola budova skladu prepravo-
vaného tovaru a za ňou veľ-
koplošná rampa s výjazdom 
pre konské povozy, určená na 
manipuláciu s drevom. Celý 
areál železničnej stanice bol 
majetkom železiarní. 
 Pre podbrezovské železiarne 
to bola veľmi významná uda-

losť. Medzi Banskou Bystricou 
a Podbrezovou totiž začali pre-
mávať osobné a nákladné vlaky, 
čím sa podstatne zjednodušila 
doprava surovín a palív a ne-
sporne aj expedícia hotových 
výrobkov. Symbolické bolo, že 
v roku napojenia železiarní na 
železničnú sieť Uhorska bola 
v Podbrezovej zrušená výroba 

ná zastávka. Roku 1912 bola 
postavená dnešná železničná 
stanica.
 Po prvej svetovej vojne boli 
železničné trate v dezolátnom 
stave. Potreba železničného 
spojenia po roku 1919 vychá-
dzala z geografických danosti 
novej republiky. Hlavné želez-
ničné tepny už neviedli do Bu-

Otázka 11. kola:
Kedy bola zrušená výroba koľajníc v Podbrezovej?

V roku napojenia na železnicu bola zrušená výroba koľajníc 

 Zámerom projektu je uskutočniť 
obsahovú prestavbu odborného 
vzdelávania s cieľom pripraviť 
absolventov pre aktuálne a per-
spektívne potreby vedomost-
nej spoločnosti. Projekt vedie 
k získavaniu a rozvíjaniu kľú-
čových kompetencií študentov 

Vybudovanie MECHATRONICKEJ MODULÁRNEJ STANICE 
a s tým súvisiaca inovácia obsahu a metód vzdelávania

s dôrazom na ovládanie zloži-
tých mechatronických systémov, 
používaných v automatizovanej 
výrobe, ako súčasti vedomostnej 
spoločnosti v priemyselnej sfére 
a tým k zabezpečeniu dlhodobej 
konkurencieschopnosti. Projek-
tom budú vytvorené podmienky 

pre inováciu a aplikáciu nových 
vzdelávacích postupov a metód, 
zvýšia sa zručnosti pedagogic-
kých zamestnancov a tým pria-
moúmerne aj študentov.
 Inovácia obsahu, metód a di-
daktických prostriedkov od-
borného vzdelávania podľa 

potrieb trhu práce sa dosiah-
ne vytvorením nových učebných 
textov, učebných materiálov a ob-
staraním didaktických pomôcok, 
ktoré úzko súvisia s požiadavka-
mi aktuálnych a perspektívnych 
potrieb odborno – vedomostnej 
spoločnosti. Vďaka novým učeb-
ným textom a materiálom, ktoré 
vypracujú jednotliví experti (uči-
telia odborných predmetov a maj-
stri odbornej výchovy) získajú 
študenti teoretické vedomosti 
z mechatroniky a súvisiacich od-
borov. Vďaka obstaraným didak-
tickým prostriedkom budú môcť 
simulovať podmienky mechatro-
niky, ktorá je súčasťou procesov 
automatizovanej priemyselnej 
výroby.
 Výstupom špecifických cieľov 
bude absolvent, ktorý bude pri-
pravený na aktuálne a perspek-
tívne potreby odborno-vedomost-
nej spoločnosti. Účelom je zvýšiť 
úroveň vyučovania zakúpením 
IKT vybavenia a názorno-učeb-
ných didaktických pomôcok, ktoré 
budú slúžiť na praktické overo-
vanie zložitých mechatronických 
systémov na báze priemyselných 
automatov.
 Didaktické prostriedky pod-
porované počítačmi zvýšia ná-
zornosť vyučovania, vhodne do-
plnia výklad učiva a pomôžu pri 

zvyšovaní manuálnej zručnosti 
v odbornom výcviku. Moderný 
didaktický softvér určený pre 
učiteľa, majstra pri vyučovaní 
ako nástroj na multimediálne 
práce, umožní vytvárať zloži-
tejšie mechatronické systémy 
riadené riadiacim systémom na 
báze priemyselných automatov, 
ktoré svojou štruktúrou a riadia-
cimi prostriedkami zodpovedajú 
existujúcej výrobnej praxi. Ďalej 
umožnia žiakom vytvárať schémy 
a simulácie zapojenia v automa-
tizačnom procese, mechatroni-
ke, senzorike, pneumatike, elek-
tropneumatike. Tie sú následne 
interpretované vo výsledkoch 
laboratórnych cvičení, prostred-
níctvom interaktívneho projektora 
a digitálneho vizualizéra. Inter-
pretáciou získaných výsledkov 
vo forme schém a tabuliek sa ne-
priamo podporí aj rozvoj funkčnej 
gramotnosti žiakov.
 Impulzom pre spracovanie 
nášho projektu bola výzva 
dosiahnuť, aby naša stredná 
škola bola v regióne najmo-
dernejšia a konkurencieschop-
ná a aby sa zmenili zaužívané 
stereotypy vyučovania, ktoré 
nedostatočne prepájajú teore-
tickú rovinu výučby s praxou. 

Mgr. Jozef Zákalický,
projektový manažér

Expedícia výrobkov po železnici – archívny záber z 50. rokov minu-
lého storočia

koľajníc. Dôvodom zastavenia 
výroby boli zastarané techno-
logické postupy ich výroby, hor-
šia kvalita a vysoké výrobné 
náklady.
 Keď bol železničný úsek Ban-
ská Bystrica – Podbrezová 
uvedený do prevádzky, obecné 
zastupiteľstvo sa na návrh vte-
dajšieho notára uznieslo, aby v 
Lopeji bola zriadená železnič-

dapešti, ale do Prahy, Bratislavy 
a na východ republiky, až do 
Podkarpatskej Rusi. Vedľajšie 
železničné trate sa stali veľmi 
dôležitými prepojeniami a boli 
na ne kladené náročné požia-
davky. Vplyvom poprevratových 
ťažkostí sa aj výroba v Podbre-
zovej pre nedostatok uhlia v 
októbri 1918 zastavila. 
(Z archívnych prameňov OK)
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Kvalita, to je aspekt, ktorý sa skloňuje v každodennom živote. Od nej totiž závisí aj náš 
úspech. Ing. Václav Kortán, špecialista systému riadenia kvality, pripravil sériu článkov na 
túto tému:

Seriál
o kvalite

Systém manažérstva kvality
v Železiarňach Podbrezová

 Základnou úlohou novovybudova-
ného systému manažérstva kvality 
bolo riešiť problémy v oblasti kvality 
a eliminovať výskyt týchto problé-
mov v budúcnosti. Na tento účel sa 
začali zavádzať rôzne, pre nás vtedy 
nové metódy a postupy, s ktorými sa 
nie všetci naši kolegovia dokázali 
stotožniť a mnohí ani doteraz nedo-
kázali prijať filozofiu trvalého zlep-
šovania a hľadania možných rezerv. 
  Základom pre vybudovanie systé-
mu manažérstva kvality v ŽP sú dva 
kľúčové dokumenty - politika kvality 
a príručka kvality. 
  Politika kvality predstavuje závä-
zok vrcholového manažmentu a 
zároveň všetkých zamestnancov ŽP. 
Definuje základné princípy riadenia 
kvality v spoločnosti, čím vlastne 
predstavuje aplikáciu Demingovho 
systému pre manažovanie a záro-
veň v hrubých črtách stanovuje ciele 
kvality ŽP. Nakoľko väčšine kolegov 
politika kvality vyznieva len ako zo-
znam manažérskych fráz, uvádzam 
jej plné znenie spolu s krátkym ko-
mentárom, pripojeným ku každému 
jej bodu. 

POLITIKA KVALITY ŽP
Koncepcia a stratégia kvality de-
klarovaná vedením spoločnosti 
stanovuje líniu v oblasti kvality. 
Vedenie sa týmto zaviazalo zaviesť 
do nášho pracovného života, udr-
žiavať a trvalo zlepšovať systém 
manažérstva kvality, ako nástroj pre 
zaujatie významnej pozície na trhu.
Vrcholové vedenie má rozhodu-
júcu zodpovednosť za úroveň a 
účinnosť systému riadenia kva-
lity. Vedenie takto deklaruje svo-
jím zákazníkom, že vykoná všetky 
potrebné opatrenia aby zavedený 
systém kvality bol trvale funkčný a 
zabezpečil plnenie záväzku vedenia. 
Aktívne presadzovanie princí-
pov kvality prispieva ku kvalite 
výrobkov a šíreniu dobrého me-
na. Je to verejné prehlásenie, že 
každý z nás si je vedomí faktu, že 
nekvalitný výrobok sa dá predať, 
ale len raz. Znova si ho už žiadny 
zákazník nekúpi, nech mu ho bude-
me akokoľvek ponúkať. Každý taký 
výrobok znamená pre zákazníka 
sklamanie a pre nás zbytočnú a 
nezaplatenú robotu a ešte aj stratu 
dobrého mena. 
Len kvalitnými výrobkami môže-
me v maximálnej miere uspokojo-
vať očakávania zákazníkov. Každý 
zamestnanec si je vedomý, že musí 
vykonať všetky potrebné opatrenia, 
aby sa k zákazníkovi dostal len 
kvalitný výrobok a za kvalitu našich 
výrobkov ručíme a sme pripravení 
znášať všetky náklady, ktoré zá-
kazníkovi vyplynú z jeho prípadnej 
nekvality.
Iniciatíva a zodpovednosť za kva-
litu - to je náš základný pracovný 
zákon a princíp. Každý zamestna-
nec musí dodržiavať stanovené po-
stupy a vo svojom vlastnom záujme 
vykonať všetky opatrenia, aby ním 
vykonaná práca spĺňala požiadavky 
zákazníka, to znamená, aby bola 
kvalitná. Ak aj nedopatrením vyrobí 

Železiarne Podbrezová prešli počas svojej dlhej existencie rôznymi fázami vývoja. 
Spoznali obdobia rastu, ale aj úpadku. Ich novodobá história sa začala v dobe úpadku. 
Rozpad trhov bývalého východného bloku znamenal nedostatok zákaziek a spoločnosť 
sa ocitla na pokraji krachu. Tento stav si vyžiadal radikálne zmeny v podobe výmeny 
vedenia a následnej reštruktualizácie spoločnosti. Jedným z prvých krokov nového 
vedenia bolo prijatie novej filozofie a následné vybudovanie systému manažérstva 
kvality a jeho úspešná certifikácia. Bol to jednoznačný signál pre našich potenciálnych 
zákazníkov, že sme tu, sme flexibilní a sme pripravení splniť ich požiadavky. 

nepodarok, musí ho okamžite vy-
selektovať, uložiť ho do karantény 
a oznámiť to nadriadenému. 
Trvalá výchova a vzdelávanie 
zamestnancov je základným 
predpokladom prosperity v bu-
dúcnosti. Vedenie bude dlhodobo 
dbať o prípravu a kvalifikovanosť za-
mestnancov na vykonávanie svojej 
pracovnej funkcie. Zabezpečí, aby 
zamestnanci absolvovali potrebné 
vzdelávanie a skúšky. Bude od nich 
vyžadovať, aby všetky novonaučené 
poznatky bezodkladne zavádzali 
do praxe.
Aktivizácia obchodnej činnosti 
je zameraná na nové trhy a na 
nové výrobky. Vedenie spoločnosti 
týmto dáva jednoznačný signál pre 
našich zákazníkov, že má vlastnú 
obchodnú stratégiu, má vybudovanú 
vlastnú obchodnú sieť, spoločnosť 
je flexibilná a pripravená splniť ich 
požiadavky. 
Počítať sa k najlepším si vyžaduje 
porovnávanie sa s tými, ktorí sú 
v danej oblasti špičkou. Vedenie 
sleduje správanie a vývoj pri kon-
kurencii, sleduje svetové trendy a 
technologické novinky, pravidelne 
prehodnocuje možnosti spoločnos-
ti a plánovite zavádza nové tech-
nológie a uskutočňuje technické 
zlepšenia. 
Rešpektovanie potrieb trhu je 
súčasťou marketingového riade-
nia orientovaného na zákazníka. 
Vedenie prostredníctvom svojich 
obchodných zástupcov neustále 
získava informácie o potrebách a 
očakávaniach našich zákazníkov. 
Zisťuje na akých projektoch zákaz-
níci pracujú, aké sú ich potreby a 
aké budú ich nové požiadavky. Na 
základe týchto poznatkov rozhoduje 
o smerovaní vývoja a následnom 
rozšírení výroby o nové výrobky. 
Odbornosť a zaangažovanosť za-
mestnancov je podmienkou zvy-
šovania úrovne výrobkov. Vedenie 
nastavilo kritéria pre výber nových 
zamestnancov tak, aby prešli len 
uchádzači, ktorí majú predpoklad, 
že splnia požiadavky na odbornosť 
a na pracoviskách sa stanú príno-
som. Všetkým zamestnancom bude 
venovať trvalú pozornosť a jednou 
z jeho priorít bude riadenie ľudských 
zdrojov.
Systematické plánovanie, defino-
vanie rozhrania, stanovenie zod-
povednosti a právomocí. Vedenie 
týmto prezentuje svojím potenciál-
nym partnerom, že má jasnú víziu 
budúcnosti. Má pevne definované 
a reálne stanovené ciele. Disponuje 
prostriedkami potrebnými na dosiah-
nutie týchto cieľov. Jeho plánovanie 
je založené na schopnostiach ove-

rených, vzdelaných a predvída-
vých ľudí, ktorí sú si vedomí svojich 
povinností a poznajú svoje úlohy 
a právomoc.
Pravidelné hodnotenie systému 
riadenia kvality, jeho analýza a 
opatrenia k zdokonaľovaniu. Ve-
denie týmto deklaruje, že zavede-
nie systému riadenia kvality nie je 
len marketingový ťah, že ho bude 
priebežne analyzovať a vyhodno-
covať jeho účinnosť z neustáleho 
zlepšovania a dosahovania vyššej 
efektivity. 
Efektívna a systematická komuni-
kácia a spolupráca s dodávateľmi 
je súčasťou nášho úsilia. Vedenie 
presadzuje partnerské vzťahy s do-
dávateľmi ako dlhodobý záväzok, 
vytvorený za účelom dosiahnutia 
efektívneho využitia zdrojov každé-
ho z partnerov. Pričom nedochádza 
k výhodám a ziskom zneužívaním 
druhých a každý z partnerov má 
záujem na podpore druhého a do-
siahnuť spoločne dohodnuté ciele. 
Riadenie na všetkých úrovniach 
na základe faktov, hľadanie a 
zlepšovanie slabších miest. Ve-
denie požaduje od všetkých svojich 
zamestnancov, aby systematicky 
plánovali a riadili vykonávané čin-
nosti. Rozhodovať by mali len na 
základe analýz, podložených dát 
a faktov. Je potrebné, aby hľadali, 
identifikovali a trvalo zlepšovali slab-
šie miesta a dôsledne uplatňovali 
stratégiu nulových chýb v činnos-
tiach a procesoch organizácie. 
Istota a viera v úspech je založená 
na dôvere k zamestnancom, ktorí 
sú zárukou prosperity. Vedenie 
deklaruje, že zamestnancov po-
važuje za partnerov a bude dbať 
o to, aby im boli vytvorené vhodné 
pracovné podmienky a sociálne 
zabezpečenie. Medzi vedením a za-
mestnancami bude trvale prebiehať 
partnerský dialóg a umožní zamest-
nancom vyjadrovať sa k stavu na 
pracoviskách, k ich sociálnym, ale 
aj ľudským potrebám.
Trvalé zlepšovanie vonkajších a 
vnútorných vzťahov - to je prin-
cíp, ktorý musíme systematicky 
napĺňať. Vedenie týmto deklaruje, 
že so svojimi zákazníkmi a obchod-
nými partnermi bude viesť konštruk-
tívny dialóg s cieľom udržať a rozví-
jať nadviazané vzťahy.
Aktuálny, fungujúci a účinný 
systém riadenia kvality uspokojí 
zákazníka a zabezpečí prospe-
ritu. Vedenie týmto deklaruje, že 
zavedenie systému riadenia kvality 
nie je len reklamný ťah, ale systém 
bude udržiavať funkčný a bude trva-
lo zlepšovať jeho procesy v zhode s 
medzinárodne uznávanými normami 

pre manažérstvo kvality.
  Politika kvality je verejný doku-
ment, trvale prístupný na násten-
kách zaoberajúcich sa kvalitou 
a na internetovej stránke ŽP. Každý 
zamestnanec je s politikou kvality 
a jej obsahom oboznámený v rámci 
vstupného školenia pri nástupe do 
ŽP. Všetci zamestnanci sú s ňou 
opakovane oboznamovaní v rámci 
cyklických školení zo systému ria-
denia kvality.

PRÍRUČKA KVALITY ŽP 
Dokument, ktorý popisuje celý sys-
tém manažérstva kvality ŽP. Jej 
účelom je tento systém definovať, 
udržiavať ho a vytvárať podmien-
ky pre sústavné zdokonaľovanie. 
Štruktúra príručky kvality je navrh-
nutá tak, aby zodpovedala jednot-
livým organizačným útvarom, ich 
procesom, sledovaným veličinám, 
výrobkom a kultúre ŽP. V dôsledku 
toho je príručka kvality špecifickým 
dokumentom, ktorý zodpovedá len 
podmienkam ŽP a jej dcérskym spo-
ločnostiam a zodpovedá požiadav-
kám noriem ISO 9001:2008, ISO/
TS 16949:2009, VDA 6.1 a API Q1. 
Príručka kvality je dokument, ktorý 
má dôverný charakter. Distribúciu, 
čiastočnú alebo úplnú reprodukciu 
môže povoliť iba manažér kvality 
ŽP a.s. a je prístupná len určeným 
riadiacim zamestnancom. 
  Norma ISO 9001 - je súčasťou 
rodiny medzinárodných štandardov 
vydaných Medzinárodnou organi-
záciou pre štandardizáciu (Inter-
national Organization for Standar-
dization). ISO 9001 je označenie 
štandardu pre systém manažérstva 
kvality. Aktuálne revidovaná verzia 
sa označuje ako ISO 9001:2008, 
ktorá špecifikuje základné požiadav-
ky na systém manažérstva kvality v 
organizáciách, ktoré chcú a potre-
bujú preukázať svoju schopnosť, 
trvalo poskytovať produkty v súlade 
s príslušnými predpismi a požiadav-
kami zákazníkov, a ktoré sa usilujú 
o zvyšovanie spokojnosti zákazníka. 
Požiadavky normy ISO 9001 sú 
všeobecne použiteľné pre výrobné 
organizácie i pre služby. Uplatniť je 
ich možné vo všetkých výrobných 
odvetviach - v strojárstve, spraco-
vateľskom priemysle a stavebníctve, 
ale napr. aj v oblasti poskytovania 
zdravotnej starostlivosti, finančných 
služieb a pod. Prínos certifikácie 
ISO 9001 je výrazné zvýšenie dôve-
ryhodnosti a spoľahlivosti vo vzťahu 
k zákazníkom a vo vzťahu k ďalším 
zainteresovaným stranám (napríklad 
k investorom, peňažným ústavom, 
poisťovniam, verejnej správe), roz-
šírenie obchodných príležitostí v 
exportnej oblasti a v oblasti štátnych 

zákaziek. Postoj ku kvalite sa stáva 
know-how podniku, ktorý neustále 
rozvíja orientáciu na dlhodobé zisky 
a ich maximalizáciu, s ohľadom na 
ekológiu, bezpečnosť procesov a 
predovšetkým kvalitnú produkciu, čo 
prináša zvýšenie konkurencieschop-
nosti podniku.
  Norma ISO/TS 16949:2009 je no-
vá odborová norma automobilo-
vého priemyslu, ktorá zjednocuje 
celosvetové požiadavky na sys-
témy manažérstva kvality v tomto 
odvetví a je štandardom systému 
riadenia v tomto odvetví. Norma 
ISO/TS 16949:2009 obsahuje úpl-
né znenie normy ISO 9001:2008, 
ktoré dopĺňa o ďalšie požiadavky 
automobilového priemyslu, najmä 
požiadavky na zavádzanie nových 
výrobkov, schvaľovanie výrobkov 
zákazníkom, požiadavky na spô-
sobilosť procesov, dodržiavanie 
špecifických požiadaviek zákazníka 
a požiadavky na neustále zlepšova-
nie, pričom sa zdôrazňuje prevencia 
chýb, znižovanie variability a strát v 
dodávateľskom reťazci. Zavedenie 
normy ISO/TS 16949 zvyšuje kon-
kurencieschopnosť, dôveru zákaz-
níkov v kvalitu produkcie. Znižuje 
rozptyl parametrov kvality, zvyšuje 
efektivitu a zároveň znižuje počet 
zákazníckych auditov. 
  Norma VDA 6.1 je nemecká od-
borová norma automobilového 
priemyslu, ktorá definuje požia-
davky na systémy manažmentu 
akosti v tomto odvetví. Obsahu-
je úplné znenie normy ISO 9001, 
ktoré dopĺňa o ďalšie požiadavky 
automobilového priemyslu, najmä 
požiadavky na zavádzanie nových 
výrobkov, schvaľovanie výrobkov 
zákazníkom, požiadavky na spô-
sobilosť procesov a požiadavky na 
neustále zlepšovanie . Norma VDA 
6.1 slúži ako referenčný model pre 
nastavenie základných riadiacich 
procesov v automobilovom prie-
mysle. Zavedenie normy pomáha 
neustále zlepšovať kvalitu výrobkov 
a spokojnosť zákazníka. Norma 
VDA 6.1, podobne ako ostatné tech-
nické normy, definuje nepodkroči-
telný štandard, vyžaduje následnú 
certifikáciu zavedeného systému 
riadenia (zavedených procesov) v 
organizáciách, najmä nemeckého 
automobilového priemyslu. Normou 
sa musí následne riadiť aj celý do-
dávateľský reťazec.
  Norma API Q1, definuje požiadav-
ky na systém manažérstva kvality 
v odvetviach, ktoré vyrábajú vý-
robky alebo poskytujú služby pre 
petrolejársky a plynárský priemysel. 
Požiadavky API Q1 sú usporiadané 
spôsobom, ktorý minimalizuje prav-
depodobnosť nezhody. Túto normu 
je možné použiť buď v kombinácii 
s inou priemyselnou dokumentáciou 
alebo nezávisle od nej. 
Zdroje: 
Politika kvality Železiarní Podbre-
zová a.s., Príručka kvality Žele-
ziarní Podbrezová a.s., normy ISO 
9001:2008, ISO/TS 16949, ISO/TS 
16949:2009, VDA 6.1, API Q1.
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Pondelok
Polievky: šošovicová kyslá, 
krupicová so zeleninou, pečivo.
● Pečené morčacie stehno, 
červená kapusta, knedľa ● Ho-
vädzia roštenka na slanine, 
ryža, šalát ● Roľnícke zemia-
ky, uhorka ● Hydinový šalát, 
pečivo ● Zapekaná ryba so 
šampiňónmi, šalát z červenej 
kapusty s kukuricou ● Lievance 
s džemom ● Celozrnná bageta 
syrová ● Ovocný balíček.

Utorok
Polievky: gulášová, bryndzová 
so strúhaným cestom, pečivo.
● Kuracie prsia na paprike, 
cestovina ● Bravčový rezeň 
s pečeňou, zemiaky, šalát ● 
Údené mäso, hrachová kaša, 
uhorka, chlieb ● Šalát pekinský 
so šunkou, pečivo ● Hubové 
rizoto, uhorkový šalát ● Buchty 
na pare s Nutelou, maková 
posýpka, kakao ● Bageta s pi-
kantným mäsom ● Vypráža-
né kuracie stehno v cestíčku, 
pečivo.

Streda
Polievky: stupavská zabíjačko-
vá, karfiolová, pečivo.
● Pečené kuracie stehno, ze-
leninová ryža, kompót ● Hovä-
dzie dusené, kôprová omáčka, 
knedľa ● Zemiakové placky 
plnené mäsom ● Bretónsky 
šalát, pečivo ● Špenátové ha-
lušky s tvarohom, zakysanka 
● Čučoriedkový koláč, kakao 
● Bageta s kuracím mäsom ● 
Mliečny balíček.

Štvrtok
Polievky: oravská fazuľová, 
horácka, pečivo.
● Vyprážaný morčací rezeň 
ovčiarsky, zemiaková kaša, 
uhorka ● Bravčový perkelt, 
cestovina ● Kuracie stehno 
dusené so slivkami, ryža ● Ša-
lát parížsky, pečivo ● Kelové 
listy plnené zeleninou, mrkvový 
šalát ● Zapekané palacinky 
s tvarohom ● Bageta moravská 
● Pečená bravčová krkovička, 
pečivo.

Piatok
Polievky: slepačia, paradajko-
vá, pečivo.
● Hovädzí guláš maďarský, 
knedľa ● Bravčový rezeň prí-
rodný, ryža, šalát ● Vyprážaná 
brokolica, zemiaky, tatárska 
omáčka ● Pikantný syrový ša-
lát, pečivo ● Kuracie stehno na 
záhradnícky spôsob ● Muffiny 
s čokoládou, kakao ● Bageta 
Gurmán ● Ovocný balíček.

Sobota
Polievka: zeleninová s rajbanič-
kou, pečivo.
● Detvianska nátura, opeka-
né zemiaky, uhorka ● Kuracie 
prsia na hubách, tarhoňa, šalát 
● Bageta salámová so šalátom.

Nedeľa
Polievka: fazu ľková kyslá 
s kôprom, pečivo.
● Hovädzie mäso na korení, 
ryža, šalát ● Kuracie stehno 
pivárske, kapusta, knedľa ● 
Bageta Apetito.

Pondelok
Polievky: údeninová, roľnícka, 
pečivo.
● Bravčový rezeň belehradský, 
opekané zemiaky, uhorka ● Go-
ralská pochúťka, cestovina ● 
Kuracie stehno so zeleninou, 
špenátové rezance ● Šalát vi-
tamínový s jablkami, pečivo ● 
Plnené hovädzie mäso, zeleni-
nová obloha ● Pečené buchty 
so slivkovým lekvárom, kakao 
● Bageta Apetito ● Mliečny ba-
líček.

Utorok
Polievky: držková, pórová so 
zemiakmi, pečivo.
● Kuracie prsia orientálne, ry-
ža, šalát ● Bravčové stehno 
na smotane, knedľa ● Važecká 
pochúťka, zemiakové placky 
● Šalát cestovinový s kapiou 
a salámou ● Pečená ryba s by-
linkami, mexická zelenina ● 
Žemľovka s tvarohom ● Celo-
zrnná bageta syrová ● Pečené 
kačacie stehno, pečivo.

Streda
Polievky: mexická, špenátová 
so syrovými haluškami, pečivo.
● Kuracie stehno s kuriatkovou 
omáčkou, cestovina ● Hovädzí 
rezeň obaľovaný, zemiaková 
kaša, šalát ● Plnená hlávková 
kapusta, knedľa ● Racio šalát, 
pečivo ● Top šalát s kuracím 
mäsom, pečivo ● Zemiakové 
knedličky s nutelou, maková 
posýpka ● Bageta Gurmán ● 
Ovocný balíček.

Štvrtok
Polievky: hovädzia s pečeňový-
mi haluškami, goralská, pečivo.
● Bravčová pečená krkovička, 
kapusta, knedľa ● Morčacie 
prsia na hrášku so šampiňónmi, 
ryža, šalát ● Pizza zeleninová 
so salámou ● Syrové tajomstvo, 
pečivo ● Zapekané zemiaky 
s pórom ● Dukátové buchtičky 
s vanilkovým krémom ● Bageta 
s kuracím mäsom ● Vyprážaný 
bravčový rezeň, pečivo.

Piatok
Polievky: zemiaková s hláv-
kovou kapustou, pohronská, 
pečivo.
● Hydinové ražniči, zemiaky, 
uhorka ● Plnený bravčový závi-
tok, tarhoňa, šalát ● Zemiakovo-
-bryndzové pirohy so slaninou 
● Windsorský šalát, pečivo ● 
Cestoviny s brokolicou a smota-
novou omáčkou ● Šišky s dže-
mom, kakao ● Bageta moravská 
● Mliečny balíček.

Sobota
Polievka: kyjevské šči, pečivo.
● Hovädzia pečienka sviečková, 
knedľa ● Kuracie prsia s ana-
násom a syrom, ryža, šalát ● 
Bageta s pikantným mäsom.

Nedeľa
Polievka: morčacia, pečivo.
● Údené mäso, zemiakový šalát 
● Hovädzie mäso námornícke, 
slovenská ryža, uhorka ● Ba-
geta šampiňónová so šunkou.

Jedálny lístok
21. - 27. 7. 2014

Jedálny lístok
28. 7. - 3. 8. 2014

 Ôsmeho júla už o 9. hodine tep-
lomer ukazoval 26o Celzia a pred 
nami bola 90 kilometrová trasa do 
detského tábora v Repišti. V Chate 
u Daniela prázdninovalo už jede-
násty deň 46 detí zamestnancov zo 
ŽP a.s. a 12 z dcérskych spoločností 
- ŽP Bezpečnostné služby, ŽP EKO 
QELET, ŽP Šport, ŽP Informatika, 
ŽP Rehabilitácia a Tále. Našou pr-
vou zastávkou boli Sklené Teplice, 
kde sme v parku videli veľkú skupinu 
zaujatú vedomostnou súťažou. Pri 
príchode nás deti s radosťou vítali, 
nasledovala spoločná fotografia 
a návrat dvoch skupín na Chatu 
u Daniela. Ako motorizovaní sme 
dorazili v predstihu. Stihli sme urobiť 
menší prieskum izieb, chaty a jej 
okolia, kde sme narazili nie na stádo 
danielov, ale muflónov. Aj bodovacia 
tabuľka prispela k našim zisteniam. 
Hoci si deti z domu priniesli rôzne 
hygienické návyky, dokázali aj v 
kolektíve udržiavať poriadok na 
izbách, čoho dôkazom bolo, že naj-

JE TU SUPER!

väčší počet bodov dosiahlo až päť 
izieb, ostatné zaostávali len s ne-
patrným rozdielom. Jedálny lístok na 
celý prvý turnus potvrdil, že strava 
je bohatá na vitamíny, nechýbajú 
v nej mäsité, múčne a zeleninové 
jedlá, s dostatočným zabezpečením 
pitného režimu. 
 Po krátkom pr ieskume sme 
v priestoroch chaty vítali domá-
cich, ktorí to pešo zvládli vo veľmi 
dobrom čase. Pred obedom nasle-

doval krátky oddych s očistou na 
izbách a nás medzitým o zdravot-
nom stave detí informovala sestra 
Renáta Biksadská. Potvrdila, že 
okrem bežných malých odrenín 
a štípancov od komárov, či kliešťov, 
bolo len pár prípadov miernej únavy 
z tepla. Príznaky únavy však po 
krátkom odpočinku rýchlo pominuli. 
“Program tábora sa odvíja v závis-
losti od počasia,“ hodnotil táborový 
život hlavný vedúci Radoslav Bača 
a pokračoval „...dnešný deň sa 
začal raňajkami, túrou do kúpe-
ľov, kde v súťaži zameranej na 
Štiavnické vrchy, kúpele, chatu v 
Repišti, sa deti bližšie zoznamovali 
s touto lokalitou a jej nárečím. Po 
obedňajšom odpočinku ich čaká 
program plný hier v prírode. Pre 
prípad, že by sa naplnili predpo-
vede a začalo by pršať, máme už 
pripravený alternatívny program 

v chate, tzv. Bur-
zu. Teplé poča-
sie a doterajšie 
aktivity všetkých 
dostatočne una-
vili, preto dnes 
špo r tové  h ry 
ukončíme skôr a večierku plánuje-
me o 21. hod.“ 
 Slnečné táborové dni, ako sme 
sa dozvedeli, boli spojené aj s po-
bytom pri vode - bazéne pri chate 

alebo v Banskom kúpeli v Sklených 
Tepliciach.
 Presvedčivejšie, než naše zistenia, 
boli odpovede detí:
Tomáš Trunek z Brezna 
- Páči sa mi tu všetko - hry, naj-
viac nočné s baterkou, ako aj celý 
program. Našiel som si aj kamará-
tov. Zo stravy mám najradšej, keď 
máme rezne.
Slavomír Kán z Brezna
- Je tu super! Som v tábore už štvr-
týkrát a opäť je tu dobrý kolektív, 
animátori, vedúci, program, jedlo, no 
najviac sa mi zo všetkého páči ko-
lektívnosť. Rád by som pokračoval 
na budúci rok, ale už ako praktikant.

hry a máme veľmi dobrých animá-
torov. Veľmi sa mi tu páči. Chutila 
mi výborná pizza a kyslá polievka.

V. Kúkolová
Foto: I. Kardhordová

Natália Danová z Brezna
- Je tu pohoda. Páči sa mi nabitý 
program a posledné dni nám starším 
veru dali riadne zabrať. Do hier sa 
zapájajú aj malí, s nimi je to nároč-
nejšie. Aj ja by som chcela byť prak-
tikantka, ale záujemcov je príliš veľa.
Lucia Belková z Brezna
- Som tu už druhýkrát a opäť je tu 
dobre. V izbe mám výborné ka-
marátky, strava je dobrá – hlavne 
špagety.
Erik Bálint z Pohronskej Polhory
- Dobré sú nočné ale aj denné hry, 
ako aj rôzne túry a boli sme sa okú-
pať aj v Banskom kúpeli. Spokojný 
som so všetkým, strava mi chutí, je 
taká domáca a výborne pripravili 
špagety.
Miroslav Potkány z Čierneho Ba-
logu
- Predtým som chodil len na denné 
tábory, na takomto som ešte nebol. 
Smutno mi už bolo v autobuse, ale 
našiel som si tu kamarátov a už je 
dobre. Teším sa aj domov, hlavne na 
moju elektroniku.
Simona Majchútová z Valaskej
- V izbe sa mi páči, ako sa zabáva-
me, dobrodružné sú nočné i denné 

 Sociálne starnutie prebieha u každé-
ho jednotlivca odchodom do dôchod-
ku, zmenou sociálneho postavenia, 
zmenou životného programu a akcep-
táciou sociálnych dôsledkov porúch 
zdravia. Mení sa sociálne začlenenie 
takéhoto človeka. Jeho nedostatočná 
aktivita vedie k apatii, depresii, pocitu 
bezmocnosti, neschopnosti a rýchlej 
strate telesných a duševných síl. Toto 
všetko ešte znásobuje osamelosť. 
Osamelosť je subjektívne prežívanie 
nedostatku sociálnych kontaktov, ktorý 
môže byť prežívaný v neprítomnosti 
ľudí ale aj v prítomnosti mnohých ľudí, 
pričom však chýba ten „pravý kon-
takt“. Starší ľudia majú menej sociál-
nych kontaktov, bývajú viac izolovaní 
v svojom súkromí. V starobe dochádza 
k väčšej koncentrácii na seba, respek-
tíve na rodinu a známych v najbližšom 
okolí. Kontakt s ľuďmi je pre starých 
ľudí dôležitý, ale musí byť primeraný 

Aj vďaka ŽP Informatika s.r.o...

Tomáš Trunek Slavomír Kán

Erik Bálint

Natália Danová

Miroslav Potkány

Lucia Belková

Simona Majchútová

z hľadiska kvality aj kvantity. Súčasťou 
sociálneho kontaktu je komunikácia. 
Domov dôchodcov a domov sociál-
nych služieb HRON sa usiluje neustále 
skvalitňovať svoje služby. Snažíme sa 
sledovať a aplikovať najnovšie trendy 
pri poskytovaní sociálnych služieb 
našim klientom. V rámci aktivít na 
voľný čas poskytujeme služby podľa 
ich výberu a záujmu, ale aj individuál-
nych možností každého z nich. Zlep-
šiť komunikáciu a rozšíriť jej 
možnosti aj na komunikáciu 
pomocou PC medzi prijíma-
teľmi sociálnej služby nášho 
zariadenia a ich príbuznými a 
známymi, často roztrúsenými 
po celom svete, sa nám po-
darilo vďaka dvom PC, ktoré 
našim klientom venovala ŽP 
Informatika s.r.o. Zvládnutím 
práce s PC zvýšime prijíma-
teľom sociálnej služby v DD 

a DSS HRON sebavedomie a dôveru 
v samého seba a vieru vo vlastné 
sily a schopnosti. To všetko pozitívne 
ovplyvní kvalitu života každého jed-
ného klienta. Aj vďaka spoločnosti ŽP 
Informatika s.r.o., ktorá je dcérskou 
spoločnosťou Železiarní Podbrezová 
a.s., sa nám darí napĺňať poslanie 
nášho zariadenia „Vlastný zmysel 
nachádzame v tom, že pomáhame 
hľadať zmysel iným!“

Ing. M. Šurábová, 
riaditeľka DD a DSS HRON



Ďakujeme všetkým príbuzným, 
priateľom, bývalým spolupracov-
níkom, susedom a známym za 
účasť na poslednej rozlúčke s na-
šim milovaným

Vojtechom KOVÁČOM 
z Podbrezovej.

Ďakujeme za kvetinové dary a prejavy sústrasti, 
ktorými ste sa snažili zmierniť náš hlboký žiaľ. Za 
dôstojnú rozlúčku ďakujeme Dychovej hudbe ŽP.

Smútiaca rodina

S láskou a úctou spomínajú manželka, dcéry 
a vnuk

...
„Stále je ťažko a smutno nám 
všetkým. Nič nie je také, aké bolo 
predtým. Všade okolo chýba aj 
po roku tvoj hlas. Mal si rád život, 
my teba, a ty nás. Čas plynie ako 
tichej rieky prúd, kto ťa mal rád, 
nemôže zabudnúť. Tak ako voda 
svojím tokom plynie, krásna spomienka nikdy 
nepominie.“
Dňa 14. júla uplynul smutný rok, kedy nás navždy 
opustil náš drahý syn a brat 

Ľubomír ŠTULRAJTER. 
S láskou na neho spomína a za tichú spomienku 
ostatným ďakuje celá rodina

„Odišiel tíško, už nie je medzi 
nami, no v srdciach našich stále 
žije s nami.“
Dňa 19. júla uplynie osem rokov 
odvtedy, ako nás navždy opustil 
náš milovaný manžel, otec, starý 
a prastarý otec 

 Imrich KOVÁČ z Podbrezovej
 S láskou a úctou spomína celá rodina

...
„Mal si nás rád a my sme mali radi 
teba, všetko krásne čo si nám dal, 
ostáva v nás.“
Dňa 25. júla si pripomenieme 
smutné a ťažké prvé výročie, keď 
nás navždy opustil náš milovaný 

Jozef KARAS z Valaskej.
S láskou  spomína manželka, deti s rodinami 
a priatelia 

...
„Nemôžeme ťa objať, ani všetko 
dobré priať, iba kyticu ruží môže-
me na tvoj hrob položiť, zapáliť 
sviečku a s láskou spomínať...“
Dňa 26. júla si pripomenieme 
nedožitých 70. rokov nášho milo-
vaného manžela, otca a starého 
otca

Ing. Jozefa GIERTLA 
z Čierneho Balogu – Dobroče
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Spomienky

Blahoželáme 
jubilantom 

– júlovým

Pracovné jubileá
40-ročné

Ján DANIŠ
Jozef HONKO

Miroslav HUŤKA
Daniela MEDVEĎOVÁ

Ján MICHALISKO
35-ročné

Juraj DEMETER
Jana FIGLUŠOVÁ
Jaroslav HOLKO

Iveta HUOSTIKOVÁ
Peter JAKUBEC

Mária JUROŠOVÁ
Juraj KŇAZOVICKÝ

Jozef KVIETOK
Jozef NOMILNER

Ing. Vladimír SOTÁK
30-ročné

Branislav BACÚŠAN
Vladimír HANZEN
Janka HUŇOVÁ

Miloš KOCKA
Janka KVIETKOVÁ

Rudolf MOLČAN
Emília VENGEROVÁ

Anna VOJTKOVÁ
25-ročné

Silvia BOBÁKOVÁ
Gabriela ČERNÁKOVÁ
Ing. Mária DEMIANOVÁ
Janeta KOVÁČIKOVÁ
Mária KOVÁČIKOVÁ
Ivana NEMČOKOVÁ

Zuzana ODORČÁKOVÁ
Ing. Peter PILIAR

Ing. Jozef SKLADANÝ
Maroš ŠUCHA

Zuzana ŠVANTNEROVÁ
20-ročné

Ivan DOLŇAN
Peter KÚDELKA

Andrea SCHMIDTOVÁ ŠKUL-
TÉTYOVÁ

Miroslav SUŠILA

Životné jubileá
Jaroslav BÁNÍK

Jaroslav HARVANKA
Radek HUŇA

Vanda KUPCOVÁ
Bc. Janka POTKÁNYOVÁ

Oliver PÔBIŠ
Ján SNAČKO
Ľubica ŠIMOVÁ

Anna ŠVANTNEROVÁ
Ľubomír TIŠTIAN

Jaroslav BUBELÍNY
Vladimír DANČÍK
Milan JANČIAR

Ing. Peter KŰHNEL
Ján LAURINC
Mária ŤAŽKÁ

Miroslav UHRÍK
Ing. Mária ULBRICHTOVÁ

Jaroslav GREGUŠ
Igor HAVLÍČEK
Ján KOŠTIAĽ

Ján MICHALČÍK

Ďakujem riaditeľke Súkromného 
stredného odborného učilišťa hut-
níckeho ŽP Ing. Anne Pavlusovej 
a Nadácii Železiarne Podbrezová 
za podporu mojej aktivity – stre-
leckého športu, počas sezóny 
2014. Dosahovanými výsledkami 
sa vynasnažím dôstojne repre-
zentovať región, v ktorom žijem 
a akciovú spoločnosť Železiarne 
Podbrezová.

Dušan Sliačan ml.

Pozývame vás
● 19. júla od 9. hodiny na „Deň obce 
Bystrá“ – športový deň so súťažami – 
trojboj, šípky, kolky, a nebude chýbať 
guláš,
● 19. o 15. hod. a 20. júla o 13. hod. 
do Jasenia na 66. ročník futbalového 
turnaja Memoriál Janka Cibuľu,
● „Z rozprávky do rozprávky“ - zábavný 
deň s rozprávkami pre deti, ktorý sa 
uskutoční 20. júla o 11. hod. v Zbojskej 
na salaši,
●25. júla o 19. hod. na „Koncert mla-
dých“, ktorý sa uskutoční na námestí 
v Brezne,
●26. júla o 10. hod. na „400 rokov ob-
ce“ do Mýta pod Ďumbierom.

„Nemôžeme milovať...“, dokončenie sa skrýva v tajničke, ktorej úplné znenie s vašimi kontaktnými údajmi posielajte do redakcie do desiatich dní od vydania tohto 
čísla Podbrezovana.

Slovenský pohár v letnom biatlone
 Pretekári Klubu lyžovania a biatlonu ŽP Šport, a.s., absolvovali v júni súťaže v rámci 
Slovenského „Viessmann“ pohára v letnom biatlone. Prvé kolo (7.-8.) sa uskutočnilo 
v Osrblí, kde Veronika Machyniaková zvíťazila vo vytrvalostných pretekoch v katg. 
mladšie dorastenky. Karin Kazárová „dobehla a strieľala“ v rovnakej kategórii, ako 
tretia najrýchlejšia. Hana Lešťanová bola 8. a v ktg. starší dorastenci osadil 9. prieč-
ku Peter Šejirman. V rýchlostných pretekoch bola 2. Machyniaková, 7. Kazárová, 9. 
Lešťanová a 10. Šejirman.
 V areáli strelnice Šimáň v Predajnej sa 28.-29. júna konalo 2. kolo Viessmann pohára. 
S veterným víkendom si najlepšie poradila Machyniaková, v oboch súťažných dňoch 
skončila zhodne na 2. mieste. V rýchlostných pretekoch bola 7. Kazárová, 5.Šejirman, 
6. Brezina a 8. Kupec. V pretekoch s hromadným štartom skončili - 5. Kazárová, 6. 
Kupec, 10. Brezina, 10. Šejirman. V lete nás čaká intenzívna tréningová príprava, 
ktorou chce realizačný tím, v zložení tréner Mgr. Michal Mojžiš, predseda klubu 
Andrea Kazárová a masér Milan Dziad, u dorastencov dosiahnuť úspešnú účasť na 
medzinárodných súťažiach v zimnej sezóne.  Michal Mojžiš + foto

Na stupni víťazov 1. kola Slovenského pohára pretekárky ŽP Šport 
- 1.Veronika Machyniaková, 3. Karin Kazárová

Poďakovanie

Autor:
PK
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ŠK Slovan Bratislava – FO ŽP Šport 2:1 (1:1)

Káder mužstva
brankári: Jozef Hanák, Juraj 
Baláž, Andrej Maťašovský, Patrik 
Babiák,
obrancovia: Ivan Minčič, Nikola 
Andrič, Ľuboš Kupčík, Vratislav 
Greško, Ján Nosko, Gabriel Snit-
ka, Ján Gajdošík, 
stredopoliari: Milan Harvilko, 
Tomáš Galo, Pablo Podio, Matej 
Kochan, Lukáš Kožička, Juraj 
Pančík, Michal Pančík, Juraj 
Hovančík, 
útočníci: Štefan Gerec, Blažej 
Vaščák, Igor Ležaič, Dominik 
Kunca.

PODBREZOVAN – vydáva akciová spoločnosť Železiarne Podbrezová. Vychádza v párnych týždňoch v piatok. Uzávierka aktualít v párnom týždni v pondelok. Šéfredaktorka: Mgr. Oľga Kleinová, 
zástupkyňa Viera Kúkolová. Redakčná rada – predseda Ing. Alena Sojková, MBA. Členovia: Ing. Alena Kvačkajová, Ing. Milan Majer, Ing. Pavol Kühnel, Ing. Soňa Roštárová, Ing. Martin Domovec, 
Ing. Ľuboš Ďurinďák, Ing. Anna Pavlusová, Ing. Pavel Valent ml. Redakcia a administratíva: Železiarne Podbrezová a.s., Kolkáreň 35, 976 81 Podbrezová, telefón: 048 645 2711, 2714, fax: 048 
645 2713, e-mail: noviny@zelpo.sk, http://www.zelpo.sk Tlač HLP grafik, s.r.o. Registračné číslo 15. 
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Góly: 30´ a 80´ Milinkovič - 36´ 
Hovančík. ŽK: Milinkovič - Kun-
ca, Podio, Kožička
 Pred 1492 divákmi rozhodovali 
Leško - Weiss, Hancko.
  V úvodnom zápase Fortuna li-
gy sa v prvom polčase hral oboj-
stranne útočný futbal, šance 
mali obidva tímy. Skóre otvoril 
Milinkovič, keď hlavou premenil 
ideálny center Jablonského z 
ľavej strany. O šesť minút bolo 
vyrovnané, po rohu usmernil 
loptu do siete Perniša Hovančík. 
Druhý polčas sa domáci tlačili 
do útoku, no Podbrezovčania 
úspešne odolávali a hrozili z 
brejkových situácií. O víťazstve 
rozhodol desať minút pred kon-
com opäť Milinkovič, v šestnást-
ke si pripravil loptu na ľavačku a 
krížnou strelou prekonal Baláža.
František Straka, tréner Slo-
vana: „S výkonom nie som 
spokojný, s výsledkom áno. 

V Dome športu ŽP v Podbrezovej 
sa 8. júla o 14. hod. uskutočnila 
tlačová konferencia pred štartom 
novej sezóny najvyššej futbalo-
vej súťaže, v ktorej sa premiérovo 
objaví A -mužstvo FO ŽP Šport, 
a.s. Za podbrezovský klub sa jej 
zúčastnili – Júĺius Kriváň, prezi-
dent FO ŽP Šport, Jaroslav Kentoš, 
tréner, Ivan Minčič, kapitán tímu 
a Juraj Kuboš, mediálny manažér.
 V úvode tréner a prezident FO ŽP 
zhodnotili letnú prípravu hráčov, 
šance mužstva v budúcej sezóne, 
ako aj stav štadióna. Podľa slov Ja-
roslava Kentoša „Železiar“ odohral 
veľmi dobrú prípravu proti silným 
súperom, ktorí ho dostatočne pre-
verili pred súpermi z Fortuna ligy. 
Do tímu pribudli hráči, ktorí zvýšili 
konkurencieschopnosť na každom 
poste. Do brány prišiel Andrej Ma-
ťašovský z Dubnice, obranu vystužil 
Ján Nosko z Dukly, stredný záložník 
Juraj Hovančík prišiel z Košíc a 
Dominik Kunca z Michaloviec. Z 
tímu odišli na hosťovania Mózer, 
Očenáš, Tubonemi, Szӧke. Morháč 
nepredĺžil zmluvu a osud Čekovské-
ho je momentálne nejasný.

Podbrezovský klub nemá pre 
tento ročník vytýčený konkrétny 
cieľ, no chcel by sa vyhnúť bo-
jom o záchranu a spokojnosť bude 
prevládať s umiestením v strede 
tabuľky. Aktuálnou témou, o ktorej 
sa vedú časté diskusie je divácka 
podpora a skutočnosť, či Fortuna 
liga priláka viac divákov na štadión. 
Prezident i tréner klubu veria, že 
tribúny sa zaplnia a očakávajú prie-
mernú jesennú návštevnosť cez 
2000 ľudí. Ďalšou z diskutovaných 
tém bolo parkovanie, s ktorým si 
klub nerobí väčšie starosti. Podľa 
Júliusa Kriváňa sa v obci bude dať 
bez problémov zaparkovať, no ľudia 
musia počítať s tým, že krátky kus 
cesty budú musieť prejsť aj peši, 
nakoľko nie je možné zaparkovať 
všetky autá pred štadiónom. 

Zvedavé otázky športových redak-
torov smerovali aj do oblasti skal-
ných fanúšikov hostí a ako sa do-
mácemu klubu podarí ich zvládnuť, 
napr. tých problematickejších z Tr-
navy, Bratislavy či Banskej Bystrice. 
Klub sa však o bezpečnosť nebojí. 
Zaviedol prísne bezpečnostné opat-
renia a spolupracuje aj s Krajským 
prezídiom PZ v Banskej Bystrici.
 Na záver informácia pre všetkých, 
ktorí sa na zápasy chystajú. Vstup-
né bude symbolické - dve eurá, pre 
ženy a dôchodcov jedno euro. Deti 
do 12 rokov majú vstup zadarmo.

Matej Kubove

Začali sme svižne, dali sme gól 
a mali sme sa po ňom upoko-
jiť, ale spravili sme chybu pri 
štandardke a súper vyrovnal. 
Robili sme individuálne chyby, 
nevedeli sme podržať loptu, 
boli sme nervózni. Chlapcom 
však patrí vďaka, že tvrdo dreli 
celých deväťdesiat minút. Tri 
body sú pre nás veľmi dôležité, 
pretože prvé zápasy v sezóne 
sú vždy nevyspytateľné. Musí-
me sa však zlepšiť.“
Jaroslav Kentoš, tréner Pod-
brezovej: „Z môjho pohľadu 
som spokojný s výkonom, s 
výsledkom už menej. Škoda, 
že sme v druhom polčase 
nedotiahli do konca niektoré 
akcie. Rozhodla výnimočnosť 
Marka Milinkoviča, takíto hráči 
rozhodujú zápasy. Gratulujem 
Slovanu k víťazstvu, my bude-
me pracovať na tom, aby sme 
sa zlepšovali. Naším cieľom je 

naplniť tribúny a podávať maxi-
málne výkony, potom nebude-
me mať starosti so záchranou.“

Pred sezónou

Fortuna liga – jeseň 2014/2015
Kolo Dátum Čas Súperi Skóre

1. 11. júla 18.30 ŠK Slovan Bratislava FO ŽP Šport  2:1
2. 19. júla 17.30 FO ŽP Šport Spartak Myjava
3. 27. júla 17:30 AS Trenčín FO ŽP Šport 
4. 2. augusta 17.00 FO ŽP Šport FK Dukla B. Bystrica
5. 9. augusta 16.30 FC SpartakTrnava FO ŽP Šport 
6. 16. augusta 16.30 FO ŽP Šport MŠK Žilina
7. 23. augusta 18.30 MFK Ružomberok FO ŽP Šport 
8. 30. augusta 16.00 FO ŽP Šport FC ViOn Z. Moravce
9. 13. septembra 15.30 MFK Košice FO ŽP Šport 
10. 16. septembra 15.30 FO ŽP Šport DAC D. Streda
11. 20. septembra 17.30 FK Senica FO ŽP Šport 
12. 27. septembra 15.00 FO ŽP Šport ŠK Slovan Bratislava
13. 4. októbra 19.00 Spartak Myjava FO ŽP Šport 
14. 18. októbra 14.30 FO ŽP Šport AS Trenčín
15. 25. októbra 15.30 FK Dukla B. Bystrica FO ŽP Šport 
16. 1. novembra 13.30 FO ŽP Šport FC Spartak Trnava
17. 8. novembra 17.30 MŠK Žilina FO ŽP Šport 
18. 22. novembra 13.00 FO ŽP Šport MFK Ružomberok
19. 29. novembra 16.00 FC ViOn Z. Moravce FO ŽP Šport 

Realizačný tím
Tréner: Jaroslav Kentoš
Asistent: Branislav Benko a Má-
rio Auxt
Kondičný tréner: Roman Snopko
Vedúci mužstva: Radoslav Ku-
pec
Fyzioterapeut: Pavel Purdek
Masér: Jozef Chovanec
Lekár: MUDr. Miroslav Košík

Permanentky 
na nový ročník Fortuna ligy si 
môžu záujemcovia kúpiť:
● v pokladnici Domu športu ŽP 
(6.00 – 14.00 hod.),
● v pokladniciach pri vstupe na 
kúpalisko alebo na štadióne pred 
začiatkom domácich futbalových 
zápasov (9.00 – 17. hod.). 
Cena permanentky je 20 eur 
(jej držiteľ sa môže zúčastniť 
všetkých domácich zápasov For-
tuna ligy v sezóne 2014/2015 
a všetkých domácich zápasov 
Slovnaft cup).  Dňa 21. júna sa naši malí futba-

listi, pod vedením trénera Mgr. 
Jána Kostelného, zúčastnili turnaja 
v Brusne, kde sa stretli s domácimi 
hráčmi, tímami z Čierneho Balogu 
a Dukly Banská Bystrica. Hodiny 
strávené na tréningoch priniesli 
ovocie, keď naše malé futbalové 
hviezdy vyhrali dva zápasy a je-
den prehrali tesne 3:2. V závere 
turnaja boli naši hráči odmenení 
medailami a tričkami, na ktorých 
mali svoje mená a čísla podľa 
vlastného výberu. Odmeny boli 
sponzorované z projektu Kom-

Turnaj U-8 v Brusne
Prax, programu podporovaného 
Iuventou na rozvoj kompetencií 
pre prax a spolufinancovaného 
zo zdrojov EÚ. Poďakovanie patrí 
spoločnosti A.R.T. z Brezna, ktorá 
celému nášmu futbalovému tímu 
venovala tričká a zabezpečila ich 
potlač.
 V mene všetkých rodičov by som 
sa za ťažkú prácu a čas venovaný 
našim deťom chcela poďakovať 
trénerom Jánovi Kostelnému, 

Dušanovi Molčanovi a Martinovi 
Kupcovi, ako aj našim nádejným 
budúcim 1. ligovým hráčom z fut-
balového klubu Železiarne Pod-
brezová:
Dankovi Pavliakovi, Bartekovi 
Potančokovi, Lucasovi Soliarovi, 
Miškovi a Paťkovi Kostelným, 
Samkovi Hanzlovičovi a Samko-
vi Kaliskému, Peťovi Kvietkovi, 

Šimonkovi Vránskemu, Mare-
kovi Švantnerovi, Martinkovi 
Václavikovi, Norkovi Gubzovi, 
Marekovi Bartošovi a Patrikovi 
Ďurišovi. 

Za organizačný tím KomPrax, 
Janka Potančoková

Kolkársky oddiel ŽP Šport, a.s., Podbrezová 
vyhlasuje súťaž o návrh nového loga

Požiadavky: 
● logo musí vystihovať podstatu kolkárskeho 

športu, 
● musí byt použiteľné na internete, v tlači, 

ako aj na oblečení športovcov.
Vaše návrhy posielajte do 1. augusta 2014 
elektronicky na zpsport.kolky@mbox.zelpo.sk 
Víťazné logo bude odmenené vecnou cenou 
obchodného riaditeľa ŽP, a.s.

Zľava: Ivan Minčič, Michal Pančík, Pavel Fořt, Milan Havrilko, Erik Čikoš a Pablo Joaquin Podio v zápase 1. kola futbalovej 
Fortuna ligy medzi ŠK Slovan Bratislava - ŽP Šport Podbrezová. Foto: SITA/Ján Slovák

staré logo


