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Ilustračné foto A. Nociarová

V hlavnej hospodárskej činnosti spoločnosti ŽP
a.s., po stratovom hospodárení v predchádzajúcom roku, bol opäť v roku 2014 dosiahnutý zisk v
hodnote 2 251 tisíc eur, v súlade s medzinárodnými
účtovnými predpismi. Výsledok hospodárenia vo
finančnej činnosti bol vďaka prijatým dividendám od
dcérskych spoločností taktiež dosiahnutý zisk 5 064
tisíc eur. Splatná daň z príjmov bola 3 tisíc eur, čo
predstavuje povinnú daňovú licenciu.
Náklady na výrobnú spotrebu medziročne poklesli o 3,1 milióna eur, čím dosiahli hodnotu 183,2
milióna eur. V roku 2014 boli dosiahnuté tržby za
výrobky, služby a tovar vo výške 240,2 milióna
eur. Celková hodnota majetku ku koncu roka 2014
bola 284 milióna eur a je krytá vlastnými zdrojmi na
úrovni 67 percent.
Výsledok hospodárenia, ako aj celkovú finančnú
situáciu za rok 2014, overila a potvrdila audítorská
spoločnosť Deloitte Audit s.r.o. Bratislava.
Ing. Libor Trnik,
odbor ekonomických informácií

Cena za inováciu vo vzdelávaní
pre Súkromnú strednú odbornú školu hutnícku ŽP

V dňoch 22. – 24. apríla 2015 sa uskutočnilo školenie z oblasti pracovného
práva s lektorom JUDr. M. Polakovičom. Prvý deň školenia objektívom A.
Nociarovej

Foto: I. Kardhordová
Víťazom tretieho kola čitateľskej súťaže „O cenu predsedu Predstavenstva ŽP“, venovanej 175. výroču založenia podbrezovských železiarní
sa stal Roman Mucha z energetiky. Cenu výhercovi odovzdal Ing. Ján
Gaboň, generálny riaditeľ ŽP Informatika s.r.o. K zapojeniu sa do súťaže
výhercu motivovali historické príspevky, ktoré si rád v Podbrezovane
prečíta. V tohtoročnej súťaži uvítal obohatenie histórie podbrezovských
železiarní o spomienky bývalých zamestnancov, ale aj predstavovanie
viacgeneračných rodín.
(vk)

Nominácie na udelenie oceneMedzinárodný inštitút pre interdisciplinárny výskum, pod
záštitou Fakulty masmediálnej komunikácie Univerzity sv. nia zaslalo dvadsaťštyri škôl pôCyrila a Metoda v Trnave, ocenil projekt Súkromnej stred- sobiacich v Slovenskej republike.
nej odbornej školy hutníckej Železiarne Podbrezová a.s. za Cieľom vyhlasovateľa a organizáinováciu vo vzdelávaní v kategórii stredné školy, ktorý sme tora ocenenia je informovať, motivovať, podporiť a oceniť jedinečrealizovali v predchádzajúcom roku.
né aktivity vzdelávacích inštitúcií,
Cieľom súťaže je vyjadriť uzna- ktoré sa zaoberajú inováciami v
Ing. Anna Pavlusová, riaditeľka SSOŠH 14. apríla 2015 nie a oceniť tie základné, stredné poskytovaní vzdelávania.
prevzala ocenenie a poukaz a vysoké školy, ktoré sa zaslúžili
Ing. Peter Mlynarčík,
na 300 eur na Medzinárodnej o zavedenie inovácií v poskytovaSSOŠH ŽP
vedeckej konferencii „Megat- ní vzdelávania.
rendy a médiá“ na Smolenickom zámku. Konferencie
sa zúčastňujú odborníci z
oblasti teórie i praxe nielen z
domácich, ale aj zahraničných
inštitúcií. Je etablovanou udalosťou s podporou a účasťou
odborníkov z teórie a praxe
masmediálnej komunikácie.
Na základe vyhlásenia
prvého ročníka súťaže o cenu Briliantt sme vypracovali
projekt s názvom: „Inovácia
v poskytovaní vzdelávania
vypracovaním metodiky pre
duálne vzdelávanie a pre ďalšie profesijné vzdelávanie a
zriadením centra odborného
výcviku v oblasti hutníctva
z metrológie“ a zaslali prihlášku. Hodnotiaca komisia
nám za projekt udelila tretie
miesto, pričom ho posudzova- Ocenenie Ing. Anne Pavlusovej, riaditeľke SSOŠH ŽP odovzdala doc.
la podľa kritérií - inovatívnosť, PhDr. Hana Pravdová, PhD., prodekanka pre vedecko-výskumnú
prínos, hospodárnosť, konti- činnosť Fakulty masmediálnej komunikácie Univerzity sv. Cyrila a
nuita a úroveň spracovania.
Metoda v Trnave
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Foto: A. Nociarová
Hydrokinezioterapia pod vedením fyzioterapeutky Bc. P. Medveďovej.

Rekondičné pobyty na Táľoch
Dňa 16. apríla sme navštívili účastníkov rekondičných pobytov
v akciovej spoločnosti Tále, ktorých tohtoročné turnusy sú päť
a sedemdňové. Od 8. apríla do 13. decembra 2015 ich má absolvovať 520 zamestnancov ŽP a.s. z rizikových pracovísk oceliarne, valcovne bezšvíkových rúr, ťahárne rúr, druhovýroby, centrálnej údržby, dopravy, odborov zásobovania a riadenia kvality.
V troch aprílových turnusoch ich absolvovalo 43 zamestnancov.
Ubytovaní sú v hoteli Golf, v hoteli Stupka majú zabezpečenú
stravu a rehabilitačné procedúry – vo wellnes absolvujú plávanie, vírivku, tri sauny, parafínové, medové a rašelinové zábaly,
Tens prúdy a klasickú masáž. Pod dohľadom fyzioterapeutiek
z dcérskej spoločnosti ŽP Rehabilitácia s.r.o, absolvujú hydrokinezioterapiu (pohybovú liečbu vodou) a v telocvični systém
SM (stabilizácie a mobilizácie). V posilňovni si môžu zacvičiť
na stacionárnom bicykli, bežiacom páse, ale je tu aj možnosť
zahrať si stolný tenis.
Účastníkov tretieho turnusu sme zastihli v hoteli Golf pri
cvičení stabilizácie a mobilizácie. V hoteli Stupka prebiehala
hydrokinezioterapia. Zaujímalo nás, ako sú spokojní s tohtoročným pobytom:
Elena CABANOVÁ, valcovňa rúr
- Takýto pobyt na Táľoch som už absolvovala.
Nastúpili sme len včera, s procedúrami začíname. Mali sme už bazén, teraz SSM terapiu,
ktorá je pre nás novinkou. Som opäť spokojná
s ubytovaním, stravovaním, s prístupom a ochotou personálu. Teším sa už na ďalšie procedúry
a v týchto nádherných dňoch aj na prechádzky
po okolí. Na dnes sme si naplánovali túru na Krpáčovo.
Milan REZSӦFI, oceliareň
- Absolvoval som podobný turnus už pred tromi
rokmi, som spokojný, je to vynikajúca starostlivosť o zamestnancov. Odporúčal by som to
každému. Výborná strava, prostredie, prístup
personálu, nedá sa im čo vytknúť. So všetkým
som spokojný. Voľno využívame na turistiku, boli
sme sa prejsť aj na Krpáčove a okolo golfového
ihriska.
Jakub DUPÁK, ťaháreň rúr
- Rekondičný pobyt absolvujem po prvý raz. Počas troch dní som už mal Tens terapiu, klasickú
masáž, rašelinové zábaly, dnes SSM terapiu
a všetko si ešte zopakujem. Okrem toho máme
prístup do troch sáun, vírivky, bazéna (aj vo večerných hodinách). Vychytali sme krásne slnečné
počasie, takže nechýbajú prechádzky po okolí.
Bronislav CSORDÁŠ, valcovňa rúr
- Na Táľoch som na rekondičnom pobyte už
druhýkrát a som rád, že je to na viac dní. Najviac sa zdržujem v bazéne a z procedúr je pre
mňa novinkou cvičenie v rámci SSM terapie.
Po obede máme dostatok času aj na aktívnejší
relax, pre nás sú to vychádzky do prírody.
Jozef ČUNDERLÍK, ťaháreň rúr
- Už tretíkrát som na rekondičnom pobyte. Päť
dní bude mať určite väčší účinok. Bazén využívame aj večer a z procedúr mám už za sebou
elektroliečbu, masáž, parafínové zábaly. Stravovanie, aj ubytovanie je dobré. V izbe sme dvaja
a spoznávam aj ďalších železiarov, či už počas
procedúr, alebo vychádzok. Som tu spokojný
a ďakujem zamestnávateľovi, že mi to umožnil.
V. Kúkolová
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V rámci projektu Vysoké školy,
ako motory rozvoja vedomostnej
spoločnosti, sa 14. apríla 2015 v
Ekonomickej fakulte UMB v Banskej Bystrici konali Prezentačné
dni podnikov. Súčasťou podujatia
boli atraktívne prednášky pre
študentov, v ktorých ich oslovili viacerí úspešní absolventi
slovenských univerzít so svojím
životným príbehom. Pútavým
spôsobom sa snažili súčasných
študentov motivovať, aby získavali praktické skúsenosti už
počas štúdia a získali tak výhodu
oproti ostatným absolventom.
Spoločnosť ŽP Informatika na
podujatí zastúpili Ing. Matej Blahút, riaditeľ úseku projektovania
informačných systémov a RNDr.
Norbert Grӧne, ktorý pracuje v
pozícii programátor – analytik. Vo
svojich prezentáciách predstavili,
akým spôsobom v informatike

Foto: Ing. L. Janovec

prebieha začlenenie absolventov
do pracovného kolektívu. Kolegovia z odboru predaja a marketingu priblížili možnosti uplatnenia

sa v informatike a odpovedali na
otázky študentov v propagačnom
stánku.
Mgr. J. Gaboňová

Výberové konanie

ŽP BYTOS, s.r.o., správcovská spoločnosť,
vyhlasuje výberové konanie na pracovnú pozíciu:

EKONÓM – FAKTURANT,
SPRACOVANIE FONDU OPRÁV A ÚDRŽBY V BYTOVÝCH DOMOCH
Požadované vzdelanie: stredoškolské s maturitou.
Odborné zameranie: ekonomika.
Prax: minimálne 5 rokov v odbore, znalosť zákona o DPH, podvojné účtovníctvo.
Životopis spolu s referenciami je potrebné zaslať na adresu:
ŽP BYTOS, s.r.o., Kolkáreň 36, 976 81 Podbrezová
Termín ukončenia zasielania prihlášok do výberového konania: 30. apríl 2015.
Termín výberového konania: máj 2015.
Termín nástupu na pozíciu: 1. august 2015.

Sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom
pre operačný program Vzdelávanie
Agentúra Ministerstva školstva,
vedy, výskumu a športu SR

Posledné vzdelávanie v rámci projektu...
Pedagogickí pracovníci Súkromnej strednej odbornej školy
hutníckej ŽP v rámci projektu
„Vybudovanie MECHATRONICKEJ MODULÁRNEJ STANICE
a s tým súvisiaca inovácia obsahu a metód vzdelávania“
(ITMS: 26110130588) sa posledný raz stretli pod vedením lektora
- Ing. Tomáša Bezáka, PhD.
Vzdelávanie prebiehalo
v priestoroch Súkromnej strednej odbornej školy hutníckej,
v učebni elektropneumatiky. Po
získaní nových vedomosti v oblasti snímačov pokračovali pri
nadobúdaní vedomosti z oblasti
Základy programovania na PLC/SPS
– v prostredí S7 Simatic. Pre začiatok vzdelávania bolo potrebné
venovať priestor základnej stavbe riadenia SIMATIC S7 a širšiu
pozornosť úlohe vstupných a výstupných modulov. Ďalší vzdelávací deň bol venovaný jednotlivým druhom programovacích
jazykov a konkrétnej štruktúre
programu SIMATIC S7. Po nadobudnutí teoretických vedomostí
pokračovali v tvorbe konkrétnych
jednoduchých programov, ich následnému nahrávaniu do systému

a testovaniu ich činnosti. Počas
testovania si vysvetlili prácu
s ukazovateľom stavu, uložením potrebných signálov. Veľmi
dôležitou časťou v programovaní je PLC časovač, ktorému
venovali jeden vzdelávací blok.
V závere stretnutia si vysvetlili
archiváciu a dearchiváciu SPS
programov.
Štvordňové snaženie bolo ukončené získaním certifikátu a množ-

stvom podnetných informácií,
potrebných k vzdelávaniu študentov, ktorých pripravujeme pre
prax. Lektorovi ďakujeme za vedomosti potrebné pre našu následnú prácu, doplnené príkladmi
z odbornej praxe a príjemnú pracovnú atmosféru počas spoločne
prežitých dní.
Ing. Lucia Vojčíková,
koordinátor projektu
pre vzdelávacie aktivity
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Víťazný kolektív objektívom I. Kardhordovej

Súťaž medzi zmenami – valcovňa bezšvíkových rúr
Ako hodnotíte minuloročný
priebeh súťaže medzi zmenami
vo valcovni bezšvíkových rúr?
- Súťaž medzi zmenami prebiehala v roku 2014 podľa Pokynu
č. 177, samotné vyhodnotenie
sa vykonáva každý mesiac, zamestnanci sú o výsledkoch informovaní. Vo valcovni rúr je súťaž
rozdelená na štyri strediská, samostatne sa vyhodnocuje teplá
časť, úpravňa, expedícia a linka
kotlových rúr.
Každý rok vnášate do súťaže
nové prvky. Čo bolo novinkou
uplynulého roka?
- Vzhľadom k tomu, že Pokyn
je možné aktualizovať len raz do
roka, tak sme v roku 2014 a 2015
nemenili jednotlivé kritéria. Pri
tvorbe Pokynu sme sa snažili
nastaviť kritéria zo všetkých oblastí, t.j. ekonomickej, kvalitatívnej

Víťazom zmena B, pod vedením Jozefa Ološtiaka
Kľúčovými oblasťami tvoriacimi kritériá súťaže medzi zmenami sú kvalita, výsledky hospodárenia, dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci a reklamácie. Súťažia pracovníci kategórie „R“
z valcovne bezšvíkových rúr, ťahárne rúr, oceliarne, druhovýroby, centrálnej údržby, energetiky,
dopravy a odboru riadenia kvality. O štvrtom ročníku súťaže medzi zmenami vo valcovni bezšvíkových rúr sme sa zhovárali s Ing. Adriánom MOJŽIŠOM, vedúcim teplej časti trate:
a bezpečnostnej. Nevylučujem však zmenu
pre rok 2016, dostal
som niekoľko dobrých
podnetov od samotných zamestnancov
valcovne rúr.
Majú požiadavky zákazníkov vplyv na
priebeh súťaže?
- K všetkým zákazkám a rúram
sa staviame rovnako, našou snahou je vyrobiť rúry požadovanej
kvality s čo najnižšími nákladmi.

Každý rok sa zvyšujú
nároky zákazníkov na
kvalitu, tomuto trendu
sa musíme prispôsobiť. V minulom roku
sme likvidovali zásoby
tŕňových tyčí tr. 13, so
sadami tŕňových tyčí
tr. 19 sme sa dostali
na minimálnu zásobu, čím sme
sa dostali do určitých problémov,
hlavne pri valcovaní nižších nápichových skupín. Na druhej strane sme získali nové poznatky,

vypracovali sme plán zabiehania
a používania sád tŕňových tyčí,
ktorého sa momentálne držíme
a znížili sme riziko vzniku nepodarkov z dôvodu trhania lúp v pretlačovacej stolici. Teraz by sme
si priali hlavne dostatočný počet
zákaziek, aby sme mohli využiť
kapacitu trate. Zvýšili sa nám nutné technologické prestoje, medzi
zmenami sú dosť výrazné zmeny.
Áno, požiadavky zákazníkov majú
vplyv na priebeh súťaže.
Predstavíte nám vlaňajšieho

víťaza?
- Súťaž bola v priebehu roka
vyrovnaná, všetky štyri zmeny
pracujú na rovnakej úrovni. Ak
sme v tomto roku zvýšili kadenciu, tak sa zvýšila vo všetkých
zmenách, výsledky valcovne rúr
nie sú závislé na jednej zmene,
je to výsledok celého kolektívu
valcovne rúr. Po vyhodnotení
všetkých mesiacov sa víťazom
v roku 2014 tesne stala zmena B,
pod vedením majstra – dispečera
Jozefa Ološtiaka.
Čím prekvapíte súťažiacich
v tomto roku?
- Prekvapenie bude koncom roka, prichystáme nové hodnotiace
kritéria v ekonomickej a kvalitatívnej oblasti, pre zvýšenie motivácie
zamestnancov aj z dôvodu zvýšenia kvartálnej odmeny.
(ok)

S Ing. Milanom Mutišom, vedúcim valcovne bezšvíkových rúr

„Je to historicky najvyšší kvartálny objem výroby“
Čas je neúprosný a nachádzame sa už v druhom štvrťroku roku 2015. Keď sme sa
začiatkom januára zhovárali,
prezradili ste nám svoje predstavy a želania do nasledujúcich mesiacov. Ako hodnotíte
uplynulé tri mesiace vo vašej
prevádzkarni?
- Prvý štvrťrok sme zvládli veľmi dobre. V distribučnej výrobe
sme vyrobili 54 616 ton rúr, čo
je prekročenie plánu o 3 616 ton
a zároveň historicky najvyšší
kvartálny objem výroby valcovne
rúr. Pre ťaháreň a oblúkareň to
bolo o 2 702 ton viac, v porovnaní
s plánom a vo výrobe na predaj
o 914 ton viac.
Dobré výsledky boli dosiahnuté
hlavne zvýšením kadencie trate,
výrazným znížením predváhy,

zvýšením výkonu trate
úpravou technológie
výroby – zrušenie valcovania v tzv. malom
programe a nižšími
prestojmi z dôvodu
mechanických, elektrických a technologických porúch výrobného zariadenia.
Na zníženie predváhy o 15
kg/t, v porovnaní s dosiahnutou
skutočnosťou minulého roka
má nadpolovičný podiel zníženie výskytu materiálových
nepodarkov, kde sa pozitívne
prejavila nami navrhnutá úprava
geometrie vstupného polotovaru, zväčšenie rádiusu hrán
a zmena kvadrátu kontinuálne
odlievaných blokov.
Ďalšou úpravou technológie

– zmenou kalibrácie
valcov pretlačovacej
stolice a ťahovej redukovne, došlo aj k zníženiu technologického
odpadu odrezávaním
dna lupy a napechovaných koncov rúr. Za
dosiahnuté výsledky
ďakujem celému kolektívu valcovne rúr a všetkým ostatným,
ktorí sa na nich podieľali.
Na základe vlaňajších technologických zmien ste si predsavzali v tomto roku vyvalcovať
historicky najväčší objem rúr.
Ako sa javí splnenie tohto cieľa
z dnešného pohľadu?
- Výsledky prvého štvrťroka
potvrdili správnosť technologických a organizačných zmien,
preto si myslím, že z výrobného

hľadiska je splnenie tohto cieľa
reálne a valcovňa rúr je schopná dosiahnuť ročný objem nad
200 tisíc ton. Dôležité je, aby
sa tieto kapacity podarilo pokryť
zákazkami.
Ako pokračujú modernizačné
kroky vo vašej prevádzkarni?
- V priebehu marca a začiatkom
apríla sme úspešne zrealizovali výrobu hrubostenných rúr do
priemeru 16 milimetrov. V spolupráci s Výskumno – vývojovým
centrom ŽP testujeme výrobu
rúr z ocelí novej generácie pre
aplikáciu v prehrievačových systémoch kotlov s nadkritickými
parametrami. Podieľame sa na
príprave realizačnej fázy riešenia úlohy: Riadené ochladzovanie valcov stojanov redukovne“,
ktorej cieľom je dosiahnuť zvý-

šenie dovalcovacích teplôt pri
optimálnej pracovnej teplote valcov. Pripravujeme skúšky nových
materiálov valcov pretlačovacej
stolice a redukovne, so zámerom
výrazného zvýšenia životnosti
valcov.
Rok 2015 je pre našu spoločnosť výnimočný. Čo zaželáte
železiarňam k významnému
jubileu?
- Stabilný trh, ktorý je základom
pre splnenie strategických cieľov,
umožňujúcich ďalší rozvoj našej
spoločnosti. Dobrý pracovný kolektív, ktorý je tvorcom hodnôt
spoločnosti. Želám našej spoločnosti, aby úspešne pokračovala
v nastúpenom trende a naďalej
si upevňovala postavenie na svetovom trhu.
(ok)
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V RETROSPEKTÍVE
S Vojtechom AUXTOM,
zamestnancom podbrezovských železiarní
v rokoch 1955 - 1992
Ako si spomínate na
svoje začiatky v Podbrezovej?
- Do Švermovych železiarní som nastúpil v
polovici päťdesiatych
rokov priamo do energetiky, kde som až do
odchodu na starobný
dôchodok odpracoval tridsaťsedem rokov. Začínal som v starom
závode a od apríla 1972 som bol
preradený do vznikajúceho strediska energetiky v novom závode
ako majster, neskôr som sa stal
vedúcim strediska.
Ako to fungovalo v energetike
za vašich čias?
- Samostatná prevádzkareň energetika vznikla v päťdesiatych ro-

plynu, kontinuálne sa
zaznamenávali teploty
v jednotlivých generátoroch a ďalšie technické veličiny (pracoval tu
aj Ing. Anton Kolenička,
neskôr dlhoročný riaditeľ železiarní). V tom
čase vznikla aj skupina
meracích a regulačných zariadení, ktorá organizačne patrila ku
generátorovej stanici. Tvorili ju
energetici, mechanici a údržbári.
V začiatkoch nás bolo pomenej,
pracoval som napr. so Štefanom
Zajacom, Pavlom Sýkorom, neskôr sa naša skupina rozširovala.
Majstrom nám bol Ervín Budaj a
odborným garantom Ján Demian,
neskôr bol majstrom Štefan Zajac.

EOP a kyslikárne.
V energetike vzniklo samostatné
stredisko pre tepelnú energetiku,
ktorého vedúcim bol Ján Demian.
Ako si spomínate na začiatky
v novovybudovanom závode
v Piesku?
- S výstavbou nového závodu súviselo aj budovanie novej energetickej základne. V prvej etape pri
výstavbe ťahárne 1 boli vybudované 110 kV linky od Stredoslovenských elektrární, hlavná vstupná
rozvodňa s trafostanicou, káblové energokanály, káblové prepojenie medzi hydroelektrárňou
Piesok a novým závodom (ako
núdzový záskok). Zabezpečenie
tepelnej energie pre technológiu
a vykurovanie sa riešilo vybudovaním kotolne so spaľovaním
vykurovacieho oleja. Vybudované bolo mazutové hospodárstvo
s koľajovými vlečkami, stáčacie
zariadenie, čerpacia stanica a zásobné nádrže na vykurovací olej.
Pre zásobovanie nového závodu
priemyselnou vodou bol vybudovaný potrubný privádzač z hydroelektrárne Piesok. Na rieke Hron
na Chvatimechu bola postavená
čerpacia stanica s výtlačným potrubím do nového závodu. Pribudli
zariadenia pre dodávku zemného
plynu, energomosty medzi starým
a novým závodom. Na energomostoch bolo uložené potrubie pre
stlačený vzduch, paru, kondenzát,
kyslík a acetylén.
V druhej etape budovania nového závodu pribudli ďalšie energetické zariadenia - cirkulačné vodné
hospodárstvo pre čistú a okujovú
priemyselnú vodu, rozšírená bola

druhov energií pre výrobné a
pomocné prevádzkarne. Okrem
obslužných pracovníkov, pracujúcich prevažne v nepretržitej prevádzke, jeho súčasťou sa stali aj
skupiny - údržby energetických
zariadení a údržby meracích a
regulačných zariadení. Údržba
energetických zariadení sa okrem
vlastnej údržby zúčastňovala aj
opráv vo výrobných prevádzkach.
Skupina merania a regulácie sa
starala o meranie všetkých druhov
energií, o regulačné zariadenia
spaľovacích procesov pecí vo
výrobných prevádzkach (napr.
ohrievacie pece, žíhacie pece).
Zabezpečovala aj údržbu zariadení na nedeštruktívnu kontrolu
kvality výrobkov.
V rozsiahlom komplexe nových
prevádzkarní a zariadení museli
pri ich montáži a prevádzkovaní
zamestnanci energetiky venovať
nemálo času zaškoľovaniu, museli
sa naučiť ovládať a pracovať s novo inštalovanou technikou.
Čo vo vašich spomienkach rezonuje?
- Povodeň z októbra roku 1974,
hoci neohrozila nový závod len
jeho čerpaciu stanicu na Hrone.
Našou úlohou bolo všetky čerpacie elektrické zariadenia demontovať a vyniesť nad úroveň
terénu. Nakoľko hladina Hrona
večer prudko stúpala, museli sme
vytiahnuť zariadenia uložené
pod úrovňou terénu a už za tmy
sme ich zdvihli nad úroveň hornej
podlahy. Podarilo sa nám to aj
vďaka tomu, že sme ich ukladali
na železničné podvaly. Takto sme
v poslednej chvíli zachránili čerpacie zariadenia z nového závodu.

Keď sme po štátnej ceste odchádzali, brodili sme sa už po pás vo
vode. Hladina Hrona kulminovali
na druhý deň.
Odpracovali ste vo fabrike tridsaťsedem rokov, z toho dve
desiatky rokov v riadiacich
funkciách. S akým poznatkom
ste odchádzali na starobný dôchodok?
- Práca a život v prostredí železiarní v období ich modernej
výstavby a prevádzky nás nesmierne obohacovala. Dostali sme
príležitosť zdokonaľovať sa po odbornej a ľudskej stránke. Pri spolupráci s pracovníkmi projekčných
a realizačných organizácií som
spoznal ich vysokú odbornosť
a ochotu vždy riešiť vzniknuté
problémy. Bol som jedným z tých
pracovníkov energetiky, ktorí mali
možnosť pracovať s výbornými
spolupracovníkmi, bez ohľadu
na ich pracovné zaradenie. Celé
desaťročia energetiku viedol Ing.
Stanislav Štubňa. Bol to náročný vedúci, vyžadoval poriadok
a disciplínu. Bol v ňom hlboko
zakorenený ľudský prístup pri riešení problémov prevádzkarne. Aj
dnes si myslím, že všetko bolo
v ľuďoch, v prístupe k nim, ich
ochote pobiť sa s problémami a
úspešne ich riešiť a v nevyhnutých
prípadoch venovať sa práci aj nad
stanovenú dobu. Pracoval som s
kolektívom, ktorý pri budovaní a
prevádzke moderných zariadení
odborne rástol. Plnili sme rôzne,
často technicky veľmi náročné
úlohy a stále sme sa mohli na
seba spoľahnúť, dôverovať si, a
to bola pri kolektívnej práci cesta
k úspechu.
Stranu pripravila: V. Kúkolová

Súťažný text
Pre rozvoj podbrezovských železiarní malo v päťdesiatych rokoch
20. storočia veľký význam rozhodnutie Ministerstva hutného priemyslu
a rudných baní o výstavbe elektroceliarne s dvomi elektrickými oblúkovými pecami s kapacitou 30 ton poľskej výroby, aj o prestavbe 110 kV
rozvodne v Podbrezovej a vybudovaní vysunutej transformovne 100 kV
pre zásobovanie elektrických pecí elektrickou energiou. V roku 1959
v obytnej zóne dolného planiera boli likvidované staré bytové domy a na
ich mieste začali budovať objekty kyslikárne a vysunutej rozvodne so 100
kV transormátormi. Už 31. marca 1960 dali do prevádzky 22 kV vývody
napájajúce trafostanicu kontinuálneho odlievania ocele a súčasne bola
daná do prevádzky aj trafostanica. Stykačovňa tak bola zabezpečená
elektrickým prúdom. Vďaka pripravenosti dodávok potrebných energií
mohla byť prvá elektrická oblúková pec slávnostne uvedená do prevádzky 29. augusta 1960 a následne aj druhá, ktorá bola spustená v marci
o rok neskôr. V roku 1961 bolo dané do prevádzky zariadenie plynulého
odlievania ocele spolu s kyslikárňou Claude TC 400.

y Čitateľská súťaž y Čitateľská súťaž y
O cenu predsedu Predstavenstva ŽP a.s.
Kyslikáreň Claudia.
koch. Prvým vedúcim bol Ing.
Viktor Hilmer a po jeho odchode
do dôchodku túto funkciu zastával
Ing. Stanislav Štubňa. Prevádzkareň energetika bola rozdelená na
dve časti, odborné sekcie – hydroelektrárne, výroba stlačeného
vzduchu, výroba tepla, zdroje a
privádzače priemyselných vôd
(vedúci Klement Formánek) a
výrobu generátorového plynu
(médium pre SM pece), kde bol
vedúcim Mikuláš Bubeník, ktorý
prišiel z Třineckých železiarní.
V spolupráci s vtedajším podnikovým laboratóriom zaviedol
odborné hodnotenie kvality generátorového plynu. V každej zmene
sa odoberali a analyzovali vzorky

Foto: archív HM ŽP
Mali sme na starosti prevádzku a
údržbu meracích a regulačných
zariadení tepelných režimov SM-pecí a ohrievacích pecí vo valcovni plechov, neskôr aj meraciu
a regulačnú techniku prvého ZPO.
V šesťdesiatych rokoch, v súvislosti s intenzifikáciou výroby
ocele v SM peciach, sa prešlo zo
spaľovania generátorového plynu na spaľovanie vykurovacieho
oleja, vybudované bolo mazutové hospodárstvo so stáčacím
zariadením, čerpacou stanicou a
zásobnými nádržami. Výstavba
elektrických oblúkových pecí si
vyžiadala vybudovanie 110 kV vedenia, hlavnej vstupnej rozvodne
na Planieri, 22 kV rozvodne pre

výroba tepla, v kotolni sa prešlo
na dvojpalivovú základňu. Pribudli
vodojem priemyselnej vody nad
novým závodom, kompresorová stanica na výrobu stlačeného
vzduchu, kompenzácia účinníka
elektrickej siete a filtrácia vyšších harmonických. Energetické
zariadenia sme spúšťali do prevádzky spolu s dodávateľskými a
montážnymi firmami, projekčnými zložkami (napr. Hutný projekt
Praha, Elektrotechnické závody
z Bratislavy a z Brna, ČKD Tatra Kolín, Potrubí Praha, Sigma
Hranice) a investičným odborom
podbrezovských železiarní.
Stredisko energetika nový závod
zabezpečovalo dodávky všetkých

V štvrtom kole správna odpoveď znela: Do Závodnej učňovskej školy
v prvom roku po jej vzniku prijali 37 učňov. Výhercom kola sa stáva Ing.
Marcel Rončák z oceliarne, ktorému srdečne blahoželáme a cenu mu
venuje Ing. Věra Buláková, riaditeľka ŽP Bytos s.r.o. Výhercu prosíme,
aby si preberanie ceny dohodol v redakcii na t.č. 2711 alebo 2714.

Kupón č. 5
Otázka 5. kola
V ktorom roku bola spustená do prevádzky kyslikáreň Claude?
Odpovede zasielajte do desiatich dní od vydania tohto čísla
do redakcie novín, s uvedením správnej odpovede:
.............................................................................................
..............................................................................................
Meno a priezvisko: ...............................................................
..............................................................................................
Prevádzkareň, útvar: ............................................................
..............................................................................................
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V priestore horného nádvoria je
situovaná najstaršia dochovaná
časť hradu, ktorá má jasne identifikovateľnú architektúru donjonového charakteru. Súčasťou
obnovy horného nádvoria bude
prinavrátiť tejto časti primárnu
výzdobu jej fasády, zreštaurovať
kamenné časti a obnoviť dvere
a okná na základe archeologických nálezov.
Súčasný donjon predstavuje trojpodlažnú vežu, vybudovanú z lo-

Donjon – súčasný stav
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Zaujímavosti o obnove horného nádvoria hradu Ľupča

II. časť:

„Donjon“

mového kameňa so štvorcovým
pôdorysom. Je to veža s jedinou
miestnosťou na každom poschodí,
pričom vnútorný rozmer každej
miestnosti je približne 4 x 4 metre.
Spodný, polosuterénny priestor sa
sčasti opiera o hradné bralo a je

v ňom situovaná pôvodná cisterna
(v minulosti sa tu zachytávala
dažďová voda = zásobáreň pitnej
vody). Výskumom sa podarilo
zistiť, že priestor nad suterénom
bol využívaný ako kuchyňa, ktorá
bola zaklenutá krížovou klenbou.
Druhé podlažie bolo zrejme obytné, pretože sa tu našli pomerne
početné nálezy nástenných malieb, pochádzajúcich z mladšieho
obdobia. Poschodia boli prístupné
schodiskom, ktoré bolo vedené po
obvode donjonu. Okná smerovali
na tri strany (okrem severovýchodu), pričom na severnej stene, východne od vstupu bol nad
ramenom schodiska vystupujúci
plytký arkier, podopretý kamennými konzolami. Schodisko bolo
zasadené priamo na skalné bralo
a nastupovalo sa naň z rovnakého smeru ako dnes (klasicistická
schodisková prístavba).
Obnova exteriéru donjonu rešpektuje tieto zistenia, a tak vychádza zo sondážneho výskumu,
ktorým bola potvrdená výzdoba fasády z 15. storočia. Časti
pôvodnej fasády sa nachádzajú
v spodnej tretine čelnej fasády
a na východnej stene. Fasáda
bola členená kvádrovaním, tvoreným vtláčanou linkou. V druhej
stavebnej etape boli fasády premietnuté vápennou omietkou a
do čelnej fasády vsadené okná
tvorené kamennými osteniami.
Okolie okien bolo zdobené výmaľbou, pravdepodobne s rastlinnými

motívmi. Rozsah tejto výzdoby
bude zrejmý až po celoplošnom
odkryve počas reštaurátorských
prác. Pri klasicistickej úprave bola
fasáda celoplošne prekrytá novou
vrstvou, čím vzniklo nové kvádrovanie s posunom v porovnaní s
predchádzajúcou úpravou. V 20.
storočí, pri poslednej prestavbe,
boli vložené nové väčšie okná
a pôvodné kamenné ostenia boli
osekané a čiastočne odstránené.

Návrh obnovy

Fasády donjonu boli premietnuté vápenno-cementovou omietkou a na nárožiach vznikla opäť
ďalšia nová bosáž. Odstránením
všetkých nevhodných, esteticky,
technicky a technologicky nevyhovujúcich sekundárnych zásahov
do diela obnovíme umelecko-historické hodnoty tak, aby bola zachovaná čo najväčšia autentickosť
výrazu tejto najstaršej dochovanej
časti hradu Ľupča.
Mgr. Vladimír Homola,
kastelán hradu Ľupča
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Ako sa ubrániť kliešťom
Jedálny lístok
27. 4. – 3. 5. 2015
Pondelok
Polievky: boršč s mäsom, sedliacka, pečivo.
● Jarné kuracie stehno, zemiaky ● Bravčové stehno bratislavské, cestovina ● Plnená
hlávková kapus ta, knedľa ●
Windsorský šalát, pečivo ●
Špenátové halušky s tvarohom,
zakysanka ● Palacinky s džemom a čokoládou ● Bageta
syrová ● Mliečny balíček.
Utorok
Polievky: slovenská hubová,
frankfurtská, pečivo.
● Pečený bôčik s plnkou, kapusta, knedľa ● Hovädzí guláš
mexický, ryža, šalát ● Vyprážaná treska plnená brokolicou a syrom, zemiaky, šalát ●
Parížsky šalát, pečivo ● Kuracie rezančeky, dusená fazuľka s baby mrkvou ● Šúľance
s makom ● Bageta Gurmán ●
Ovocný balíček.
Streda
Polievky: držková, krupicová so
zeleninou, pečivo.
● Kuracie prsia na hubách,
tarhoňa, šalát ● Vyprážaný syr,
zemiaky, tatárska omáčka ●
Bravčové rebierko s brusnicami
a hruškou, ryža ● Pestrý cestovinový šalát ● Morčacie prsia
na hrášku, mrkvový šalát ●
Šišky s nutelou, kakao ● Bageta moravská ● Mliečny balíček.
Štvrtok
Polievky: slepačia, cesnaková
s haluškami, pečivo.
● Bravčový rezeň prírodný,
zeleninová ryža, kompót ● Hovädzia pečienka sviečková,
knedľa ● Pizza diabolská ●
Lahôdkový šalát, pečivo ● Zapekané zemiaky s pórom ● Dukátové buchtičky s vanilkovým
krémom ● Bageta s kuracím
mäsom ● Ovocný balíček.
Piatok (sviatok)
Polievka: furmanská, pečivo.
● Vyprážaný bravčový rezeň,
zemiakový šalát s majonézou
● Perkelt z morčacieho mäsa,
cestovina.
Sobota
Polievka: karfiolová, pečivo.
● Hovädzí guláš debrecínsky,
knedľa ● Kuracie prsia s horčicou, ryža, uhorka.
Nedeľa
Polievka: prešporská, pečivo.
● Bravčová krkovička na cesnaku, zemiaky, cvikla ● Goralská pochúťka, cestovina.

Už opäť vyčíňajú
Na kliešte ste mohli tento
rok natrafiť už v marci, aktívne
sú pri teplote od ôsmich do
desiatich stupňov. Ich výskyt
je typický najmä pre obdobie
od apríla do októbra. Nachádzajú sa na celom Slovensku,
nie všetky sú však nosičom
vírusu. Nakazené kliešte sú
predovšetkým pozdĺž brehov
rieky Váh. V tejto oblasti zaznamenávajú
hygienici najvyššiu
chorobnosť na kliešťovú encefalitídu,
maximum výskytu
má najmä v lete.
Viac na juhozápade
Za endemické územie možno
okrem okolia Váhu považovať
aj juhozápadnú časť Slovenska, informovala hovorkyňa.
Ide o pohorie Tríbeč, Vtáčnik,
Nitriansku a Pohronskú pahorkatinu, oblasť Malých Karpát,
okresy Trenčín, Nové Zámky,
Nitra a Levice. Na žiadosť rodičov bolo vlani proti kliešťovej encefalitíde zaočkovaných
viac než 5 500 detí do pätnásť
rokov.
Kliešťovú encefalitídu diagnostikovali vlani lekári 117 Slovákom. Najviac chorých hlásili
zo Žilinského (35) a Trenčianskeho kraja (33). Nasledoval
Nitriansky (14), Banskobystrický (13), Prešovský (10), Bratislavský (5), Trnavský (4) a Košický kraj (3), ukázali štatistiky
Úradu verejného zdravotníctva
(ÚVZ) SR. Predvlani šlo o 163
prípadov, čo bol najvyšší počet
ochorení za posledných 20
rokov.
Nebezpečie aj zo stravy
Kliešťovou encefalitídou sa
ľudia vlani nakazili aj zo stravy.
„Minulý rok sme alimentárny
prenos ochorenia zaznamenali
u 22 ľudí,“ povedala hovorkyňa
úradu Lenka Skalická. Rizikovým faktorom tohto prenosu je
najmä nepasterizované ovčie a
kozie mlieko či výrobky z nich.

Štát vlani vydal mimoriadne
núdzové opatrenie, ktoré káže
dať chovateľom laboratórne
vyšetriť vzorky surového mlieka. Ak v ňom vírus potvrdia,
na trh ho nemožno uviesť bez
pasterizácie.
Kliešťová encefalitída je
zápalové ochorenie mozgu a
mozgových blán spôsobené
vírusom. K prenosu infekcie
dochádza cez prisatého
kliešťa alebo konzumáciou tepelne neupraveného mlieka a
mliečnych výrobkov od
nakazených zvierat.
Ochorenie má dvojfázový priebeh, prvá fáza pripomína skôr chrípku a po nej
sa dostaví relatívne bezpríznakové obdobie. Druhú fázu
sprevádzajú vysoké horúčky,
silné bolesti hlavy, závraty, nevoľnosť, svetloplachosť, poruchy koncentrácie, poruchy
reči, poruchy pamäti, poruchy
rovnováhy, paralýza, môže nastať aj smrť.
Repelent je účinný
Každý už vie, že repelent je
účinným prostriedkom, ktorý
vás môže ochrániť pred kliešťami. Vyberajte si však ten,
ktorý obsahuje látku permetrín.
Spoľahlivo zabije dospelých
kliešťov, ale aj tých v larválnom
štádiu ešte skôr, ako sa prisajú.
Údajne nie je vhodný
sprej s obsahom dietyltoluamidu, ktorý sa označuje
ako DEET. Aj keď
si ním postriekate
odev, kliešte budú
naďalej behať po povrchu
a nakoniec si nájdu neošetrené miesto a prisajú sa!
Aj doma si dávajte pozor
Väčšina ľudí, keď príde domov,
už si pozor na kliešte nedáva.
Robíte tak aj vy? Chyba! Je
nezmysel, že kliešťa chytíte len
v lese! Faktom je, že až tri štvrtiny ľudí, ktorí dostanú kliešťa,
k nemu prídu v okolí vlastného

domu. Dávajte si pozor aj vo
vlastnej záhradke.
Zdržujte sa na slnku
Ak sa dá, zdržujte sa v oblastiach, kde svieti slnko! V
prostredí, kde je vlhkosť nižšia
ako 80 percent nymfy kliešťov
neprežijú. Ak sa budete vyskytovať v týchto oblastiach,
znížite riziko prisatia kliešťa,
keďže sa nachádzajú hlavne
vo vlhkom tienistom prostredí.
Pranie
Po návrate z prírody si skontrolujte oblečenie. Najlepšie
však spravíte, ak hodíte všetko
do práčky. Stáva sa, že kliešť,
ukrytý v odeve, sa na druhý
deň, keď sa už nekontrolujeme,
pokojne zavŕta do kože. Aj preto by ste si mali radšej všetky
kúsky oblečenia oprať.
Suché oblečenie
Odborníci jednoznačne upozorňujú, aby si každý po návšteve rizikovej oblasti oblečenie nielen vypral, ale nechal
v sušičke pri vysokej teplote.
Pranie totiž môžu ľahko prežiť!
Taktiež pomôže, ak si oblečenie vyžehlíte. Tak nebudú mať
šancu!
Lepiaca páska
Užívate si prechádzku v prírode, keď zrazu zbadáte kliešťa, ako vám lezie po oblečení
alebo tele a hľadá miesto, kde
by sa zahryzol, pomôže vám
kúsok lepiacej pásky. Prilepte
ho naň a máte po probléme. Aj keď ide o nezvyčajný tip, oceníte ho!
Cesnak a pivo
Kliešťom nevonia cesnak, ani pivo. Ak ste
milovníkmi zlatého moku,
dobre pre vás. Zrejme si vyberú inú obeť. Taktiež neznášajú
cesnak. Pochutnajte si na ňom
pred cestou do prírody. Alebo
pomôže, ak si dáte strúčik do
vrecka a popr. si ním potriete nezakryté časti tela. Šírte
informácie o zdraví ďalej!
Nikdy neviete, komu môžu
pomôcť.

Apríl je mesiac zberu, má niekoľko zázračných účinkov. Je
výborný pri regulácii vysokého
cholesterolu a krvného tlaku,
prečisťuje našu krv a tým aj
organizmus. Používa sa aj pri
žalúdočných ťažkostiach, keď
máte časté hnačky alebo vám
ťažko trávi. Vtedy ho stačí pridať
do jedla a problémy sa stratia.
Niektorým ľuďom pomáha i pri
bolestiach hlavy. Pomáha i pri
ochoreniach dýchacieho systému. Zlepšuje aj prietok krvi v
žilách a tak je vhodný pri hrozbe
trombózy, ale aj pri bolestivých
kŕčových žilách. Používa sa aj
ako prevencia pred žalúdočnými
vredmi. Chráni a prečisťuje naše
obličky. Užívať by sa mal aj na
celkové posilnenie imunity. Keď
máte problémy s nespavosťou,
dajte si pred spaním za lyžičku

Medvedí
cesnak

používať počas celého roka. Naplňte fľašu listami medvedieho
cesnaku, pridajte čistý alkohol,
najlepšie vodku. Takto to odložte
na tmavé miesto na dva týždne a
potom preceďte. Môžete ho takto
užívať vnútorne, i na vonkajšie
problémy. Pochúťkou je medvedí
cesnak v marináde. Potrebujeme:
jeden zväzok medvedieho cesnaku, 2 PL olivového oleja, 2 PL
citrónovej šťavy, jednu kávovú lyžičku medu, jednu kávovú lyžičku
horčičného semienka, štipku soli,
čierne korenie, syr. Do olivového
oleja zamiešame citrónovú šťavu,
med, korenie a v mažiari pomleté
horčičné semienko. Umyté, na
pásy pokrájané listy a stonky
medvedieho cesnaku zamiešame
do marinády, necháme postáť
a pred konzumáciou ozdobíme
hoblinkami syra.

extraktu vyrobeného z neho. Istotne najlepším spôsobom uchovať si túto rastlinku je vytvoriť
si extrakt, ktorý môžete potom

Jedálny lístok
4. – 10. 5. 2015
Pondelok
Polievky: mexická, rascová
s vajcom, pečivo.
● Hovädzí guláš maďarský,
knedľa ● Morčacie prsia so
syrom a špenátom, ryža, šalát
● Ryba na vidiecky spôsob,
zemiaky, šalát ● Šalát pekinský
so šunkou, pečivo ● Bravčové mäso dusené s kelom ●
Rezancový nákyp s tvarohom
a jahodami ● Bageta s pikantným mäsom ● Ovocný balíček.
Utorok
Polievky: hovädzia s pečeňovými haluškami, paradajková,
pečivo.
● Vyprážané čevapčiči, zemiaky, šalát ● Kuracie stehno s kuriatkovou omáčkou, cestovina
● Držky na diabolský spôsob,
knedľa ● Študentský šalát,
pečivo ● Zapekaná brokolica
s tofu ● Buchty na pare s nutelou, maková posýpka, kakao
● Bageta s kuracím mäsom ●
Mliečny balíček.
Streda
Polievky: krúpková, hrachová
so salámou, pečivo.
● Hovädzie mäso námornícke,
ryža, šalát ● Pečené kačacie stehno, červená kapusta,
knedľa ● Važecká pochúťka,
zemiakové placky ● Šalát
brokolicový s kuracím mäsom
a olivami, pečivo ● Pečené
zemiaky s paradajkovou omáčkou ● Škoricové osie hniezda,
kakao ● Bageta moravská ●
Ovocný balíček.
Štvrtok
Polievky: gulášová, roľnícka,
pečivo.
● Bravčové mäso na hubách,
tarhoňa, čalamáda ● Hovädzí
rezeň obaľovaný, zemiaková
kaša, uhorka ● Kurča dusené so slivkami, ryža ● Syrové
tajomstvo, pečivo ● Losos na
masle, dusená zelenina ● Hanácke koláče, kakao ● Bageta
Gurmán ● Mliečny balíček.
Piatok (sviatok)
Polievka: fazuľková kyslá
s kôprom, pečivo.
● Plnená paprika, knedľa ●
Kuracie prsia orientálne, ryža,
uhorka.
Sobota
Polievka: zeleninová s rajbaničkou, pečivo.
● Pečené kuracie stehno s kapustou, zemiaky ● Hovädzia
pečienka milánska, cestovina.
Nedeľa
Polievka: šošovicová s kyslou
kapustou, pečivo.
● Bravčové stehno nitrianske,
knedľa ● Morčacie soté na zelenine, ryža, čalamáda.
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Z ponuky letných táborov
Už len dva mesiace delia školákov od vytúžených letných prázdnin. Pre rodičov nastal čas naplánovať, kde ich prežijú. Jednou
z možností je využiť ponuky zamestnávateľa. Železiarne Podbrezová v rámci tohtoročnej kolektívnej zmluvy pripravili pre osemdesiat
deti zamestnancov štrnásťdenné pobyty v obľúbenej destinácii
Repište v chate U daniela. Pre osem až pätnásťročných sú v dvoch
turnusoch pripravené detské tábory s rôznym zameraním:
od 1. – 15. júla: Justin ako sa stať rytierom a Avatar,
od 6. – 20. augusta: Lovci z ostrova drakov (Ako vycvičiť draka)
a Lorax – strážca lesa.

Spomienky
„Čas plynie, bolesť stále trápi, teba nám
už nikto nenavráti.“
Dňa 28. apríla 2015 si pripomenieme
tridsať rokov odvtedy, ako nás navždy
opustila milovaná manželka, mama
a stará mama
Mária FILLOVÁ z Brezna.
S láskou a úctou spomína manžel s rodinou
...
„Odišiel tíško, už nie je medzi nami,
no v srdciach našich stále žije spomienkami.“
Dňa 24. apríla sme si pripomenuli piate
výročie úmrtia nášho milovaného
Jána NOTU z Podbrezovej.
S láskou a úctou spomínajú manželka, dcéry a syn
s rodinami
...
Dňa 23. apríla sme si pripomenuli dvadsaťpäť rokov odvtedy, ako nás navždy
opustil otec a starý otec
Karol BALCO z Hornej Lehoty.
S láskou a úctou spomínajú dcéry a synovia s rodinami
...
Dňa 4. mája uplynie dlhých, ťažkých
pätnásť rokov odvtedy, ako nás opustil
starostlivý manžel, otec a starý otec
Otto MISTRÍK z Podbrezovej.
Spomínajte s nami.
S úctou a láskou manželka a deti s rodinami

Vlani sa osvedčili jazykové tábory a tak nebudú chýbať ani
v tohtoročnej ponuke. Ak chcete aby sa vaše dieťa zdokonalilo
v anglickom jazyku, môžete si vybrať sedemdňový pobyt v lokalite
Donovaly, v penzióne Zornička, v troch júlových termínoch: od 5. do
12., od 12. – 19. a od 19. do 26. Dopravu je potrebné zabezpečiť
si individuálne.
Prihláste svoje deti najneskôr do 22. mája 2015. Poplatok za
dieťa/deň je 5 eur (spolu: 70 eur/Repište a 35 eur/SpeakLand). Ak
sa chcete dozvedieť viac, zavolajte na t. č. 2818, prípadne píšte
na mail: schmidtova@zelpo.sk.

„Sú chvíle, ktoré ťažko prežívame a sú
okamihy, na ktoré tisíckrát spomíname.“
Dňa 23. apríla sme si pripomenuli
osemnáste výročie odvtedy, ako nás
navždy opustil milovaný otec a starý
otec
Július KAZÁR z Dolnej Lehoty.
S láskou a úctou spomínajú dcéry,
zaťovia, vnúčatá a pravnúčatá
...
„Na krídlach anjela vlietol som v diaľ,
necítim bolesť, už ani žiaľ. Necítim života bolestné muky, tam niekde v diaľke
ma objali Pánove ruky. A trpkosť osudu,
tá ma už nemučí, ja našiel som pokoj v
nebeskom náručí.“
Dňa 25. apríla uplynulo osemnásť rokov
odvtedy, čo nás navždy opustil manžel, otec, starý otec,
prastarý otec, brat a švagor
Ján RÁSTOČAN z Polomky.
S úctou a láskou spomínajú manželka, dcéra a synovia
s rodinami, vnúčatá, pravnúčatá a ostatná rodina
...
„Žiarila z teba láska a dobrota, budeš
nám chýbať do konca života. Aj keď
nie si maminka medzi nami, v našich
srdciach žiješ stále s nami.“
Dňa 12. apríla uplynulo osem rokov, čo
nás opustila naša maminka
Anna STIERANKOVÁ z Brezna.
S láskou v srdci spomínajú manžel Ján, dcéry Miluška,
Janka, zaťovia Ivan, Milan a vnúčatá Matej, Denis,
Milanko a Anička.

Pozvánky
Jazdecká škola
Brezno – Lazná
ponúka
letné jazdecké tábory
so zľavou pre deti
zamestnancov ŽP a.s.
Info: 0949 835 931
evitakstrv@gmail.com
kružok – horselan.webnode.sk

● 26. apríla od 10. hod. na
„Slávnosť sv. Juraja“ do Lopeja. Sedemnásty ročník ľudovej slávnosti so symbolickým
odovzdaním kľúčov od nízkotatranských dolín a začiatok
nového poľnohospodárskeho
roka. V programe: slávnostná omša v kostole sv. Juraja
v Lopeji, alegorický sprievod,
kultúrny program a tradičný ľudový jarmok.
● 26. apríla o 13,30 hod. do
Kultúrneho domu v Telgárte na
„Horehronskú valašku“. Päťdesiaty druhý ročník súťažnej
prehliadky detského hudobného
folklóru, v ktorom budú účinkovať
deti z okresu Brezno – sólisti,
speváci, inštrumentalisti, duo
spev, spevácke skupiny a ľudové
hudby.
● na „Staviame my máje“ na
námestie v Brezne 30. apríla
o 15. hodine. Tradičná ľudová
slávnosť s kultúrnym programom
a stavaním mája.

Foto: A. Nociarová
Ďalšou zástavkou Roadshow po 12 fortunaligových mestách „Cesta za
trofejou“ bolo námestie v Brezne, kde sa 17. apríla uskutočnilo hlasovanie o podobe novej trofeje pre víťaza Fortuna ligy. Na akcii nechýbala
autogramiáda hráčov FO ŽP Šport Podbrezová a zaujímavé súťaže.
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Predstavujeme
hráčov
Michal PANČÍK
Tridsaťdvaročný stredopoliar začal svoju futbalovú kariéru
vo FO ŽP Šport Podbrezová. Cez mládežnícke kategórie
sa postupne prepracoval do prvého mužstva. Od roku 2003
obliekal dres FK Dukla Banská Bystrica. Po postupe Dukly
do Corgoň ligy sa stal jej kľúčovým hráčom. S Duklou sa
raz radoval nielen z titulu vicemajstra, dvakrát z bronzového
umiestnenia, ale aj z výhry v Slovenskom pohári v roku 2005.
Zahral si aj v pohárovej Európe a debutoval v seniorskej reprezentácii, vedenej trénerom Dušanom Galisom. Po desiatich rokoch v Dukle, pred sezónou 2013/2014 zamieril
späť do materského klubu, s ktorým slávil historicky prvý postup do 1. slovenskej ligy.
V premiérovom zápase s Myjavou prekročil hranicu 300 ligových štartov v najvyššej
slovenskej futbalovej súťaži. „Spolu s Vraťom Greškom a Blažejom Vaščákom patrí k
najskúsenejším hráčom momentálneho kádra. Vďaka jeho skúsenostiam plní úlohu
opory mužstva pre mladších spoluhráčov v tejto neľahkej prvej sezóne v najvyššej
súťaži a vkladá potrebný pokoj do našej hry. Charakterizuje ho hlavne univerzálnosť,
môže nastúpiť na kraji obrany, zálohy, ako aj v stredovej formácii,“ hodnotí jeho pôsobenie v tíme tréner Jozef Mores.
(vk)

Radosť domácich z gólu v 72. minúte v zápase s Duklou.

Foto: I. Kardhordová

S AS TRENČÍN

S DUKLOU BANSKÁ BYSTRICA

Nedeľa, 12. apríl 2015, štadión Trenčín.
Fortuna liga, 25. kolo
AS Trenčín – FO ŽP Šport 4:1 (1:0)
Góly: 10´ Rabiu, 61´ Bero, 72´ Jairo, 86´ Van Kessel - 77´ Škutka. ŽK: 45´ Rabiu. Pred 2760 divákmi rozhodovali
Smolák - Benko, Ádám.
Obidva tímy sa zo začiatku zápasu okukávali, ale už pred desiatou minútou sa ujali iniciatívy domáci a zásluhou
presnej strely Ibrahima Rabia spoza šestnástky k žrdi, otvorili skóre (1:0). V 13. minúte si po centri Van Kessela
takmer zrazil loptu do vlastnej brány Minčič, ale tá napokon išla vedľa troch žrdí. Už o minútu na to sa predral cez
hosťujúcich obrancov mladík Bero a po prieniku do šestnástky len tesne minul bránu hostí. Do ďalšej šance sa
domáci AS dostal v 23. minúte po rohovom kope, kedy sa odrazená lopta dostala k Čögleyovi a smer jeho prudkej
strely mierne zmenil Nworah, čím veľmi Penksovi nepomohol, no ten stihol s vypätím všetkých síl strelu vyraziť,
síce len k Jairovi, lenže ten nedostal priestor presne zakončiť a mieril vysoko nad. Prvá strela Podbrezovej prišla
až v 30. minúte, ale Nworah po priklepnutí od Vaščáka namieril z boku šestnástky nad. Čögley sa k tvrdej strele po
rohovom kope dostal aj v 41. minúte, opäť však nepochodil, Penksa bol na mieste a vyrazil. V 45. minúte si autor
jediného gólu v prvom polčase vyslúžil aj jediný žltú kartu, keďže v pokutovom území „Železiarov“ nasimuloval
pád. Do kabín sa išlo za stavu 1:0. V 57. minúte vletel do šestnástky Jairo a centrom pred úplne prázdnu bránu
našiel nestráženého Rabia, ktorý však v páde loptu nedokázal umiestniť do brány. Druhý gól pridali domáci v
61. minúte. Po Mondekovej akcii sa dostal k lopte pred šestnástkou úplne neobsadený Bero a tvrdou strelou do
stredu brány nedal Penksovi šancu (2:0). Na 3:0 zvýšil Jairo v 72. minúte. Úplne nestráženého ho centrom na
biely bod našiel Van Kessel a Brazílčan nemal problém z prvej trafiť k žrdi, kde sa Penksa nestihol premiestniť.
Hostia však už o päť minút dokázala znížiť zásluhou Dávida Škutku. Strelu Vaščák spoza šestnástky ešte dokázal
Šemrinec vyraziť, ale len k bývalému hráčovi Košíc, ktorý najprv nastrelil žrď, no následne už hlavou namieril do
odkrytej brány (3:1). Osemdesiata štvrtá minúta priniesla ďalšiu veľkú šancu AS, ktorý išiel s viacerými hráčmi do
otvorenej obrany hostí, Jairu však v zakončení Penksa vychytal. Presného zásahu sa dočkal aj Van Kessel, ktorý
po nakopnutí Rabia dopredu prebehol oboch stopérov, obišiel vybiehajúceho Penksu, počkal si na dobehnutie
Podia, zasekol si ho a do prázdnej brány pohodlne zakončil, čím aj ukončil všetko dôležité dianie na hracej ploche.
M. Kubove
FO ŽP Šport: Penksa – Minčič, Škutka, Vaščák, Podio (87´ Michal Pančík), Andrič, Kochan (64´ Juraj Pančík),
Kupčík, Greško, Nworah (77´ Gal Andrezly), Hovančík.

Sobota, 18. apríl 2015, štadión Brezno.
Fortuna liga, 26. kolo.
FO ŽP Šport Podbrezová - FK Dukla B. Bystrica 1:1 (0:0)
Góly: 72´ Škutka - 90´ Vajda. ŽK: 57´ Nworah, 89´ Podio- 75´ Vajda, 79´ Faško. Pred 2915 divákmi rozhodovali Smolák - Tomčík,
Žákech.
V horehronskom derby sa do prvej šance dostali po Greškovom
centri a následnom zakončení domáci, ale Argentínčan svoju strelu
nenasmeroval medzi tri tyče. Vážnejšiu šancu o pár minút na to mal
Vaščák, ktorý vystrelil aj keď bol strážený dvomi hráčmi Dukly, ale
brankár Boroš mu jeho pokus vyrazil. Domáci skúšali svoje šťastie
aj spoza šestnástky, k strele sa po rohovom kope dostal Juraj Hovančík, ktorého veľmi dobrá rana len o milimetre minula bránu hostí.
Následne sa rútil na Boroša Nworah a aj keď gólmana obišiel, vytlačil sa zo streleckej pozície a centrom našiel len Hada. Prvú vážnu
šancu Dukly vypracovala dvojica mladíkov, keď po Kupcovom centri
loptu nestrážený pred Penksom zakončoval Polievka, ale Penksa
sa vyznamenal a zmaril obrovskú možnosť.
V druhom polčase sa domáci opäť dostávali do vážnejších šancí a
napríklad Minčič v 62. minúte po rohovom kope hlavou opečiatkoval
žrď. Podbrezová sa napokon dočkala gólu, ktorý prišiel v 72. minúte.
Škutka vystrelil spoza šestnástky a vymetením rohu brány nedal
Borošovi šancu zasiahnuť. Už-už sa zdalo, že tri body ostanú doma,
ale v 89. minúte rozhodca Smolák, po kontakte Podia s Kaprom, nariadil pokutový kop, ktorý premenil Vajda a uzavrel výsledok zápasu.
M. Kubove
FO ŽP Šport: Penksa – Migaľa (69´ Andrič), Minčič (C), Kupčík,
Greško – Podio, Hovančík (81´ Kochan) – Juraj Pančík, Vaščák,
Nworah – Škutka

16. majstrovský titul pre Podbrezovú „C“ tím v Extralige

Šestnásťnásobní majstri Slovenskej republiky objektívom I. Kardhordovej

V poslednom kole sa predstavili všetky mužstvá Podbrezovej na
domácich dráhach. A-mužstvo dokázalo vyhrať aj svoj posledný
zápas v tejto ligovej sezóne, tento raz proti Tatranu Sučany (8:0).
Najlepším hráčom zápasu bol Bystrík Vadovič s výkonom 671
bodov. A-mužstvo KO ŽP Šport tak získalo už 16. titul majstra
SR a kraľuje slovenskej kolkárskej scéne nepretržite od r. 2000.
B-tím mužov remizoval s Tatranom S. N. Vsi. V zápase síce jeho hráči
zvalili 50 kolkov viac, ale nedokázali bodovať aspoň v troch súbojoch.
Body sa podarilo získať iba Kyselicovi 645 a Šibalovi 643.. Zápas sa
skončil remízou 4:4. Béčko so ziskom 32 bodov obsadilo celkové 3.
miesto v sezóne, keď na 2. mieste skončil Inter Bratislava (33 b.).
V prvoligovom zápase C mužstva s D mužstvom Podbrezovej, potreboval C tím na potvrdenie postupu do Extraligy získať dva body. Do
zápasu síce nevstúpil najlepšie, postupom času získaval náskok a po
výsledku 7:1 postúpili historicky prvýkrát do najvyššej súťaže. Céčko
obsadilo v 1.lige - východ 1. miesto (34) a Déčko 6. miesto (20 b.).
Dorastenci v kolkárni Veľkého Šariša bojovali v poslednom
finálovom turnaji o medailové pozície. Po dobrých výkonoch a celkovom 2. mieste obsadili 3. priečku a získali bronzové medaily. V
družstve dorastu štartovali túto sezónu: Ďuricová, Poliaková, Babčan, Maruškin a Švantner, vedení trénerom Ondrejom Kyselicom.
Po skončení ligovej sezóny nasledujú Majstrovstvá Slovenska
jednotlivcov 2015 a príprava na majstrovstvá sveta.
M. Kozák
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