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Šancí bude viac,
súťažiť môžu aj deti
 Stosedemdesiatpäť rokov existencie zaraďuje podbrezovské 
železiarne medzi najstaršie firmy na Slovensku. Za ten čas 
zaznamenali úspešné, ale aj veľmi náročné obdobia. Prežili 
niekoľko celosvetových hospodárskych kríz, dve svetové 
vojny a zakúsili štyri zmeny v štátoprávnom usporiadaní. 
  Dnes, vďaka svojmu výrobnému programu a špičkovej 
úrovni technologických zariadení, ale aj vysoko kvalitnému 
pracovnému kolektívu a filozofii, na základe ktorej sú riadené, 
majú postavenie jedného z lídrov v rámci európskych a sveto-
vých producentov bezšvíkových oceľových rúr. S výrobkami 
Železiarní Podbrezová a.s. sa možno stretávať na všetkých 
kontinentoch sveta.
  Stosedemdesiatpäťročný vývoj podbrezovských železiarní si 
budeme v tomto roku pripomínať aj na stránkach Podbrezova-
na. Pripravili sme pre vás niekoľko zaujímavých aktivít, vďaka 
ktorým si priblížime významné momenty historického vývoja 
a zároveň vám umožníme súťažiť a hrať o atraktívne ceny.
  V budúcich číslach Podbrezovana si budete môcť v rubrike 
„V retrospektíve“ prečítať spomienky našich pamätníkov. 
Očakávame, že budete s nami spolupracovať a poskytnete 
nám vhodné námety na rozhovory s ľuďmi, ktorí kedysi pra-
covali v našej spoločnosti a svojimi spomienkami obohatia 
naše poznatky.
  Ďalšou bude rubrika „Kontinuita hutníckych rodov“, v ktorej 
vám priblížime viacgeneračné rodiny, ktorých členovia praco-
vali a pracujú aj dnes v Železiarňach Podbrezová. K tomu však 
opäť potrebujeme vašu pomoc a tešíme sa, že nám poskytnete 
vhodné tipy.
  Bude aj tradičná čitateľská súťaž „O cenu predsedu pred-
stavenstva Ing. Vladimíra Sotáka“. Kritériom na záverečné 
žrebovanie, ktoré sa uskutoční na firemných oslavách, bude 
účasť vo všetkých kolách súťaže a samozrejme správne od-
povede na naše otázky.
  Vyhlasujeme aj súťaž „175 rokov podbrezovských železiarní 
očami detí zamestnancov ŽP GROUP“. Vyzývame všetky deti, 
aby zvečnili svoj pohľad na železiarne a poslali nám svoju 
kresbu či maľbu do redakcie. Vekové kategórie rozčleníme do 
5, 12 a 18 rokov. Uzávierka súťaže bude 29. mája 2015. Širší 
výber prác urobí redakčná rada a následne ich uverejníme 
v novinách. Čitatelia budú hlasovať a práce s najvyššími 
počtami hlasov budú odmenené na firemných oslavách. Do 
žrebovania budú zaradení aj hlasujúci čitatelia a budú mať 
šancu tiež získať peknú cenu.

O. Kleinová

Zapojte sa aj vy do aktivít redakcie v roku 175 výročia založenia podbrezovských železiarní

Jubileum 
STABILITY, d.d.s.

Desať rokov 
2. piliera

Bilancia VVC, 
s.r.o.

175. výročie 
V retrospektíve

S riaditeľom 
ŽP ŠPORT, a.s.

Aktuálne 
zo športu

  Od ukončenia decembrovej opravy vo valcovni 
rúr uplynul takmer mesiac a je namieste, aby 
sme sa spätne pozreli na túto veľmi potrebnú 
a náročnú akciu, pomocou ktorej môže akciová 
spoločnosť plniť výrobné úlohy pre rok 2015.
  Stredná oprava vo valcovni rúr bola pôvodne 
naplánovaná na obdobie od 12. do 27. decembra 
2014. V priebehu roka bol začiatok opravy presu-
nutý na 10. decembra, z dôvodu ča-
sovo náročnej generálnej opravy vý-
murovky karuselovej pece. Následne 
sme mali v štvrtom kvartáli vo valcovni 
rúr nepredpokladanú a veľmi závažnú 
poruchu na dierovacom lise v trvaní 
štyroch dní, čím došlo aj k mierne-
mu sklzu z pohľadu plnenia ročného 
plánu výroby. Na základe uvedených 
skutočností sa predstavenstvo spoločnosti roz-
hodlo, že decembrová oprava vo valcovni rúr sa 
začne 11. decembra, s termínom ukončenia a ná-
sledným začatím valcovania 26. decembra, čím 
sa vytvoril organizačný predpoklad pre splnenie 
ročného plánu výroby. Veľký dôraz bol kladený 
na kvalitnú realizáciu všetkých naplánovaných 
opravárenských prác. V závere opravy sme sa 
dôsledne sústredili na  zvládnutie studených 
skúšok, ktoré sa uskutočnili 23. decembra v prvej 
zmene a teplých skúšok 26. decembra v druhej 
zmene. Od 14. hodiny sa nám nepodarilo začať 
s valcovaním, nakoľko sa vyskytli technické 
problémy na novom riadiacom systéme elongá-
tora. Problém sa podarilo odstrániť a valcovať sa 
začalo o 21. hodine.  
  Najnáročnejšími realizačnými akciami boli opravy 
na agregátoch: nožnica Lindeman – takmer kom-
plexná generálna oprava, karuselová pec – oprava 
a výmena výmurovky v druhej zóne, dierovací 
lis – neplánovaná výmena poškodenej spodnej 
traverzy a štyroch spojovacích stĺpov, elongátor 
– modernizácia riadiaceho systému, kroková pec 
redukovne – modernizácia hydrauliky pre priečny 
posuv pece. Na studenej časti to bola generálna 
oprava vstupnej časti defektomatu hornej linky.

Oprava bola mimoriadne náročná, 
jej realizácia veľmi dobre zvládnutá 

  V rámci strednej opravy boli skontrolované a opra-
vené takmer všetky výrobné zariadenia  celej val-
covne rúr. Z najvýznamnejších akcií je potrebné 
spomenúť opravu telesa rámu kalibrovacieho dua, 
opravu ložiskových telies pre uloženie valcov elon-
gátora, opravu vstupnej a výstupnej časti pojazdnej 
dráhy pretlačovacej stolice, renováciu uloženia 
bubna prvého spodného valca odvalcovačky, ale aj 

celý rad ďalších prác.
  Z dôvodu zabezpečenia maximálnej 
kvality výroby rúr bol na celej teplej časti 
valcovacej trate kladený veľký dôraz 
na dosiahnutie rovinnosti dopravníkov, 
dopravníkových sekcií, prekladačov a 
šikmých priečnych sklzov. V krokovej 
peci pred redukovňou boli založené 
nové konštrukčne upravené vstupné 

dopravníkové valce, s cieľom minimálne používať 
strkač do pece. V krokovej peci boli vymenené aj 
nové výstupné dopravníkové valce.
  Okrem uvedených akcií, boli vyčistené aj nádrže 
a realizované prefiltrovanie olejových náplní hyd-
rauliky dierovacieho lisu a mazania prevodoviek v 
redukovni.
  Na opravách a investíciách sa podieľali okrem 
zamestnancov ŽP a.s. aj externé firmy, ktoré vo 
veľkej miere prispeli k zvládnutiu náročných úloh 
(Teplotechna Olomouc, Hutné montáže Košice, BIS 
Slovakia, Potrubie Košice a stavebné firmy Staso 
a Sunik).
  Vyzdvihnúť chceme aj veľkú pomoc interných útva-
rov – energetiky, zásobovania, dopravy, centrálnej 
údržby - strojnej a elektroúdržby, odboru bezpečnosti 
a životného prostredia i ďalších zainteresovaných. 
  Hoci decembrová oprava bola mimoriadne náročná, 
jej realizácia bola veľmi dobre zvládnutá aj vďaka 
zvýšenému úsiliu všetkých účastníkov opravy, pod 
vedením zamestnancov prevádzkovej údržby val-
covne rúr a prevádzkarne valcovňa rúr. Za dobre 
odvedenú prácu preto patrí naše poďakovanie všet-
kým jej realizátorom.

Ing. Jozef Búlik, 
vedúci prevádzkovej údržby valcovne rúr (+foto)  

Začiatok montáže novej časti bočných stien v karuselovej peci



Ing. Stanislav KESTER,
ŽP Informatika
V roku 2005:
  - Dôvodov, pre-
čo som sa rozho-
dol je viacero a sú 
uvedené v zákone 
o starobnom dô-
chodkovom sporení. 
Najmä:
a) peniaze, ktoré tam idú, budú mojim 
osobným majetkom,
b) okrem iného z toho vyplýva, že sú 
predmetom dedičstva (zabezpečenie 
rodiny pre nepredvídanú udalosť),
c) výška zhodnotenia je kontrolovaná 
UFT a je porovnávaná s konkurenciou 
(ostatnými DSS). V prípade, že zhod-
notenie je nižšie, ako predpisuje zákon, 
musí DSS doplatiť rozdiel zo svojho 
majetku. Ak DSS tento rozdiel nedoplatí, 
UFT jej odníme licenciu.
Nevýhody:
a) nič nie je vopred zaručené,
b) podľa môjho názoru vysoká odmena 
pre DSS za správu majetku vo fondoch 
(1 percento z mesačného príspevku 
+0,07 percenta mesačne z majetku 
vo fonde) +0,5 percenta z mesačné-
ho príspevku pre Sociálnu poisťovňu,
c) Sociálna poisťovňa ručí za škodu spô-
sobenú fondu dôchodcovskou správcov-
skou spoločnosťou alebo depozitárom 
len do výšky polovice svojho rezervného 
fondu. 
V roku 2015:
  - Prioritný predpoklad bol, že budem 
mať z oboch pilierov vyšší dôchodok, 
ako len z prvého. Na toto však dostanem 
odpoveď až pri odchode do dôchodku, 
čo bude zhruba o štrnásť rokov. Za 
tých desať rokov existencie druhého 
piliera som nadobudol dojem, že finanč-
né inštitúcie, ktoré sú v druhom pilieri 
zainteresované (DSS a teraz aj životné 
poisťovne) sú príliš chamtivé a snažia 
sa na tomto systéme zarobiť čo najviac 

Od okamihu zriadenia pod-
brezovskej pobočky, vtedy 
ešte doplnkovej dôchodko-
vej poisťovne STABILITA 
(v roku 2007 pretransformo-
vanej na doplnkovú dôchod-
kovú spoločnosť STABILITA, 
d.d.s.), uplynulo už neuveri-
teľných pätnásť rokov. Pani 
riaditeľka, ako možno struč-
ne zhodnotiť toto obdobie 
tretieho piliera dôchodkové-
ho zabezpečenia? 
 - Mám úprimnú radosť z nášho 
malého spoločného výročia, 
ale predovšetkým z faktu, že 
sme aj po presťahovaní centra 
pobočky do Banskej Bystrice 
našli cestu, ako aj naďalej služ-
by a servis pre zamestnancov 
nášho akcionára – poskytovať 
tam, kde ich priamo potrebujú. 
Určite však stojí za zmienku 
aj iné výročie. STABILITA do-
vŕši tento rok „18“. Vstúpila 
do veku dospelosti a ten po-
sun je skutočne poznať a cítiť. 
Takmer 210 tisíc klientov od 
vzniku spoločnosti, 5 000 za-
mestnávateľov, s ktorými spo-
lupracujeme, úspory klientov 
vo výške viac ako 275 milió-

S Radkou Adamcsokovou, regionálnou riaditeľkou

Spoločnosť je dlhodobo najúspešnejšia
nov eur, ktoré dnes 
spravujeme v troch 
fondoch, desaťtisíce 
poberateľov dávok, 
ale aj najvyšší prie-
merný ročný výnos 
na trhu doplnkového 
dôchodkového spo-
renia, či lukratívne 
doplnkové vernostné programy 
a atraktívne súťaže pre našich 
klientov – to všetko sú para-
metre, ktoré potvrdzujú úspeš-
ný rast našej spoločnosti. 
Za tie roky sa uskutočnilo 
aj niekoľko reforiem. Ktorú 
považujete za zásadnú?
  - Nuž na nedostatok reforiem 
sa naozaj sťažovať nemôže-
me. Od roku 1996, kedy vstú-
pila do platnosti prvá právna 
úprava tretieho piliera na Slo-
vensku, nám na spočítanie 
reforiem nestačia ani prsty na 
rukách. Niektoré z nich bo-
li veľké a zásadné, iné skôr 
v podobe menších korekcií, 
a určite nie je účelom, aby sme 
ich postupne rozoberali. Je 
veľmi dôležité, že žiadna z re-
foriem nespochybnila opod-
statnenosť a účel systému. 

Rôzne vlády, ktoré 
reformy pripravovali, 
sa vzácne zhodli na 
tom, že tretí pilier je 
pevnou a stabilnou 
súčasťou dôchodko-
vého systému, že je 
plne funkčný, dôve-
ryhodný a že je pre 

klientov efektívnou a bezpeč-
nou cestou, ako si „prilepšiť“ 
na dôstojný život v seniorskom 
veku. Tento fakt vnímame 
ako podstatný aj v kontexte 
súčasných udalostí – najmä 
„búrlivých debát“ a širokej ce-
lospoločenskej diskusie, ktorá 
sa začiatkom tohto roka roz-
prúdila okolo druhého piliera 
a jeho ďalšieho „osudu“.
Naštartovali sme nový rok. 
Bude minuloročná bilancia 
pre sporiteľov pozitívna? 
  - STABILITA má za sebou 
ďalší úspešný rok a naši klienti 
to pri pohľade na výpis z osob-
ného účtu určite ocenia. Naj-
väčší príspevkový fond, ktorý 
spravujeme zhodnotil úspory 
klientov o 4,27 percenta. 
  Ďalší - akciový fond, ktorý má 
práve v týchto dňoch iba tretie 

„narodeniny“, dosiahol zhod-
notenie vo výške 7,64 percen-
ta a za celú krátku existenciu 
v ňom úspory klientov vzrástli 
už o viac ako 17 percent.
  Ešte viac nás tešia dosiah-
nuté výsledky vo výplatnom 
fonde. Zhodnotenie vo výške 
4,23 percenta vysoko prekra-
čuje výsledky konkurencie, 
pohybujúce sa hlboko pod 
hranicou 0,5 percenta. Z tohto 
pohľadu je naša spoločnosť 
dlhodobo najúspešnejšia na 
trhu dôchodkového sporenia.
  V tejto súvislosti snáď iba spo-
meniem, že výpisy z osobných 
účtov sporiteľov za rok 2014 
budeme zasielať v dňoch 4.- 5. 
februára 2015, v takom termí-
ne, aby klienti, ktorí majú nárok 
na uplatnenie daňovej úľavy 
– mali výpis k dispozícii včas.
Čím žije STABILITA, d.d.s. 
v týchto dňoch?
  - Aktuálnou témou je momen-
tálne práve zasielanie výpisov. 
Pripravili sme pre našich spo-
riteľov už dlhoročne obľúbenú 
jarnú súťaž, teraz s trocha ad-
renalínovými cenami. Veríme, 
že ich zaujme a osloví. Veľmi 

príjemné a priaznivé ohlasy 
máme na novú webovú strán-
ku. Spustili sme ju iba pred 
niekoľkým dňami, je moderná, 
dynamická a hlavne respon-
zívna – plnú kvalitu teda po-
skytuje všetkým, ktorí na ňu 
pristupujú z mobilných zaria-
dení. Ponúka aj úplnú novinku 
v podobe interaktívnych grafov, 
vďaka ktorým môžu sporitelia 
sledovať výkonnosť fondov 
priebežne. Našou snahou je 
komunikovať rýchlo a efektív-
ne, preto rozširujeme okruh 
služieb, v rámci ktorých s nami 
môžu klienti komunikovať elek-
tronicky (možnosť zasielať vý-
pis priamo na e-mail, prehľadný 
archív všetkých doterajších 
výpisov, viaceré zmenové tlači-
vá, ktoré môže sporiteľ vyplniť 
priamo na stránke a jednodu-
cho odoslať na príslušné kon-
taktné pracovisko atď). Tento 
rok prvýkrát ponúkneme už aj 
možnosť zamieňať nazbierané 
vernostné body za darčekové 
predmety. Všetky informácie 
nájdete včas na našej interne-
tovej stránke. 

O. Kleinová

Druhý pilier áno, či nie?
Opýtali sme sa po desiatich rokoch
Starobné dôchodkové sporenie, nazývané aj 2. dôchodkový pilier alebo 
kapitalizačný pilier, bolo zavedené na Slovensku od 1. januára 2005 s 
cieľom umožniť ľuďom financovanie starobného dôchodku sporením 
z časti povinných odvodov, popri dôchodkovom poistení v 1. pilieri a 
ďalších, súkromných formách zabezpečenia v dôchodku. Oslovili sme 
vtedy spolupracovníkov, ktorí sa rozhodli vstúpiť do druhého piliera 
s určitými predstavami a opýtali sme sa ich: Aké argumenty vás pre-
svedčili pri rozhodovaní sa o sporení v druhom pilieri? Dnes sa opäť 
hovorí o druhom pilieri a tak nás zaujímalo, ako sa plnia ich predstavy 
po desiatich rokoch:

a čo najskôr namiesto toho, aby si bu-
dovali imidž serióznych partnerov pre 
sporiteľov i pre štát. Aj zhodnocovanie 
prostriedkov vo fondoch je nedostaču-
júce. Na toto potom často neadekvátne 
reaguje štát (vláda) rôznymi zásahmi do 
druhého piliera, ktoré ho poškodzujú. 
Napríklad znížením príspevkov do 2. pi-
liera z 9 percent vymeriavacieho základu 
na polovicu alebo zavedením porovná-
vania výkonnosti fondov na polročnej 
báze, čo DSS riešili tak, že predali akcie 
práve v čase, keď boli najlacnejšie (po 
nástupe krízy). Napriek tomu nemienim 
z 2. piliera zatiaľ vystúpiť, naopak, platím 
si tam príspevky navyše. Predpokladám 
totiž, že v čase môjho odchodu do dô-
chodku (zhruba 14 rokov) už štát nebude 
schopný udržať dôchodky z 1. piliera na 
súčasnej úrovni. Sledujem však zhod-
nocovanie v jednotlivých fondoch, v jed-
notlivých DSS a podľa toho priebežne 
prestupujem medzi fondmi v rámci jednej 
DSS, ale aj medzi DSS.
Vanda KUPCOVÁ, 
ťaháreň rúr
V roku 2005:
  - Vždy, keď sa na trhu objaví nejaká 
novinka, začnem sa o ňu zaujímať. Tak 
to bolo aj s druhým pilierom dôchod-

kového sporenia. Aj 
keď dopredu nič nie 
je isté, človek rád 
riskuje. Vlastne, ne-
malo by ma to stáť 
viac a výsledok by 
mal byt zaujímavej-
ší. Oslovilo ma aj to, 
že nasporené peniaze v prípade neča-
kanej udalosti sú predmetom dedičstva.
V roku 2015:
 - Nepáči sa mi, že sa podmienky menia 
„za pochodu“, ale človek mieni - vlá-
da mení. Aj napriek zmenám, ktoré sa 
počas sporenia udiali a dejú, verím, 
že to bude stále výhodné pre budúcich 
dôchodcov. 
Ing. Jozef HONKO, 
odbor zásobova-
nia
V roku 2005:
  - V prvom rade, 
chcem sa mať v dô-
chodku lepšie, ako 
sa majú súčasní 
dôchodcovia a dúfam, že mi to tento ka-
pitalizačný pilier prinesie. Výška mojich 
odvodov sa prakticky nezmení. Akurát, 
že časť z nich pôjde do tej poisťovne, 
kde sa mi zúročia a časť ostane v Soci-

álnej poisťovni, kde budú tieto peniaze 
využívané na vyplácanie súčasných 
dôchodkov. Za výhodu považujem aj 
skutočnosť, že môj vklad bude dedičný.
V roku 2015:
  - Moje predstavy o druhom pilieri sú 
trochu iné, ako boli pred desiatimi rokmi. 
V tomto období je táto téma dosť aktuálna. 
Ťažko povedať, ktorým smerom sa bude 
druhý pilier uberať, či tam budeme mať 
ozaj našetrené tie peniaze, ktoré by tam 
mali byť, či bude našetrená suma naozaj 
dedičná. V každom prípade, do druhého 
piliera budem prispievať aj naďalej.
Jozef REPKA, 
ŽP Bezpečnostné 
služby s.r.o.
V roku 2005:
  - Keďže mám do 
dôchodku viac ako 
dvadsať rokov a aj 
v médiách bolo môj-
mu ročníku odporúčané vstúpiť do tejto 
formy dôchodkového sporenia, zvážil 
som všetky klady a zápory a rozhodol 
som sa vstúpiť do druhého piliera. Roz-
hodujúcimi boli skutočnosti, že peniaze 
na mojom účte sa budú ďalej zhodnoco-
vať, čím by som si mal zabezpečiť vyšší 
dôchodok, pripadne lepšie zabezpečiť 
rodinu.
V roku 2015: 
  - Ako bola oznámená v médiách ne-
spokojnosť sporiteľov s výškou vypláca-
ných príspevkov z druhého piliera, moja 
dôvera pre výhodné zhodnocovanie 
mojich vkladov v druhom pilieri pod-
statne poklesla. Keďže mi do dôchodku 
ostáva odpracovať takmer desať rokov, 
budem len dúfať, že vláda SR neurobí 
podobné zásahy ako v minulosti, ktoré 
boli v neprospech sporiteľov druhého 
piliera a taktiež po túto dobu na mojom 
konte nejaké prostriedky ešte pribudnú. 
Predpokladám, že keď ja pôjdem do 
dôchodku, situácia bude o niečo lepšia.

OK
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výskumných pracov-
níkov.  Pr i ja l i  sme 
dvoch pracovníkov 
s hodnosťou PhD, 
ďalší získal tento titul 
ukončením štúdia na 
FVT v Prešove. For-
mou doktorandského 
štúdia v Ostrave, Tr-

nave a Košiciach si rozširujú 
vedomosti aj ostatní naši pra-
covníci. 
 V oblasti prehlbovania koope-
rácie s ústavmi a školami, sme 
podpísali zmluvu s Materiálovo-
-technologickou fakultou STU 
v Trnave, s Fakultou výrobných 
technológií STU v Prešove a  
Strojníckou fakultou STU Bra-
tislava. Uvedené organizácie 
by aj v roku 2015 mali napĺňať 
naše požiadavky hlavne v oblasti 
tvárnenia za studena, v oblasti 
nástrojov a v oblasti plynulého 
odlievania. Aktívne sme sa za-
pájali aj do formulácií Operačné-
ho programu – Výskum a vývoj 
v plánovacom období 2014-2020, 
HORIZONT, hlavne prostred-
níctvom Klubu 500. Vypracovali 
sme tri návrhy projektov v rámci 
APVV agentúry a spolupracuje-
me aj s medzinárodnými organi-
záciami (prof. Parilák zastupuje 
Slovensko v SAG v Bruseli - v 
medzinárodnej iniciatíve, ktorá sa 
zameriava na koordináciu a pod-
poru celoeurópskej spolupráce v 
oblasti priemyselného výskumu 
– pozn. redakcie).
S akými predsavzatiami ste 
vstúpili do roka 2015?
 - Naše želania sú veľmi kon-
krétne a bezprostredné. Súvi-
sia hlavne s požiadavkami ŽP 
a.s. a s konkrétnymi úlohami 
z jednotlivých prevádzkarní. Vo 
všeobecnosti je to otázka vývo-
ja nových materiálov, inovácie 
a optimalizácie technologických 
postupov, zavádzanie nástro-
jov novej generácie, modelo-
vanie a simulácia termicko-de-
formačných procesov v celom 
technologickom uzle (DL, tvar 
klátika). V spolupráci s útvarom 
technického riaditeľa chceme 
prispieť k zabezpečeniu investí-
cie „Regulácia ochladzovania 

S profesorom Ing. Ľudovítom Parilákom, CSc., riaditeľom 

VÝSKUMOM K ÚSPECHU NA TRHU
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Ako hodnotíte uplynulý rok vo 
vašej spoločnosti?
 - Bol to rok veľkého množstva 
rôznorodých a jednoznačne for-
mulovaných pracovných úloh. 
Na jednej strane sme v spolu-
práci s jednotlivými prevádzkar-
ňami riešili úlohy operatívneho 
charakteru pre potreby ŽP a.s., 
ale aj koncepčné úlohy, ktoré by 
mali výhľadovo zabezpečiť zvy-
šovanie kvality, inováciu výroby 
a výrobno-technologických po-
stupov. Aj v šiestom roku našej 
existencie sme potvrdili, že náš 
kolektív je pripravený zadané 
úlohy zvládnuť. Začiatok roka 
2014 bol jednoznačne ovplyv-
nený nábehom novej investí-
cie plynulého odlievania ocele 
(ZPO), kde sme v spolupráci so 
všetkými prevádzkarňami a od-
borom riadenia kvality veľmi ak-
tívne pracovali na optimalizácii 
riadenia plynulého odlievania, 
definovali sme optimálnu štruk-
túru kontinuálne odlievaného 
bloku (kontizliatku), makroštruk-
túru a liacu kôru. Výsledky kvali-
ty zaznamenané v druhom pol-
roku potvrdili, že sme boli v tejto 
oblasti veľmi úspešní. Chcel by 
som vyzdvihnúť prechod na 
nový formát kontizliatku z 200 
R8 na 205 R40, prvá tavba č. 
42238, zo 7. mája 2014, ktorá 
výrazným spôsobom prispela 
k zvýšeniu kvality valcovaných 
kontizliatkov, ale aj presných 
rúr. Úlohu sme riešili s kolek-
tívom valcovne rúr už v roku 
2012, a v apríli 2013 sme navrhli 
zaradiť nový formát do výroby. 
Na základe modelových vý-
počtov termicko-deformačných 
procesov pri dierovaní, ale aj 
v ďalších etapách valcovania, 
spolu s ďalšími opatreniami, 
ako tŕňové tyče, brúsenie..., ŽP 
vykazovali v druhom polroku 
doteraz najvyššiu kvalitu výroby, 
ale aj úsporu materiálu. Veríme, 
že tento trend – pri sústavnej 
optimalizácii uvedených pro-
cesov, bude pokračovať nielen 
v tomto, ale aj v nasledujúcich 
rokoch. 
 V minulom roku sme pre ŽP 
riešili šesť výskumných úloh, 
dva operačné programy, jeden 
projekt z Fondu RFCS a ukončili 
sme, v spolupráci s Vysokým 
učením technickým (VUT) Brno 
a Žďas, riešenie úlohy v rámci 
projektu TAČR. 
 Z výsledkov našej činnosti vy-
plýva, že sme výborne zvládli 
technológiu pri výrobe akostí 
P92, a že v roku 2014 nebola 
podaná žiadna reklamácia na 
dosahované vlastnosti a mikro-
štruktúry akosti 15313, pri ktorej 
sme v spolupráci s ťahárňou 
rúr navrhli parametre tepelného 
spracovania, ktoré vedú k opti-
málnej feriticko-bainitickej mikro-
štruktúre. Uzavreli sme výskum 
v oblasti mikrolegovaných ocelí 
s jednoznačným odporúčaním 
zaviesť tento sortiment do vý-
robného procesu s požiadavkou 
investície vákuovania v pod-
mienkach ŽP. 
 Množstvo práce sme urobili v 
oblasti implementácie nových 

nástrojových materiá-
lov, či už povlakova-
ných PVD a CVD, 
resp. výskumu a vý-
v o j a  v  s ú v i s l o s t i 
s prechodom na vyu-
žívanie nástrojových 
materiálov novej ge-
nerácie, napr. speka-
né karbidy. Veľkým prínosom 
bolo úspešné vyriešenie spô-
sobu riadeného ochladzovania 
valcov redukovne v  spolupráci 
so Žďas a VUT Brno. Predpokla-
dáme, že v spolupráci s úsekom 
technického riaditeľa budú tieto 
výsledky investične realizované 
v roku 2015. Ide o kľúčovú úlohu 
pre zabezpečenie optimálneho 
termicko-deformačného pro-
cesu v redukovni a realizáciu 
tzv. kontrolovaného valcovania 
rúr, hlavne špičkových akostí. 
V oblasti - modelovania a simu-
lácie výrobných procesov, sme 
si už vybudovali medzinárodné 
uznanie. V spolupráci s valcov-
ňou rúr sme doteraz riešili aj 
všetky zásadné problémy  jed-
notlivých technologických uzlov 
valcovacieho procesu a budeme 
v tom pokračovať aj naďalej. 
Veľmi významným výsledkom 
riešenia úlohy GRAMAT – je 
vyvalcovanie prvej austeniticko 
feritickej rúry 15. apríla 2014. So 
všetkou skromnosťou môžem 
konštatovať, že je to výsledok 
celosvetového významu. 
 Ďalšou výskumnou úlohou, 
ktorú sme riešili v spolupráci 
s Hutníckou fakultou TU Košice, 
bolo hydrometalurgické spraco-
vanie úletov v našom spoločnom 
laboratóriu spracovania priemy-
selných odpadov. Realizovali 
sme prevádzkové spracovanie 
100 kg odpraškov z nového za-
riadenia odprášenia s cieľom 
produkcie Zn2SO4. Laboratórnym 
spôsobom boli vyrobené prvé 
objemy zinkonitu (ZnO).
 Naznačený rozsah riešení 
viedol k výbornému výsledku 
hospodárenia ŽP VVC, s.r.o., 
za uplynulý rok. Zvládli sme to 
aj neustálym skvalitňovaním 
personálneho obsadenia, s dô-
razom na zvyšovanie kvality 

valcov v redukovni“ . Ďalej sú to 
úlohy, ktoré súvisia so zrušením 
malého programu, ako aj stano-
venie termicko-deformačných 
parametrov pri valcovaní kon-
krétnych kotlových a konštrukč-
ných akostí. 
 Novým vkladom je podpora 
Predstavenstva ŽP a.s. pri otvá-
raní úlohy „Modelovanie plas-
tickej deformácie za studena 
pri ťahaní presných rúr“. Jej 
hlavným cieľom sú virtuálne pre-
zentácie reálnych stavov napä-
tia a deformácií, ako v presnej 
rúre tak v interakcii s tŕňom, čo 
povedie k lokalizácii nielen ma-
teriálu, ale aj tvaru tŕňa, rýchlosti 
ťahania, spôsobu a mazania 
a pod. V konečnom dôsledku, 
našim cieľom je racionalizácia 
a ekonomické ukazovatele ce-
lého procesu ťahania presných 
rúr. Budeme pokračovať vo vý-
skume nových kotlových akostí 
a  realizovať poloprevádzkové 
experimenty hydrometalurgické-
ho spracovania, ktoré umožnia 
vypracovať štúdiu realizova-
teľnosti pre priemyselné spra-
covanie odpraškov, s využitím 
produktov v podobe Zn2SO4, 
ZnO, prípadne kovového zinku. 
Plánujeme uzavretie zmluvnej 
spolupráce s VUT Brno, s Fa-
kultou metalurgie a materiálo-
vého inžinierstva Vysokej školy 
banskej TU Ostrava, hlavne pre 
oblasť modelovania prenosu 
tepla, ale aj plastickej deformá-
cie za tepla. Pokračovať chce-
me v dobrej spolupráci s Výs-
kumným ústavom zváračským 
Bratislava, ktorý bol za ostatné 
roky našim najvýznamnejším 
partnerom a veríme, že sa nám 
podarí spoluprácu sformulovať 
do veľkých projektov v oblas-
ti inovácie, hlavne kotlových 
akostí a ich technologického 
spracovania. Chceli by sme 
otvoriť aj otázku rozširovania 
druhovýroby - rozšíriť objemy 
finalizácie našich presných rúr 
do konkrétnych výrobkov, hlav-
ne ako konštrukčné súčiastky 
pre automobilový priemysel. 
Personálne budeme naďalej 
posilňovať naše výskumné 

centrum, potrebujeme rozšíriť 
laboratórium creepových skú-
šok, ale naďalej najdôležitejšou 
úlohou bude zvyšovanie kvality 
a vzdelanostnej úrovne našich 
výskumných pracovníkov, ako 
aj posilňovanie priamej spolu-
práce s riadiacimi pracovníkmi 
a manažérmi jednotlivých pre-
vádzkarní, vrátane centrálnej 
údržby. Budeme pokračovať vo 
výbornej spolupráci s odborom 
riadenia kvality, osvedčila sa 
hlavne pri spoločnom využívaní 
laboratórií. V minulom roku sme 
sa veľmi úspešne prezentova-
li na celosvetovom kongrese 
v Mexiku, preto ďalšou úlohou 
pre rok 2015 bude rozšíriť me-
dzinárodné kontakty, zvýšiť 
prezentáciu vo významných 
periodikách a na odborných 
konferenciách, ktoré prispe-
jú k prezentácii nielen našej 
spoločnosti, ale aj ŽP GROUP. 
V spolupráci s predstavenstvom 
bude potrebné pripraviť koncep-
ciu rozvoja výrobného programu 
a sortimentu ŽP a.s. Od toho sa 
totiž odvíja aj výskumno-vývojo-
vé zameranie nášho pracoviska. 
 V rámci 175. výročia ŽP by sme 
chceli zorganizovať odbornú 
konferenciu s účasťou všetkých 
našich spolupracujúcich orga-
nizácií a kolektívov z univerzít 
a priemyslu. 
Čo zaželáte železiarňam
k ich výročiu?
 - Výskum a vývoj je kreatív-
na a tvorivá činnosť. Vyžaduje 
si celého človeka pre to, aby 
dosiahol maximálny výsledok 
a bol úspešný. Na druhej stra-
ne, výsledky, ktoré nemôžeme 
prakticky využiť, nás nemôžu 
napĺňať. Preto by som si želal, 
pre tento rok a do budúcnosti, 
aby pracovníci ŽP VVC potvrdili 
svoju kvalitu osobnú, ľudskú a 
odbornú tak, aby sme v spolu-
práci so všetkými zamestnan-
cami z výrobných prevádzkarní, 
mohli zabezpečiť prosperitu ŽP, 
dobrú tvorivú pracovnú klímu 
a samozrejme, pri dobrom zdra-
ví sa mohli spoločne tešiť z do-
sahovaných výsledkov.

(vk)
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Ako si spomínate na svoje 
začiatky v Podbrezovej?
  Bolo to v roku 1957, po skon-
čení základnej vojenskej služby. 
Nastúpil som do Švermovych 
železiarní, do technického od-
boru, oddelenia výstavby. Za-
čínal som pri Arpádovi Kalis-
kom a Ing. Júliusovi Starkem. 
Spočiatku som bol „chlapec 
pre všetko“, prešiel som mno-
hými funkciami, od stavebné-
ho dozoru menších investícií 
som sa postupne dopracoval 
na post vedúceho referenta 
v realizácii.
  Rok po mojom nástupe bola 
otvorená zvarovňa rúr veľkých 
priemerov, ktorá bola z dôvodu 
nerentabilnosti už aj zrušená. 
Spomínam si, že v roku 1959 
boli demolované staré haly bý-
valej SM oceliarne, dielenskej 
rozvodne a začala sa výstavba 
novej elektrooceliarne s dvomi 

V RETROSPEKTÍVE

„Hovorí sa tomu pocit spokojnosti z dobre vykonanej práce“
V  rubrike venovanej 175. výročiu založenia podbrezovských železiarní oslovujeme našich bý-
valých spolupracovníkov, ktorí aktívne sledujú dianie, aby sa s nami podelili o svoje spomienky 
z čias produktívneho veku prežitého v Železiarňach Podbrezová. Prvým je pravidelný čitateľ 
firemných novín, víťaz našej minuloročnej čitateľskej súťaže venovanej 70. výročiu nepretržitého 
vydávania Podbrezovana, Ladislav LONGAUER: 

elektrickými oblúkovými peca-
mi od poľského výrobcu, s ob-
sahom 30 ton. Prvá pec bola 
uvedená do prevádzky v roku 
1960 a druhá v roku 1961. Na 
začiatku šesťdesiatych rokov 
sa začalo s modernizáciou 
starého závodu. V roku 1964 
bola zrekonštruovaná jemná 
valcovňa profilov. V roku 1967 
bola zrealizovaná rozsiahla 
rekonštrukcia valcovne rúr. 
V júni roku 1968 bol polože-
ný základný kameň výstavby 
ťahárne rúr a tým zároveň 
výstavby celého nového zá-
vodu na zelenej lúke. Bola to 
stavba na „kľúč“ a v tom čase 
realizačnú skupinu Hutného 
projektu posilnili o štyroch za-
mestnancov železiarní. Na 
dvadsaťšesť mesiacov sme 
boli do Hutného projektu pre-
radení Miško Trepáč a Janko 
Lupták ako stavebný dozor 
a na elektrickú časť Ing. Ľubo 
Houška a ja. A tak som bol pri 
výstavbe ťahárne rúr 1 „od 
šliapania blata“. Výstavba, 

ktorá začala v týchto 
priestoroch, nema-
la dovtedy obdobu. 
Na jar roku 1971 sa 
začali skúšať jednot-
livé strojné zariade-
nia a technologické 
celky a 25. augusta 
bola vyrobená prvá 
presná rúra. Po vybudovaní 
ťahárne rúr 1, ktorá bola spus-
tená 12. apríla 1972, som bol 
prevelený do starého závodu, 
kde som mal na starosti stavby 
rozvodní a ďalšie investičné 
akcie. Naša práca si vyžado-
vala neustále nové poznatky 
a tak sme sa pochopiteľne 
ustavične vzdelávali. Najčas-
tejšie to boli rôzne kurzy a iné 
vzdelávacie aktivity TU Hutníc-
kej fakulty v Košiciach. 
Na ktoré obdobie spomínate 
najviac?
  - Jednoznačne najvýznam-

nejšou investíciou, na ktorej 
som sa podieľal ako vedú-
ci stavby, bola výstavba 60 
tonovej elektrickej oblúkovej 
pece. Myšlienka sa zrodila 
v polovici osemdesiatych ro-
kov. V úvahách, kde bude 
umiestnená, vznikli tri alterna-
tívy. Prvou bola severná polo-
ha v priestoroch martinských 
pecí, druhá bola západná, 
smerom k valcovni plechov 
a tretia, východná, podmie-
ňovala zrušenie novej jemnej. 
V tom čase bol prebytok beto-
nárskej ocele v republike, tak 
padlo rozhodnutie na východ-
nú polohu. Výberové konanie 
dodávateľa rozhodujúceho 
technologického súboru elek-
trooceliarne (ako taviaca pec, 
panvová pec, transformátory, 
kompenzačná stanica...), bolo 
ukončené v novembri roku 
1989. Základný kameň bol 
položený 7. mája 1990. Do-
dávateľom sa stala talianska 
firma Italimpianti, garantujúca 
prísne podmienky na minima-

lizáciu negatívnych 
spätných vplyvov na 
elektrizačnú sústa-
vu, všetky projek-
tované parametre 
pece, ale aj termí-
ny dodávky. Dňa 
14. septembra toho 
roku bola zrušená 

valcovňa profilov. Nasledovali 
výkopy pätiek a základov na 
technologické zariadenia. Vo 
februári 1992 bola pozornosť 
upriamená na stavebné prí-
pravy pre montáž technológií. 
V marci sa montovala už oce-
ľová konštrukcia a budovali 
chladiace zariadenia. Čerpa-
cia stanica oteplených vôd, 
chemická úprava na mieste 
starého ZPO a na Bendíčke, 
aj príslušné rozvody, to všetko 
si vyžiadalo množstvo hodín 
náročnej práce. Montáž tech-
nologického zariadenia pece 

sa začala 7. júla 1992. Dňa 
1. novembra 1992 boli odsta-
vené SM – pece a elektrické 
oblúkové pece. V januári roku 
1993 sa začali skúšky jednot-
livých uzlov. Deň 24. február 
bol dňom prvej teplej skúšky, 
ktorá sa pôvodne mala usku-
točniť až v októbri toho roku. 
Takou kuriozitou celého môjho 
pôsobenia v investíciách bolo, 
že sme vždy dokázali splniť 
finančný plán a vecný sa nám 
nepodarilo splniť nikdy. Pri 
intenzifikácii oceliarne sa nám 
skrátením termínu o osem me-
siacov podarilo splniť aj vecný 
plán.
Aký máte z tejto stavby pocit 
dnes?
  - Hovorí sa tomu pocit spokoj-
nosti z dobre vykonanej práce. 
Pozorne sledujem aj dnes, čo 
sa na peci modernizuje a som 
veľmi rád, že došlo k rekon-
štrukcii ZPO, čo nesporne 
zabezpečí kvalitnú oceľ aj do 
budúcich rokov. 
Je niečo, čo ste možno 
chceli urobiť a nepodarilo 
sa?
  - Bolo to v roku 1973, ke-
dy bola menovaná pracovná 
skupina technikov poverená 

výhľadovo riešiť problemati-
ku energetiky, okrem iného aj 
umiestnenie vodojemu oteple-
ných vôd. Mali sme vízie, že 
raz bude zásobovať odpadné 
teplo aj kúpalisko, a to sa nám 
nepodarilo.
Koľko rokov uplynulo od-
vtedy, ako ste opustili brány 
podbrezovských železiarní? 
  - Už je to dvadsať rokov a ak 
mám byť úprimný, ani neviem, 
ako to prešlo. Dnes je to všet-
ko už inak, ako bolo za našich 
čias. Veru si vôbec neviem 
predstaviť, že by som dnes 
začínal. Doba napreduje a je 
to neporovnateľné. Jedno však 
viem, že dnes by už určite ne-
mohol robiť vedúceho takej 
stavby ako bola EOP obyčajný 
človek, akým som bol ja.
Železiarne Podbrezová si 
v tomto roku pripomínajú 175 
rokov od svojho založenia. Čo 
im zaželáte do budúcnosti?
  - Nech sa im darí neustále 
zefektívňovať výrobu, moder-
nizovať technologické zaria-
denia, aby sa udržali na trhu, 
kde vládne silná konkurencia. 
V tomto smere nemožno za-
stať.

O. Kleinová

Z čias výstavby EOP... 

Od spustenia elektrooceliarne uplynulo už dvadsaťdva rokov.  Foto: A. Nociarová



175. výročie
Železiarne v Podbrezovej majú bohatú históriu, o čom svedčí aj uplynulých 175 rokov od ich vzniku. 
Korene firmy siahajú do prvej polovice devätnásteho storočia, keď myšlienka postaviť dvanásť 
železničných tratí pre Rakúsko-Uhorskú monarchiu prerástla v roku 1836 do návrhu bansko-štiav-
nického komornogrófstva, ktoré odporučilo viedenskému parlamentu, postaviť valcovňu na výrobu 
železničných koľajníc v blízkosti Hrončianskeho komplexu. Valcovňa mala vyrábať koľajnice pre tzv. 
severnú železničnú trať Uhorska. Druhého februára 1838 bolo vydané nariadenie na vypracovanie 
plánov navrhovanej valcovne a o rok G. Sweitzer, A. Glanzer a A. Lobkowitz (z Banskej Štiavnice) 
rozhodli o jej umiestnení pod vŕškom Brezová, v blízkosti Hrona. Prvým medzníkom histórie žele-
ziarní bol rok 1840, keď v apríli postavili drevenú hať s kanálom na vodný pohon pre nastávajúcu 
valcovňu. Nasledovalo desaťročie výstavby závodu, počas ktorého práce dvakrát prerušili,  či už 
z dôvodu úmrtia kniežaťa Lobkowitza (1842-1846) alebo počas revolučných rokov (1848-49). Podľa 
údajov kronikára (z roku 1853) mal závod zrovnateľný s najväčšími a najvýznamnejšími železiarňami 
tej doby tvar podkovy, v ktorej od zadnej časti až do stredu viedol vodný náhon. Stavba mala dve 
časti, v každej bolo deväť drevom vykurovaných plamenných pecí (miešacie, zváracie a žíhacie), 
valce a ostatné strojné zariadenie. Prvá časť bola zariadená pre výrobu koľajníc a prevádzka v nej 
začala už v júli 1854. V druhej časti, ktorá bola dobudovaná  v roku 1875 sa v tomto roku začalo 
s výrobou kotlových plechov.  
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165. výročie
Najstaršou budovou bola učtáreň (v 
súčasnosti elektrodielne oceliarne) 
postavená v roku 1850. Druhou bola 
budova podnikového riaditeľstva, 
ktorá koncom vojny zhorela a na pô-
vodných základoch bola pred 165. 
rokmi vybudovaná nová (dnes budova 
ekonomického úseku).

145. výročie
V roku 1870 boli zapálené tri desať-
tonové siemens-martinské pece (s 
kyslou výmurovkou).

140. výročie
Prvý plech vyvalcovali v Podbre-
zovej po dostavbe valcovne v roku 
1875. V tomto období bol rozšírený 
výrobný program o kotlové plechy, 
veľkorozmerné profily, mostové nos-
níky a železničné nápravy. Zároveň 
s výstavbou podbrezovského závodu 
sa formovala aj osada Brezová, ktorá 
bola v r. 1875 premenovaná na osadu 
Podbrezová.

135. výročie
V roku 1880 vyvrcholila hospodárska 
kríza, v dôsledku ktorej bola obme-
dzená výroba koľajníc a do konca 19. 
storočia v Podbrezovej zanikla. Závod 
pred likvidáciou zachránil náhradný 
výrobný program. V tomto roku pri úz-
korozchodnej železnici Podbrezová-
-Hronec vybudovali železiarne sklady 
(súčasná budova ŽP Bezpečnostné 
služby) a na vyvýšenine Piramis za-
čali s výstavbou bytových domov pre 
svojich zamestnancov. 

130. výročie
V roku 1885 bola ukončená veľká 
rekonštrukcia železiarní pod vedením 
Antona Kerpelyho a preložený správ-
ny úrad Hrončianskeho komplexu 
(tvorilo ho 6 vysokých pecí a 15 oko-
litých hámrov a hút) do Podbrezovej. 
Ukončená bola dostavba tratí na val-
covanie rôzneho profilového železa, 
ako aj výstavba valcovne plechov. 
Závod prešiel na parný pohon (2223 
HP namiesto vodného 240 HP) a za-
čalo sa s vykurovaním plynom. Pre 
reprezentačné účely bol v roku 1885 
dostavaný hostinec, v roku 1890 bol 
rozšírený o sálovú časť (dnes budova 
múzea). K dispozícii bol už pri osla-
vách 50. výročia založenia železiarní. 
Filiálka potravného družstva (dočasná 
predajňa bola zriadená v budove ša-
landy) bola v roku 1885 presťahovaná 
do prízemia budovy na ľavom brehu 
Hrona, vedľa vtedajšieho závodné-
ho hostinca (budova zvarovne rúr). 
Pohronské potravné družstvo v roku 
1950 prijalo nový názov – JEDNOTA, 
spotrebné družstvo Podbrezová a jej 
obchodný dom bol do užívania odo-
vzdaný 5. decembra 1975. 

125. výročie
  Päťdesiatiny železiarne oslávili 10. 
novembra 1890 za účasti robotníkov, 
úradníkov, predstaviteľov Zvolenskej 
župy, okolitých obcí a miest, zástup-
cov rímsko-katolíckeho duchoven-
stva, baníckej a lesníckej akadémie 
z Banskej Štiavnice, predstaviteľov 
uhorského kráľovského banského 
a lesného riaditeľstva z B. Štiavnice, 
uhorských kráľovských strojární štát-
nych železníc z Budapešti, zástupcov 
železiarní z Diósgyöru a oficiálnych 
hostí z Budapešti. Oslavy prebiehali 
na smrekmi vyzdobenom nádvorí 
železiarní. Oficiálna delegácia z Bu-
dapešti prišla vlakom o 10. hod., po 
jej privítaní nasledovala prehliadka zá-
vodu. Súčasťou osláv bola slávnostná 
svätá omša priamo na nádvorí, kde 
bol postavený oltár. Posvätený tu bol 
aj základný kameň brezovského chrá-
mu (postavili ho za dva roky). Obradu 
sa zúčastnilo tristo hostí. Ministerský 
radca prof. A. Kerpely následne vy-

TOHTOROČNÉ VÝROČIA 
znamenal Štefana Lipku strieborným 
záslužným krížom uhorského kráľa, 
za 50-ročnú nepretržitú prácu v že-
leziarňach. Oficiálna delegácia sa 
vybrala k vynovenému obelisku na 
vyvýšenine Piramis, kde sa poklonila 
pamiatke A. Lobkowiza, ktorý ako 
predseda viedenskej dvornej komo-
ry, rozhodným spôsobom podporil 
výstavbu železiarní. Na slávnostnom 
obede pre 80 pozvaných hostí od-
znelo veľa prípitkov na počesť kráľa, 
vládnych predstaviteľov..., súčasne 
bolo podávané aj pohostenie pre 220 
robotníkov a zamestnancov železiar-
ní. Večer bol pre hostí usporiadaný 
veľký sprievod s horiacimi fakľami 
a baníckymi kahancami. Oslavy sa 
končili veľkou tanečnou zábavou.
  V tom roku bola daná do prevádzky 
druhá siemens-martinská pec s ka-
pacitou 8 ton.
  Už od roku 1890 mali zamestnanci 
k dispozícii kolkáreň, ktorej dráha 
smerovala kolmo na železničnú trať 
(druhú postavili v r. 1909, ktorú v r. 
1919 pod správu prevzala TJ SOKOL 
a zriadila v nej telocvičňu, dráhu vyu-
žívali ako šatne pre cvičencov. Preto 
železiarne pristúpili k rekonštrukcii 
starej kolkárne, ktorá bola v prevádz-
ke už od začiatku výstavby sídlis-
ka Kolkáreň. Hoci bola v roku 1965 
schválená výstavba novej kolkárne, 
projekt bol pre výstavbu naliehavej-
ších sociálnych budov zastavený. Po 
dostavbe SOU v Lopeji, bola v roku 
1997 budova bývalých učňovských 
dielní prebudovaná na Dom športu 
ŽP, ktorého súčasťou bola moderná 
štvordráhová kolkáreň, neskôr rozší-
rená na šesť dráh).

120. výročie
Druhý úsek železničnej trate z Pod-
brezovej do Pohronskej Polhory bol 
uvedený do prevádzky 15. decem-
bra1895, čím sa aj mesto Brezno 
- jedenásť rokov po Podbrezovej - 
napojilo na verejnú železničnú trať. 
Druhý úsek trate do Tisovca, s ozub-
nicovou traťou (Abtová ozubnica na 
úseku 5,84 km), bol otvorený o rok 
neskôr. Toto priame železničné spo-
jenie zjednodušilo prepravu surového 
železa z vysokej pece v Tisovci, na 
jeho ďalšie spracovanie v oceliarni 
v Podbrezovej. 
  Značný hospodársky efekt prinieslo 
železiarňam zavedenie výroby kremí-
kovej pružinovej ocele v tomto roku.

110. výročie
V roku 1905 bola dokončená výstav-
ba rúrovne, v ktorej sa v nasledujú-
com roku začalo s výrobou na dvoch 
tratiach Otta Briedeho. V tomto roku 
došlo k zastaveniu pudlovacích pecí 
a v oceliarni bola dostavaná kováč-
ska vyhňa. Prekrytím vodného ka-

nála, s preložením vtedajšej župnej 
cesty na úpätie vrchu Brezová, sa 
v podnikovom areáli uvoľnili mani-
pulačné a skladovacie plochy pre 
oceliareň, hlavne pre šrot a prísady. 
V Lopeji ešte i dnes stojí budova 
bývalej hydrocentrály (1905-1966), 
ktorá bola zrušená v šesťdesiatych 
rokoch a slúži ako čerpacia stanica 
pitnej vody.

105. výročie
Z Lopeja do Dubovej bol vybudovaný 
tunelový privádzať vody, ktorým sa 
časť vody z Hrona začala energeticky 
využívať v novovybudovanej vodnej 
elektrárni v Dubovej (r. 1910). Vo 
valcovni bola postavená univerzálna 
trať a pribudla parná turbína s výko-
nom 1200 HP. V oceliarni pribudli sie-
mens-martinské pece č. 4, 5, 6 a 7 na 
zásaditý pochod s kapacitou 20 ton. 
Železničný most do valcovne plechov 
cez Hron a železničný most na Chva-
timech boli dané do prevádzky v roku 
1910. Prvého septembra sa začala 
využívať aj železničná trať Podbre-
zová – Hronec, slúžiaca na osobnú, 
ako aj nákladnú dopravu (od r. 1879 
bolo spojenie len úzkorozchodnou 
železnicou). V osade Podbrezová 
začali v tomto období budovať nový 
areál železničnej stanice, s veľkou 
výpravnou budovou.

100. výročie
Skladovanie trosky a oceliarskeho 
odpadu vyriešili železiarne výstavbou 
pozemnej lanovej dráhy na západnom 
výbežku vrchu Brezová. Železiarne 
na hornej stanici postavili budovu pre 
pohonné zariadenia a po jej oboch 
stranách vybudovali masívne oporné 
múry, ktoré pomohli vytvoriť plošinu 
a koľajište úzkorozchodnej vlečky pre 
manipuláciu s prázdnymi a naložený-
mi vagónikmi. Šikmý výťah sa začal 
využívať v roku 1915. V danom roku 
postavili aj železničný most cez Hron 
pri rúrovni a železničný most v záreze 
na Štiavničke. 

95. výročie
V januári 1920 bola daná do pre-
vádzky jedna siemens-martinská pec 
a koncom júna druhá, čím bol zabez-
pečený trvalý predpoklad pre udržia-
vanie prevádzky valcovne.

90. výročie
V roku 1925 bola zrušená tzv. stará 
rúrovňa (a s ňou výroba tupozváro-
vaných rúr v Podbrezovej, ktoré sa 
vyrábali od r. 1883, zmodernizovaná 
výroba tohto sortimentu bola pre-
miestnená do závodu v Piesku), staré 
haly uvoľnili miesto pre vybudovanie 
tzv. „novej“ valcovne profilov. Dňa 
1. mája 1925 bol položený základný 
kameň na výstavbu robotníckeho 
domu, ktorý bol postavený aj z finanč-
ných zbierok robotníkov (stavba trvala 

ková pec „A“ (druhá EOP „B“ v marci 
1961). Prvá studená skúška v ZPO sa 
uskutočnila už 1. apríla 1960, po nej 
nasledovali ďalšie teplé skúšky (od 
1. júna 1961 bolo ZPO v skúšobnej 
prevádzke), čím sa ŠŽ stali priekopní-
kom v zavádzaní plynulého liatia ocele 
v Československu. V roku 1960 začali 
v železiarňach vyrábať aj guličkovú 
oceľ, ktorá sa na ďalšie spracovanie 
odosielala do českých závodov. 

50. výročie
V organizácii hutníckeho priemyslu 
v ČSSR došlo 1. júla 1965 k zá-
sadným zmenám. Vytvorené bolo 
spoločné Ministerstvo ťažkého prie-
myslu v Prahe a pre priame riadenie 
hutníckeho priemyslu bola vytvorená 
VHJ trustového typu s celoštátnou 
pôsobnosťou Hutníctvo železa – ge-
nerálne riaditeľstvo (GRHŽ). V roku 
1965 bolo v železiarňach vybudova-
né šrotové pole v Piesku a zároveň 
sa skončila výroba surového železa 
v Tisovci (organizačne začleneného 
pod ŠŽ). 

45. výročie
Prvá linka na výrobu navarovacích 
oblúkov bola spustená do prevádzky 
v roku 1970 . V tom roku bol v železiar-
ňach zavedený zemný plyn.

35. výročie
Dňa 29. mája 1980 bola spustená 
výroba v novovybudovanej ťahárni 
rúr 2, s plánovanou výrobou 65 tis. 
ton presne ťahaných rúr priemeru 
22-162 mm, s hrúbkami stien 1-14 
mm a dĺžkou do 10 m. Bola posled-
nou prevádzkarňou výstavby nového 
závodu a železiarne sa od tohto roku 
stali v ČSSR jedným z rozhodujúcich 
výrobcov bezšvíkových rúr a najväč-
ším výrobcom presných bezšvíkových 
rúr. V októbri 1980 začali železiarne 
realizovať I. etapu výstavby stredného 
odborného učilišťa.

30. výročie
Pred Československou spartakiádou 
(železiarne boli poverené usporia-
daním okrskovej spartakiády pre 3 
tis. cvičencov) boli na futbalovom 
štadióne vybudované nové šatne, 
umyvárne, spoločenské a rehabilitač-
né priestory. V roku tomto roku bola 
otvorená aj telocvičňa na Štiavničke 
a 30. júna detský tábor v Bystrej 
(dnes hotel Biela medvedica). Záro-
veň sa skončila prvá a začala druhá 
etapa výstavby Stredného odborného 
učilišťa hutníckeho v Lopeji (1985-
1989).

25. výročie
Dňa 8. januára 1990 bola ukončená 
prestavba rekreačného strediska na 
Táľoch, zameraná bola na rozšírenie 
ubytovacej časti. Základný kameň výs-
tavby novej elektrooceliarne bol polo-
žený 7. mája 1990. Posledné valcova-
nie v starej prevádzkarni sa uskutoč-
nilo 14. septembra 1990 a v tento deň 
bola valcovňa profilov po 59 rokoch 
prevádzky definitívne zrušená.

20. výročie
Predstavenstvo spracovalo a začalo 
realizovať Revitalizačný program ŽP 
na strednodobý horizont rokov 1995-
1999. Po rokoch útlmu bol rok 1995 
prvým rokom zisku. Prínosom pre 
výrobu bolo zavedenie malého rúro-
vého programu, v rámci ktorého bola 
6. marca 1995 vyvalcovaná prvá lupa. 
Prvého novembra vznikla spoločnosť 
s ručením obmedzeným ŽP obchod-
no-stravovacie služby (predchodca 
súčasného ŽP Gastroservisu). Od 1. 
júna 1995 pôsobí slovenská hutnícka 
zdravotná poisťovňa Sideria (v súčas-
nosti ZZP Sideria Istota), ktorá otvorila 
svoju pobočku aj v Podbrezovej.

 Z archívnych materiálov 
spracovala V. Kúkolová  

dva roky. Budova bola zbúraná pred 
výstavbou obchodného domu a poš-
ty v sedemdesiatych rokoch). 

85. výročie
V roku 1930 bola skúšobne spustená 
výroba v Mannesmannovej valcov-
ni rúr;  vyšlo prvé zo siedmich čísel 
Podbrezovana, závodného časopisu 
robotníctva v štátnych železiarňach 
v Podbrezovej, Hronci a Tisovci (re-
digoval ho krúžok robotníckych do-
pisovateľov, zodpovedný redaktor: L. 
Novomeský, redakcia a administrá-
cia: Bratislava, Dostojovského rad č. 
31, tlač: Kníhtlačiareň J. Hoffmanna 
v Prahe – Karlíne).

80. výročie
V železiarňach začali v roku 1935 s výs-
tavbou dvoch významných stavieb - 
rafinérie minerálnych olejov v Dubovej 
(dokončená r. 1938) a obrábacej diel-
ne v Piesku (rozbehli v nej aj zbrojnú 
výrobu – mozaiky, súčastí zbraní, 
atď). Po ich dokončení obidva podniky 
boli od železiarní odčlenené.

75. výročie
S ohľadom na budovanie automobilo-
vej dopravy (r. 1940) boli vyprojekto-
vané garáže pre osobné a nákladné 
autá, spolu s garážami pre hasičské 
autá (na mieste bývalých skladov sta-
rej železničnej stanice). Po 35-rokoch, 
na mieste jednopodlažných budov 
(koníc a hasične) začali železiarne 
stavať trojpodlažné byty pre svojich 
zamestnancov. V 1940 roku boli zlik-
vidované šalandy (robot. ubytovne), 
ktoré uvoľnili priestor pre výstavbu 
preložky štátnej cesty úplne pod svah 
vrchu Brezová (cestu začali stavať v r. 
1941 vybudovaním oporných múrov). 
Prvého januára bol zrušený Solivar, 
ktorého priestory boli prebudované 
pre potreby strojnej výroby a učňov-
ských dielní. 

70. výročie
Dňa 21. marca 1945 sovietske a ru-
munské vojská oslobodili Podbrezovú. 
Na obnovu vojnou zničeného závodu 
bolo vynaložených 31,5 mil. česko-
slovenských korún (r. 1946 stúpili 
náklady na 75 mil., do konca 1947 na 
95 mil. Kčs). Jedenásteho júna prešli 
závody Železiarní Podbrezová, účast. 
spoločnosť, pod národnú správu a za 
dočasného správcu bol vymenovaný 
Dr. Ing. Vladimír Langer.

65. výročie
Siedmeho novembra 1950 bol otvo-
rený nový Učňovský domov Švermo-
vych železiarní na hrade v Slovenskej 
Ľupči (zanikol 1. augusta 1952). 

55. výročie
V roku 1960 vyvrcholila výstavba 
dvoch vládou sledovaných stavieb – 
ZPO a elektroceliarne. V prvej etape 
bola 29. augusta 1960 uvedené do 
prevádzky 30 tonová elektrická oblú-



PODBREZOVAN 2/2015STRANA 6

 

Pondelok
Polievky: furmanská, roľnícka, 
pečivo.
● Hovädzia pečienka sviečková, 
knedľa ● Bravčový rezeň prí-
rodný, zeleninová ryža, uhorka 
● Vyprážaný karfiol, zemiaky, 
tatárska omáčka ● Šalát broko-
licový s kuracím mäsom a oliva-
mi, pečivo ● Morčacie prsia na 
hrášku, mrkvový šalát ● Šišky 
s džemom, kakao ● Bageta sa-
lámová so šalátom ● Mliečny 
balíček.

Utorok
Polievky: hovädzia s pečeňový-
mi haluškami, zemiaková gulá-
šová, pečivo.
● Vyprážané čevapčiči, zemiaky, 
šalát ● Pečené kuracie stehno, 
tarhoňa, kompót ● Zemiako-
vobryndzové pirohy so slaninou 
● Windsorský šalát, pečivo ● 
Hubové rizoto, uhorkový šalát ● 
Plnené rožky orechové, kakao 
● Bageta moravská ● Pečená 
bravčová krkovička, pečivo.

Streda
Polievky: držková, krupicová so 
zeleninou, pečivo.
● Hovädzia roštenka portugal-
ská, ryža, šalát ● Pečené ka-
čacie stehno, červená kapusta, 
knedľa ● Važecká pochúťka, ze-
miakové placky ● Šalát mrkvový 
s marhuľami ● Cestoviny s bro-
kolicou a smotanovou omáčkou 
● Muffiny s čokoládou, kakao 
● Bageta s kuracím mäsom ● 
Ovocný balíček.

Štvrtok
Polievky: fazuľová kyslá, sed-
liacka, pečivo.
● Kuracie prsia na paprike, ces-
tovina ● Husárska roláda, ze-
miaková kaša, čalamáda ● Pizza 
diabolská ● Študentský šalát, 
pečivo ● Plnené hovädzie mäso, 
zeleninová obloha ● Zapekané 
palacinky s tvarohom ● Celozrn-
ná bageta syrová ● Vyprážaný 
bravčový rezeň, pečivo.

Piatok
Polievky: prešporská, goralská, 
pečivo.
● Bravčové stehno hamburské, 
knedľa ● Hovädzí guláš mexic-
ký, ryža, šalát ● Klužská kapusta 
● Šalát parížsky, pečivo ● Zape-
kaná ryba so šampiňónmi, šalát 
z červenej kapusty s kukuricou 
● Šúľance s makom ● Bageta 
Gurmán ● Mliečny balíček.

Sobota
Polievka: údeninová, pečivo.
● Hovädzí rezeň obaľovaný, ze-
miaky, uhorka ● Kuracie stehno 
na smotane s hlivami, cestovina 
● Bageta s pikantným mäsom.

Nedeľa
Polievka: karfiolová, pečivo.
● Bravčový rezeň sikulský, kned-
ľa ● Morčacie mäso na lesných 
hríboch, ryža, uhorka ● Bageta 
Apetito.

Pondelok
Polievky: boršč s mäsom, horác-
ka, pečivo.
● Vyprážaný syr s bielou ples-
ňou, zemiaky, tatárska omáčka 
● Perkelt z morčacieho mäsa, 
cestovina ● Držky na diabolský 
spôsob, knedľa ● Bulharský šalát 
s bravčovým mäsom, pečivo ● 
Ryžový nákyp ● Langoše s keču-
pom ● Bageta Apetito ● Ovocný 
balíček.

Utorok
Polievky: krúpková, pohronská, 
pečivo.
● Hovädzí guláš maďarský, 
knedľa ● Bravčový rezeň na hu-
bách, ryža, šalát ● Furmanské 
halušky ● Hydinový šalát, pečivo 
● Kelový karbonátok, zemiaky, 
šalát ● Buchty na pare s lekvá-
rom, kakaová posýpka, kakao 
● Bageta s pikantným mäsom 
● Vyprážaný bravčový rezeň, 
pečivo.

Streda
Polievky: mexická, rascová s vaj-
com, pečivo.
● Bravčové mäso na paprike, 
cestovina ● Jarné kuracie steh-
no, zemiaky ● Šošovicový príva-
rok, volské oko, chlieb ● Grécky 
šalát, pečivo ● Zapekaný brav-
čový rezeň so syrom, zeleninová 
obloha ● Hanácke koláče, kakao 
● Bageta s kuracím mäsom ● 
Mliečny balíček.

Štvrtok
Polievky: morčacia, šurdica, 
pečivo.
● Hovädzia roštenka na slanine, 
ryža, šalát ● Bravčová pečená 
krkovička, kapusta, knedľa ● Ze-
miakové placky plnené mäsom 
● Horehronský syrový šalát, pe-
čivo ● Kuracie prsia s brokolicou 
a mandľami, zeleninová obloha
● Dukátové buchtičky s vanil-
kovým krémom ● Bageta Gur-
mán ● Pečené kačacie stehno, 
pečivo.

Piatok
Polievky: fazuľková kyslá s kôp-
rom, kláštorná, pečivo.
● Vyprážaný morčací rezeň ov-
čiarsky, zemiaková kaša, uhorka 
● Hovädzie mäso námornícke, 
tarhoňa, šalát ● Baraní guláš, 
halušky ● Syrové tajomstvo, pe-
čivo ● Losos na masle, dusená 
zelenina ● Zemiakové knedlič-
ky s nutelou, maková posýpka 
● Bageta moravská ● Ovocný 
balíček.

Sobota
Polievka: cesnaková s haluška-
mi, pečivo.
● Kuracie prsia prírodné, ryža, 
kompót ● Bravčové stehno nit-
rianske, knedľa ● Celozrnná ba-
geta syrová.

Nedeľa
Polievka: gulášová, pečivo.
● Jelenie ragú s brusnicami, ces-
tovina ● Bravčový rezeň s Nivou 
a šampiňónmi, zemiaky, šalát ● 
Bageta s kuracím mäsom.

Jedálny lístok 
2. – 8. február 2015

Jedálny lístok 
9. – 15. február 2015

Očista odstráni problém

   Spojnica pľúca – hrubé črevo 
sa dá pokladať za úplne zásadnú 
orgánovú dvojicu, pretože celý pro-
ces vstrebávania distribúcie energie 
začína práve tu – v spojení dychu 
a tráviacich procesov. Dcériným 
orgánom pľúc je teda podľa čín-
skej medicíny hrubé črevo. V praxi 
to znamená, že ľudia s vážnym 
ochorením pľúc by mali veľmi 
dôsledne sledovať stav svojho 
hrubého čreva. Platí to samozrej-
me aj opačne. Ložiská v hrubom 
čreve môžu existovať nezávisle na 
ložiskách v pľúcach, ale nezávisle 
na nich môžu aj vzniknúť. 
   Pľúca ďalej ovplyvňujú stav hrubé-
ho čreva tým, že riadia distribúciu 
tekutiny v organizme a vytvárajú 
tak príliš suchý alebo príliš vodnatý 
črevný obsah (zápchy, hnačky). Sle-
pé črevo a konečník sú však ovlá-
dané ešte pečeňou a análny otvor 
slezinou, čo znamená, že zbaviť sa 
problémov s menovanými časťami 
čreva (napr. plynatosť, hemoroidy) 
sa dá len vyčistením všetkých spo-
lupôsobiacich orgánov. 
   Hrubé črevo je husto osídlené 
mikroflórou, dochádza tu asi k 80 
percentám tráviacich procesov. 
Sú tu strávené predovšetkým ži-
vočíšne bielkoviny a tuky. Oblasť 
slepého čreva obsahuje najdôležitej-
ší imunitný orgán – Peyerské plaky. 
Taktiež miazgový systém čreva a 
jeho sliznice sú imunitnými orgánmi. 
   Plocha čreva je obrovská: pri roz-
tiahnutí všetkých záhybov čreva by 
sme dostali plochu rovnajúcu sa 
takmer polovici futbalového ihriska! 
Pri tak veľkej ploche pôsobí poško-
denie črevnej sliznice chronické 
problémy v celom organizme. 
K porušeniu črevnej sliznice mô-
že dôjsť niekoľkými spôsobmi: v 
detstve býva najčastejšia potravi-

Nielen redukčná diéta pomáha zbaviť sa kíl, ktoré sme v de-
cembri nabrali, ale s ďalšími krokmi je nápomocná aj pri očiste 
celého organizmu. Veď časom najväčšej aktivity hrubého čreva 
(párový orgánom pľúc) bol december. Ak ste vtedy nestihli 
urobiť si dôkladnú preventívnu očistu, nezabudnime ju urobiť 
v týchto dňoch.

nová alergia (kravské mlieko, biela 
pšeničná múka, vajce), neskôr lie-
ky, obzvlášť antibiotiká a v koneč-
nom dôsledku strava s nedostat-
kom minerálov a vitamínov. Tento 
povrchový zápal črevnej sliznice 
obvykle nemáva žiadne vonkajšie 
prejavy, ale o to je nebezpečnejší. 
   Funkcia črevnej steny, okrem iného 
-  spočíva v tom, že oddeľuje znesi-
teľné od neznesiteľného. Poškode-
nie črevnej sliznice (zápal, divertikly 
– výchlipky, dysbióza – premnoženie 
nežiaducich organizmov) znamená, 
že orgán prestáva plniť svoje úlohy. 
Výsledkom je znížená priepustnosť 
čreva a PROBLÉMY CELÉHO OR-
GANIZMU. Jednotlivé choroby a 
problémy sa nedajú izolovať, pretože 
organizmus funguje ako celok. 
   Veľkým problémom v čreve sú 
zvyšky nestrávenej potravy, ktoré 
sa ukladajú v črevných záhyboch. 
Vytvárajú tam zátky, ktoré môžu v 
organizme pretrvávať celé roky, 
ktoré ukrývajú celé kolónie plesní, 
vírov a baktérií, a sú tak stálym 
zdrojom otravy organizmu. Ďalej 
zvyšky jedla vytláčajú zo svojich 
miest okolité orgány, tlačia hlavne 
na bránicu – dýchací sval, močové 
a pohlavné orgány. Nie je výnimkou 
nájsť u ľudí niekoľko kilogramov 
takýchto zvyškov. 
   Infekčné ložiská v čreve máva-
jú obal z tukov, mliečnych hlie-
nov, cholesterolu, nestrávených 
zvyškov potravy. Sú uložené buď 
priamo v záhyboch čreva alebo pod-
sliznične. Pri mechanických očistách 
čreva sa dá vidieť vychádzať stovky 
črevných kameňov rôznej veľkosti, 
napr. pri hydro-colon-terapii boli 
nájdené zvyšky igelitu, alobal, se-
mienka z exotického ovocia, konzu-
movaného pre rokmi. Tieto ložiská 
nepretržite chrlia do organizmu 

toxíny, ktoré sa môžu dostávať do 
stien ciev, žíl, do kĺbov, obličiek, 
na kožu, do dýchacieho traktu, 
lymfatického systému, močového 
a gynekologického systému, do 
centrálneho nervového systému.
   Najhorším dôsledkom črevnej 
dysbiózy býva porucha trávenia 
tukov a živočíšnych bielkovín. Z 
vyššie uvedených látok totiž vznika-
jú tzv. črevné karcinogény, ktoré 
sú zásadným pôvodcom každého 
onkologického ochorenia. V spo-
jení s pečeňou, žlčníkom a slezinou 
tak vznikajú poruchy v nervovom 
systéme čreva a následne k nedo-
statočnému alebo prílišnému po-
hybu jeho steny (hnačky, dráždivý 
tračník, zápchy). 
   Východný lekár hodnotil kvalitu 
čreva podľa pevnosti pier, predo-
všetkým podľa dolnej pery, podľa 
vačkov pod očami, podľa stuh-
nutosti krčnej chrbtice a podľa 
napätia svalov medzi palcom a 
ukazovákom. Emočné prejavy ne-
rovnováhy okruhu pľúc a hrubého 
čreva sú depresívne stavy, smú-
tok, podceňovanie, nedôvera vo 
vlastné sily. 
Črevo oslabuje a poškodzuje:
● typicky slovenská strava, bohatá 
na živočíšne tuky, smotanu, mlieko, 
múku,
● stres, psychické záťaže,
● vedľajšie účinky liekov, antibiotík, 
infekcií,
● soľ, hlavne pri dosáľaní na tanieri,
● nedostatok vitamínov, najmä vi-
tamín C,
● prejedanie, obzvlášť po päťdesia-
tom roku života, 
● častá konzumácia kysnutého 
cesta.
Črevo posilňuje a chráni:
● ľahká strava bohatá na zeleninu, 
vlákninu, 
● vyvážený pitný režim, 
● dostatočný prísun ovocia a zeleni-
ny (vhodné sú ovocné a zeleninové 
šťavy),
● cesnak je ochrancom črevného 
prostredia. 

(Internet)

BROKOLICA 
NA INDICKÝ SPÔSOB

Suroviny: 1 ks brokolica, 200 g šunka, 
10 ks šampiňóny, 2 ks biely jogurt, 2 ks 
cibuľa väčšia, PL rastlinný olej, voda, 
soľ, muškátový orech.  
Postup: brokolicu rozoberieme na 
ružičky a krátko povaríme v osolenej 
vode, do ktorej sme nastrúhali muš-
kátový oriešok.  Medzitým na panvici 
speníme dve nadrobno pokrájané 
cibule, pridáme očistené a na plátky 
pokrájané šampiňóny, uvarenú broko-
licu, premiešame a pridáme na pásiky 
pokrájanú šunku. Chvíľu podusíme 
pod pokrievkou, posolíme a nakoniec 
primiešame 2 biele jogurty. Podávame 
s čerstvým celozrnným pečivom alebo 
dusenými zemiakmi.

ZAPEKANÉ MUŠLIČKY
Suroviny: cestovina, 2 balenia tavené 
tofu, 500 ml sójové mlieko, pór, šam-
piňóny, mrkva, hrach, cibuľa, cesnak, 
soľ, kari korenie, korenie, PL maizena.
Postup: cestoviny (mušličky) dáme 
variť. Medzitým na olivovom oleji 
opražíme cibuľu, cesnak pór, pridá-
me hrášok, mrkvu (karotku, ak nie je 
mrazená ale čerstvá, treba ju dať ako 
prvú a ostatné prísady, až keď bude 
mäkká), šampiňóny, osolíme, okore-
níme a pridáme karí. V hlbšej nádobe 
rozmixujeme obidve balenia tofu s 

Vyskúšajte
korením karí a jednou kopcovitou PL 
maizeny rozmiešanej v 0,5 l sójového 
mlieka (závisí od objemu pekáča alebo 
zapekacej misky). Nakoniec v pekáči 
alebo zapekacej miske premiešame 
cestoviny s opraženou zeleninou a 
zalejeme rozmixovanou zmesou. Pe-
čieme v predhriatej rúre pri teplote 180 
stupňoch Celzia do zlatista.

 RACIO: NETRADIČNÝ KOLÁČ  
Suroviny: 350 g mrkvy, 1 pomaranč, 
150 g masla, 150 g hnedého trstino-
vého kryštálové cukru, štipka morskej 
soli, 4 čerstvé vajcia, 100 g mletého 
maku, 150 g mletých orechov (mandlí), 

100 g celozrnnej polohrubej múky, 2 
lyžičky prášku do pečiva z vínneho 
kameňa, bielok a sušené mlieko na 
polevu.
Postup: očistenú mrkvu najemno na-
strúhame, šťavu mierne vytlačíme. 
Maslo s cukrom vymiešame do penista 
a postupne pridáme žĺtky. Primiešame 
6 PL pomarančovej šťavy, mrkvu, 
mak, orechy a striedavo vyšľahaný 
sneh s múkou (s práškom do pečiva). 
Cesto dáme do hlbšej podlhovas-
tej  - vymastenej a múkou posypanej 
formy. Pečieme asi hodinu. Mierne vy-
chladnutý koláč vyklopíme a natrieme 
pomarančovou polevou, pripravenou z 
bielka, sušeného sójového mlieka a 2 
lyžíc pomarančovej šťavy.



V stredisku SKI Tále:
● večerné lyžovanie 
sa uskutoční 30. ja-
nuára a 31. januára 
od 18. do 21. hod.,
● od 31. januára do 2. februára 2015 budú JEDNOTKÁRI 
LYŽOVAŤ ZADARMO. Žiaci a študenti s jednotkami na 
polročnom vysvedčení získajú 1 celodenný lyžiarsky lístok. 
Stačí sa preukázať originálom polročného vysvedčenia a pre-
ukazom poistenca, deti nad 15 rokov preukazom totožnosti 
s fotografiou pri pokladnici č. 2,
● v prvý februárový deň bude LYŽOVAČKA S VEĽKOU 
CHUŤOU – SLADKÉ PRÁZDNINY A VEREJNÉ PRETEKY 
V LYŽOVANÍ pre rodiny s deťmi a všetkých neregistrovaných 
lyžiarov. Registrácia od 8,45 – 12. hod. v reštaurácii Stodola, 
štart od 9. do 12. hod. Pre víťazov sú pripravené zaujímavé 
vecné ceny.
V sobotu a v nedeľu sa o zábavu postarajú skúsení animátori 
s maskotom strediska MACOM HUGOM a DJ. Pripravené 
budú súťaže pre deti aj dospelých o vecné ceny a mini disko 
pre najmenších lyžiarov.

Dňa 8. januára sme sa navždy rozlúčili s našim 
drahým manželom, otcom, starým a prastarým 
otcom a príbuzným

Júliusom VRÁNSKYM z Valaskej,
ktorý nás navždy opustil 4. januára 2015,  vo 
veku 85 rokov. Ďakujeme všetkým, ktorí sa 
s ním prišli rozlúčiť za prejavy sústrasti a za 
kvetinové dary. 

Manželka, syn Dušan a dcéra Zdenka s rodinou
...

Ďakujeme všetkým príbuzným, bývalým spo-
lupracovníkom, priateľom, známym, susedom 
a ostatným, ktorí sa prišli rozlúčiť s našim 
drahým manželom, otcom a starým otcom 
Dušanom (Františkom) PEŤKOM z Lopeja.
Ďakujeme aj za prejavy sústrasti a kvetinové 
dary, ktorými ste sa pokúšali zmierniť náš 
hlboký žiaľ. Za dôstojnú rozlúčku ďakujeme aj DH ŽP.

Smútiaca rodina

Dňa 3. februára uplynie päť rokov odvte-
dy, ako nás navždy opustil milovaný syn, 
manžel a otec

Alexej PODHAJSKÝ 
z Podbrezovej – Štiavničky.

S láskou a úctou spomína celá rodina
...

Dňa 3. februára uplynú dva roky, ako sme 
sa navždy rozlúčili s našim milovaným 
otcom a starým otcom

Františkom MAKRAIOM 
z Podbrezovej.

S láskou a úctou na teba spomíname.
Dcéra s rodinou

... 
„Ako inak prekonať diaľku odlúčenia než 
spomienkou? Spomienky ostanú navždy 
v našich srdciach.“
Dňa 5. februára si pripomenieme päť 
rokov odvtedy, čo nás navždy opus-
tila milovaná manželka, matka, stará 
a prastará matka 

Helena ŠTELLEROVÁ.
S láskou a úctou spomíname

...
„Odišla si tíško, už nie si medzi nami, no 
v našich srdciach stále žiješ spomienkami.“
Dňa 8. februára uplynie smutný rok od-
vtedy, ako nás navždy opustila naša 
milovaná manželka, mama, stará mama 
a babka

Alžbeta AUXTOVÁ z Brezna.
Kto ste ju poznali, venujte jej spolu s nami tichú spo-
mienku
S láskou spomínajú manžel, dcéra, vnučky a pravnučka

...
„Už len kytičku kvetov na hrob ti môžeme 
dať a spokojný, večný spánok môžeme 
ti priať.“ 
Dňa 9. februára si pripomenieme smutné 
tretie výročie, čo nás navždy opustil náš 
drahý manžel, otec, svokor a starký 

Vladimír BLAŽENIAK 
z Čierneho Balogu. 

V tichej modlitbe s láskou a úctou spomíname. 
Smútiaca rodina

„Len kytičku kvetov z lásky na hrob môže-
me dať, pokojný spánok priať, tichú modlit-
bu odriekať a s bolesťou v srdci spomínať.“
Dňa 2. februára si pripomenieme dvadsiate 
prvé výročie, ako nás navždy opustil man-
žel, otec a starý otec

Juraj ARGAY z Brezna.
„Sú chvíle, ktoré ťažko prežívame a sú okamihy, na ktoré 
tisíckrát spomíname.“
Spomínajú manželka Viera, synovia Vieroslav a Mi-
roslav 

...
Dňa 27. januára sme si pripomenuli desiate 
výročie odvtedy, ako nás navždy opustil 
drahý otec 

Jozef KURTÍK z Michalovej.
S láskou a úctou spomínajú synovia s ro-
dinami

...
„Tá rana  v srdci bolí a zabudnúť nedovolí. 
Prázdny je dom, smútok v ňom, zostali 
nám len bolesť a spomienka v ňom.“ 
Dňa 28. januára uplynul rok odvtedy, ako 
nás navždy opustil milovaný manžel, otec 
a starý otec 

Barnabáš VARGA z Podbrezovej. 
S láskou a úctou spomíname

...
Dňa 31. januára uplynie šesť rokov od-
vtedy, ako nás po dlhej a ťažkej chorobe 
vo veku 60 rokov opustil náš milovaný 
syn a otec 

Jiří MORAVEC 
z Podbrezovej – Štiavničky.

Kto ste ho poznali, venujte mu tichú spo-
mienku.
S láskou a úctou spomínajú matka Zdenka, dcéry Moni-
ka, Lenka a syn Juraj

...
Prvého februára uplynie sedem rokov 
odvtedy, ako nás navždy opustila milovaná 
manželka, mama a stará mama
Mária MAJERÍKOVÁ z Dolnej Lehoty.
Spomíname s láskou a úctou 

...
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V Dome športu ŽP bude 4. februára o 13. 
hodine odohrané druhé - odvetné kolo 
Ligy majstrov medzi domácim KO ŽP 
Šport  a rakúskym BSV Voith St. Pölten.
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Víťazstvo v St. Pöltene

 S riaditeľom ŽP ŠPORT, a.s., Ing. Jozefom MARČOKOM

ihrisku?
  - Domáce zápasy jarnej časti 
aktuálneho ročníka Fortuna ligy 
(je ich 7) odohráme na Mestskom 
štadióne v Brezne. Pre spomína-
né práce totiž nebude možné hrať 
v Podbrezovej.
  Prvý majstrovský zápas jari 
2015 sa odohrá v Brezne už 28. 
februára 2015 s MFK Košice. 
Celé vyžrebovanie bude na in-
ternetovej stránke FO ŽP Šport, 
a.s. Posledný domáci jarný zápas 
bude s DAC Dunajskou Stredou 
23. mája 2015.
V jednom z rozhovorov pre 
Podbrezovan ste kedysi vyslo-
vili túžbu vidieť na štadióne 
viac divákov. Nemáte pocit, že 
aj toto predsavzatie sa plní?
  - Po DAC Dunajská Streda, AS 
Trenčín a FC Spartak Trnava 
máme štvrtú najvyššiu priemernú 
návštevnosť na domácich zápa-
soch jesene a síce 2 155 divákov. 
Na nováčika celkom dobre, no 
plány sú ešte náročnejšie.
Pre vašu spoločnosť je cha-
rakteristická práca s mládežou. 
Ako sa darilo v minulom roku 
plniť toto poslanie a čo chystá-
te v tomto smere nové?
  - Práca s mládežou je základom 
filozofie akciovej spoločnosti ŽP 
Šport v každom oddiele. Najviac 
je prepracovaná vo futbale, kde 
začíname už s deťmi 7 – 8 ročný-
mi. Napriek tomu, že za posledné 
roky sme dosiahli mnohé pokroky 
v kvalite práce, v prístupe jednot-
livých trénerov, nie sme všade 

P á n  r i a d i t e ľ , 
aký bol pre va-
šu spoločnosť 
u p l y n u l ý  r o k 
z hľadiska výs-
ledkov dosiahnu-
tých v športových 
k luboch,  ktoré 
spravujete?
  - Výsledky jed-
notlivých oddielov 
ŽP Šport, a.s., za 
uplynulý rok neboli zlé, no cel-
kom spokojní nie sme. V každej 
oblasti je totiž ešte veľa priesto-
ru na zlepšovanie. Chceme byť 
z roka na rok lepší. Niektorí už na 
to nemajú, musia odísť, niektorí 
sa uspokojili s tým, čo dosiahli, 
hoc by mohli mať na viac, niektorí 
dávajú do toho viac srdca, iní 
menej. Je to o tom srdci, o hlave 
a o chcení ....
Bol to pre vás aj rok mimo-
riadne hektický, čo súviselo 
s historickým okamihom pos-
tupu nášho „A“ mužstva do 
Fortuna ligy. Pesimistov, kto-
rí pochybovali, že zvládnete 
zabezpečiť všetky požiadavky 
postupu za taký krátky čas, 
bolo veľmi veľa. Vy ste to však 
dokázali. Ako dnes spomínate 
na tieto okamihy?
  - Úč inkovanie v najvyššej 
futbalovej súťaži Fortuna lige 
znamená omnoho vyššie ná-
roky na všetkých. Možno sme 
mnohí ani celkom nevedeli čo 
nás čaká a učili sme sa často 
za pochodu. Dá sa isto povedať, 

Rok 2015 bude pre nás veľmi náročný
že sme zvládli aj 
r iz ikové zápasy. 
K tomu je potreb-
né, aby fungovala 
súhra bezpečnost-
ného manažéra, 
uspor iada te ľov, 
bezpečnosti, polície 
v úzkej spoluprá-
ci s obcou a nami 
všetkými. A fungo-
vala... Vďaka!

Na štadióne však ruch neu-
tíchol a nastúpila ďalšia fáza 
rekonštrukcie. Priblížite nám, 
čo všetko a dokedy chcete 
urobiť?
  - Počas prestávky po skončení 
jesennej časti súťažného ročníka 
2014/2015, sme uskutočnili určité 
úpravy v budove šatní, ktoré vy-
plývajú z požiadaviek Smernice 
UEFA o infraštruktúre štadiónov. 
Tieto práce budú ukončené do 
polovičky februára. 
  Tak, ako sme už viackrát hovo-
rili, počas mesiacov marec až jún 
2015 budú zrealizované ďalšie 
práce na štadióne tak, aby sme 
jesennú časť ročníka 2015/2016  
už odohrali v zmysle všetkých 
regúl a smerníc.
  Okrem toho, že naplníme li-
teru smerníc, vytvoríme abso-
lútny komfort pre hráčov, ale aj 
divákov, a tým hlavne vytvoríme 
podmienky pre dobrý technický 
futbal v každom ročnom období, 
i v každej dennej hodine.
Znamená to, že na jar sa fut-
bal nebude hrať na domácom 

spokojní a každý asi súhlasí, že 
aj tu je reťaz taká mocná, aký 
mocný je najslabší článok. Tie 
najslabšie treba posilniť, aby výs-
ledok bol stále lepší a lepší. V 
každej obci okresu chceme pre-
budiť záujem o žiacky futbal lebo 
ak sa talenty nepodchytia v 7 - 8 
rokoch a poriadne a stále, tak je 
celá snaha takmer márna.
Aj kolkári zrejme pocítili nevy-
hnutnosť doplniť mládežnícky 
káder. Je záujem dostatočný?
  - Naši kolkári už tiež prišli na 
to, že najkrajšie by bolo vytvoriť 
majstrovský kolektív zo svojich. 
A tak koncom roka začal proces 
hľadania talentov. Zatiaľ v 3 – 4 
základných školách z okolia spro-
pagovali kolky a prišla dvadsiatka 
10 – 14 ročných detí. Niektorým 
už odpadla chuť, ale zdravé jadro 
zostalo a vyzerá to tak, že 4 – 5 
sú naozaj talentovaní a zotrvajú. 
Ak to zopakujeme každý rok, tak 
možno o osem rokov budeme 
tlieskať novému majstrovi sveta. 
Držím palce!
V uplynulom roku bol natočený 
film Krst ohňom. Je to význam-
ný dokument o histórii podbre-
zovského futbalu, o ktorý by 
iste mali záujem aj pamätníci. 
Je možnosť tento film kúpiť?
  - Zatiaľ táto možnosť nebola, no 
zvažujeme aj touto formou vniesť 
pekné pasáže filmu medzi čo 
najširšie vrstvy záujemcov. Cena 
jedného originálneho filmu Krst 
ohňom je 12 eur a od februára si 
ho bude možnosť zakúpiť v pra-

  Dvadsiaty štvrtý január patril v me-
dzinárodnom kolkárskom kalendári 
k prvým štvrťfinálovým zápasom 
Ligy majstrov. V jednom z nich 
sa predstavili muži Kolkárskeho 
oddielu ŽP Šport Podbrezová na 
pôde rakúskeho majstra BSV St. 
Pöltenu. Zápas bol od začiatku 
vyrovnaný a o víťazstvách v prvej 
dvojici hráčov rozhodovali až po-
sledné hody. Proti sebe nastúpili 
domáci M. Bulka a B. Vadovič, T. 
Löscher a D. Tepša. Bulka a Va-
dovič (651:644) v kvalitnom a vy-

covné dni priamo v ŽP Šport, a.s. 
alebo počas domácich futbalo-
vých stretnutí A mužstva v bufete 
na štadióne. Je to dobrý film, od-
porúčam ho každému fanúšikovi 
futbalu si pozrieť.
Vlani to bolo veľmi náročné, 
ani tento rok nebude jednodu-
chý. Prezradíte nám s akými 
predsavzatiami ste vstúpili do 
nového roka?
  - Rok 2015 bude pre ŽP Šport, 
a.s., veľmi náročný, pretože mo-
dernizácia štadióna je veľmi roz-
siahla a počas I. polroka budeme 
fungovať v provizórnych podmien-
kach. Bude to chcieť vynaloženie 
veľkého úsilia všetkých zainte-
resovaných, lebo dielo je vtedy 
úplné, keď každý zoberie na seba 
svoj diel práce. Takže si želám, 
aby tento rok bol pre nás všetkých 
ďalším úspešným rokom, aj keď 
je mimoriadne náročný. 
Rok 2015 je jubilejný. Naša 
spoločnosť si pripomína 175. 
výročie svojho vzniku. Čo jej 
zaželáte pri tejto príležitosti?
  - V tomto roku uplynie 39 rokov 
odvtedy, ako som nastúpil do 
Železiarní Podbrezová. Môj život 
je tak, pochopiteľne, s fabrikou 
zviazaný a preto si želám, aby 
sa spoločnosti naďalej darilo, 
aby vždy dokázala nájsť na každý 
post tých najlepších ľudí, ktorí po-
nesú pochodeň úspechov ďalšie 
a ďalšie roky. Fabrika je totiž ne-
odmysliteľne spojená so širokým 
regiónom, ktorému dáva chlieb.

Zhovárala sa O. Kleinová

rovnanom súboji rozhodli o deľbe 
bodov až v poslednom hode, keď 
domáci hráč zvíťazil na poslednej 
dráhe o 1 kôl, čím získal bod pre 
domáce mužstvo (1:0). Tepša dob-
re nezachytil úvod stretnutia a po 
zvyšok zápasu sa musel doťahovať 
na domáceho veterána Löschera. 
Nepodarilo sa mu to a duel vyhral 
domáci hráč 607:597 (2:0).
V druhej dvojici hráčov nastúpili 
L. Huber proti T. Pašiakovi a A.
Tischler proti E. Kunovi. Pašiak po 
slabšej hre nestačil na výborne, 

avšak nervózne hrajúceho Hu-
bera 635:557 (3:0). Kuna úlohu 
favorita zvládol, trpezlivou hrou 
v závere zápasu porazil Quirina, 
ktorý striedal Tischlera 555:592 
(1:3). Aj za nepriaznivého stavu 
bol zápas stále otvorený, a hostia 
stále verili, že môžu uspieť na sú-
perových dráhach. Do záverečnej 
rundy nastúpili M. Eder proti P. 
Šibalovi, a J. Kotyza proti V. Zavar-
kovi. Šibal bez rešpektu rozhodol 
o výsledku zápasu a zisku bodu 
pre Podbrezovú. Už po 3 dráhach 
bol výsledok duelu jasný, i keď na 
poslednej dráhe pustil domácemu 
hráčovi setový bod 568:574 (3:2). 
V poslednom dueli nedal Zavarko 
absolútne žiadnu šancu trápiace-
mu sa Kotyzovi a svoj zápas vyhral 
s prehľadom na každej dráhe, cel-
kovo o 125 kolkov, čo znamenalo 
zisk dôležitého rozdielu v celkovom 
počte zvalených kolkov (539:664).
  V celkovom hodnotení Pod-
brezová zvíťazila o 73 kolkov 
(3628:3555), na body 5:3, čo dáva 
dobrý predpoklad na postup pred 
domácou februárovou odvetou.

M. Kozák

Foto: P. Kϋhnel
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