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Víťazné ťaženie železiarok
na nemeckých dráhach

MODERNIZÁCIA HYDROCENTRÁLY V DUBOVEJ
Železiarne Podbrezová a.s., pre-
vádzkareň energetika, prevádz-
kuje vodné elektrárne v Piesku, 
Jasení, Predajnej a v Dubovej. 
Postupne dochádza k moderni-
zácii jednotlivých uzlov elektrární. 
 V tomto roku bola vykonaná opra-
va a modernizácia turbíny a regu-
látora generátora č. 2 v Dubovej. 
 V Dubovej do roku 1975 bola 
v prevádzke turbína č. 2, typu 
FRANCIS s generátorom. V roku 
1975 bola nahradená turbínou 
KAPLANOVOU, ktorá do doby jej 
premiestnenia do Hydrocentrá-
ly Dubová pracovala v mestskej 
elektrárni Banská Bystrica. V ro-
koch 1989 – 1991, pri generálnej 

Štíhla vysoká budova s mohutným oceľovým potrubím v starom 
závode nepochybne pútala celé roky pozornosť každého, kto okolo 
prechádzal. Bola postavená v roku 1985 a slúžila na odprášenie 
exhalátov od pôvodných elektrických oblúkových pecí. V roku 1993 
bola uskutočnená rekonštrukcia a zariadenie bolo napojené na 
novovybudovanú 60 – tonovú elektrickú oblúkovú pec. Zariadenie 
slúžilo svojmu účelu do roku 2013, kedy bolo vybudované nové 
odprášenie. Dnes stratilo svoje opodstatnenie a preto v týchto 
dňoch prebieha jeho likvidácia. O. Kleinová.

Pozývame vás do ZELPO ARÉNY na futbalový zápas For tuna ligy 
FO ŽP ŠPORT – MFK Skalica 31. októbra o 17. hodine

Aktuálne z MVE 
v Dubovej

Navštívili sme 
ŽP Informatiku

Ponuka pracovnej 
príležitosti

Vyberte 
si možnosť relaxu

Zo života 
súkromných škôl

O úspechu našich 
futbalistov

KO ŽP Šport – ženy, horný raz zľava: 
Dagmar Dideková, Michaela Ďuricová, 
Róbert Žiak, Nikola Tatoušková, Eva 
Štefanidesová. Dolný rad zľava: Jana 
Turčanová, Dagmar Kyselicová, Kris-
tína Diabelková, Katarína Valigurová 

 Prvé dva dni turnaja prebiehala 
kvalifikácia, z ktorej do semifinále 
postupovali štyri ženské družstvá 
s najlepšími dosiahnutými výsled-
kami. Ako prvé, podľa poradia, 
nastúpili na straubingskú štvor-
dráhu tri hráčky - Katarína Vali-
gurová (551 zvalených kolkov), 
Jana Turčanová (578) a Dagmara 
Dideková (519). Na druhý deň 
hrala trojica – Nikola Tatoušková 

Pôvodné zariadenie na odprášenie elektrických pecí je v likvidácii
Pohľad na pôvodný regulátor Pohľad na nový regulátor objektívom M. Medveďa(Pokračovanie na 3. str.)

(Pokračovanie na 8. str.)

Pohľad na pôvodné zariadenie na odprášenie exhalátov, ktoré slúžilo do roku 2013 aj novej EOP.  Foto: A. Nociarová

V dňoch od 29. septembra do 3. októbra 2015 sa konal v 
nemeckom Straubingu za účasti dvanástich ženských a 
štrnástich mužských družstiev Európsky pohár družstiev 
v kolkoch, ktorého sa za slovenské kolkárky zúčastnili 
hráčky ŽP Šport, a.s., Podbrezová.

(výkon 593), Dagmar Kyselicová 
(242) striedaná Kristínou Diabel-
kovou (267), výkon spolu 509 a 
posledná z našich hráčok Eva 
Štefanidesová, ktorá podala už 
vo večerných hodinách vynikajúci 
výkon 606 zvalených kolkov, ktorý 
nás v závere kvalifikácie posunul 
na postupujúce 4. miesto semifi-
nále. Semifinále sa hralo v piatok 
doobeda, kde proti sebe nastúpili 

družstvá postupujúce z 2. a 3. 
miesta, český TJ Spartak Přerov 
proti maďarskému TK Zalaegers-
zeg. V zápase zvíťazili hráčky TK 
Zalaegerszeg a postúpili do finále.
 Hráčky ŽP Šport Podbrezová 
postupujúce zo 4. miesta odohrali 
zápas s obhajkyňami minuloroč-
ného titulu Európskeho pohára, 
hráčkami nemeckého klubu KC 
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Kúpele DUDINCE 
ponúkajú ubytovanie v dvojpos-
teľových izbách hotela Rubín 
na tri noci v cene 42 eur/osoba/
noc a na päť nocí 41 eur/osoba/
noc. V hoteli Minerál je cena 
aj za tri, aj za päť nocí 37 eur/
osoba/noc. V hoteli Smaragd je 
cena za tri noci 38 a za päť nocí 
37 eur/osoba/noc. V cene po-
bytu je zahrnutá polpenzia (ra-
ňajky formou bufetových stolov, 
večera ako výber z menu). Ce-
na pobytu zahŕňa ubytovanie, 
stravovanie, lekársku konzul-
táciu, dve liečebné procedúry 
denne, denné využitie vírivého 
relaxačného bazéna Wellnea 
a 2x jednohodinovú návštevu 
vitálneho sveta Wellnea.
Kúpele RAJECKÉ TEPLICE

ponúkajú ubytovanie v dvojpos-
teľových izbách v Malej Fatre, 
vo Villa Flóra a Villa Margareta 
v cene 50 eur za tri, aj za päť 
nocí na osobu/noc. V cene po-
bytu je zahrnutá polpenzia (ra-
ňajky formou bufetových stolov, 
večera výber z dvoch – troch 
druhov menu). V cene poby-
tu je zahrnuté aj ubytovanie, 
dve liečebné procedúry denne, 
vstup do Vodného sveta v trvaní 
troch hodín denne, vrátane von-
kajších rímskych kúpeľov podľa 
počtu nocí a voľný vstup do 
fitnes. Bonus Welcome drink. 
Kúpeľný dom Afrodite ponúka 
ubytovanie za tri, aj päť nocí v 
cene 84 eur/osoba/noc a Afrodi-
te Palace v cene 63 eur/osoba/
noc. Cena pobytu zahŕňa pol-
penziu formou bufetových sto-
lov, ubytovanie, dve procedúry 
denne, neobmedzený vstup do 
Vodného a Saunového sveta a 
fitnes. Bonus Welcome drink. 

Kúpele SLIAČ 
ponúkajú ubytovanie v dvojpos-
teľových izbách v hoteli Palace 
do 15. decembra na tri noci 
39 eur/osoba/noc, na päť nocí 
za 37 eur/osoba/noc. V cene 
pobytu je zarátaná plná penzia 
(raňajky formou bufetových sto-
lov, obed a večera servírované, 
výber zo štyroch menu, šaláto-
vý bar, nápoj. V cene pobytu je 
aj ubytovanie, vstupná lekárska 
prehliadka, dve – tri liečebné 
procedúry denne, voľný vstup 
do rehabilitačného bazéna.

Kúpele SKLENÉ TEPLICE 
v kúpeľnom dome Lenka, Park 
a Relax Thermal poskytujú 
ubytovanie v dvojposteľových 
izbách na tri noci za 39 eur/oso-
ba/noc a na päť nocí za 36 eur/
osoba/noc. V cene je plná pen-
zia, raňajky formou bufetových 
stolov, obedy a večere servíro-
vané, výber z piatich druhov je-
dál, šalátový bar. Cena zahŕňa 
aj ubytovanie, vstupnú lekársku 
prehliadku, dve procedúry den-
ne, jedenkrát denne hodinový 
vstup do Banského termálneho 
kúpeľa a parkovanie grátis.

RELAXAČNÉ POBYTY
V KÚPEĽOCH
Výhodné ceny pre zamestnancov ŽP, 

dcérskych spoločností a rodinných príslušníkov 

Kúpele 
TURČIANSKE TEPLICE 

v kúpeľnom dome Veľká Fatra 
v mimosezóne od 1. novembra 
do 23. decembra 2015 je cena 
pobytu na tri noci 43 eur/osoba/
noc a na päť nocí 40 eur osoba/
noc. V sezóne – od 1. júna do 
31. októbra 2015 je cena poby-
tu na tri noci 48 a na päť nocí 
46 eur/osoba/noc. V kúpeľnom 
dome AQUA v mimosezóne od 
1. novembra do 23. decembra 
2015, je cena pobytu na tri noci 
39 eur/osoba/noc a na päť nocí 
38 eur/osoba/noc. V sezóne – 
od 1. júna do 31. októbra 2015 
je cena pobytu na tri noci 43 a 
na päť nocí 42 eur/osoba/noc. V 
cene je zahrnutá plná penzia for-
mou švédskych stolov, možnosť 
diétneho stravovania, ubytova-
nie, vstupná lekárska prehliadka, 
dve liečebné procedúry denne, 
zadarmo vstup do plaveckého 
25 metrového bazéna Olympic 
a fitnes. Pri pobyte na päť nocí 
dvakrát a pri pobyte na tri noci 
jedenkrát vstup do liečebného 
komplexu SPA & AQUAPARK 
na tri hodiny, parkovanie grátis.

Kúpele PIEŠŤANY 
pri pobytoch od 2 do 7 nocí, v 
termíne od 10. júla 2015 do 10. 
apríla 2016, je cena v DHSR Es-
planade – krídlo Palace**** v jed-
nolôžkovej izbe 67 eur/osoba/
noc, v dvojlôžkovej izbe 56 eur/
osoba/noc. V Spa Hotel Splendid 
– krídlo Splendid*** je cena za 
dvojlôžkovú izbu 43 eur/osoba/
noc a jednolôžkovú izbu 53 eur/
osoba/noc. V hoteli Jalta** je ce-
na za dvojlôžkovú izbu 33 eur/
osoba/noc a jednolôžkovú izbu 
39 eur/osoba/noc. Ubytovanie je 
s polpenziou, raňajky formou bu-
fetových stolov, večera, v cene je 
konzultácia s lekárom. Liečebné 
procedúry: relaxačný program na 
2 noci – 3 procedúry za pobyt 
(1x termálny kúpeľ – zrkadlisko, 
1x čiastočný bahenný zábal, 1x 
klasická masáž – čiastočná), 3 
noci – 4 procedúry za pobyt 
(1x termálny kúpeľ – zrkadlisko, 
1x čiastočný bahenný zábal, 1x 
klasická masáž – čiastočná, 1x 
hydroterapia), 4 noci – 6 proce-
dúr za pobyt (1x termálny kúpeľ – 
zrkadlisko, 1x čiastočný bahenný 
zábal, 1x klasická masáž – čias-
točná, 1x hydroterapia, 1x soľná 
jaskyňa, 1x severská chôdza/
skupinový telocvik), 5 nocí – 8 
procedúr za pobyt (2x termálny 
kúpeľ – zrkadlisko, 1x čiastočný 
bahenný zábal, 2x klasická ma-
sáž – čiastočná, 1x hydroterapia, 
1x soľná jaskyňa, 1x severská 
chôdza/skupinový telocvik), 6 
nocí – 9 procedúr za pobyt (2x 
termálny kúpeľ – zrkadlisko, 1x 
č iastočný bahenný zábal, 2x 
klasická masáž – čiastočná, 1x 
hydroterapia, 1x soľná jaskyňa, 
2x severská chôdza/skupinový 
telocvik), 7 nocí – 11 procedúr 
za pobyt (2x termálny kúpeľ – 
zrkadlisko, 1x čiastočný bahenný 
zábal, 2x klasická masáž – čias-
točná, 3x hydroterapia, 1x soľná 
jaskyňa, 2x severská chôdza/
skupinový telocvik).
V prípade záujmu sa môžete 
nahlásiť na t.č. 2912 M. Šu-
hajdovej.

DUDINCE 

RAJECKÉ TEPLICE

SLIAČ

SKLENÉ TEPLICE

TURČIANSKE TEPLICE

PIEŠŤANY
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Od začiatku roka ubehlo už deväť 
mesiacov a tak, myslím si, je na 
mieste otázka, ako sa vám darí 
realizovať úlohy, ktoré ste si na 
tento rok vytýčili?
 - Projektový plán na tento rok sa 
nám darí plniť bez sklzov 
a dúfam, že k spokoj-
nosti zákazníkov. Z tých 
väčších projektov možno 
spomenúť implementá-
ciu obchodného portálu 
ŽP a.s. pre dcérske ob-
chodné spoločnosti. Sú-
časne s implementáciou 
obchodného portálu pre-
bieha v ŽP a.s. skúšobná prevádz-
ka v rámci projektu Elektronizácia 
noriem, ktorého cieľom je vytvoriť 
elektronickú evidenciu štátnych 
a podnikových noriem a technic-
kých špecifikácií. Spolu s českými 
kolegami zo spoločnosti ŽĎAS a.s. 
sme realizovali projekt Normovanie. 
Jeho produktom je nástroj určený 
pre normovačov a technológov pre 
výpočet noriem spotreby času pre 
danú operáciu na základe definova-
ných parametrov strojov a nástrojov 
a vzťahov medzi nimi. Z dokonče-
ných projektov v tomto roku mož-
no spomenúť aj Centrálny register 
objednávok, zmlúv, faktúr a správu 
financií v ŽP EKO QELET a.s., pri-
čom so zadávateľom spúšťame už 
ďalší projekt súvisiaci prioritne s no-
vým zákonom o odpadoch. Aktuálne 
prebieha realizácia výstavby novej 
generácie dochádzkového systé-
mu, ktorú uvedieme do produkcie 
v prvej polovici roku 2016 s novým 
grafickým a funkčným dizajnom. Ide 
o komplexný projekt, ktorého súčas-
ťou je popri implementácii v ŽP a.s. 
aj následné nasadenie vo vybraných 
dcérskych spoločnostiach. Veľmi 
podobný scenár má aj projekt IS pre 
správu registratúry.
 Z ďalších projektov, ktoré v súčas-

S Ing. Jánom GABOŇOM, generálnym riaditeľom

„Byť moderne a efektívne fungujúcou 
IT spoločnosťou, to je náš cieľ...“ 

nosti realizujeme v ŽP a.s. možno 
spomenúť: Štúdiu uskutočniteľnosti 
inovácie IS výroby, Inováciu systé-
mu atestov, Analýzu rizík v IS ŽP 
a.s., Evidenciu osobných ochran-
ných pracovných prostriedkov, Ka-

talóg rizík, Metrológiu 
II., Daň z motorových 
vozidiel, Hodnotenie 
spokojnosti zákazníka 
a pod. Z pohľadu pre-
vádzky dokončujeme 
implementáciu výrob-
ných terminálov (viď. 
foto) v ťahárni rúr, vý-
roba 2 a v druhovýrobe. 

V rámci rekonštrukcie futbalového 
štadiónu sme realizovali optické 
pripojenie tejto lokality do internetu. 
V súčasnosti dokončujeme imple-
mentáciu Wifi sietí a kabeláží na 
tribúnach, pokladniach a sociálnej 
budove. Z dôvodu zabezpečenia 
zálohy siete starý závod - nový 
závod, realizujeme nové rádiové 
spojenie cez lokalitu Šiklov. V rámci 
poskytovania webových a grafických 

služieb sme pripravili „časozberné“ 
video z rekonštrukcie futbalového 
štadióna a rekonštrukcie nádvoria 
na Hrade Slovenská Ľupča. Popri 
tom naďalej pracujeme na množstve 
akcií a projektoch či už pre skupinu 
ŽP Group alebo pre externých zá-
kazníkov.
Zaujímavé sú vaše projekty prá-
ce s mládežou. Ako pokračujete 
v tomto smere?
 - Tradične pokračujeme v dlhoroč-
nej spolupráci so strednými školami 
v regióne. Nadväzujeme na úspechy 
z predošlých rokov a aj v školskom 
roku 2015/2016 spúšťame CISCO 
akadémiu a záujmový krúžok JAVA 
programovania na Súkromnom gym-
náziu a Súkromnej SOŠ Hutníckej 
Železiarní Podbrezová. 
 Aktívne spolupracujeme aj s vyso-
kými školami. Na UMB v Banskej 
Bystrici v rámci predmetu Tímový 
projekt bude v tomto roku vytvorená 
virtuálna vysokoškolská IT firma, 
v ktorej si študenti v rámci výučby 
v praxi overia činnosti od projek-

tového manažmentu po analýzu, 
návrhu riešenia až po realizáciu 
programového vybavenia na našich 
technológiách. 
Jednou z vytýčených oblastí va-
šej činnosti je zvýšenie potenci-
álu predaja do externého pros-
tredia. Ako sa vám darí v tomto 
smere? 
 - Ak by som mal odpovedať jed-
nou vetou, tak: „Menej, ako by sme 
chceli.“ Ale to určite platí pre každé-
ho podnikateľa. Pomer externých 
tržieb voči porovnateľnému obdobiu 
minulého roka je zhruba o tretinu 
vyšší, rovnako aj pomer voči celko-
vým tržbám spoločnosti sa mierne 
zvýšil. Najväčší podiel na tom majú 
zákazky získané z verejného obsta-
rávania a z prevádzky serverovej 
infraštruktúry externých klientov. 
 Našim cieľom v tomto roku bolo 
hlavne zabezpečenie zázemia pre 
externých zákazníkov, čo v pra-
xi znamená prípravu konkrétnych 
služieb a produktov do formy, ktorá 
umožňuje ich rýchle a ľahké prispô-
sobenie pre prostredie a požiadav-
ky externého trhu. Ako prezrádza 
naša kampaň „Rozbehneme váš 
biznis“ zamerali sme sa na ponu-
ku webových a grafických služieb, 

Výberové konanie
ŽP BYTOS, s.r.o., správcovská spoločnosť,

vyhlasuje výberové konanie na pracovnú pozíciu:

VEDÚCI TECHNICKÉHO ÚSEKU

Stanovené požiadavky na funkciu:
● vysokoškolské vzdelanie, výhodou stavebný smer,
● znalosť práce s PC (MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet),
● vodičský preukaz „B“.

Osobnostné predpoklady:
● organizačné schopnosti, plánovanie práce, pružnosť a samostatnosť v myslení, kreativita,
● schopnosť operatívneho a samostatného riešenia problémov,
● komunikačné schopnosti.
Plat: dohodou. 
Termín nástupu do funkcie: od 1. novembra 2015

Požadované doklady:
● písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania,
● profesijný štruktúrovaný životopis,
● fotokópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní.
Písomnú žiadosť o zaradenie do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi do-
ručte do 16. októbra 2015, do 14. hodiny na adresu: 

ŽP BYTOS, s.r.o., Kolkáreň 36, 976 81 Podbrezová

outsourcing a prevádzku 
ICT, a samozrejme náš 
strategický produkt FIRIS 

Lite v novom dizajne a funkcionalite.
Čím žije vaša spoločnosť v týchto 
dňoch?
 - V septembri sme ukončili návrh 
našej novej stratégie na roky 2016 
- 2018, ktorý teraz premietame do 
jednotlivých krokov taktického plánu. 
Hlavným motívom týchto dní je však 
už spomínaná marketingová kam-
paň, ktorá má zviditeľniť našu spo-
ločnosť v regióne ako poskytovateľa 
IT služieb a stabilného partnera pre 
návrh, realizáciu a prevádzku infor-
mačných systémov.
Čo vás ešte čaká do konca roka? 
Prípadne, čo nové chystáte na 
nasledujúce obdobie?
 - Uvedené obdobie je charakte-
rizované prípravou investičných, 
obchodných plánov na nasledujúci 
rok. Intenzívne sa pripravujeme na 
modernizáciu a zvýšenie bezpeč-
nosti siete, prebieha výberové kona-
nie na upgrade serverovej a sieťovej 
infraštruktúry. Dlhodobo sa snažíme 
o inováciu technológií a dizajnu, 
o vytváranie a zdieľanie spoločného 
know-how, o kontinuálne vzdeláva-
nie zamestnancov, skrátka o to, byť 
moderne a efektívne fungujúcou IT 
spoločnosťou.

Zhovárala sa O. Kleinová

oprave privádzača Lopej – Du-
bová, bola turbína konštrukčne 
prerobená na KAPLAN - PRO-
PELEROVÚ s piatimi pevnými 
lopatkami a upraveným výkonom 
Pmax = 970 kW.
Turbína pracuje s týmito para-
metrami:
Spád H = 20 m
Výkon turbíny PT = 1 200 kW
Prietok Q = 6 m3/s
Synchrónny generátor, výrobca 
Siemens
Výkon generátora PG = 970 kW
Tohtoročná oprava bola napláno-
vaná v termíne od 15. augusta do 
30. septembra 2015. Boli vykona-
né nasledovné činnosti:
1) Modernizácia regulátora 
- zahŕňa výmenu pôvodného re-
gulátora, vrátane potrubných 
rozvodov, za nový. Pôvodný 
regulátor bol morálne zastaraný. 
Nový regulátor pracuje s nápl-
ňou 80 l hydraulického oleja, 
čo z ekologického hľadiska vy-
kazuje podstatne menšie riziko 
voči starému regulátoru, ktorý 
obsahoval 1 200 litrov hydrau-
lického oleja.

2) Výmena veka turbíny
- pôvodné veko turbíny bolo me-
chanicky poškodené a vyžado-
valo si výmenu. Modernizácia 
regulátora a veka turbíny bola 
zabezpečená prostredníctvom 
technicko - investičného odboru 
externou firmou ČKD Blansko. 
3) Výmena olejového transfor-
mátora 22/6 kV, 2 500 kVA za 
nový transformátor (olejový) 
22/6 kV, 1 600 kVA s nižšími 
stratami.
4) Výmena odpínača vlastnej 
spotreby - bol nahradený z dô-
vodu opotrebenia a prevádzko-
vej nespoľahlivosti. 
5) Oprava (previnutie) mecha-
nického budiča a jeho spätná 
montáž.
  Výmenu olejového transfor-
mátora, odpínača a opravu me-
chanického budiča realizovali za-
mestnanci energetiky a centrálnej 
údržby - elektroservisu.
 Od 30. septembra do 14. ok-
tóbra 2015 prebiehajú „komplexné 
skúšky“ za účasti pracovníkov 
energetiky, technicko – investičné-
ho odboru a externej firmy. 

Ing. J. Kubanda

MODERNIZÁCIA HYDROCENTRÁLY V DUBOVEJ
(Dokončenie z 1. str.)

Neprehliadnite
Spoločnosť ŽP Informatika 
s.r.o. pripravila na jesenné 
obdobie kampaň pod ná-
zvom „Rozbehneme váš 
biznis“ s cieľom informo-
vať verejnosť o spoločnosti, 
jej produktoch a službách. 
Súčasťou tejto kampane je 
aj akciová ponuka služieb, 
krátky dotazník a vedomost-
ná súťaž. Bližšie informácie 
nájdete na web stránke www.
zpinformatika.sk/kampan. 
Ešte stále máte šancu zapojiť 
sa do súťaže a získať hlavnú 
cenu – tablet. 
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NOVÉ KALIBRAČNÉ RADY 
Pôvodné kalibračné rady: MO, MK, 

AO, AM, BM, CO a CK, boli nahradené 
typmi A a B. Kalibračné rady typu A slúžia 
na výrobu tenkostenných rúr, typu B na 
výrobu hrubostenných rúr za predpokladu 
dodržania parametra pomeru priemeru 
a steny. Tento proces trval postupne 
na prelome rokov 2014/2015 za plného 
chodu výroby.
Štádiá zmien kalibrácie stojanov:
• príprava technologických parametrov

- príprava redukčných radov redukovne,
- výpočet otáčok redukovne,
- výpočet kalibrácie stojanov redukovne,
- priradenie výroby rozmerov ku rade 

A alebo B,
- prepočet technologických parametrov 

výroby jednotlivých rozmerov na trati,
• výroba a odskúšanie nových kalibrov,
• postupný prechod na novú technológiu.

Najčastejšie používaný redukčný rad 
AO s redukciou priemeru 5,9 % sa zmenil 
na redukčný rad A s redukciou 6,6 až 6,8 
%, pričom priemerná ovalita kalibra sa 
zmenila z 1,07 na 1,05. Podobne aj na 

Úprava rozmerového sortimentu a zavedenie nových 
kalibračných radov ťahovej redukovne vo valcovni rúr ŽP a. s.
Na Odbornej konferencii ŽP VVC 
2015, ktorá sa uskutočnila 21. - 23. 
septembra na Táľoch, odznelo 
takmer štyridsať prednášok na 
odborné témy zaradené do piatich 
sekcií. Vybrali sme pre vás tému 
zo sekcie „C“ Technologické as-
pekty výroby ocele a oceľových 
rúr, ktorú predniesol Ing. Pavol 
Maťaš: 

ABSTRAKT
Príspevok sa zaoberá uskutočnením 

viacerých technologických zmien pri 
výrobe bezšvíkových rúr v Železiar-
ňach Podbrezová a.s. Zmeny boli rea-
lizované v postupnom slede na prelo-
me rokov 2014/2015. V súvislosti so 
zmenou kalibračných radov redukov-
ne došlo k zrušeniu valcovania časti 
rozmerového sortimentu zo vstupnej 
vsádzky 160 milimetrov.

Tab. 1 Súčasné kalibračné rady vzhľadom na vyrábané rozmery rúr

Tab. 2 Výrobné obmedzenia sortimentu valcovne rúr

redukčnej rade BM s redukciou 4% sme 
zvýšili redukciu priemeru na 5,8 až 7,0% 
a priemernú ovalitu sme znížili z 1,023 
na 1,018. Profil kalibra tvorí zvýšená 
kruhovitosť samotného kalibra čo spolu 
so zmenou použitých ťahov redukovne 
umožňuje vyrábať rúry s vyhovujúcim 
polygónom.

V súvislosti s týmto bola uskutočnená 
aj zmena hrúbok stien lúp a tým aj dĺžky 
vstupnej vsádzky s cieľom predĺžiť vý-
slednú rúru a zväčšiť výkon valcovacej 
trate. Došlo k zníženiu vnútorného po-
lygónu vyrábanej rúry a k zníženiu jej 
ovality a zlepšeniu povrchovej kvality 
výroby rúr.

Výsledkom zmien je rozmerový sorti-
ment zobrazený v tabuľke č.1. so zobra-
zením súčasných kalibračných radov.

VÝROBNÉ OBMEDZENIA 
SORTIMENTU VALCOVNE RÚR

Na valcovacej trati sú isté výrobné 
obmedzenia, ktoré majú vplyv na max. 
možnú dĺžku vyrábaných rúr. Prvý typ 
obmedzení je dĺžka rúry na chladníku, 
ktorá je obmedzená na 83 m, bez na-
pechovaných koncov. Druhý typ obme-
dzenia je max. dĺžka lupy po prechode 
valcovacou stolicou s ohľadom na jej 
stiahnutie z tŕňovej tyče. Posledný typ 
obmedzení je max. možný násobok dĺž-
ky kontizliatku, ktorý je možný vylisovať 
na dierovacom lise a ktorý ohraniču-
je  dĺžka 1005 mm za použitia  kvadrátu 
205 mm.

VÝHODY
• Odbúranie času potrebného na pre-

stavby trate z kvadrátu 160 na 205 mm 
a opačne. 

• Úspora na hutnom náradí a náhradných 
dielcoch potrebných pre valcovanie 
kvadrátu 160 mm. 

• Zníženie predváhy.
• Zjednodušenie manipulácie so stojanmi 

redukovne.
• Zlepšenie geometrických charakteristík 

vonkajšieho a vnútorného priemeru 
valcovaných rúr.

NEVÝHODY
• Zmenšenie vyrábaného sortimentu 

valcovne o rúry malých priemerov = 
zníženie zákazkovej náplne valcovne.

ZÁVER
Zavedením nových kalibračných ra-

dov vo valcovni rúr, došlo k zrušeniu 
valcovania zo vstupnej vsádzky kvad-
rátu 160 mm, prešlo sa na kvadrát 205 
mm a dôsledkom toho bolo zlepšenie 
vnútorného polygónu a zníženie ova-
lity na valcovaných rúrach. Valcovací 
sortiment sa posunul smerom k hrubos-
tenným rúram.

ZRUŠENIE MALÉHO PROGRAMU
Rozmerový sortiment redukovne začí-

nal na priemere rúry 21.3 mm so stenou 
2.3 mm vyrábaný zo vsádzky kvadrátu 
160 mm, tzv. „Malý program“. Pri použití 
kalibračného radu A a minimálnej dĺžky 
vsádzky 450 mm z kvadrátu 205R40 dôj-
de k vyrobeniu rúry s dĺžkou 113 m, ktorá 
je však väčšia ako dĺžka chladníka a teda 
je nevyrobiteľná. Podobné je to s prí-
buznými rozmermi až do 26.9 x 2.6 mm. 
Preto bola výroba uvedených rozmerov 
presunutá do ťahárne rúr. Ekonomické 
vyhodnotenie presunu výroby a zrušenie 
malého programu potvrdilo správnosť 
uvedenej zmeny.
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Ako každý školský rok, aj ten-
to sme v Súkromnej strednej 
odbornej škole hutníckej ŽP 
a Súkromnom gymnáziu ŽP 
zorganizovali Kurz ochrany 
života a zdravia pre žiakov 
tretích ročníkov. Konal sa v 
dňoch 14., 16. a 18. septem-
bra 2015 v okolí našich škôl. 
Počas kurzu sa žiaci obozna-
movali s tým, ako sa správať 
v prírode, ako zakladať oheň, 
orientovať sa v teréne pod-
ľa vyznačených turistických 
značiek. Posledný deň si aj 
zašportovali, hádzali oštepom, 
zastrieľali si zo vzduchoviek, 
prekonávali prekážkovú dráhu 
a overili sme si ich znalosti z 
poskytovania prvej pomoci. 
Počasie nám prialo a veríme, 

Koniec septembra je spravidla obdobím, kedy sa prváci z našich súkromných škôl oboznamujú s pros-
tredím. K tomu neodmysliteľne patrí aj návšteva Hutníckeho múzea ŽP. Dňa 29. septembra si prezreli 
naše expozície prváci gymnazisti so zameraním na šport.  Foto: O. Kleinová

ZO ŽIVOTA SÚKROMNÝCH ŠKÔL

Čo vás viedlo k zapojeniu sa do 
čitateľskej súťaže?
 - Ja čítam Podbrezovan pravidelne 
a zapájam sa aj do čitateľských súťa-
ží. Zaujíma ma história našej fabriky 
a preto som so záujmom čítal každé 
súťažné kolo. V tomto roku to bo-
lo trochu netradične kombinované 
s predstavovaním pamätníkov, ale aj 
hutníckych rodov a to bolo veľmi zaujímavé. 
Získal som veľa nových informácií z histórie. 
Keďže obsahom súťaže boli aj ďalšie jubilujúce 
spoločnosti ŽP GROUP, dozvedel som sa viac aj 
o iných spoločnostiach. Napríklad doteraz som 

nevedel o tzv. polievkových akciách, 
čo som sa dočítal v súťažnom kole 
o histórii stravovania.
Hovoríte, že ste stálym čitateľom 
Podbrezovana. Čo sa vám v ňom 
páči a naopak, čo v ňom chýba?
 - Mojich obľúbených rubrík je viac, rád 
si prečítam aj o zdraví, samozrejme 
o dianí v spoločnosti, o výrobe je dosť 

informácií, ale uvítal by som, keby som sa dočítal 
viac napríklad o spolupracovníkoch, ktorí si za-
slúžia pozornosť buď ako dlhoroční zamestnanci 
alebo v niečom vynikajú.

O. Kleinová + foto

S cieľom získania vzťahu k prírode 

Boli to chvíle plné zážitkov
že tento kurz splnil svoj účel. 
Tešíme sa už na budúci rok.
 Prvé a druhé ročníky absol-
vovali účelové cvičenie. Prváci 
sa 28. septembra 2015 v klu-
bovni školy najprv oboznámili 
s poskytovaním prvej pomoci, 
spojenej s názornou ukážkou 
oživovania pomocou figuríny 
a potom vykročili do krásnej 
jesennej prírody v lokalite Lom-
nistej doliny.
 Druháci sa v ďalší deň stretli 
na turistike, v rámci ktorej ab-
solvovali okruh za nemocnicou 
v Brezne smerom k Skalke, až 
k starému cintorínu. Cestu si 
spríjemnili opekačkou a spoz-
návaním rastlín a stromov.
 Poslaním týchto kurzov je viac 
priblížiť žiakom krásy našej 

prírody a naučiť ich správať sa 
ohľaduplne voči sebe navzá-
jom a k svojmu okoliu. Žiakov 
chválime, že k svojim povin-

nostiam pristúpili zodpovedne 
a prežili sme spolu pár krás-
nych dní.

Mgr. T. Kvačkaj + foto

V rozhovore s víťazom čitateľskej súťaže

„Získal som veľa nových informácií z histórie“
Stosedemdesiatpäťročný vývoj podbrezovských železiarní sme si pripomínali aj formou 
čitateľskej súťaže. V rubrike v Retrospektíve si čitatelia mali možnosť prečítať spomienky 
našich pamätníkov, prostredníctvom rubriky Kontinuita hutníckych rodov vám redakcia 
priblížila viacgeneračné rodiny, ktorých členovia pracovali a pracujú aj dnes v Železiarňach 
Podbrezová. Obidve rubriky boli vždy doplnené o súťažné texty a tak ste sa mohli zapojiť do 
dlhodobej čitateľskej súťaže „O cenu predsedu predstavenstva Ing. Vladimíra Sotáka“. Súťa-
žilo sa v trinástich kolách a celkovo sa zapojilo 114 čitateľov. Po každom kole bolo žrebovanie, 
dvanásť zapojených dostalo vecné ceny od riaditeľov dcérskych spoločností. Tí, ktorí vydržali 
do konca a splnili kritérium, že odpovedali správne na všetkých trinásť súťažných otázok, 
sa dostali do hlavného žrebovania. Z päťdesiatich dvoch súťažiacich bol vyžrebovaný jeden 
a tým sa stal František Bubelíny z centrálnej údržby - elektroservisu, ktorý získal štvordňový 
pobyt v hoteli STUPKA pre dve osoby. So želaním príjemného pobytu sme šťastného výhercu 
požiadali o rozhovor:

Začala sa inventarizácia
 V podmienkach akciovej spoločnosti Železiarne Podbrezová sme 
inventarizáciu majetku a záväzkov odštartovali už v tomto mesia-
ci. S jej postupom a podmienkami nás oboznámila Ing. Martina 
Černáková, podpredsedníčka ústrednej inventarizačnej komisie: 
- Povinnosť vykonania inventari-
zácie ukladá účtovným jednotkám 
zákon o účtovníctve. Inventari-
zácia je vecnou kontrolou účtov-
níctva, jej vykonaním sa zabez-
pečuje preukázateľnosť účtov-
níctva. Inventarizácia je zároveň 
významným nástrojom vnútorného 
kontrolného systému účtovnej 
jednotky.
  Celkový postup inventarizácie 
možno zhrnúť do niekoľkých 
krokov, a to vykonanie inventú-
ry majetku, záväzkov a rozdielu 
majetku a záväzkov; porovna-
nie skutočného zisteného stavu 
so stavom účtovným, a teda aj 
vyčíslenie inventarizačných roz-
dielov (ak vznikli); zistenie príčin 
vzniku inventarizačných rozdielov 
a zodpovednosti hmotne zodpo-
vedných osôb; zaúčtovanie inven-
tarizačných rozdielov, posúdenie 
ocenenia majetku a záväzkov, 
vyhotovenie inventarizačného 

zápisu, kde sa uvedú prípadné 
inventarizačné rozdiely a výsledky 
z posúdenia ocenenia majetku 
a záväzkov, zaúčtovanie úpravy 
ocenenia majetku a záväzkov.
  Proces inventarizácie sa v rám-
ci akciovej spoločnosti Železiar-
ne Podbrezová riadi smernicou 
S-408 a príkazom generálneho 
riaditeľa na vykonanie inventarizá-
cie na príslušné účtovné obdobie.
  Zo zákona musí byť inventarizá-
cia vykonaná k termínu zostavenia 
riadnej účtovnej závierky, v našom 
prípade k 31. decembra 2015. Zá-
roveň, s ohľadom na veľký počet 
položiek majetku, ktoré musia byť 
overené, sa inventarizácia naku-
povaných zásob, zásob vlastnej 
výroby a dlhodobého hmotného 
majetku uskutoční k 1. októbru 
2015.
  Súčasťou procesu inventarizácie 
je aj fyzická inventúra zásob.

(vk)
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Pondelok
Polievky: zeleninová s rajba-
ničkou, goralská, pečivo.
● Pečené morčacie stehno, 
červená kapusta, knedľa ● 
Hovädzia roštenka portugal-
ská, ryža, šalát ● Štefanská 
sekaná pečienka, zemiakový 
prívarok, chlieb ● Windsor-
ský šalát, pečivo ● Rezance 
s tvarohom, zakysanka ● Maxi 
buchta s orechovo-višňovou 
plnkou, vanilkový krém ● Ba-
geta s pikantným mäsom ● 
Ovocný balíček.

Utorok
Polievky: mexická, rascová 
s vajcom, pečivo.
● Vyprážaný bravčový rezeň, 
zemiakový šalát s majonézou 
● Kuracie prsia na paprike, 
cestovina ● Držky na diabol-
ský spôsob, knedľa ● Šalát 
pekinský so šunkou, pečivo 
● Ryžový nákyp ● Langoše 
s kečupom ● Bageta Gurmán 
● Mliečny balíček.

Streda
Polievky: hovädzia s pečeňo-
vými haluškami, zemiaková 
gulášová, pečivo.
● Pečené kuracie stehno, zele-
ninová ryža, kompót ● Bravčo-
vé stehno nitrianske, knedľa ● 
Zemiakovo - bryndzové pirohy 
so slaninou ● Grécky šalát, pe-
čivo ● Plnené hovädzie mäso, 
zeleninová obloha ● Škoricové 
osie hniezda, kakao ● Bageta 
syrová ● Ovocný balíček.

Štvrtok
Polievky: šošovicová kyslá, 
mrkvová s pórom, pečivo.
● Goralská pochúťka, cesto-
vina ● Hydinové ražniči, ze-
miaky, šalát ● Pizza diabolská 
● Lahôdkový šalát, pečivo ● 
Zapekaný bravčový rezeň so 
syrom, zeleninová obloha ● 
Buchty na pare s lekvárom, ka-
kaová posýpka, kakao ● Bage-
ta moravská ● Mliečny balíček.

Piatok
Polievky: boršč s mäsom, roľ-
nícka, pečivo.
● Hovädzí guláš maďarský, 
knedľa ● Plnený bravčový 
závitok, ryža, uhorka ● Ryba 
na vidiecky spôsob, zemiaky, 
šalát ● Pikantný syrový šalát, 
pečivo ● Cestoviny s brokoli-
cou a smotanovou omáčkou 
● Šúľance s makom ● Bageta 
s kuracím mäsom ● Ovocný 
balíček.

Sobota
Polievka: morčacia, pečivo.
● Pečená krkovička na cesna-
ku, zemiaky, cvikla ● Kuracie 
prsia na hubách, tarhoňa, šalát 
● Bageta Apetito.

Nedeľa
Polievka: krúpková, pečivo.
● Morčacie soté na zelenine, ry-
ža, šalát ● Bravčový rezeň sikul-
ský, knedľa ● Bageta Gurmán.

Pondelok
Polievky: prešporská, šurdica, 
pečivo.
● Bravčový rezeň s broskyňou 
a syrom, zemiaky, šalát ● Ho-
vädzie filé kopaničiarske, tar-
hoňa, čalamáda ● Zemiakové 
placky plnené mäsom ● Pestrý 
cestovinový šalát ● Halušky 
s kyslou kapustou ● Kysnutý 
koláč marhuľový, kakao ● Ba-
geta Apetito ● Mliečny balíček.

Utorok
Polievky: terchovská, krupicová 
so zeleninou, pečivo.
● Pečený bôčik s plnkou, ka-
pusta, knedľa ● Hovädzí guláš 
mexický, ryža, šalát ● Vyprá-
žaný karfiol, zemiaky, tatárska 
omáčka ● Šalát z červenej repy 
so syrom, pečivo ● Kuracie re-
zančeky, zelená fazuľka s baby 
mrkvou ● Palacinky s džemom 
a čokoládou ● Bageta s pikant-
ný mäsom ● Ovocný balíček.

Streda
Polievky: slepačia, cesnaková 
s haluškami, pečivo.
● Bravčový perkelt, cestovina 
● Vyprážaný morčací rezeň 
ovčiarsky, zemiaková kaša, 
uhorka ● Klužská kapusta ● 
Parížsky šalát, pečivo ● Hu-
bové rizoto, uhorkový šalát ● 
Zemiakové knedličky s nute-
lou, maková posýpka ● Bageta 
s kuracím mäsom ● Mliečny 
balíček.

Štvrtok
Polievky: kapustová s klobá-
sou, horácka, pečivo.
● Kuracie prsia orientálne, ry-
ža, šalát ● Hovädzie dusené, 
chrenová omáčka, knedľa ● 
Baraní guláš, halušky ● Štu-
dentský šalát, pečivo ● Zape-
kané zemiaky s pórom ● Peče-
né buchty s orechovou plnkou, 
kakao ● Bageta moravská ● 
Ovocný balíček.

Piatok
Polievky: fazuľová kyslá, karfio-
lová, pečivo.
● Detvianska nátura, opekané 
zemiaky, uhorka ● Kuracie ste-
hno s kuriatkovou omáčkou, 
cestovina ● Plnená hlávková 
kapusta, knedľa ● Syrové ta-
jomstvo, pečivo ● Losos na 
masle, dusená zelenina ● Ha-
nácke koláče, kakao ● Bageta 
Gurmán ● Mliečny balíček.

Sobota
Polievka: sedliacka, pečivo.
● Plnená paprika, knedľa ● Ho-
vädzie mäso námornícke, ryža, 
šalát ● Bageta syrová.

Nedeľa
Polievka: hŕstková, pečivo.
● Vyprážaná ryba, zemiaky, 
kompót ● Bravčové mäso na 
rasci, slovenská ryža, šalát ● 
Bageta s kuracím mäsom.

Jedálny lístok 
12. – 18. 10. 2015

Jedálny lístok 
19. – 25. 10. 2015

 Možnosť dať si vyšetriť po-
dozrivé znamienka na koži, 
ktorú poskytla Všeobecná 
zdravotná poisťovňa, využilo 
v priebehu dvoch dní stose-
dem našich spolupracovní-
kov. Vyšetrenia 29. septem-
bra v ambulancii závodného 
strediska v starom závode 
uskutočnila a ich priebeh 
zhodnotila MUDr. Marianna 
Bieliková z Dermatovenerolo-
gickej kliniky SZU pri Fakult-
nej nemocnici s poliklinikou 
F. D. Roosevelta v B.Bystrici:
- Malígny melanóm je najzhub-
nejšie nádorové kožné ocho-
renie, ktoré veľmi rýchlo meta-
stázuje do vnútorných orgánov. 
Jedinou šancou na úspešnú 
liečbu je včasná a dôsledná 
diagnostika, preto možnosti dať 
si preventívne vyšetriť znamien-

ka majú veľký význam, často-
krát sú zachytené prejavy, ktoré 
majú „najvyšší čas“ na vybratie. 
Melanóm môže vzniknúť na 
pôvodne nezmenenej koži, ale 
najčastejšie sa vyvinie aj z hne-
dých „materských“ znamienok. 
K rizikovým faktorom pre vznik 
melanómu patrí aj vplyv slneč-
ného ultrafialového žiarenia, 
vyššie riziko majú ľudia, ktorí 
boli aspoň raz v živote závažne 
spálení slnkom. Obzvlášť ne-
bezpečné je spálenie pokožky 
v detstve, kedy je koža oveľa 
citlivejšia na škodlivý vplyv sln-
ka. Takisto ľudia so svetlejšou 
pokožkou sú menej chránení 
pred týmto ochorením. Každé 
podozrivé znamienko (nepravi-
delný tvar, nepravidelné okraje, 
sfarbenie, veľké znamienka, ak 
rýchlo rastú, rýchlo sa menia) 
by mal čo najskôr vyšetriť kožný 
lekár a ak ide o melanóm, treba 
ho čo najskôr odstrániť a liečiť. 
Samovyšetrovanie znamienok je 
dobré vykonávať pravidelne, u 

Prevenciou k zdraviu

Štatisticky je potvrdené, 
že v priebehu tridsiatich 
rokov počet prípadov na 
rakovinu kože stúpol šty-
rikrát. Ročne na malígny 
melanóm umiera 48 tisíc 
ľudí a 12 tisíc na ďalšie 
druhy rakoviny kože. 
Prevencia a včasná diag-
nostika kože sú pri tomto 
najväčšom orgáne ľud-
ského tela, tvorí 1,5 až 2 
metre štvorcové a chráni 
naše orgány pred vonkaj-
ším prostredím, najdôle-
žitejšie.

lekára, ak sa nemenia, každých 
6 až 12 mesiacov. Akékoľvek 
zmeny na pigmentových zna-
mienkach môžu byť príznakom 
zhubného ochorenia. Včasný 
záchyt melanómu výrazne zvy-
šuje šancu na prežitie. Počas 
preventívneho vyšetrovania bolo 
zachytených u zamestnancov 
niekoľko znamienok, ktoré už 
vykazovali isté zmeny a preto 
bolo vašim pracovníkom odporu-
čené, aby si ich dali  vybrať. Na-
šťastie, malígny melanóm medzi 
zamestnancami Železiarní Pod-
brezová nebol pozorovaný. 

V. Kúkolová + foto



Dňa 29. októbra uplynie deväť 
rokov odvtedy, ako nás navždy 
opustil náš drahý manžel, otec 
a starý otec

Milan SRNKA 
z Podbrezovej.

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

S láskou spomína manželka, 
syn a dcéry s rodinami

...
„Čas plynie ako tichej vody 
prúd, kto ťa mal rád nevie za-
budnúť.
Dňa 24. októbra uplynú štyri 
roky odvtedy, ako nás navždy 
opustil milovaný manžel, otec 
a starý otec

Jozef HRBÁŇ 
z Podbrezovej.

S láskou spomínajú manželka, dcéra s manže-
lom a vnučka Charlott 

Ďakujeme všetkým príbuzným, 
bývalým spolupracovníkom, su-
sedom a známym za účasť na 
poslednej rozlúčke s našou milo-
vanou dcérou, maminou, starou 
mamou a družkou

Katarínou MAGÁŇOVOU 
z Jasenia.

Ďakujeme za kvetinové dary a prejavy sústrasti, 
ktorými ste sa snažili zmierniť náš hlboký žiaľ.

Smútiaca rodina 
....

„Stíchlo navždy srdce zlaté, zha-
sol v tvojich očiach svit, ťažko sa 
nám bude teraz bez teba žiť.“
Ďakujeme všetkým príbuzným, 
bývalým spolupracovníkom, su-
sedom a známym, ktorí sa 25. 
septembra 2015 prišli rozlúčiť na poslednej ceste 
s našim milovaným synom, manželom, otcom a 
starým otcom

Milanom ŠTEFÁNIKOM 
z Michalovej.

Ďakujeme za kvetinové dary a prejavy sústrasti, 
ktorými ste sa snažili zmierniť náš hlboký žiaľ.

Smútiaca rodina

Jubileá 
v októbri

Pracovné jubileá
40-ročné

Milan KRIAK

35-ročné
Vladimír RYBÁR
Miroslav SEKÁČ

30-ročné
Jaroslav BANÍK

Elena CABANOVÁ
Oľga GAJDOŠÍKOVÁ
Ľubomír KOVÁČ
Alena PIKULOVÁ
Jana PILIAROVÁ
Dana ŠIŠKOVÁ

Zdenka VÉGHOVÁ

25-ročné
Dušan GONDŽA

Adriana LATINÁKOVÁ
Vladimír MAŠURA

Katarína SCHREINEROVÁ

20-ročné
Ondrej ĎURIANČÍK

Ján DVORSKÝ
Miroslav NEMČOK

Životné jubileá
Alena OVČIARIKOVÁ

Robert SOLIAR
Ing. Mária WEISSOVÁ

Igor ZAJAK
Drahuša BABICOVÁ

Milan KOČICKÝ
Ján DANIŠ

Pavel GAJDOŠÍK
Katarína KOŠÍKOVÁ

Daniel KRAJČI
Štefan KUREK

Milan SCHWARZBACHER

Dňa 4. októbra uplynuli dva 
roky odvtedy, ako nás navždy 
opustil milovaný manžel a otec

Štefan RYBÁR 
z Podbrezovej – Štiavničky.

S láskou a úctou spomínajú 
manželka Anna, syn Peter a najbližšia rodina 

...
„Kto žije v srdciach tých, kto-
rých opustil, ten nezomrel a 
navždy ostane v spomienkach.“
Dňa 5. októbra uplynul smut-
ný rok odvtedy, čo nás navždy 
opustil milovaný manžel, otec, 
starý otec a brat

Ján GAJDOŠÍK z Podbrezovej.
Spomíname s láskou a úctou.

...
Dňa 13. októbra si pripomenie-
me desiate výročie odvtedy, ako 
nás opustil náš drahý otec

Marian MOJŽIŠ z Brezna.
Kto ste ho poznali, venujte mu 
spolu s nami tichú spomienku

Rodina Mojžišová
...

„Tá rana v srdci bolí a zabud-
núť nedovolí. Prázdny je dom, 
smútok v ňom, zostala nám len 
bolesť a spomienka v ňom.“
Dňa 18. októbra uplynie jede-
násť rokov odvtedy, ako nás 
navždy opustil drahý manžel, 
otec, starý a prastarý otec

Ivan BABČAN z Hronca.
S láskou a úctou spomíname

...
 „Sú ľudia, ktorí pre nás v živote 
znamenajú viac, ako tí ostatní. 
O to ťažšie je naučiť sa bez 
nich žiť.“
Dňa 17. októbra si pripomenie-
me smutné prvé výročie odvte-

dy, ako nás opustila naša drahá mama, stará 
a prastará mama

Marta KAZÁROVÁ z Dolnej Lehoty.
S láskou a úctou spomíname
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Odišli 
do dôchodku

v septembri 
do predčasného starobného 

dôchodku
Ladislav BABIC

Ľubomír BENEDIK
Jozef BLAŽEČKA

Jozef ČUNDERLÍK
Katarína DEMETEROVÁ

Július KOKAVEC
Katarína MAGÁŇOVÁ

Pavol MAKUCH
Marta PODMANICKÁ

Jozef RIDZOŇ
Božena SZÁNTÓOVÁ

Jarmila ŠKODOVÁ
Bernardína TURČINOVÁ

do starobného dôchodku
Jozef GIERTL

Alžbeta GIERTLOVÁ
Darina ŠŤAVINOVÁ 

V mene vedenia akciovej spo-
ločnosti Železiarne Podbrezo-
vá im ďakujeme za odvedenú 
prácu a do ďalších rokov živo-
ta želáme veľa slnečných dní. 

● 10. októbra o 10. hod. na „Jarab-
ský polmaratón“ na chatu Jaraba-
tá v Jarabej, 
● 10. októbra o 18. hod. do Mest-
ského domu kultúry v Brezne na 

Ďakujeme 
Nadácii Železiarne 

Podbrezová 
a Závodnému výboru 

Odborového zväzu KOVO 
za finančnú podporu 
poskytnutú k liečbe 

s ACP.
 Rodina Kúdelková

Inzertná služba

Spomienky

Poďakovania

ŠPECIÁLNE 
ZAMESTNANCOM ŽP

Oblečieme celú rodinu 
za zvýhodnené ceny.

Kde? V obchodnom dome 
v Podbrezovej v TEXTILE,

kde nájdete široký 
sortiment pre všetkých.

Radi vás privítame. 

● Dlhodobo prenajmem 1-izbový 
byt v Podbrezovej - Štiavnička, 
vhodný pre maximálne 2 osoby. 
Nachádza sa na 8. poschodí (sl-
nečný) v zateplenom paneláku. Má 
plastové okná, v kuchyni a chodbe 
plávajúcu podlahu, inak je v pôvod-
nom stave. Prosím nie RK. 
Kontakt: 0948 697 771.
● Predám 2-izbový byt v Podbre-
zovej. Tehlový, vlastné kúrenie, po 
rekonštrukcii. Cena dohodou.
Kontakt: 0907 107 473

vystúpenie „Vzlietli orli vysoko“ 
s majstrom Jurajom Sarvašom a 

Danubius Octet Singers,
● 13. októbra o 10. hod. do kultúr-
neho domu v Čiernom Balogu na 
kultúrno-spoločenské podujatie 
„Senior ako vzor“. Vystúpia čle-
novia Denného centra Prameň 
Brezno a deti súkromnej ZUŠ Ta-
lentárium. Akcia sa uskutoční 13. 
októbra o 16. hodine aj v MsKD 
Brezno,
● 15. októbra o 18. hod. na „Be-
nefičný koncert“ do MsKD Brezno, 
ktorý sa uskutoční pre detské od-
delenie breznianskej nemocnice,
● do Podbrezovej, časti Lopej, 
kde 16. októbra o 9. hod. začína 
17. ročník tradičného „Lopejského 
jarmoku“,
● 16. októbra do KD Valaská na 
vernisáž výstavy fotografií „Va-
laská v obrazoch“ a recitál Evy 
Kristínovej,
● 24. októbra do kinosály v Po-
hronskej Polhore, kde sa v rámci 
akcie „Spieva celá Polhora“ pred-
stavia miestne folklórne súbory, 
spevácke skupiny a občania obce,
● 24. októbra o 11. hodine v 
Brezne na Viselniciach (nad Lid-
lom) sa uskutočnia „Majstrovstvá 
Stredoslovenského atletického 
zväzu“ – cezpoľný beh mužov, 
žien, juniorov, junioriek, doras-
tencov, dorasteniek, žiakov a žia-
čok...

Pozývame vás

Keď sa povie LEGO...
V Horehronskom múzeu - Meš-
tianskom dome v Brezne, si mô-
žete do 27. novembra pozrieť 
zaujímavú výstavu, ktorá ponúka 
výber zostáv a figúrok zo súk-
romných zbierok dvoch zbera-
teľov a predstavuje produkciu 
z obdobia približne posledných 
30 - rokov... Súčasťou výstavy je 
súťaž - správne identifikovať mo-
dely známych svetových stavieb. 
Výstavu si môžete pozrieť každý 
pracovný deň od 8. do 17. hod.



SO SLOVANOM BRATISLAVA S MŠK ŽILINA

Víťazné ťaženie železiarok
na nemeckých dráhach

Posledný septembrový týž-
deň patril medzinárodným 
kolkárskym pohárovým sú-
ťažiam, na ktorých sa pred-
stavili z Kolkárskeho oddielu 
ŽP Šport, a.s., Podbrezová 
- muži (Svetový pohár v srb-
skej Bačke Topole) a ženy 
(Európsky pohár v nemeckom 
Straubingu).
 Muži, ktorí patria každoročne 
medzi favoritov na celkové ví-
ťazstvo, absolvovali trojdňovú 

kvalifikáciu relatívne bez problé-
mov. V prvom dni nastúpili Tep-
ša a Pašiak, ktorí výkonmi 633, 
resp. 582, usadili Podbrezovú 
medzi vedúcu šesticu mužstiev. 
Ďalší deň sa predstavili Tomka 
(641) a Čech (583) a po ich vý-
konoch bolo slovenské družstvo 
už na tretej pozícií.  
  V záverečný deň kvalifikácie 
nastúpili Vilmoš Zavarko (660) a 
Erik Kuna (575). Svojimi výkon-
mi udržali kolkári KO ŽP Šport 

tretie miesto, s veľkým násko-
kom pred 5. nepostupujúcim 
Szegedom. Poradie po kvalifiká-
cii na postupových priečkach: 1. 
Zaprešić, 2. Zerbst, 3. Podbre-
zová 4. Beograd. V semifinále 
sme dostali zrejme najťažšieho 
súpera, nemecký Zerbst.
  Vo vyrovnanom zápase, v kto-
rom rozhodli iba malé detaily, 
sme nestačili na Nemcov a pre-
hrali tesne 3:5, keď konečný 
rozdiel predstavovalo iba 14 kol-

kov. Výkony: Zavarko 658, Tep-
ša 644, Kuna 622, Pašiak 577, 
Tomka 568 a Šibal/Kozák 548.
Po uvedenej prehre sme nastu-
povali do boja o 3. miesto, proti 
Zaprešiću. V tomto zápase už 
družstvo podalo opäť výborný 
výkon a po víťazstve 6:2, roz-
dielom 123 kolkov získalo pre 
Podbrezovú bronzové medaily. 
Výkony hráčov: Zavarko 688, 
Tepša 654, Tomka 624, Kuna 
604, Vadovič 598, Pašiak 546. 

Výkonom 3714 bol prekonaný aj 
rekord kolkárne družstiev.
 Hráči Kolkárskeho oddielu ŽP 
Šport Podbrezová získali už 8. 
cenný kov zo Svetového pohára 
vo svojej histórii.
 Veľká vďaka patrí aj asi tridsiat-
ke fanúšikov, ktorí cestovali do 
dejiska turnaja aby podporili 
hráčov a vytvorili výbornú atmo-
sféru v kolkárni počas zápasov 
Podbrezovej.

M. Kozák
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Nedeľa, 27. september 2015, štadión Bratislava – Pasienky.
Fortuna liga, 11. kolo.

ŠK Slovan Bratislava – FO ŽP Šport Podbrezová 3:1 (1:1)
Góly: 22. Gonzales, 59. Vittek, 75. Priskin – 37. Kupčík. ŽK: Gonzáles - 
Mikinič, Melunovič. Pred 821 divákmi rozhodovali Glova – Weiss, Hrčka. 
  Podbrezová cestovala do Bratislavy s víziou zaskočiť veľkého favorita 
a ak to bude možné získať nejaký ten bodík, ktorý by mohol prerušiť 
sériu zlých výsledok. Tento cieľ sa už ale začal rozpadávať ako domček 
z karát od samého úvodu. V 4. minúte pálil tesne nad brvno Priskin a už 
o chvíľu na to sa do najväčšej šance zápasu, ktorá neskončila gólom, 
dostal kanonier Róbert Vittek. Samostatný nájazd mu ale Baláž včasným 
vybehnutím chytil. Do ďalšej šance sa dostal Milinkovič, ktorého priamy 
kop skončil len tesne vedľa brány, ale o chvíľu si už domáci diváci mohli 
slovo „gól“ zakričať. Po akcii sprava sklepol loptu pre Gonzalesa Vittek 
a argentínsky legionár trafil presne k žrdi (1:0). Postupom času aktivita 
Slovana opadávala a hostia sa začali dostávať do hry. Mikinič v 35. 
minúte ešte vo veľkej šanci pri nájazde na Muchu neuspel, ale Ľuboš 
Kupčík po následnom rohovom kope preskočil neistého reprezentanta 
a na prekvapenie Bratislavčanov hlavou vyrovnal (1:1). Druhý polčas 
začal náznakom akcie Podbrezovej, akciu troch na dvoch pokazili a 
tak prišli chvíle domáceho celku. V 58. minúte Vitteka strelou z päťky 
Baláž vychytal a v 59. minúte po obrovskej chybe, inkasoval. Gólman 
Podbrezovej vybehol veľmi vysoko z brány a keďže sa nedohodol so 
spoluhráčmi, Róbert Vittek ho z dobrých 25 metrov prehodil a poslal 
Slovan opäť do vedenia (2:1). Podobnú chybu urobil aj v 75. minúte, čo 
potrestal tentoraz maďarský útočník Priskin. Ten ho poľahky obišiel a 
poslal loptu do prázdnej brány (3:1).
FO ŽP Šport: Baláž – Migaľa, Vajda, Kupčík, Frizoni – Kapor – Mikinič 
(56. Melunović), Podio, Kochan, Gal Andrezly – Vaščák.

Sobota, 3. október 2015, štadión Žilina.
Fortuna liga, 12. kolo.

MŠK Žilina – FO ŽP Šport Podbrezová 1:3 (1:0)
Góly: 15´ Škriniar (11 m) - 67´ Kapor, 71´ a 77´ Gal Andrezly. ŽK: Vavro, 
Paur – Migaľ, Gal Andrezly, Vaščák, Kuciak. Pred 2218 divákmi rozhodovali 
Horváth – Tomčík, Roszbeck. 
  Zápas na pôde druhého celku tabuľky naznačoval ťažký duel, čo sa začalo 
napĺňať už po štvrťhodine hry, kedy išli domáci „šošoni“ do vedenia. Po ruke 
Migaľu v šestnástke premenil penaltu obranca Milan Škriniar (1:0). Už v 20. 
minúte však mohlo byť vyrovnané, pretože po autovom vhadzovaní Podia sa 
ocitol sám pred Volešákom Vaščák, no jeho lob skončil na brvne. Vavro hlavič-
koval o pár minút neskôr tesne vedľa žrde brány Kuciaka, ktorý sa po dvoch 
zápasov vrátil do základnej zostavy a Viazanko pálil tesne vedľa. Čerstvá posila 
Podbrezovej bola aj v ďalšej akcii, jeho pas na Vajdu bol len o milimetre ne-
presný, inak by bývalý hráč Banskej Bystrice s najväčšou pravdepodobnosťou 
skóroval. Záver polčasu však mohol patriť domácim, no vo svojich šanciach 
neuspel Bénes a v ešte väčšej ani William. Ten sa otočil v šestnástke, lenže 
strelou nechal reflexívnym zákrokom vyniknúť Kuciaka. Druhý polčas sa rozbie-
hal pomaly, až prišiel gól hostí. Po chybe v defenzíve domáceho tímu prišla po 
štandardke hlavička Kapora a vyrovnávajúci presný zásah bol na svete (1:1). 
Neprešlo ani päť minút a po ďalšom zaváhaní Žiliny a výbornej práci Viazanko 
trafil presne v šestnástke Gal Andrezly (1:2), ktorý o šesť minút na to pridal aj 
svoj druhý gól v zápase, keď opäť cez Mabouku prekonal brankára Volešáka 
a Podbrezová tak dokonale šokovala silnú Žilinu (1:3). Záver priniesol ešte 
jednu zaujímavú šancu Andrezlyho, ako aj tie od „šošonov,“ no skóre sa už 
do záverečného hvizdu nezmenilo a tak si Podbrezová konečne pripísala na 
svoje konto tri body, len druhýkrát v sezóne. 
FO ŽP Šport: Kuciak – Viazanko (81. Pančík), Gal Andrezly (90+1. Mehano-
vić), Migaľa, Vaščák (87. Sabler), Vajda, Kochan, Kupčík, Andrič, Podio, Kapor.

Tím mužov Kolkárskeho oddielu ŽP Šport, a.s., Podbrezová – horný rad zľava: Miloš Ponjavič – tréner, 
Martin Kozák, Peter Šibal, Daniel Tepša, Bystrík Vadovič, Július Kriváň – prezident klubu, Pavol Kuhnel 
– manažér klubu. Dolný rad zľava: Milan Tomka, Tomáš Pašiak, Ondrej Kyselica, Erik Kuna, Vilmoš 
Zavarko, Milan Dziad – masér, Ivan Čech

Podbrezová z medzinárodných pohárov so zlatom a bronzom

Schrezheim. Naše prvé tri hráč-
ky Katarína Valigurová výkonom 
600 zvalených kolkov, Kristína 
Diabelková výkonom 572 a Nikola 
Tatoušková osobným rekordom 
646 kolkov, získali tri body a vy-
tvorili ďalším našim trom hráčkam 
ideálnu „pôdu“ na výhru. Tá sa 
zrodila už 30 hodov pred koncom 
zápasu, keď Eva Štefanidesová 
(554) síce bojovala s najlepšou 
Nemkou Lutzovou (656 kolov), 
avšak Jana Turčanová (výkon 
540) a Dagmara Dideková (výkon 
564 kolkov) získali po tretej dráhe 
po 3 setové body, čím získali ďal-
šie dva cenné body pre družstvo. 
Ani posledný hod Nemky Lutzovej 
nestačil na celkové víťazstvo sú-
periek a zápas skončil víťazstvom 
železiarok na body 5:3, výkon 
družstva 3476:3477 a postúpili do 
finále. V sobotu poobede ich vo 
finále čakali maďarské hráčky TK 
Zalaegerszeg. Na zápas nastúpili 
odhodlané železiarky v poradí 
Dagmar Kyselicová striedaná na 
34. hode Janou Turčanovou, spo-

ločný výkon 536 a prvý bod pre 
naše družstvo. Eva Štefanidesová 
554 kolkov a Nikola Tatoušková 
výkonom 575 kolkov získali bod a 
otvorili finálový zápas v prospech 
železiarok v pomere 2:1. Posledná 
trojica Katarína Valigurová vy-
nikajúcim výkonom 624 kolkov, 
Kristína Diabelková výkonom 
557 kolkov a Dagmara Dideková 
osobným rekordom 601 zva-
leným kolkov svojimi výkonmi, 
kolektívnou hrou a odhodlanos-
ťou nenechali nikoho na pochy-
bách, že európske prvenstvo 
patrí dievčatám z KO ŽP Šport, 
a.s., Podbrezová. Celkový výkon 
družstva 3447:3378, na body 7:1. 
Ďakujeme sponzorovi - vedeniu 
Železiarní Podbrezová, a.s. a ŽP 
Šport za možnosť reprezentovať 
Slovensko na tomto európskom 
podujatí, našej spoluhráčke a ve-
dúcej výpravy Dadke Kyselicovej 
za celkovú prípravu a dôveru a 
nášmu vodičovi Róbertovi Žia-
kovi za bezpečnú a pohodovú 
jazdu.

J. Turčanová

(Dokončenie z 1. str.)


