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Aktuálne 
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Zapojte 
sa do prieskumu

Športové 
výsledky

S vedúcim 
druhovýroby

Dňa 7. septembra 2013 o 15. 30 hod. vás pozývame na  II. ligový zápas mužov na FŠ Podbrezová: FO ŽP – Slovan Duslo Šaľa

Foto: O. Kleinová

Pán riaditeľ, beží posledný 
mesiac tretieho kvartálu. Ste 
doposiaľ spokojný s plnením 
plánovaných úloh 
v hlavných komodi-
tách - valcovaných 
a presných rúrach?
 - Od nášho ostatné-
ho rozhovoru uplynul 
istý čas. Vtedy som 
avizoval, že situácia 
na českom trhu nie je zďaleka 
stabilizovaná a časť roka, ktorá 
bola pred nami, sa nejavila tak, 
že by nastalo nejaké pozitív-
ne ovplyvnenie momentálnej 
situácie. Musím konštatovať, 
že uvedená predikcia naplne-
ná nebola. Letné dovolenkové 
obdobie, ktoré sa chýli pomaly 
k záveru, neprinieslo v našich 
obchodných výsledkoch zme-
ny, ktoré by mali negatívny vplyv 
na tohtoročný výsledok v zisku 
objednávok. Hlavné komodity, 
tzn. valcované a presné rúry 
a ich objemy sú plnené v čís-
lach nad plánované úlohy. Pred 
ukončením tretieho štvrťroka 
môžem uviesť celkové objemy 

Na štvrtý štvrťrok 
hľadím s optimizmom

uplatnených objedná-
vok od začiatku toh-
to roka v uvedenom 
sortimente: valcované 
rúry 9 280 ton, presné 
rúry 4 190 ton. Uve-
dené výsledky sme 
dosiahli vďaka stabil-

ným dodávkam do najväčších 
veľkoobchodných spoločností 
na českom trhu a zisku objed-
návok pre oblasť energetiky 
a strojárstva.
Letné mesiace trochu po-
zdvihli záujem o zvárané rú-
ry veľkých priemerov. Ako 
vidíte situáciu v najbližších 
mesiacoch?
 - Áno, získali sme veľmi zaují-
mavé zákazky na výrobu zvára-
ných rúr veľkých priemerov pre 
spoločnosti MIT METAL v obje-
me 237 ton, JINPO PLUS 217 
ton a Armatury Group 70 ton. 
Rúry budú použité na výstavbu 
tepelného napájača Elektrárne 

S Martinom Čermákom,
generálnym riaditeľom ŽP TRADE Bohemia

Dňa 27. augusta 2013 navštívil expozíciu Hutníckeho múzea 
Matouš Michněvič so svojou priateľkou. Prišiel sem za pozna-
ním. Jeho pradedko bol totiž prvým československým riadi-
teľom podbrezovských železiarní v čase Štátnych železiarní 
a oceliarní na Slovensku, v Podbrezovej. Ing. Ladislav Mottl 
prišiel do Podbrezovej  spolu s ďalšími dvanástimi českými 
inžiniermi v roku 1919 a následne sa stal riaditeľom. Hoci vo 
funkcii nezotrval ani rok, ranila ho totiž mŕtvica, pravnuk sa 
veľmi potešil, že neupadol do zabudnutia a v histórii podbre-
zovských železiarní má svoje miesto. „Odchádzam s pocitom 
hrdosti a teší ma, že podnik, v ktorom pôsobil aj môj pradedo 
prosperuje a darí sa mu. Zrazu zisťujem, že naše národy majú 
tak veľa spoločného a cítim sa ako Čechoslovák,“ konštatoval 
potomok riaditeľa podbrezovských železiarní.  (red).

Demontážne práce starého zariadenia plynulého odlievania ocele počas druhého dňa odstávky – 2. 
septembra 2013 ráno 

(Pokrač. na str. 3)

Posledný deň prevádzky oceliarne pred rekonštrukciou odprášenia elektrických pecí – 31. august 2013
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Peter BARTOŠ, 
BBF elektro s.r.o.
- Je 69. výročie Slovenského 
národného povstania. Dnes 
sa vníma viac menej len ako 
voľný deň, ale je to kus našej 
histórie, ktorý by sme si mali 
uctiť všetci.

Ján JÁNOŠÍK, 
ťaháreň rúr
- Je to výročie Slovenského 
národného povstania. Dnes už 
bohužiaľ prechádza do zabud-
nutia, na Slovensku sú iné prio-
rity. Je to však naša história, 
na ktorú by sme mali byť hrdí.

Ján ČREP, 
oceliareň
- Zajtra? No, neviem takto 
v rýchlosti... Žeby už  osla-
va Slovenského národného 
povstania?  Neviem o tom 
síce veľa, ale čo – to sme sa 
v škole o povstaní učili.

Ján CIPCIAR, 
centrálna údržba
- Oslavujeme povstanie. Starý 
otec bol partizán, zúčastnil 
sa tých bojov, poznám to aj 
z jeho rozprávania. Mladí to 
už vnímajú viac menej len ako 
voľný deň, ja však, vzhľadom 
na spomienky starého otca, túto epochu vnímam 
ako časť našej histórie.

Radoslav STAŠ, 
zásobovanie
- Viem, že je štátny sviatok, 
ale momentálne ste ma zasko-
čili..., ahá, už viem... výročie 
povstania. Ja sa s tým nejako 
bližšie nezaoberám, viem, že 
to bolo povstanie Slovákov 
počas vojny...

Miroslav ZIBURA, 
ŽP Bezpečnostné služby 
s.r.o.
- No, to neviem. Ja sa do ka-
lendára nedívam, takže ani 
nevnímam aké sú sviatky. 
Mne čas veľmi rýchlo beží, ja 
ani nemám čas registrovať to. 
Jáj..., to budú oslavy SNP, tuším už 69. výročie..

*anketa* anketa*anketa* 

Dňa 29. augusta sme si pripomenuli 69. 
výročie Slovenského národného povsta-
nia. Aj napriek tomu, že po roku 1989 sa 
náhľady na Slovenské národné povstanie 
rôznili a niektoré prechádzali až do ex-
trémov, musíme konštatovať, že SNP má 
nezastupiteľné miesto v našom národnom 
povedomí a historickom vedomí. Bolo to 
celonárodné vystúpenie Slovákov proti 
fašizmu. V predvečer osláv Slovenského 
národného povstania sme sa opýtali:

Zhovárala sa Oľga Kleinová 
Foto Viera Kúkolová

Viete, prečo je zajtra 
štátny sviatok?

  Zvláštnosťou príprav SNP 
v podbrezovských železiarňach 
bolo, že väčšia časť zamest-
nancov dochádzala do práce 
z okolitých obcí a tak prípravy 
na odpor prebiehali súčasne 
s prípravami v domovských ob-
ciach robotníkov. Významným 
prelomom pri prípravách na 
SNP bolo zjednotenie viacerých 
odbojových prúdov na základe 
Vianočnej dohody (vznikla SNR, 
jednotné velenie, vytvorenie re-
volučných národných výborov). 
Odboj v  Podbrezovej  organi-
zoval Adolf  Weinhold.  Predsta-
vitelia podbrezovského odboja 
sa dohodli, že spoločnou akciou 
robotníkov s partizánmi prinú-
tia nemeckú správu železiarní 
opustiť závod tak, aby pri svojom 
odchode nevzali so sebou cenné 
veci a nepoškodili strojové vy-
bavenie. Rozhodli sa, že všetky 
závody, ktoré patria pod pod-
brezovskú správu (Podbrezová, 
Piesok a Hronec) zastavia výro-
bu až po výplate,  26. augusta 
1944. V tento deň prišla do Pod-
brezovej na nákladných autách 
jednotka ozbrojených partizánov, 
ktorí rozdávali robotníkom letáky 
vyzývajúce k skoncovaniu vlády 
Nemcov a ľudákov. Nemci pô-
sobiaci vo fabrike boli vyzvaní, 
aby do ôsmej hodiny opustili 
závod najbližším vlakom. Hneď 
po výplate mzdy zaznela siréna. 
Zastavená bola práca a robot-
níci sa zhromaždili na nádvorí 
závodu, kde odzneli prejavy ile-
gálnych pracovníkov, vyzývajúce 
štrajkujúcich robotníkov do boja 
proti okupantom. Na znak súhla-
su s podbrezovským štrajkom 
zastavili prácu aj robotníci vo 
Vajskovej, Dubovej, na pílach 

v Štiavničke, Jánošovke, Gašpa-
rove, Polomke a Červenej Skale.
   V Podbrezovej po úteku 
Nemcov 26. augusta nastalo 
krátke obdobie bezvládia,  po-
vstalci nenastolili okamžite novú 
správu v závode. Dôležitú úlohu 
v SNP zohrávali priemyselné 
podniky, najmä tie, ktoré pria-
mo zabezpečovali partizánom 
vojenské vybavenie. Podbre-
zovské železiarne boli hlavným 
hutnícko-strojárskym podnikom, 
ktorý povstalcov zásoboval celé 
dva mesiace. Železiarne bo-
li totiž na povstaleckom úze-
mí  najväčším hospodárskym 
komplexom. V situácii, keď sa 
územie ovládané povstalcami 
nachádzalo v obkľúčení fašis-
tickej armády, úloha podbre-
zovských železiarní významne 
vzrástla.  Zavedená bola oprava 
vojenských motorových vozidiel, 
vyrábali sa výbušné míny, míno-
mety, zásobníky do guľometov, 
podkovy pre kone, zákopnícke 
lopaty, nástroje pre ženistov, 
plechové piecky do zákopov, 
poľné kuchyne. Dodávali kys-
lík a stlačený vzduch na umelú 
hmlu a protileteckú obranu. Za 
zmienku stojí dodávka trosky, 
škvary a páskového železa na 
stavbu provizórneho letiska na 
Rohoznej pri Brezne. Ďalej to 
boli dodávky pozinkovaných 
benzínových sudov, ocele na 
protitankové prekážky a rôznych 
želiez k opevňovacím prácam. 
Vyrobili a dodali hrubé plechy, 
tyčové a tvárové železo rôznej 
akosti na pancierový vlak „Ma-
saryk“, ktorý bol nasadený na 
trati Brezno – Červená Skala. 
Na výrobkoch pre povstalecké 
a armádne jednotky sa praco-

valo v železiarňach v nepretrži-
tých zmenách. Celková výška 
dodaného materiálu bola podľa 
podnikových tlačív vyčíslená na 
7 233 514 Ks. Závod zabezpe-
čoval aj zdravotnícku a záso-
bovaciu pomoc pre povstalcov. 
Náklady na stravu, oblečenie 
a starostlivosť predstavovali
3 646 388 Ks. Významnou po-
mocou bolo zriadenie vojenskej 
nemocnice s kapacitu pre 120 
ranených. Bol zriadený očis-
ťovací kúpeľ pre 300 mužov 
a kuchyňa pre približne taký istý 
počet ľudí.
   Pomoc bola o to výraznejšia, 
že stav robotníkov bol podstatne 
nižší. Výroba  v Podbrezovej 
bola obnovená aj napriek tomu, 
že tisícka robotníkov nastúpila 
do  povstania. Podbrezová bola 
svojimi dodávkami nesmierne 
dôležitá pre povstalecký front, 
preto bolo potrebné jej pomoc 
zachovať. Nové vedenie usku-
točnilo reorganizačné zmeny, 
po ktorých boli pracovníci pre-
raďovaní na najdôležitejšie 
prevádzky. Boli povolaní bývalí, 
starí zamestnanci, ktorí aspoň 
čiastočne nahrádzali odveden-
cov. Do Podbrezovej dokonca 
začali prichádzať od prvých dní 
utečenci zo závodov a miest, 
ktoré ohrozovali Nemci. Takto 
železiarne získali nových ľudí, 
ktorí sa zapojili do výrobného 
procesu. Najlepšie sa uplatnili 
kvalifikovaní odborníci z Dub-
nice nad Váhom a z Dolných 
Hámrov. Ovládali technológiu 
zbrojárskej výroby, ktorá bola 
nesmierne dôležitá pre potreby 
SNP a v Podbrezovej nemala až 
takú dlhú tradíciu.

Mgr. V. Homola

Železiarne Podbrezová 
v Slovenskom národnom povstaní

V deň 69. výročia SNP  v Lopeji, miestnej časti Podbrezovej, odhalili profesorovi Ladislavovi Sárovi, prvému hlása-
teľovi slobodného slovenského vysielača v Banskej Bystrici, pri príležitosti stého výročia jeho narodenia pamätnú 
tabuľu. Na pietnom akte sa zúčastnil aj predseda vlády SR Robert Fico. (ok)

Foto: I. Kardhordová



Mělník a odvodu chladiacej 
vody v elektrárňach Prunéřov 
a Ledvice. Tieto zákazky do-
minantne ovplyvňujú celkový 
obchodný výsledok predaja 
uvedenej komodity v Českej 
republike v tomto roku. Zim-
né obdobie býva už tradične 
poznamenané poklesom ob-
jednávok a ani zo súčasných 

(Dokončenie z 1.str.)

Vstúpili sme do 
druhej polovice 
roka. Aká bola vo 
vašich strediskách 
tá prvá?
  - Celkovo možno 
prvý polrok hodnotiť 
pozitívne. Vo výrobe 
delených rúr môžem konštatovať dl-
hodobú stabilitu. Výnimkou neboli ani 
letné mesiace, keď niektorí zákazníci 
odstavujú na určité obdobie výrobu, 
čo sme v tomto období pocítili len 
minimálne pri zákazníkoch dodávajú-
cich do automobilového priemyslu. Za 
prvý polrok sme vyrobili 969 ton, čo je 
v porovnaní s finančným plánom o 49 
ton viac výrobkov. Vo výrobe rúr pre 
hydraulické valce je situácia menej 
priaznivá, keď za prvý polrok bola 
vyrobená len polovica plánovaného 
objemu. Vo zváraných rúrach veľkých 
priemerov sú vzhľadom na sezónnu 
výrobu zimné mesiace už tradične 
slabšie, avšak posledné mesiace sú 
dobré, pričom prostredníctvom ŽP 
Trade Bohemia sa podarilo získať tri 
projekty, z ktorých profitujeme najmä 
teraz, v letnom období. Zváraných rúr 

S Ing. Petrom BELKOM, vedúcim prevádzkarne druhovýroba

Predpokladám, že budeme
pokračovať v nastúpenom trende

dnešného pohľadu?
  - Predpokladám, že v delených rúrach 
budeme pokračovať v nastúpenom 
trende a už dnes máme uplatnené 

Komodita/rok 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Spolu
Výkup vozidiel – 
celkovo (ks) 0 723 3 924 18 483 28 026 37 209 72 508 37 889 34 915 32 796 266 473

Výkup vozidiel 
ŽP EKO QELET − − − − − 519 8 030 3 756 3 905 3 837 20 047

Ilustračné foto A. Nociarová 

Kríza pribrzdila počty vyzbieraných opotrebovaných vozidiel
   V roku 2012 sa na Slovensku vyzbie-
ralo 32 796 opotrebovaných vozidiel, čo 
bolo o niečo menej ako rok predtým, ke-
dy to bolo 34 915. V prvom polroku 2013 
sa vyzbieralo 18 302 kusov autovrakov. 
Každoročný mierny medziročný pokles 
vyzbieraných opotrebovaných vozidiel 
od roku 2009 súvisí s prebiehajúcou 
ekonomickou krízou, ktorá sa prejavila 
v znížení tempa potrebnej obnovy vo-
zového parku. Historicky najviac vozidiel 
sa vyzbieralo v roku 2009 po zavedení 
šrotovného, kedy to bolo 72 508 kusov. 
Informoval o tom riaditeľ Recyklačného 
fondu Ján Líška.
  ,,Počas 10 rokov svojej činnosti, do 
konca roku 2012, spracovateľom sta-
rých vozidiel vyplatil Recyklačný fond 
na základe ich 2 462 žiadostí o úhradu 
prevádzkových nákladov spracovania 
starých vozidiel a prevádzkovania ur-

čených parkovísk vyše 13,74 mil. eur. 
Prispel tak k tomu, že na Slovensku 
vzniknutá sieť 38 autorizovaných pre-
vádzok na spracovanie opotrebovaných 
vozidiel, aj s vybudovanými zbernými 
miestami, predstavuje efektívny systém 
komplexného zberu a spracovania sta-
rých vozidiel. Dobudovali sa aj kapacity 
na zhodnocovanie jednotlivých vysepa-
rovaných zložiek z automobilov, takže 
je reálne splniť Európskou úniou poža-
dované zhodnotenie opotrebovaných 
vozidiel na 95  percent,“ konštatoval 
J. Líška.
   Dodal, že materiálové zhodnocovanie 
opotrebovaných vozidiel patrí na Slo-
vensku k najlepšie vyriešeným komodi-
tám, s dostatočnými kapacitami z hľa-
diska počtu, aj územného rozloženia. 
Pritom vlani boli dobudované významné 
prevádzky na zhodnocovanie vysepa-

rovaných častí vozidiel. V Šelpiciach 
pri Trnave bola spustená technológia 
na zhodnocovanie autoskiel.  Rovnako 
tak sa vyriešil aj problém s technológiou 
zhodnocovania zmiešaných textilných 
odpadov zo starých vozidiel. Projekt 
PR Krajné v okrese Myjava vďaka tech-
nológii STERED zostavil komplexnú 
technologickú linku, spôsobilú tento 
hodnotný textilný materiál spracovať a 
zhodnotiť na výrobu nových výrobkov 
so širokým využitím v stavebníctve a v 
dopravnej infraštruktúre. V prevádzke je 
aj technológia na zhodnocovanie plas-
tových odpadov zo spracovania starých 
vozidiel vo Zvolene - Lieskovci.
   ,,Výrobcovia a dovozcovia automobilov 
sú na špičke v spoľahlivosti uhrádzania 
príspevkov na recykláciu do Recyklačného 
fondu, vďaka čomu môže fond vyplácať 
prostriedky mestám a obciam za vyse-

parované iné komodity. V nasledujúcom 
období bude finančná podpora zo sek-
tora vozidiel využívaná na technologické 
zlepšenia,  s cieľom znižovať náklady 
na prvotné spracovanie starých vozidiel. 
Podporíme aj nástroje na lepšie rozobratie 
starého vozidla a jednoduché technológie 
na objemové zmenšenie niektorých vyse-
parovaných častí, rovnako tak i technoló-
gie, zabezpečujúce splnenie záväzných 
limitov pre rozsah opätovného použitia 
častí starých vozidiel a zhodnocovania 
odpadov z nich. Sektor vozidiel bude 
pokračovať v poskytovaní paušálnych 
príspevkov za spracovanie starých vozidiel 
a podporí prevádzkovanie zavedeného 
celorepublikového informačného systému 
ich spracovania, zachytávajúceho indivi-
duálne jednotlivé spracované vozidlá a na-
pojeného na štátnu evidenciu motorových 
vozidiel,“ uzavrel J. Líška.

Na štvrtý štvrťrok hľadím s optimizmom

veľkých priemerov bolo v prvom polro-
ku vyrobených 524 ton, čo je o 84 ton 
viac v porovnaní s finančným plánom.
Ako vidíte najbližšie mesiace z 

ponukových konaní sa nejaví 
možnosť realizácie obchod-
ného prípadu horeuvedených 
objemov. 
A ako sa vám darí v predaji 
delených rúr pre automobi-
lový priemysel?
  - Predaj produkcie HDV 
ovplyvňuje najväčší odbera-
teľ TRW-DAS Dačice, ktorý 
v prvom polroku znížil objed-

návky na výrobu vodných tyčí. 
V súčasnosti avizuje stabili-
záciu zákaziek s postupným 
zvyšovaním výroby porovna-
teľnej s rokmi 2011 + 2012, 
ktoré reprezentujú objem vý-
roby v TRW-DAS na úrovni 
240 000 kusov vodiacich tyčí, 
čo predstavuje zhruba 550 ton 
delených rúr ročne. Dodávky 
pre výrobu vyvažovacieho 

hriadeľa, motorizácie 1,2 HTP 
koncernu VW, do spoločnos-
ti MOTORPAL Jihlava majú 
stabilný vývoj s pokračova-
ním v budúcom roku. Veľmi 
podobná situácia je v spo-
ločnosti DETAIL CZ, ktorá je 
našim obchodným partnerom 
a dodávateľom komponentov 
pre výrobu nákladných vozi-
diel DAF.
Ako sa javí štvrtý štvrťrok?
  - Signály z trhu naznačujú, 

že ekonomicko – hospodár-
ska situácia v Českej repub-
like by sa mohla v nastáva-
júcom období zlepšovať aj 
vďaka okolnostiam, v ktorých 
sa momentálne nachádza 
ekonomika v Nemecku, na 
ktorú sme exportne veľmi úz-
ko naviazaní. Som optimista 
a verím, že aj záver tohto roku 
naša spoločnosť naplní dob-
rým obchodným výsledkom.

O. Kleinová

objednávky od stabilných zákazníkov 
aj na október. Ako som už spomenul, 
vo zváraných rúrach veľkých priemerov 
boli letné mesiace dobré, pričom aj sep-
tember je ešte na úrovni letných me-
siacov. Z dnešného po hľadu sa ďalšie 
mesiace zatiaľ nejavia optimisticky, ale 
ťažko robiť prognózy na dlhšie obdobie, 
keďže ide o pomerne nízku a sezónnu 
výrobu a napr. jeden projekt môže vý-
razne ovplyvniť nasledujúce obdobie.

(OK)
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V dňoch 22. – 25. augusta  sa 
uskutočnila medzinárodná sú-
ťaž Pohár Podbrezovej  v ba-
lónovom, závesnom lietaní 
a paraglidingu a Majstrovstvá 
Slovenska v balónovom lie-
taní 2013. Účastníci poduja-
tia, ktorého organizátormi bol 
Slovenský národný aeroklub 
M.R. Štefánika, Slovenská 
amatérska asociácia, Česká 
amatérska asociácia a obec 
Podbrezová, sa stretli v hoteli 
Biela Medvedica v Bystrej. 
Svoje zastúpenie mali okrem 
Slovenska aj Česká republika, 
Maďarsko a Poľsko. Na uspo-
riadaní súťaže sa podieľali  aj 
Železiarne Podbrezová a.s., 
ŽP Informatika, ŽP Gastro-

Letná sezóna na Hrade Ľupča

   Hrad Ľupča patrí medzi kultúrne 
dominanty Horehronia, a preto je 
samozrejmé, že  sa stáva pred-
metom návštev okoloidúcich, ale 
v poslednej dobe už aj návštev-
níkov, ktorí ho vyhľadávajú pláno-
vito alebo sa dokonca vracajú na 
toto miesto po niekoľkýkrát. Keby 
sme si položili otázku: „Prečo na 
hrad prichádza každý rok čoraz 
viac ľudí?“, odpoveď by bola jed-
noduchá, počuli sme ju skoro od 
každého návštevníka: „Vaše ce-
ny sú ľudové... Za málo peňazí 
veľa muziky... Krásne zreštau-
rovaný hrad, konečne sa toho 
niekto chytil... Tešíme sa, čo 

uvidíme o rok... Poďakujte sa 
železiarňam za nás!“ Na tých-
to názoroch je určite veľký kus 
pravdy. Napríklad rodina s deťmi 
na ľupčianskom hrade zaplatí za 
plnohodnotnú prehliadku s výkla-
dom lektora dve eurá, čo nepred-
stavuje ani výšku parkovného 
na iných turistických miestach 
Slovenska (na hrade sa parkov-
né neplatí) a o výške vstupného 
v iných inštitúciách pomlčím. Ne-
prajníci by mi mohli oponovať, 
že návštevníkom nemáme čo 
ukázať. Treba skonštatovať, že 
v priebehu 760 ročnej histórie sa 
na hrade nedochoval pôvodný 

inventár, avšak o to väčšia je 
snaha majiteľa prinavrátiť hradu 
jeho pôvodnú podobu. Inventár 
na hrade sa vždy obmieňal, preto 
je z môjho pohľadu dôležitejšie 
revitalizovať hradný komplex pre 
ďalšie generácie a prezentovať 
v jeho múroch bohatú históriu. 
Navyše, uskutočňujeme kroky 
na zatraktívnenie prehliadkovej 
trasy v podobe inštalácií rôznych 
umeleckých, archeologických 
a historických expozícií, ktorým 
bude po obnove slúžiť celá stre-
doveká časť starého hradu.
   V júli a auguste prešlo brána-
mi hradu 5 852 návštevníkov, 

čo sa ukazuje jednoznačne ako 
významný rozvojový impulz.  
Pevne veríme, že tento dobre 
nastolený trend bude pokračo-
vať aj v budúcnosti. K tomu by 
malo dopomôcť aj novovybu-
dované zázemie pred hlavným 
vstupom. Prebudovaním starého, 
nevyhovujúceho a konštrukčne 
nespoľahlivého altánku sa pred 
hradom vytvorilo informačné 
centrum. Návštevníci si tu môžu 
zakúpiť lístky, suveníry a navštíviť 
hygienické zariadenie, čím sa 

zabránilo znečisťovaniu okolia 
hradu. Nové zázemie poskytuje 
úkryt pred nevhodnými klimatic-
kými podmienkami a súčasťou 
sú viaceré oddychové zóny, kde 
je možné relaxovať pri pohľade 
na okolitú scenériu. Pri realizácii 
projektu sa nezabudlo ani na také 

drobnosti ako sú  koše, infotabu-
le, bezpečnostné zábradlia a sto-
jan na bicykle. V závere sezóny 
bolo zázemie pred hradom obo-
hatené o služby rýchleho občer-
stvenia, ktoré zabezpečilo cate-
ringové auto našej spoločnosti ŽP 

Gastroservis. Ďakujem všetkým 
prevádzkarňam a pracovníkom, 
ktorí sa týmto projektom podie-
ľali na skvalitňovaní cestovného 
ruchu a šírení dobrého mena 
Železiarní Podbrezová. 

Mgr. Vladimír Homola
kastelán Hradu Ľupča

Majsterka Slovenska z Podbrezovej

servis, LUBTEC Michalová, 
Ťažba dreva – Jozef Nociar a 
Mišiak model Šport. 

Majstrovstvá Slovenska 
v balónovom lietaní 2013
1. miesto Anna Nociarová ŽP 
Šport a.s. Podbrezová (po-
sádka Zdenko Fedor, Tomáš 
Dolinský, Peter Halmos)
2. miesto - Marian Hraňo, le-
tisko Prievidza, člen ŽP Šport 
a.s. Podbrezová 
3. miesto - František Molčan, 
ADS Košice

Medzinárodná súťaž - baló-
ny Pohár Podbrezovej
1. Zoltán Németh   HUN  
2. Jozsef  Steiber    HUN

3. Anna Nociarová SVK
Medzinárodná súťaž v zá-
vesnom lietaní:
1. Dan Vyhnalík  CZK
2. Jaroslav Sojka  SVK
3. Ferdinand Nizner  SVK

Medzinárodná súťaž v pa-
raglídingu 
1. Štefan Vyparina  SVK
2. Peter Vyparina  SVK

3. Adam Žemba   SVK
   Víťazom prišiel zablahoželať 
a ceny odovzdával predseda 
Predstavenstva ŽP ŠPORT, 
a.s., Ing. Július Kriváň, pre-
zident Českej amatérskej 
asociácie  Jan Brzkovský, 
generálny sekretár Sloven-
skej národnej asociácie M. 
R. Štefánika Ing. Anton Liška 
a starosta Podbrezovej  Mgr. 

Ladislav Kardhordó. Prezident 
Českej amatérskej asociácie 
Jan Brzkovský vyslovil Že-
leziarňam Podbrezová veľ-
ké poďakovanie za  pomoc  
v mene organizátorov a sú-
ťažiacich pilotov. Poďakoval 
aj dcérskym spoločnostiam 
ŽP, ktoré sa spolupodieľali 
na organizácii tohtoročného 
Pohára Podbrezovej.  -kl-

Foto: I. Kardhordová



-  V súlade s niekoľkoročnou 
tradíciou sme aj v tomto roku, 
v spolupráci so ŽP Informatika, 
s.r.o,  zabezpečili  Letný 
kemp 2013 pre informa-
tikov – stredoškolákov,  
z radov žiakov súkrom-
ných škôl Železiarní 
Podbrezová. Do kem-
pu sa prihlásili študenti, 
ktorí úspešne ukončili 
prvý ročník štúdia a za dva týždne 
(od 1. do 12. júla 2013) zvládli 
učivo, ktoré v škole prezentova-
né nebolo. Informácie boli pre 
účastníkov tejto aktivity nové a 
verím, že im pomohli rozšíriť si 
vedomosti z oblasti výpočtovej 
techniky.  Predmetom výučby boli 
základy programovania HTML a 

PHP tvorba webovej stránky, ich 
publikovanie na webe...,   oblasť, 
ktorá sa využíva v ŽP Informatika, 

s.r.o. Dokonca, časť z 
prebraného učiva majú 
v osnovách až vo vyš-
ších ročníkoch. V kem-
pe sa stretli študenti so 
záujmom o informačné 
technológie, ktorí sa 
chcú v tejto oblasti ne-

ustále zdokonaľovať. Súčasťou 
kempu bola i oblasť venovaná 
psychológii osobnosti, prezen-
táciíám jednotlivých účastníkov 
kempu a ich osobnostnému roz-
boru. Verím, že získané vedomos-
ti budú ich devízou do praxe, i v 
ďalšom štúdiu.

(vk)
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Nový školský rok sa začal slávnostným nástupom 
žiakov pred areálom súkromných škôl Železiarní 
Podbrezová a.s. 2. septembra 2013. Pred zhromaž-
dením žiakov, ich rodičov a pedagogických pracov-
níkov jubilejný školský rok otvorila riaditeľka škôl Ing. 
Anna Pavlusová. Pripomenula, že už desiaty rok sa 
otvárajú brány Súkromnej strednej odbornej školy 
hutníckej ŽP a.s., vnútorne diferencovanej stred-
nej školy, ktorá poskytuje  úplné stredné odborné 
vzdelanie ukončené  maturitnou skúškou a zároveň 
s výučným listom v štvor a päťročných študijných 
odboroch a výučným listom v trojročných učebných 
odboroch. SSOŠH vznikla v školskom roku 2003/04 
a od tejto doby ju ukončilo 774 absolventov. Prie-
merne desať z nich sa každoročne hlásilo na vyso-
koškolské štúdium. Absolventi tejto školy nachádzajú 
uplatnenie v robotníckych i technických pozíciách 
v akciovej spoločnosti  Železiarne Podbrezová, 
prípadne v dcérskych spoločnostiach. „Tak, ako 
je ľudský život pestrou mozaikou pozostávajúcou 
z viacerých období života človeka, takou pestrou 
mozaikou prechádzal aj život školy,“  povedala Ing. 
Pavlusová a pokračovala „.... SSOŠH otvorila svoje 
brány 1. septembra  2003. Vtedy sme si určili smer, 
ktorým chceme ísť, aby sme vychovali kvalifiko-
vaných pracovníkov pre potreby  ŽP a.s. Uplynulo 
desať rokov, za ktorých sa veľa zmenilo. Začínali 
sme skromne, postupne sme školu po materiálnej 

aj odbornej stránke dostali až na dnešnú úroveň. 
Nemyslím si, že je to koniec aktivít, skôr udržanie 
smeru a sústavné vylepšovanie. Preto všetkým 
prajem, aby to, čo sme doteraz vybudovali, čo stálo 
nemalé peniaze nášho zriaďovateľa, úsilie pracov-
níkov našich škôl i  pracovníkov  odborných útvarov 
nášho zriaďovateľa, naďalej rozvíjali, ochraňovali,  
vylepšovali - nielen priestory, ale aj učebné plány, 
osnovy, cvičné práce, učebné pomôcky a ich vyu-
žívanie v učebnom procese, materiály v MOODLE, 
e-learning, medzinárodnú spoluprácu, Comenius, no 
i iné projekty.  Pri príležitosti prvej desaťročnice čin-
nosti našej školy sa chcem poďakovať generálnemu 
riaditeľovi Ing. Vladimírovi Sotákovi, Predstavenstvu 
a Dozornej rade ŽP a.s. za vytvorené podmienky pre 
vzdelávanie. Pri príležitosti nového školského roka 
prajem pedagogickým i nepedagogickým pracov-
níkom našich škôl veľa entuziazmu, tvorivých síl, 
nekonečnej trpezlivosti a žiakom veľa chuti do učenia 
a práce. Želám si, aby sme si pri tejto náročnej práci 
vzájomne pomáhali, no zároveň boli k sebe aj kritic-
kí, navzájom sa rešpektovali a tolerovali. Držme sa 
myšlienky: Múdrosť nie je v pekných slovách, ale 
je v ľudských vzťahoch. Žiakom prvých ročníkov, 
novým pedagogickým pracovníkom a nám všetkým 
prajem: cíťme sa v našich školách ako doma, doma  
vo veľkej rodine železiarov v Podbrezovej.“  

(vk)

Už desiaty rok...

Môžete nám priblížiť 
organizáciu a priebeh 
šiesteho ročníka?
- Šiesty ročník letného 
kempu informačných 
technológií sa tradične 
uskutočnil v priestoroch 
ŽP Informatika s.r.o.,  
v termíne od 15. júla do 2. au-
gusta 2013. Poslaním kempu 
bolo priblížiť mladým ľuďom reál-
ne fungovanie IT spoločnosti. 
V rámci relatívne krátkeho času 
účastníci spoznávajú hlavné črty 
procesu vývoja informačného 
systému, od zberu a analýzy po-
žiadaviek až po realizáciu a tes-
tovanie, pričom si tieto činnosti 

V SSOŠH ŽP bude študovať 293 žiakov, z toho do prvého ročníka 
nastúpilo do učebného odboru hutník operátor 17, mechanik elektro-
technik 10,  mechanik strojov a zariadení 24 žiakov, mechanik mechat-
ronik 20 a obrábač kovov 19 žiakov. V Súkromnom gymnáziu ŽP bude 
študovať 136 žiakov, z toho do prvého ročníka, profilácia gymnázium  
-  šport  nastúpilo 19 žiakov a do triedy informatikov 19 žiakov. Na 
snímke I. Kardhordovej tohtoroční prváci.

LETO V ZNAMENÍ VÝPOČTOVEJ TECHNIKY

Spoločnosť  ŽP Informatika organizuje už niekoľko rokov pre študentov stredných a vysokých škôl letné vzdelávacie aktivity 
so zameraním na informačné technológie. O priebehu letného kempu pre vysokoškolákov nás informoval Ing. Miroslav Štul-
rajter, projektový manažér ŽP Informatika, s.r.o.:

VEDOMOSTI PREZENTOVALI PRED PUBLIKOM
vyskúšajú na indivi-
duálnom zadaní. Vý-
sledkom ich snaženia 
na konci kempu bola 
funkčná malá apliká-
cia. Všetko sa to dialo 
pod vedením našich 
skúsených a odborne 

fundovaných lektorov. Oživením 
bolo zaradenie neinformatické-
ho bloku do programu kempu. 
V rámci tejto časti účastníci spo-
znávali zásady tvorby prezentá-
cií, zásady prezentovania témy 
pred publikom. Aj tento blok ob-
sahuje na konci praktickú časť, 
v ktorej účastníci využili získané 
informácie pri vytvorení vlastnej 

prezentácie.
Aké bolo zloženie účastníkov 
a tohtoročné zameranie kem-
pu?
- Zámerom spoločnosti ŽP In-
formatika s.r.o. je každoročne 
pritiahnuť do kempu študentov 
vysokých škôl so zameraním na 
informačné technológie. Tento 
zámer sa nám darí úspešne na-
pĺňať, účastníkmi boli študenti vy-
sokých škôl ako STU Bratislava, 
UMB Banská Bystrica alebo STU 
MTF Trnava. Pravidelne dávame 
príležitosť účasti v kempe aj ši-
kovným stredoškolákom, ktorí 
majú príležitosť porovnať svoje 
schopnosti so staršími kolegami. 

Do programu kempu sú tradične 
vyberané webové technológie 
v spojení s databázovým systé-
mom tak, aby s ohľadom na roz-
sah trvania kempu boli zvládnuté 
všetkými účastníkmi.  
Ako zvládli účastníci samotné 
zadania a ich prezentáciu?
- Program kempu bol koncipova-
ný s dôrazom na praktickú časť. 
Účastníci na základe vedomostí 
získaných v kempe realizova-
li samostatné zadania, ktorých 
výsledkom bolo fungujúce dielo. 
Neoddeliteľnou súčasťou bolo 
záverečné prezentovanie vy-
tvoreného diela pred publikom. 
Individuálny prístup lektorov ku 

každému účastníkovi, rozsah za-
daní prispôsobených individuál-
nym schopnostiam kempistov boli 
predpokladom úspešného zvlád-
nutia úloh. Môžem konštatovať, 
že účastníci kempu každoročne 
veľmi dobre zvládajú pridelené 
úlohy a úspešne pôsobia v kem-
pe. Verím, že získané informácie 
a nadobudnuté vedomosti im po-
môžu v ďalšom štúdiu. Študenti 
sa po kempe následne často 
vracajú do spoločnosti ŽP Infor-
matika s.r.o. ako diplomanti, ale 
aj ako budúci zamestnanci, čo 
potvrdzuje napĺňanie zámerov, 
ktoré sme definovali pri vzniku 
kempov.  

DEVÍZA DO BUDÚCNOSTI
V súkromných školách Železiarní Podbrezová prebiehal už 
po piaty raz letný kemp pre stredoškolákov, ktorý zhodnotil 
Ing. Ivan Štubňa:

Foto: I. Štubňa
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Jedálny lístok 9.-15. september 2013 Jedálny lístok 16.-22. september 2013
Pondelok

Polievky: prešporská, pečivo
cesnaková s haluškami, pečivo
Jarné kuracie stehno, zemiaky

Hovädzia pečienka milánska, cestovina
Vyprážaný eggchesse, zeleninový šalát

Šalát fazuľový so salámou a chrenom, pečivo
Zapekaný brav. rezeň so syrom, zeleninová obloha

Žemľovka s tvarohom
Bageta s pikantným mäsom

Mliečny balíček
Utorok

Polievky: hŕstková, pečivo
karfiolová, pečivo

Hovädzí guláš mexický, ryža, šalát
Plnená paprika, knedľa

Zemiakovo-bryndzové pirohy so slaninou
Šalát parížsky, pečivo

Kuracie prsia s brokolicou a mandľami, 
zeleninová obloha

Palacinky s džemom a čokoládou
Gageta Gurmán

Pečená bravčová krkovička, pečivo
Streda

Polievky: oravská fazuľová, pečivo
krupicová so zeleninou, pečivo

Bravčové stehno bratislavské, cestovina
Vyprážaný kurací rezeň furmanský, zemiaky, uhorka

Pečená klobása, hrachová kaša, uhorka, chlieb
Šalát pikantný šampiňónový so šunkou, pečivo

Špenátové halušky s tvarohom, Zakysanka
Zemiakové knedličky s Nutelou, maková posýpka

Celozrnná bageta syrová
Ovocný balíček

Štvrtok
Polievky: hovädzia s pečeňovými haluškami, pečivo

slovenská šajtľava, pečivo
Pečené morčacie stehno, červ. kapusta, knedľa

Bravčové mäso na hubách, ryža, šalát
Važecká pochúťka, zemiakové placky

Hydinový šalát, pečivo
Zemiakový paprikáš, paradajkový šalát

Muffiny s čokoládou, kakao
Bageta salámová so šalátom

Vyprážané kuracie stehno v cestíčku, pečivo
Piatok

Polievky: furmanská, pečivo
rascová s vajcom, pečivo

Sekaný rezeň z bôčika, zem. šalát s majonézou
Hovädzie filé kopaničiarske, tarhoňa, šalát

Restovaná kačacie pečeň, hrášková ryža, cvikla
Pestrý cestovinový šalát

Ryba na masle, dusená zelenina
Dukátové buchtičky s vanilkovým krémom

Bageta s kuracím mäsom
Mliečny balíček

Sobota
Polievka: sedliacka, pečivo

Pečené kuracie stehno, zeleninová ryža, kompót
Bravčový rezeň sikulský, knedľa

Bageta moravská
Nedeľa

Polievka: fazuľková kyslá s kôprom, pečivo
Bravčová krkovička na cesnaku, zem., cvikla

Goralská pochúťka, cestovina
Bageta Apetito

Pondelok
Polievky: mexická, pečivo

zemiaková gulášová, pečivo
Hovädzia pečienka sviečková, knedľa

Morčacie prsia plnené Nivou, ryža, šalát
Ravioly so syrom, paradajková omáčka

Študentský šalát, pečivo
Kuracie stehno na záhradnícky spôsob

Tvarohový nákyp s višňami
Bageta moravská
Ovocný balíček

Utorok
Polievky: morčacia, pečivo

kláštorná, pečivo
Vyprážané kuracie stehno, zem. kaša, kompót

Bravčové mäso na paprike, cestovina
Držky na diabolský spôsob, knedľa

Mexický šalát, pečivo
Zapekaná ryba so šampiň., šalát z červ. kapusty 

s kukuricou
Čučoriedkový koláč, kakao

Bageta Apetito
Pečené kačacie stehno, pečivo

Streda
Polievky: krúpková, pečivo

frankfurtská, pečivo
Hovädzia roštenka na slanine, ryža, šalát

Bravčová pečená krkovička, kapusta, knedľa
Špenátové listy s hlivami, opekané zemiaky

Šalát z červenej repy so syrom, pečivo
Morčacie prsia na hrášku, mrkvový šalát

Šišky s džemom, kakao
Bageta s kuracím mäsom

Mliečny balíček
Štvrtok

Polievky: šošovicová kyslá, pečivo
mrkvová s pórom, pečivo

Brav. stehno záhradnícke, slov. ryža, šalát
Hydinové ražniči, zemiaky, uhorka

Pizza s údeným mäsom
Windsorský šalát, pečivo

Hubové rizoto, uhorkový šalát
Buchty na pare s Nutelou, mak. posýpka, kakao

Celozrnná bageta syrová
Vyprážaný bravčový rezeň, pečivo

Piatok
Polievky: kapustová s úd. mäsom, pečivo

roľnícka, pečivo
Hovädzí guláš debrecínsky, knedľa

Kuracie prsia prírodné, zeleninová  ryža, šalát
Roľnícke zemiaky, uhorka

Pikantný syrový šalát, pečivo
Cestoviny s brokolicou a smotanovou omáčkou

Hanácke koláče, kakao
Bageta Gurmán
Ovocný balíček

Sobota
Polievka: terchovská, pečivo

Bravčový rezeň s pečeňou, zemiaky, šalát
Hovädzie mäso na korení, tarhoňa, uhorka

Bageta s pikantným mäsom
Nedeľa

Polievka: zeleninová s rajbaničkou, pečivo
Morčacie soté na zelenine, ryža, šalát
Bravčové stehno hamburské, knedľa

Bageta salámová so šalátom

Murphyho zákonyIba dve veci sú nekonečne veľ-
ké: vesmír a ľudská hlúposť. 
Avšak zatiaľ sa podarilo doká-
zať len to druhé.

...
Nikdy nehovorte, že sa niečo 
nedá, pretože vždy sa nájde 
iniciatívny blbec, a urobí to.

...
Prvé manželstvo je víťazstvom 
fantázie nad inteligenciou. 
Druhé je triumfom nádeje nad 
skúsenosťou.

...

Komu ledva vyjde na nájom-
né, ten žije  v podnájme. Ko-
mu zďaleka stačí na nájomné, 
ten žije z nájomného.

...
Usmievaj sa, zajtra bude hor-
šie... a napozajtra už ani ne-
musí byť.

...
Ak sa pokúšaš zatĺcť do ste-

ny klinec a on ti spadne na 
zem, nestrácaj čas hľadaním, 
pretože ho nenájdeš. Jed-
noducho si vyzuj topánku a 
daj si dole ponožku, potom 
šliapni náhodne na akékoľ-
vek miesto izby (bez ohľadu 
na to, aká je veľká). Klinec 
nájdeš tam.

...

Čím viac vieme, tým viac za-
búdame, čím viac zabúdame, 
tým menej vieme, čím menej 
vieme, tým menej zabúdame, 
čím menej zabúdame, tým viac 
vieme. Logický dôsledok: čím 
menej vieme, tým viac vieme.

...
Zákon názoru: to, čo hovorí 
kolega, je názor. To, čo ho-
voríte vy, je pravda, a to, čo 
povie šéf, je zákon.

...
Dĺžka jednej minúty závisí od 

toho, či stojíte pred alebo za 
záchodovými dvermi.

...
Ak čokoľvek vyhodíte, zaru-
čene to budete potrebovať 
práve vtedy, keď sa to už ne-
bude dať získať späť.

...
K tomu, aby si získal nepriate-
ľov stačí, aby si niekomu urobil 
láskavosť.

...
Hocikam bicykluješ, vždy mu-
síš ísť do kopca a proti vetru.

ANKETA O SPOKOJNOSTI
ZAMESTNANCOV

   Ponúkané ukazovatele spokojnosti zoraďte od 1 do 12 podľa 
toho, ako najviac ovplyvňujú vašu spokojnosť v zamestnaní. 
Začnite číslovať od 1 ako najdôležitejšie, až sa dostanete po 
číslo 12, ktorým označíte pre vás najmenej významný ukazova-
teľ. Čísla napíšte na vyznačené bodky.

Najdôležitejšie ukazovatele spokojnosti
v práci pre mňa sú:

...... istota stáleho zamestnania,

......  možnosť zvyšovania si kvalifikácie,

...... zaujímavá náplň práce,

...... dobré medziľudské vzťahy na pracovisku,

...... bezpečnosť na pracovisku,

......  mzdové ohodnotenie práce,

...... hrdosť na prestíž našej akciovej spoločnosti,

...... 
vyplatenie ďalších miezd zamestnancom (dovolenková a via-
nočná mzda),

...... informovanosť o náplni vlastnej práce,

...... informovanosť o výsledkoch pracoviska,

...... vyhovujúci pracovný čas,

......  lepšie technické vybavenie pracoviska,

...... 
iné (napíšte): ..........................................................................
................................................................................................

Ponúkané ukazovatele spokojnosti, ktoré sa týkajú sociálneho fondu, 
opäť zoraďte a označte ich číslami od 1 do 13, podľa poradia ich dôle-
žitosti. Čísla napíšte na vyznačené bodky.

Najdôležitejšie ukazovatele spokojnosti  
v mimopracovnom čase pre mňa sú:

...... odmeny pri významných pracovných a životných jubileách,

......

 poskytovanie zliav na rôznom poistení (cestovnom, privát-
neho majetku, motorových vozidiel, zodpovednosti za škodu 
spôsobenú pri výkone povolenia)

...... 
zdravotná starostlivosť o zamestnancov (rehabilitačné pobyty, 
sauna, telocvičňa a pod.),

......  možnosť doplnkového dôchodkového sporenia,

...... vyššie odchodné do dôchodku,

......  kvalita stravovania,

...... odmeny darcom krvi,

......  poukážky na nákup liekov,

......
možnosť návštevy športových podujatí (futbal, kolky, cyklistika 
a pod.),

......  možnosť návštevy ponúkaných  kultúrnych podujatí,

......  ponuka prázdninových rekreácií pre deti zamestnancov firmy,

...... 
možnosť čerpať pohonné hmoty na zamestnaneckú palivovú 
platobnú kartu,

......  zabezpečenie dopravy do zamestnania,

...... 
iné (uveďte aké): ..................................................................
..............................................................................................

  Vyplnený anketový lístok zašlite podnikovou poštou na ad-
resu: Personálny odbor ŽP a.s., najneskôr do 10-ich dní od 
vydania tohto čísla.

Anketový lístok nepodpisujte. Ak sa chcete zúčastniť žrebovania, 
odstrihnite a vyplňte tento kupón a zašlite podnikovou poštou 
na adresu: Personálny odbor ŽP a.s. Jedného účastníka ankety 
vyžrebujeme a odmeníme vecnou cenou.
Meno a priezvisko: ........................................................................
......................................................................................................
Osobné číslo:   .............................................................................
Prevádzkareň (odborný útvar:
  ......................................................................................................

KUPÓN



Spomienky
mali, odišiel si bez toho, aby nám 
tvoje ústa zbohom dali.“
Dňa 4. septembra sme si pri-
pomenuli štvrté výročie úmrtia 
nášho milovaného manžela, otca, 
starého otca a príbuzného

Vojtecha VAJCÍKA z Brezna.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte jeho pamiatke 
tichú spomienku.
S láskou spomína manželka, deti a vnúčik Filipko

...
Dňa 6. septembra uplynulo devät-
násť rokov ako nás navždy opustil 
milovaný manžel, otec a brat
Dezider MÔCIK z Podbrezovej.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte 
mu spolu s nami tichú spomienku.

S láskou a úctou spomínajú deti Jožka, Anton 
a sestry s rodinami  

...
Dňa 10. septembra uplynie päť 
rokov odvtedy, ako sme sa na-
vždy rozlúčili s milovanou man-
želkou, mamou a starou mamou 
a našou dlhoročnou kolegyňou
Silviou TOMČÍKOVOU z Brezna.
Kto ste ju poznali, venujte jej spolu s nami tichú 
spomienku.

Dňa 1. septembra uplynul rok 
odvtedy, ako sme sa naposledy 
rozlúčili s našim milovaným sy-
nom, otcom a krstným otcom  
Igorom MUCHOM z Valaskej.
S láskou spomínajú rodičia, deti 

a ostatná rodina
...

Dňa 2. septembra uplynuli štyri 
roky odvtedy, ako nás navždy 
opustila milovaná 
Žofia MARKOVÁ z Hornej Lehoty.
Tí, ktorí ste ju poznali, venujte 
jej spolu s nami tichú spomienku
S láskou a úctou spomína najbližšia rodina a 
známi

...
Dňa 3. septembra sme si pripo-
menuli trinásť rokov odvtedy, ako 
nás navždy opustila naša drahá 
milovaná mama, dcéra, sestra
Soňa RAPPENSBERGEROVÁ 
z Podbrezovej.

S láskou a úctou spomínajú synovia, mama 
a bratia s rodinami

...
„Slza v oku, v srdci žiaľ, čo drahé nám bolo, to si 
osud vzal. Odišiel si nám všetkým, ktorí ťa radi 
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Inzertná 
služba

Odišli do dôchodku
V septembri odišiel 

do predčasného starobného dôchodku
František MUCO.

V mene vedenia Železiarní Podbrezová mu ďakujeme za odvede-
nú prácu a do ďalších rokov života želáme veľa slnečných dní.

  Zúčastnilo sa ho desať družstiev 
väčšinou z blízkeho okolia a uvoľ-
nená atmosféra sa niesla v rodin-
nom duchu už od rána. Príjemné 
bolo aj počasie, a vyrovnané zá-
pasy naberali na obrátkach hlavne 
pri strhujúcich záveroch, keďže 
21. bodom set končil. Tabuľky sa 
zapĺňali rýchlym tempom, skupiny 
boli odohraté už okolo 14. hodine 
aj s tým, že tesne pred uzavretím 
sme štvorčlennú skupinu po súhla-
se hráčov doplnili o neplánované 
- desiate družstvo DREAM TEAM. 
A tak, keďže času bolo dosť a aj 
počasie vyzeralo optimisticky, or-
ganizátor využil vopred avizova-
nú možnosť modifikácie za behu 
a odohrali sa aj štvrťfinálové boje. 
Úroveň predvádzanej hry naozaj 
gradovala až po finále, ktoré bolo 

PLÁŽOVÝ VOLEJBAL

Tak - ako sme si pred rokom 
povedali, že si to určite zopa-
kujeme,  zišli sme sa  i tento 
rok na vydarenej akcii bicyklom 
na Kráľovu hoľu. V sobotu,  31. 
augusta  za sľubne vyzerajú-
ceho slnečného rána sme sa 
v skorých ranných hodinách 
vybrali pokoriť cieľ mnohých 
cyklistických nadšencov. Ne-
bolo pre nás žiadnym prekva-
pením,  keď sa k nám pod Krá-
ľovou hoľou pridali ďalší z rôz-
nych kútov Slovenska. Vyrazili 
sme asi o deviatej hodine zo 
šumiackeho námestia na trasu 
dlhú necelých dvanásť kilo-
metrov s prevýšením takmer 
1100 metrov, s priemerným 
stúpaním takmer 10  a maxi-
málnym 13 percent. Trochu 
v zmenenej zostave (chýbali 
nám niektorí vlaňajší účastní-
ci kvôli chorobe, iní zase pre 

Na kúpalisku v Podbrezovej sa 25. augusta uskutočnil  druhý 
ročník turnaja v plážovom volejbale trojíc „O pohár starostu obce“. 

Predám 2-izbový priestranný, 
slnečný, zrekonštruovaný byt 
v Podbrezovej – časť Kolkáreň.
Kontakt: 0905 981 852

...
Predám 2-izbový tehlový byt na 
Kolkárni v Podbrezovej.
Kontakt: 0911 678 039

Bicyklom na Kráľovej holi
2. ročník
oveľa príjemnejšie starosti),  
rozšírenej aj o jedného zahra-
ničného účastníka z Českej 
republiky sme sa všetci po-
pasovali s náročným terénom 
v športovom duchu i športovej 
pohode a bez zranení a úra-
zov. V krásnom, ale už citeľne 
predjesennom počasí tí naj-
lepší z nás zvládli uvedenú 
náročnú trasu na rekreačných 
cyklistov vo veľmi solídnom 
čase 1 hod. 25 min., tí ostat-
ní potom pár desiatok minút 
po nich. Spolu sme si potom 
na vrchole urobili spoločné 
foto a pokochali sa krásny-
mi pohľadmi na Vysoké Tatry 
a okolitú prírodu. Po náročnom 
zjazde na Šumiac sme si dolu 
Hronom vychutnávali cestu s 
konečne novým asfaltovým 

kobercom, ktorý potešil určite 
mnohých cyklistov navštevu-
júcich túto nádhernú oblasť 
nášho Horehronia.
   Za  účasť i za vytvorenie ne-
zabudnuteľnej športovej atmo-
sféry, plnej adrenalínu i radosti 
z pohybu sa chcem všetkým 
poďakovať a verím, že o rok si 
to opäť zopakujeme.

(G.)

Foto: L. Kovařovič

Poďakovanie
Ďakujem vedeniu ŽP a.s., ŽP Šport, a.s., a členom Oddielu 
balónového lietania pri ŽP Šport, a.s., za veľmi príjemne 
obohatený program našich Dní obce Michalová.

Starostka obce Ing. T. Tisovčíková 

úctyhodným vrcholom turnaja. 
Víťazi otáčali stav po prehratom 
prvom sete a vyhrali aj tajbrejk. 
Konečné poradie: 1. VKN (Adá-
mek, Siman, Žabková), 2. Tomi 
Lopej (Varholák, Chovanec, Gon-
deková), 3. Ká3 (Kriváň, Kocka, 
Kuriatková), 4. Nepijem (Šaur, 
Severeny, Fábryová, Gašperíková) 
a ďalšie veľmi vyrovnané tímy: 
Axes (Pôbiš, Lukáč, Kvaková), Ti-
tan (Lenďák, Bauza, Kamarášová, 
Kánová), Teda (Kvačkaj, Štrajánek, 
Andrišeková), Pohoďáci (Škultéty, 
Zachar, Rybárová), Players (rodin-
ka Košíkovcov) a doplnený desiaty 
DREAM TEAM (Bartoš, Pauliak). 

  Zábava odohraním nekonči-
la napriek tomu, že kúpalisko 
okrem samotných hráčov nemalo 
návštevníkov. Turnaj pokračo-
val hudbou a tancom do hodiny 
nočného kľudu. Akciu môžeme 
hodnotiť ako veľmi príjemné 
ukončenie beachvolejbalovej 
letnej sezóny a treba povedať, 
že v našom regióne úroveň tohto 
(myslím si, že progresívneho) 
športu narastá, čo nezvratne po-
tvrdila aj tohtoročná akcia. Verím, 
že nadšencov pre túto športovú 
disciplínu bude pribúdať a ne-
dá mi nespomenúť, že v štádiu 
príprav je - projekt na výstavbu 
dvoch nových plážových kurtov 
vo Valaskej. Prípadní obdivova-
telia a budúci aktívni hráči, už 
od dnes - počas jesene, zimy 

a jari - máte možnosť dolaďovať 
formu a o rok sa vari uvidíme už 
na viacerých, a možno aj väčších 
akciách, turnajoch, tréningoch 
a možno aj na Kempe Beachvo-
lejbalu! 
  Veľká vďaka patrí všetkým zú-
častneným, ako aj ľuďom, bez 
ktorých by sa tento turnaj neusku-
točnil. – starostovi obce Podbrezo-
vá Ladislavovi Kardhordóovi, jeho 
synovi Richardovi a pracovníkom 
ŽP Šport, a.s., Podbrezová.
  Bodaj by podobných krásnych 
podujatí v budúcnosti len pribúda-
lo. Športu zdar a kultúre obzvlášť.

(JK)



Podbrezová zvíťazila na turnaji v Srbsku
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  Ocenenie za najlepší výkon tur-
naja 702 kolkov dosiahol Robert 
Ernješi, srbský reprezentant a v 

II. liga - muži
FK ŠTK Šamorín – FO ŽP 0:1 

(0:0)
Úvod sa lepšie vydaril hosťom, prvú 
veľkú šancu mal Vaščák, keď sa 
od rohovej zástavky preštrikoval 
pomedzi obrancov a z uhla skoro 
prekvapil brankára domácich. V 
30. minúte napriahol z diaľky Andrić 
a loptu zastavilo brvno domácej 
brány. Strely domácich v závere 
polčasu bezpečne kryl brankár Ba-
láž. Druhý polčas bola hra viac 
vyrovnaná, rozhodujúci gól padol 
v 73. minúte, keď z priameho kopu 
do šibenice trafil Morháč. V závere 
sa domáci natlačili pred bránu hostí, 
no ich najväčšia šanca po hlavičke 
Vilkovského skončila len na žrdi.

 I. liga – starší dorast
FO ŽP U19 - AS Trenčín 

5:7 (2:4)
Ofenzívny futbal, deravé obrany a 
veľa gólov, tento zápas sa divákom 
musel páčiť. Od začiatku sa hralo 
hore-dole a padali góly. My sme 
tento zápas mohli zlomiť za stavu 
2:1, no 2x sme po obídení bran-
kára hostí,  netrafili bránu. Súper 
nás potrestal, jeho ďalšie tri strely 
znamenali dvojgólové vedenie. 
Na začiatku II. polčasu sme opäť 
inkasovali a zdalo sa, že je rozhod-
nuté. Zmobilizovali sme však sily 
a posledná 20-minútovka patrila 
nám. Opakovane sme znížili na 
rozdiel jedného gólu, ale obrovské 
chyby v defenzíve nás pripravili 
aspoň o zisk 1 bodu. Zápas nás 
nielen poučil, ale aj ukázal, ktorým 
smerom sa máme v tréningovom 
procese uberať. Chlapci si zaslúžia 
pochvalu za to, že sa nepoddali, 
aj keď prehrávali s veľmi dobrým 

   V srbskom Apatine sa 22. - 25. augusta uskutočnil turnaj „Junakovič CUP 2013“. Z ôsmich zúčast-
nených družstiev zvíťazil slovenský šampión – tím z KO ŽP Šport Podbrezová, ktorý vo finále porazil 
srbského majstra Boegrad. Tretie miesto si vybojoval Kandit z Osijeku, ktorý zdolal domáci Apatin.

súčasnosti nová posila Kolkárske-
ho oddielu ŽP Šport Podbrezová. 
Z hráčov nášho klubu mal Milan 
Tomka najlepší priemer v turnaji 
(663) a Ivan Čech podal najlepší 

výkon vo finálovom zápase (684).
  Finálový zápas rozohrali za Beo-
grad Daniel Tepša a Srdjan Sokac. 

Proti nim nasadil náš tréner Miloš 
Ponjavić Roberta Ernješiho a naj-
lepšieho slovenského hráča Ivana 
Čecha. Majster sveta zo Skopje z 
roku 2006 Ivan Čech mal najlepší 

výsledok finálového zápasu (684) 
a vyhral nad Šokacom. Zatiaľ, čo 
Tepša a Ernješi zohrali vyrovnaný 
zápas (624:612), ktorý vyznel v 
prospech Tepšu, Ernješi v zápase v 

skupine vytvoril nový rekord kolkár-
ne (702). Po prvej dvojici hráčov bol 
stav 1:1 na body pre náš tím, získal 
vedenie 83 kolkov.
  Tréner Vojko Pavlovič z Belehradu 
v druhom „bloku“ dal príležitosť 
mladému juniorskému reprezen-
tantovi Milošovi Simijonovičovi 
a skúsenému Arpadovi Antalovi. 
Proti nim nastúpil slovenský re-
prezentant Milan Tomka, ktorý na 
prvej dráhe dosiahol 191 kolkov, 
získal náskok 25 kolkov proti Simi-
jonovičovi (166) a nakoniec vyhral 
rozdielom 67 kolkov. Antal a Pasiak 
zviedli medzi sebou veľký boj. V 
poslednom sete bolo treba Anta-
lovi na víťazstvo jedenásť kolkov, 
aby získal celý bod pre Beograd. 
Pašiak však svoj náskok udržal a 
zvíťazil o tri body. Podbrezová už 
viedla 3:1 na body a rozdielom 152 
kolkov, čím bol prakticky finálový 
zápas rozhodnutý.
  V poslednom „bloku“ nastúpil Jo-
van Ćalić za Podbrezovú a porazil 
Nikolu Popoviča (622:579), Goran 
Ostojic získal druhý bod Belehra-
du, keď zdolal Bystíka Vadoviča 
(641:619). Podbrezovský tím vo 
finále, bez Vilmoša Zavarka, zví-

ťazil 6:2. 
  Turnaj, v ktorom naši hráči odo-
hrali päť zápasov v priebehu troch 
dní, zaradil tréner Ponjavič do fázy 
prípravy na Svetový pohár, ktorý sa 
v októbri uskutoční práve v Apatine. 
Výsledky zápasov - finále: Be-
lehrad (Srbsko) – KO ŽP Šport 
Podbrezová  3673:3856 (2:6), - 
výsledky jednotlivcov: Srdjan 
Sokac – Ivan Čech 0:1 (589:684), 
Daniel Tepša - Robert Ernješi 1:0 
(624:612), Arpád Antal - Tomáš 
Pašiak 0: 1 (628:630), Miloš Simijo-
nović – Milan Tomka 0:1 (612:679), 
Goran Ostojic – Bystrík Vadovič 1:0 
(641:619), Nikola Popovic – Jovan 
Ćalić 0:1 (579: 622), - 3. miesto: 
Apatin (Srbsko) - KANDIT Osijek 
(Chorvátsko) 3489:3588 (2:6), - 
semifinále: KO ŽP Šport Podbre-
zová - Kandit Osijek (Chorvátsko) 
3721:3534 (8:0), - výsledky hrá-
čov: Čech - Barac 1:0 (612:608), 
Ernješi - Bogdanovic 1:0 (630:533). 
Pašiak - Troselj 1:0 (605:559), 
Tomka - Šipalo 1:0 (636:633), 
Vadovič striedaný Kunom - Vuka 
1:0 (602:589) Kozák - Jeličić 1:0 
(636:612).

O. Kyselica

Víťazný tím turnaja – horný rad zľava: Ondrej Kyselica, tréner Miloš Ponjavič, Martin Kozák, Erik Kuna, Tomáš Pašiak, Milan 
Tomka, masér Milan Dziad. dolný rad zľava: Bystrík Vadovič, Jovan Ćalić, Ivan Čech, Róbert Ernješi. Foto: Bystrík Vadovič 

súperom o 3 góly. Ivan Dubíny
I. liga – mladší dorast

AS Trenčín – FO ŽP U17 
2:1 (1:1)

Nastupovali sme s cieľom športovo 
sa skonfrontovať s tímom, ktorý sa 
snaží hrať kombinačný a rýchly fut-
bal, s vedomím, že súper hrá v rov-
nakom  rozostavení (4-3-3). Naším 
hlavným cieľom bolo eliminovať 
jeho stredovú formáciu, hrať kom-
paktne. V prvom polčase sa nám to, 
až na výnimky, vcelku darilo. Vyšiel 
nám vstup do zápasu - po peknej 
strele Hrnčiara sme v 4. min. viedli 
(0:1). Súper sa do väčšej šance 
nedostal a vyrovnal až po diskuta-
bilnom verdikte rozhodcu,  odpískal 
nášmu brankárovi 6 sekúnd a po 
tečovanej strele, z nepriameho ko-
pu,  z ôsmich metrov vyrovnal. V II. 
polčase sme prestali byť aktívni 
smerom dopredu, obrana bola viac 
preťažovaná. V stredovej zóne sme 
prehrávali veľa osobných súbojov, 
boli sme nedôrazní. Aj napriek tomu 
sme si vypracovali tri veľké príleži-
tosti, ktoré sme však nevyužili. Gól 
sme dostali po dorazenej strele, 
ktorej predchádzal čistý faul na 
nášho brankára,  bohužiaľ rozhodca  
to nevidel! Marek Bažík

AS Trenčín – FO ŽP U16 
1:0 (1:0)

Odohrali sme náročný zápas s 
kvalitným súperom. Napriek tech-
nicky, rýchlostne a kombinačne 
schopnejšiemu súperovi sme s ním 
v určitých úsekoch dokázali hrať  
vyrovnanú partiu. V defenzíve sme 
prehusťovali priestor a vykrývali 
nebezpečné útoky súpera, ale v 
ofenzívnej činnosti sme sa nedoká-
zali presadiť. Vo finálnej fáze nám 

chýbala presná prihrávka, alebo 
zvládnutie súboja (1:1). Chýbalo 
nám väčšie nasadenie v útoku a 
chuť pobiť sa o priaznivejší výsle-
dok. Niektorí hráči sú výkonmi ešte 
stále v kategórii žiakov a nedokážu 
sa presadiť proti fyzicky vyspelej-
šiemu súperovi. Verím, že nás tento 
zápas nezastaví v ďalšej práci, hrá-
či si uvedomia nedostatky a o to 
viac budú v tréningovom procese 
pracovať na ich odstraňovaní. Len 
takto náročné zápasy môžu každé-
ho hráča posunúť  v jeho futbalovej 
kariére. Tomáš Kvačkaj 

I. liga – starší žiaci
FO ŽP U15 - FK Pohronie Žiar 

nad Hronom, Dolná Ždaňa 
7:1 (2:0)

Do zápasu sme vstúpili útočne,  
Vilček hneď v úvode šiel sám na 
brankára, no netrafil prázdnu bránu. 
V I. polčase sme sa strelecky trápili, 
nevyužili sme viaceré príležitosti. 
Snažili sme sa hrať počas celého 
zápasu útočne, otázne bolo - ke-
dy využijeme gólové príležitosti. 
Súper hrozil v útoku Blahútom, 
ktorý zamestnával našich obran-
cov. V II. polčase to bolo už len o 
výške skóre. Mário Auxt

FO ŽP U14 - FK Pohronie 
Žiar nad Hronom, Dolná Ždaňa 

9:1 (4:1)
Doma sme nastúpili s cieľom po-
tvrdiť 3 body, čo sa nám podarilio 
víťazstvom 9:1. Vstup do zápa-
su bol výborný, po priamom kope 
Molčana v 3. min. sme vyhrávali  
(1:0). O dve minúty  sa v súperovej 
16-ke presadil Kochan (2:0). Pekná 
akcia po pravej strane nasledovala 
v 10. min., Banko našiel  Mejriho, 
ten pred bránou Pustaja (3:0). V 

15. min. nepokrytý kapitán Uhliarik 
znížil hlavou na 3:1. Na polčaso-
vých 4:1 upravil v 22. min. hlavou 
Macuľa. Aj v II. polčase sme sa 
presadili hneď v 47. min.,  Kochan 
našiel na pravej strane Cibulu a 
bolo 5:1. V 59. min.  zvýšil na 6:1 
kapitán Jagerčík, v 60. min. nasle-
doval samostatný nájazd Mejriho 
(7:1), v 64. min.  z hranice 16-ky 
sa presadil Kvietok (8:1) a skóre 
zápasu na konečných 9:1 uzavrel 
krížnou strelou Kochan. Chlapci 
ukázali peknú kombinačnú hru, no 
napriek tomu zostalo ešte množstvo 
gólových šancí nepremenených. 

Martin Boháčik
I. liga – mladší žiaci

FK Pohronie Žiar n/Hronom, 
Dolná Ždaňa – FO ŽP U13 

9:4 (6:1)
V stretnutí s Pohroním sa ukázal 
náš najväčší nedostatok, keď súper 
presne odhalil naše slabé miesto - 
bojovnosť. V osobných súbojoch 
sme prehrávali a hľadali si alibi. 
Niektorí hráči absolvovali osobné 
súboje len preto, aby tréner nekričal 

a v duchu sa obávali o svoje zdra-
vie. Chýba nám bojovný duch, kto-
rým by sme dokázali otočiť výsledok 
zápasu, alebo sa oň aspoň pobiť. 
Najväčšiu bojovnosť prejavujeme 
v autobuse a v rečiach. Mrzí ma 
najmä, že vinu hľadáme v iných. 

Miroslav Medveď 
FK Pohronie Žiar n/Hronom, 

Dolná Ždaňa - FO ŽP U12 
13:6 (5:4)

V tomto zápase sme utŕžili prvú 
prehru sezóny, keď sa v koneč-
nom súčte domáci tešili  (13:6). 
V zápase súper pôsobil futbalo-
vejším dojmom. Naša hra bola 
bojovná a plná nasadenia, ale na 
technicky zdatného súpera nám 
to nestačilo. Pochvalu z hráčov si 
zaslúži jedine Gajan, dokázal sa 
svojou kvalitou vyrovnať domácim 
a vsietil päť gólov. Sklamaním 
je náš nevýrazný herný prejav a 
chlapci by sa mali zamyslieť, či 
sa chcú naplno venovať futbalu 
alebo brať futbal ako spestrenie 
„nudných“ víkendov. 

Patrik Müller

7. septembra
● na II. ligový zápas mužov na FŠ Podbrezová 

o 15.30 hod. FO ŽP – Slovan Duslo Šaľa
● na I. ligový zápas mladšieho dorastu U17, U16 na FŠ 

v Brezne o 11. a 13. hod. FO ŽP – Dukla Banská Bystrica 
8. septembra

● na  I. ligový zápas mladších žiakov U13, U12 na FŠ Podbrezová – 
Skalica o 10. a 12. hod. FO ŽP – MŠK Žilina

14. septembra
● na I. ligový zápas staršieho dorastu U19 na FŠ vo Valaskej  o 11. 

hod. FO ŽP – MŠK Žilina
● na I. ligový zápas starších žiakov U15, U14 na FŠ v Brezne o 10. 

a 12. hod. FO ŽP – MŠK Námestovo

Pozývame vás...




