
sku sezónu z tohto pohľadu hod-
notiť ako úspešnú. Naše stredis-
ko sa teší dlhodobo veľkej po-
pularite nielen vďaka perfektne 
pripraveným tratiam, ale aj vďa-
ka prijateľnej cenovej politike a v 

neposlednom rade svoje zohrá-
va aj ústretovosť personálu. Po-
chopiteľne však, na druhej stra-
ne enormné výkyvy počasia sa 
podpísali na zvýšených nákla-
doch na prevádzku. Nedostatok 
prírodného snehu spôsobil, že 
v uplynulej zimnej sezóne nebo-

   O týždeň je tu najstarší a najvýznamnejší sviatok, 
počas ktorého si kresťania pripomínajú umučenie, 
smrť a vzkriesenie Ježiša Krista a iní oslavujú jedno-
ducho príchod jari. Pre všetkých je to sviatočné obdo-
bie s príležitosťou rodinných stretnutí. 
   Začína sa predvečer Veľkej noci a prvým dňom Veľ-
kého týždňa je Kvetná nedeľa, kedy v kostoloch po-
sväcujú vŕbové vetvičky, ako symbol znovuzrodenia. 
Zelený štvrtok je dňom „očisty“. Naši predkovia bie-
lili domy a na dvere kreslili kríže, aby odplašili temné 
sily. Zvony v tento deň pozväzovali. Pre Zelený štvr-
tok boli typické „zelené“ jedlá, ako napr. špenát, je-
dlá, ktoré mali zabezpečiť zdravie a sviežosť. Veľký 
piatok symbolizuje deň smútku nad utrpením Ježiša 
Krista. Dňom Bielej soboty sa končí predveľkonoč-
ný pôst. Názov Biela sobota symbolizuje biele rúcho 
alebo môže pochádzať aj z ľudových zvykov veľkého 
upratovania a bielenia, konaných v tento deň pred ne-
deľou Zmŕtvychvstania. Vo veľkonočnú nedeľu svätili 
jedlá, ktoré šli na sviatočný stôl. Veľkonočný ponde-
lok patril šibačom a polievačom. 
   Želáme vám príjemné a pokojné prežitie veľkonoč-
ných sviatkov v kruhu svojich najbližších.

(ok)
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Tohtoročná zima neprebieha-
la typicky, snehu bolo málo 
a v prírode sa vyskytovali na 
toto ročné obdobie nezvyčaj-
né javy. Niekde počas Vianoc 
kvitli kvety a stromy pučali už 
koncom januára. Ani zimné ly-
žiarske strediská si veru nepri-
šli na svoje. Aká bola zima na 
Táľoch?  
   Ako nám povedal Ing. Ľuboš 
Ďurinďák, generálny riaditeľ spo-
ločnosti Tále a.s., „Tohtoročné 
zimné počasie potvrdilo, že mož-
no očakávať čím ďalej, tým prob-
lematickejšie podmienky. Tu sa 
však potvrdilo strategické mys-
lenie pri budovaní nášho areá-
lu. Odvtedy uplynulo už pätnásť 
rokov a dnes môžeme konštato-
vať, že sme na nečakané výkyvy 
dokonale pripravení.“ Na Sloven-
sku bola v tomto roku zima na 
sneh veľmi skúpa, no na Táľoch 
spúšťali lyžiarsku sezónu kom-
plet na všetkých zjazdovkách už 
pred Vianocami. „Bol to unikát-
ny kúsok, zaradili sme sa tak me-
dzi špičku lyžiarskych stredísk na 
Slovensku a lyžiarska sezóna u 
nás trvala až do polovice mar-
ca nepretržite,“ povedal generál-
ny riaditeľ. „Vďačíme za to veľmi 
dobre vybudovanej infraštruktú-
re zasnežovania, ktorá umožňu-
je výrobu umelého snehu v krát-
kom čase, aj v extrémnych pod-
mienkach. A tak môžeme lyžiar-

   V roku 2013 boli dosiahnuté tržby za predaj našich vý-
robkov a služieb vo výške 234,3 mil. eur, čo je v porovna-
ní s predchádzajúcim rokom menej o 30 mil. eur. Nákla-
dy na výrobnú spotrebu medziročne poklesli o 25 mil. eur, 
čím dosiahli hodnotu  186,3 mil. eur. Z porovnania celko-
vých nákladov a výnosov bol vyčíslený výsledok hospo-
dárenia pred zdanením, v súlade s medzinárodnými úč-
tovnými predpismi, zisk 3 370 tis. eur, pričom z hospodár-
skej (prevádzkovej) činnosti bola vykázaná strata 7 026 
tis. eur. Splatná daň z príjmov bola nulová, pretože daňo-
vý základ nebol vykázaný ziskový. 
   Celková hodnota majetku spoločnosti je 293 mil. eur. 
Medziročne majetok vzrástol o 15 mil. eur. Pohľadávky 
z obchodného styku predstavovali 35 mil. eur a zásoby 
49 mil. eur. Majetok  je krytý vlastnými a cudzími zdroj-
mi. Vlastné zdroje kryjú 64 percent majetku spoločnosti. 
Z cudzích zdrojov - bankové úvery kryjú 18 percent ma-
jetku.
   Vernosť zobrazenia fi nančnej situácie a výsledku hospo-
dárenia v účtovnej závierke za rok 2013, v súlade s Me-
dzinárodnými štandardmi fi nančného výkazníctva, potvr-
dila audítorská spoločnosť Deloitte Audit s.r.o. Bratislava.

Ing. Libor Trnik, vedúci odboru Ei
Najvýznamnejšie podujatie odvetia výroby oceľových rúr bolo otvorené v pondelok, 7. apríla 
2014 v nemeckom Düsseldorfe.                                                                            F: M. Adamčák

Pohľad, ktorý nevidíte bežne.                        Foto: A. Nociarová

S Ing. Ľubošom Ďurinďákom, generálnym riaditeľom Tále a.s.

Zima sa prelína s letom
la  otvorená, v ostatných rokoch 
návštevníkmi veľmi obľúbená, 
bežecká trať.“ V stredisku, ako 
nám povedal Ľuboš Ďurinďák, 
snažili sa vynahrádzať chýbajú-
ce aktivity podpornými podujatia-
mi priamo v areáli. Ponúkali gas-
tronomické špeciality, ktoré sa 
stali už neodmysliteľnou súčas-
ťou tohto lyžiarskeho strediska 
návštevami  zaujímavých kultúr-
nych osobností, rôznymi testo-
vacími akciami, oboznamovaním 
sa s novými trendmi lyžiarskeho 
výstroja, ale aj verejnými pretek-
mi a inými podujatiami, ktoré po-
skytli návštevníkom zábavu a ne-
pochybne relax a dobrú náladu.

Rok 2013 ukončený
aj účtovne

(Pokrač. na str. 2)

Pozývame vás na futbalový zápas II. ligy FO ŽP s ŠK SFM Senec, 12. apríla o 15.30 hod.
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Zhovárala sa O. Kleinová                       Foto: V. Kúkolová

Ako vnímate elektronický systém
po desiatich rokoch?

   - Na úvod by som rád 
opätovne zdôraznil, že 
našim poslaním je ľudí 
nasýtiť a vytvoriť také 
podmienky, aby v kantí-
nach nevznikali zbytoč-
né prestoje a zamest-
nanci sa mohli v kľude 
najesť v čase vyhrade-
nom na tento účel. To si vyžado-
valo prijať opatrenia, ktoré by ta-
kéto prostredie vytvorili. Inšpirá-
ciu a skúsenosti s prevádzkou 
elektronického objednávkového 
systému som získal v istej stra-
vovacej spoločnosti v Bratisla-
ve. Pred zavádzaním objednáv-
kového systému objednávanie je-
dla bolo veľmi ojedinelé, v súčas-
nosti tvoria objednávky na nasle-
dujúce dni takmer 50 percent vy-
daných jedál.

Danka RUSOVÁ,
personálny odbor
   - Prikláňam sa k pozitívnemu hodno-
teniu. Mne nesmierne vyhovuje, keď 
si môžem objednať stravu z kancelá-
rie na celý týždeň dopredu. Považu-
jem za veľkú výhodu elektronický sys-
tém v tomto druhu služieb. 

   Darujte 2 percentá svojej dane Nadácii Železiarne Podbre-
zová alebo Nadácii Miška Sotáka. Obidve pomáhajú v ťažkých 
chvíľkach tým, ktorí to potrebujú. Nikdy nevieme, kedy taká 
chvíľka postihne aj nás a preto buďme solidárni a spoločne vy-
tvorme prostriedky, ktoré poslúžia nielen ako nevyhnutná po-
moc, ale podporia aj verejnoprospešné projekty v zdravotníc-
tve, školstve, vede a kultúre a zároveň aj rozvoj prirodzeného 
talentu detí zo sociálne slabších rodín. O pomoc môže požia-
dať každý, kto ju potrebuje.
   Ak sa rozhodnete pre podporu týchto nadácií, vaše peniaze 
sa dostanú do správnych rúk. Ďakujeme všetkým darcom, kto-
rí doteraz prispeli svojím percentom dane a veríme, že sa ich 
okruh rozšíri.

Prechod na nové trendy sa v ŽP GASTRO servise stáva 
samozrejmosťou a naši stravníci sú zvyknutí, že z času 
na čas ich prekvapí niečo nové, čo spočiatku prijíma-
jú s pochybnosťami a postupne si zvyknú. Od zrušenia 
stravných lístkov a prechodu na elektronické karty uply-
nulo 1. apríla už desať rokov. Medzitým vývoj napredo-
val a dnes sa stalo elektronické objednávanie stravy či 
výber stravy a nákup v bufete elektronickou kartou sa-
mozrejmosťou.

Katarína KRIŠKOVÁ,
doprava
   - Je to rozhodne prínos skvalitne-
nia služieb. Objednávanie stravy cez 
intranet či internet je omnoho jedno-
duchšie. Je to výborná vec a s celým 
týmto systémom som veľmi spokojná.

Radoslav BABIC,
Gork
   - Myslím si, že toto je oveľa jed-
noduchší spôsob nielen výberu stra-
vy prostredníctvom elektronickej kar-
ty, ale aj možnosť objednávať si cez 
internet či intranet. Som pravidelný 
návštevník kantíny, stravu si objedná-
vam aj na viac dní vopred cez počítač 
a som spokojný.

Juraj KURAJDA,
Gork
   - Pamätám sa ešte aj na systém líst-
kov. S elektronickým systémom som 
spokojný, je to jednoduchšie a keď-
že som pravidelný stravník,  určite je 
to  krok vpred, smerujúci k zvyšova-
niu kvality.

Mgr. Eva STRMEŇOVÁ,
personálny odbor
   - Elektronický systém využívaný 
v stravovacích službách môžem hod-
notiť len ako pozitívny, efektívny a pruž-
ný. Je to nesporné skvalitnenie služieb, 
ktoré stravníci môžu len uvítať. Veľmi 
kladne hodnotím možnosť objednávať 
si stravu aj na niekoľko dní dopredu, čo 
predtým bolo veľmi problematické.

Ing. Ivana SCHÖNOVÁ,
ŽP Bezpečnostné služby
   - Vnímam to len ako dobrú vec, slú-
žiacu stravníkom. Ja si objednávam 
stravu len cez počítač a veľmi mi to 
vyhovuje. Perfektné je, že nemusím 
nosiť fi nančnú hotovosť, že elektro-
nickou kartou si môžem kúpiť aj tovar 
v bufete.

Obchodné meno:
Nadácia Miška Sotáka
IČO: 37828738
DIČ: 2021634219
Právna forma: nadácia
Bankové spojenie:
SLSP a.s. 0302306937/0900
Registrovaná v Notárskom
centrálnom registri
pod č. Nz 39 889/2013
Sídlo: Kukučínova 24
977 01  Brezno

Obchodné meno:
Nadácia Železiarne
Podbrezová
IČO: 37818481
DIČ: 2021533228
Právna forma: nadácia
Bankové spojenie:
SLSP a.s. 0301554533/0900
Registrovaná
v Notárskom centrálnom registri
pod č. Nz 36 655/2013 
Sídlo: Kolkáreň 35,
976 81 Podbrezová

Prispejte na pomoc iným

   Ak vám vykoná ročné zúčtovanie dane zo závislej činnosti za-
mestnávateľ, stačí vyplniť a predložiť Vyhlásenie o poukáza-
ní 2 percent dane z príjmu do 30. apríla 2014 daňovému úra-
du v mieste svojho trvalého bydliska. Spolu s Vyhlásením do-
ložíte potvrdenie svojho zamestnávateľa, že vaša daň, vyplý-
vajúca z ročného zúčtovania, bola odvedená daňovému úradu. 
V prípade, že si podávate daňové priznanie samostatne, uve-
diete ako prijímateľa 2 percent dane Nadáciu ŽP alebo Nadá-
ciu Miška Sotáka.

Ako poukázať 2 percentá dane?

S Jozefom Krellom, riaditeľom ŽP GASTRO servis aj na aktuálnu tému

Vitamíny pre všetkých
Prvého apríla pred desiatimi rokmi došlo vo vašej spo-
ločnosti k historickému prelomu – stravné lístky nahra-
dili elektronické karty. Z dnešného pohľadu, naplnil ten-
to prechod vaše očakávania?

   Aj poskytovanie kreditu 
na jedlá, bufetový predaj 
a nákup nápojov v auto-
matoch sú veľmi kladnou 
službou pre zamestnan-
cov, ktorú poskytuje za-
mestnávateľ (aj bez ná-
tlaku odborovej organi-
zácie). Stravovacie služ-

by majú v ŽP a.s. dlhodobú tradí-
ciu, aj prístup súčasného vedenia 
spoločnosti k stravovacím služ-
bám pre zamestnancov je veľmi 
kladný, čo nie je bežným javom v 
podnikateľskom prostredí.
   Po rokoch môžem len konšta-
tovať, že systém sa osvedčil a 
rozhodnutie bolo správne. V tej-
to súvislosti by som však rád po-
znamenal, že vzhľadom na sku-
točnosť, že systém objednávky 
a evidencie stravy je prepojený 

s dochádzkovým systémom, kto-
rý vygeneruje nárok zamestnan-
cov na dotované jedlá, adresovať 
reklamácie v tomto smere na ŽP 
GASTRO nemá opodstatnenie.   
Odborári požadovali, aby v tzv. 
„teplých prevádzkarňach“ boli 
zamestnancom dodávané do-
plnky k pitnému režimu vo for-
me nápojov obsahujúcich po-
trebné vitamíny a minerály. Ve-
denie spoločnosti rozhodlo 
o forme, ktorá sa bude týkať 
všetkých zamestnancov a sú-
visí s vašimi službami.
   - V rámci výdaja stravy „PRÍDA-
VOK“ budeme celoročne každý 
prvý a posledný pondelok v me-
siaci podávať stravníkom vitamí-
nový nápoj v prášku. Toto rozhod-
nutie platí už od apríla a každý 
zamestnanec si bude mať mož-
nosť aj takýmto spôsobom dopl-
niť chýbajúce vitamíny a minerá-
ly. V pondelok 7. apríla bol vydaný 
nápoj prvý raz.                            OK

Zima sa prelína s letom
   Vďaka extrémnemu počasiu sa 
v tejto zimnej sezóne naskytol po-
hľad svedčiaci o ojedinelosti tohto 
strediska už vo februári. Na jed-
nej strane lyžiarska sezóna v pl-
nom prúde, na strane druhej, prví 
golfi sti „na pľaci“ Ľuboš Ďurinďák 
konštatoval, že „...to je špecifi -
kum, ktoré sa nevyskytuje azda 
nikde na svete. Nepoznáme také 
stredisko, kde by sa lyžovalo 
a súčasne hral golf. A to potvr-
dzuje opäť pôvodný zámer, ce-
loročné využitie strediska. Vďaka  
súčasným klimatickým podmien-
kam sa nám darí prelínať zimnú 
sezónu s letnou. Stredisko je tak 
využívané prakticky celý rok a 
tento fakt sa odráža aj na kvalite 
personálu. Tým, že ich zamest-
návame po celý rok, znižuje sa 
fl uktuácia a oplatí sa investovať 

aj do ich osobného rastu.“
   Piateho apríla bola ofi ciálne 
otvorená golfová sezóna a kva-
litné majstrovské osemnásťjam-
kové golfové ihrisko láka čoraz 
viac hráčov, ale aj stále význam-
nejšie podujatia. Na začiatku to 
boli lokálne majstrovstvá, otvo-
rené majstrovstvá Slovenska, 
potom európske šampionáty a v 
tomto roku sa uskutoční už pia-
ty ročník Ladies European Tour. 
„Naše majstrovské golfové ih-
risko sa zaradilo medzi organi-
zátorov ženskej profesionálnej 
túry, druhej najvýznamnejšej vo 
svete, štartujúcej na Novom Zé-
lande, pokračujúc cez Austráliu, 
Čínu, Afriku, do Európy. Na Tá-
ľoch sa opäť v júni stretnú naj-
kvalitnejšie hráčky tridsiatich kra-
jín sveta, zo všetkých kontine-
ntov,“ povedal generálny riaditeľ. 

„To je pre nás obrovská reklama 
a nielen pre región. Týka sa na-
ozaj všetkých. Cestovný ruch je 
všade vo svete jedným z priorit-
ných odvetví národného hospo-
dárstva a prináša do štátnej po-
kladnice veľké príjmy. Na Slo-
vensku to žiaľ tak nie je. My sme 
vybudovaním tohto areálu pred-
stihli dobu, aj našich politikov. 
Jednoducho musíme pracovať v 
podmienkach neporovnateľných 
s tými vo svete. Stavia nás to do 
nekonkurencieschopnej polohy. 
Zatiaľ sa nám však darí bojovať 
a veriť, že aj na Slovensku príde 
čas, že cestovný ruch sa dostane 
do pozície podobnej iným vyspe-
lým krajinám a podmienky budú 
porovnateľné,“ povedal na záver 
Ľuboš Ďurindák.

O. Kleinová

(Dokonč. zo str. 1)
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Akými zásadnými zmenami 
prešla prevádzkareň od svoj-
ho vzniku?
   - Počas tridsaťpäťročnej his-
tórie prešla valcovňa rúr mnohý-
mi významnými zmenami, súvi-
siacimi s vyrábaným sortimen-
tom, štruktúrou výroby, inová-
ciou a modernizáciami techno-
logických zariadení a riadiacich 
systémov. Vďaka realizácii tých-
to zmien sa dnes valcovacia trať 
na výrobu bezšvíkových rúr za 
tepla svojou úrovňou radí me-
dzi popredné valcovne vo svete. 
   V prvých rokoch po spustení 
výroby bol podiel rúr pre ďalšie 
spracovanie ťahaním až 70 per-
centný, zo zostávajúcich 30 per-
cent realizácie tvoril export len 
6 percent. Boli to hlavne bývalé 
socialistické štáty, hlavne Rus-
ko a Čína. Zhruba desať rokov 
po uvedení do prevádzky na-
stal zásadný obrat v štruktúre 
produkcie. Podiel lúp klesol na 
súčasných 35 percent a výraz-
ne vzrástol podiel exportu, kto-
rý dnes tvorí až 96 percent pre-
daja valcovaných rúr. Výrazné 
zvýšenie podielu exportu si vy-
žiadalo investície do nových fi -
nálnych zariadení, ako rovna-
nie, farebné značenie a razenie 

Rok 2014 ste odštartovali už 
„zabývaní“ v nových priesto-
roch. Bol úspešný?
    - Štart do nového roku v nad-
väznosti na dnes už 
zákazkovo uzavre-
tý prvý štvrťrok 2014 
možno charakterizovať 
ako obchodne úspeš-
ný. V predaji kontinu-
álne odlievaných blo-
kov pre nášho zákaz-
níka MORAVIA STEEL 
a.s. sú plnené dohody v súlade 
s uzatvorenou rámcovou zmlu-
vou, zodpovedajúce dodávke 
10 385 ton v priebehu prvého 
štvrťroku. Objednávky v štan-
dardných akostiach sortimentu 
valcovaných rúr boli doplnené 
dodávkami pre energetiku a boli 
expedované s výsledným obje-
mom 3 154 ton.
   Presné za studena ťahané 
rúry sú na stabilnej úrovni, cel-
kový predaj za uvedené ob-

Tridsaťpäťročná valcovňa rúr
   Začiatok výstavby druhej najvýznamnejšej stavby podbrezovských železiarní v no-
vom závode na Piesku, sa uskutočnil  slávnostným výkopom 8. mája 1974. O rok ne-
skôr sa začalo s hlavnými prácami na technologických základoch valcovne rúr, v tom 
čase nazývanou pretlačovňa rúr, ktoré boli dokončené v roku 1977. Nasledovala fi nál-
na časť výstavby - montáž technologického zariadenia. Súčasťou výstavby, pri kto-
rej boli použité najprogresívnejšie prvky opláštenia a zastrešenia prevádzkarne, boli 
aj pridružené objekty - údržbárska dielňa, sklad náhradných dielcov, sociálne budovy, 
atď. Samotná výroba bola umiestnená do troch hál. Dlho očakávaným dňom spustenia 
výroby oceľových bezšvíkových rúr valcovaných za tepla sa stal 25. apríl 1979. Dve vý-
ročia prevádzkarne, ale i osobné, sú dôvodom, prečo sa minulosť a prítomnosť prelí-
najú v rozhovore s vedúcim valcovne bezšvíkových rúr Ing. Milanom Mutišom:

rúr, konzervovanie ich povrchu 
UV lakom pre zámorskú prepra-
vu, geometrické balenie rúr do 
šesťhranu. 
   Stále sa zvyšujúce požiadav-
ky na kvalitu a znižova-
nie výrobných nákladov 
ústili do ďalších moder-
nizačných akcií. V roku 
1995 to bolo zavedenie 
výroby rúr v tzv. malom 
programe, čo umož-
nilo rozšíriť sortiment 
valcovaných rúr o zá-
kazníkmi žiadanú skupinu roz-
merov priemeru 21,3 až 30 mi-
limetrov. V roku 1997 sme po-
kračovali modernizáciou riade-
nia procesu valcovania rúr v ťa-

hovej redukovni, ktorá umožni-
la výrazné zníženie materiálo-
vých nákladov, zvýšenie roz-
merovej presnosti a tým aj vý-
znamné zvýšenie konkurencie-

schopnosti na sveto-
vom trhu. V tom istom 
roku bol zavedený nový 
riadiaci systém ohrevu 
vsádzky v karuselovej 
peci, umožňujúci zrov-
nomernenie ohrevu po 
priereze vsádzky a zní-
ženie spotreby zemné-

ho plynu. 
  Rozvojové zámery valcovne 
rúr sa upriamujú na nové výrob-
ky s vyššou pridanou hodnotou, 
ako sú legované kotlové rúry, 
rúry na výrobu ložiskových krúž-
kov, rúry pre automobilový prie-
mysel.  Uvedené zámery vyús-
ťujú do ďalších investícií, z kto-
rých  spomeniem:
- vybudovanie úpravárenských 
liniek na spracovanie kotlových 
rúr,
- delenie vsádzky na tvrdokovo-
vej píle LINSINGER,
- programovo riadený sústruh 
na opracovanie kalibrov redu-
kovne.
 Výrazný posun technickej úrov-
ne v oblasti ohrevu lúp pred re-
dukovaním priniesla rekonštruk-
cia krokovej pece. Použitie mo-
derného systému regenerač-
ných pulzných horákov, zme-

na žiaruvzdorného materiálu a 
zmena geometrie pracovného 
priestoru pece umožňuje rýchlu 
reakciu na požadovanú teplotu 
priestoru pece, zníženie spotre-
by zemného plynu až o 25 per-
cent a rovnomernejší ohrev lúp.
 Pre zabezpečenie dostatočnej 
kapacity skladovania hotových 
rúr boli vybudované dva auto-
matizované sklady, umožňujú-
ce bezpečný spôsob skladova-
nia rúr s dobrou prístupnosťou 
k jednotlivým zväzkom rúr, čo 
umožňuje podstatne skrátiť čas 
nakládky kamiónov.
 Okrem spomenutých investič-
ných akcií bol v tomto období 
zrealizovaný celý rad organizač-
ných a technických opatrení, za-
meraných na zvýšenie výkonu, 
hospodárnosti a kvality výrob-
kov a taktiež na udržanie tech-
nologického zariadenia na poža-
dovanej úrovni.
K spomínaným výročiam pat-
rí to osobné. V auguste uply-
nú dve desiatky rokov vášho 
pôsobenia vo funkcii vedúce-
ho prevádzkarne. Ako si spo-
mínate na začiatky?
   - Problematike výroby valcova-
ných rúr sa venujem od nástupu 
do Železiarní Podbrezová v roku 
1978. Najskôr ako referent tech-
nického rozvoja, neskôr tech-
nológ, vedúci technológ, vedú-
ci úpravne a expedície, vedúci 

výroby a od roku 1994 ako ve-
dúci valcovne rúr. Začiatky v rú-
rovni neboli ľahké. Po spustení 
do prevádzky sa denne odkrýva-
li problémy, či už technické ale-
bo technologické. Bolo potrebné 
optimalizovať technológiu pro-
cesu výroby, hlavne vo vzťahu 
k výťažnosti a kvalite. Pri vte-
dajšej úrovni výpočtovej techni-
ky sme väčšinu technologických 
výpočtov robili ručne. Tu za tri-
dsaťpäť rokov nastal obrovský 
posun. Máme programy na vý-
počet technológie, technologic-
ké riadiace systémy, informač-
né systémy, systémy sledovania 
a vyhodnocovania výroby.
Koľko rúr bolo za toto obdo-
bie vyrobených?
   - Za tridsaťpäť rokov bolo vo 
valcovni rúr vyrobených 5,062 
mil. ton rúr, čo predstavuje 1,23 
miliónov kilometrov. Predaj val-
covaných rúr predstavoval 2,94 
mil. ton a 2,12 mil. ton bolo ďa-
lej spracovaných na presné rúry 
a oblúky.
Vráťme sa do súčasnosti. Ako 
začal jubilujúci rok a čo vás 
v ňom čaká?
   - Z hľadiska objemu výroby za-
čal jubilujúci rok úspešne. Čaká 
nás náročný rok, v ktorom sa 
okrem plnenia výrobných úloh 
musíme zamerať hlavne na ná-
kladovosť a kvalitu výroby.
Vaše želanie jubilantke?
   - Dnes je vo valcovni rúr stabi-
lizovaný pracovný kolektív s vy-
sokou úrovňou poznania proble-
matiky výroby, ktorý je schopný 
zabezpečiť plnenie aj tých naj-
náročnejších úloh. Ďakujem nie-
len pamätníkom, ktorí stáli pri 
zrode valcovne, ale aj všetkým 
súčasným zamestnancom za 
ich pracovné úsilie a popriať im 
do ďalších rokov pevné zdravie 
a veľa pracovných a osobných 
úspechov. 

V. Kúkolová

Prvý štvrťrok v ŽP TRADE BOHEMIA

Z dnešného pohľadu niet dôvody na negatívne predpovede

dobie predstavoval 1618 ton. 
Dodávky do Českej republiky 
z produkcie hutníckej druhový-
roby pre našich odberateľov sa 

zásadne nelíšili od mi-
nulosti a objem preda-
ja zodpovedal 240 to-
nám. Sú to výsledky, 
ktoré zodpovedajú plá-
novaným úlohám, prí-
padne ich mierne pre-
vyšujú. V sortimen-
te rúrových navarova-

cích oblúkov sa na trhu dlhodobo 
stretávame s po-
nukou konkurenč-
nej produkcie, ce-
novo pod naše vý-
robky. Ako podporu predaja tej-
to komodity využívame priame 
ponuky z nášho konsignačného 
skladu na severnej Morave. Pre-
daj rúrových oblúkov bol realizo-
vaný v objeme 37 ton. Našich 
odberateľov zváraných rúr veľ-
kých priemerov sme oboznámi-

li s rozhodnutím Predstavenstva 
ŽP a.s. o ukončení výroby tohto 
sortimentu k 31. marcu 2014. 
Vzhľadom k uvedenej skutoč-
nosti dochádza k sortimentné-
mu obmedzeniu v ponuke a po-
stupnému útlmu dodávok. Od-
razom tejto skutočnosti bolo vy-
expedovanie zákaziek v objeme 
32 ton.
Ako hodnotíte súčasnú situá-
ciu na trhu?
   - Ekonomicko – hospodárske 
prognózy a z nich vyplývajúce 
ukazovatele sú pozitívne. Avizo-
vaný je mierny rast HDP s od-
volaním sa na zlepšujúcu hos-
podársku situáciu na dôležitých 

európskych tr-
hoch. Súčasná si-
tuácia na českom 
trhu je stabilizo-

vaná. Pre druhý štvrťrok máme 
potvrdené objednávky v komo-
dite valcovaných rúr z kotlových 
akostí pre energetiku a veľko-
obchodní predajcovia, kde je 
základná akosť materiálu do-
minantná, nesignalizujú pokles 
v objeme objednávok. Zrovna-

teľná situácia je aj v sortimen-
te presných rúr. Okrem štan-
dardných periodických dodá-
vok pre tradičných zákazníkov 
máme rozpracované ponukové 
konanie na výmenníkové rúry 
a do oblasti strojárskej výroby. 
V kontakte sme s našimi zá-
kazníkmi, plníme ich požiadav-
ky a získavame informácie nut-
né pre náš úspech v konfrontá-
cii s ponukou konkurencie.

A predpoklad do nasledujú-
cich mesiacov?
   - Z dnešného vývoja situácie 
na trhu môžem konštatovať, že 
nie sú predpoklady pre negatív-
ne predpovede. V najbližších 
mesiacoch nepredpokladáme 
pokles predaja. Predpovedať si-
tuáciu na trhu na letné, dovolen-
kové mesiace je však v tomto 
okamihu predčasné. 

OK

V sortimente zváraných rúr veľkých priemerov dochádza k postupnému útlmu dodávok

Uplynuli tri mesiace nového roka a nás zaujímalo, ako sa darí 
dcérskej spoločnosti ŽP GROUP – ŽP Trade Bohemia, a.s. 
Oslovili sme jej generálneho riaditeľa Martina Čermáka:

Valcovňa bezšvíkových rúr objektívom A. Nociarovej



bol systém generovania čís-
la Podbrezovana pre inter-
net zmenený. Boli vytvorené 
html šablóny s obsahom gra-
fi ckých komponentov a pod-
klady boli vkladané do tých-
to predefi novaných šablón s 
využitím html editora Front-
Page. Každé číslo obsaho-
valo hlavičku Podbrezovana, 
ročník, číslo, dátum vydania 
a hlavnú navigáciu, teraz už 
podľa strán fi remných novín, 
keďže každá strana bola ve-
novaná inej tematickej oblas-
ti. Pre každé číslo bolo ge-
nerovaných 7. html stránok. 
Prvá bola prehľadom člán-
kov aktuálneho čísla katego-
rizovaných podľa strán, čiže 
navigácia a URL odkazy boli 
na články podľa strán a pod-
ľa názvov článkov, URL od-
kazy na archív stránok čísel 
Podbrezovana, na stránku ti-
ráže a na stránku kontaktu 
na redakciu. Ďalšie stránky 2 
- 7, obsahovali stránky novín 
1 – 6 s príslušnými článka-
mi, s navigáciou medzi člán-
kami v rámci strany a s navi-
gáciou medzi stranami. Ten-
to systém statických strá-
nok trval až do roku 2007, 
kedy naši informatici už pia-
ty rok vyvíjali dynamické web 
stránky v prostredí Lotus No-
tes na serveri Lotus Domino. 
V roku 2007 prešli na reali-
záciu v prostredí Lotus No-
tes. WEB aplikácia obsahuje 
Lotus Notes CMS klienta na 
správu a vkladanie článkov 
čísel Podbrezovana a WEB 
šablónu, ktorá z dokumentov 
článkov plnených cez CMS 
klienta generuje kompletný 
WEB portál fi remných novín. 
Následne boli v Lotus No-
tes klientovi vytvorené dizaj-
nové šablóny pre články prí-
slušných rubrík a CMS klient 
WEB portálu. V roku 2008 
bol Podbrezovan publikova-
ný v internete v novej tech-
nológii, ako portál dynamic-
ky generovaných stránok a v 
podstate s menšími úprava-
mi čísla novín v tomto dizaj-
ne a technológii je publikova-
ný dodnes.
   Aktuálny internetový por-
tál našich fi remných novín 
obsahuje mnoho funkčných 

komponentov. Základ samo-
zrejme tvorí prehľad článkov 
kategorizovaných podľa čís-
la a rubriky s URL odkazmi 
na jednotlivé články. Hlavné 
menu WEB-u PODBREZO-
VAN tvoria jednotlivé rubri-
ky novín. Každé číslo obsa-
huje aj svoju kompletnú PDF 
verziu (kópia printových no-
vín v PDF-ku), rolovateľný 
prehľad článkov a TOP člán-
ky každého čísla. Veľmi hod-
notný je unikátny elektronic-
ký archív WEB vydaní Pod-
brezovana od roku 1998 do-
dnes, ktorý je rozdelený na 
dve časti. Prvú tvoria čísla 
od roku 1998 do roku 2008, 
tvorené v pôvodných techno-
lógiách ako statické stránky. 
Druhou časťou sú články čí-
sel od januára 2008 dodnes, 
sú generované dynamicky 
Lotus Domino serverom z 
dokumentov plnených v apli-
kácii CMS Lotus Notes klien-
ta. Tu je možné články pre-
hľadávať podľa čísla, pod-
ľa rubriky a podľa autora. Je 
možné zobraziť prehľad TOP 
článkov po číslach a rokoch a 
všetky čísla v PDF verzii. Ďal-
šou neodmysliteľnou funkcio-
nalitou WEB portálu je fultex-
tové vyhľadávanie v celej da-
tabáze článkov čísel od roku 
1998. Špecialitou je možnosť 
cez WEB portál požiadať vlo-
žením e -mail adresy o e-mail 
notifi káciu pre čitateľa, o pub-
likovaní nového čísla v inter-
nete.  Automatizácia preklá-
pania nového čísla Podbre-
zovan na WEB portál je za-
bezpečovaná nasledovne: 
redakcia podnikových novín 
Železiarní Podbrezová dodá-
va elektronickú verziu textov 
článkov jednotlivých čísel a 
príslušné ilustračné fotogra-
fi e a ďalšie  obrázky k člán-
kom. WEBHOTLINE služba 
ŽP Informatika s.r.o., texty a 
ilustračné obrázky prekopíru-
je cez CMS Lotus Notes kli-
enta do databázy preddefi no-
vaných šablón článkov. Ing. 
S. Trajteľová ich preklápa na 
ostrý WEB server v interne-
te. V súčasnosti je v príprave 
nový dizajn elektronickej for-
my Podbrezovana.

ok
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Otázka 4. kola
Na akej adrese nájdete Podbrezovan na internete?

Súťažný text č. 6

   V čase, keď s elektronic-
kou formou začínali denní-
ky SME, Pravda a ďalšie..., 
vtedajší predseda redakč-
nej rady Ing. Jozef Bánik, ve-
dúci výpočtového strediska, 
prišiel s návrhom naše no-
viny vydávať aj v elektronic-
kej podobe. Dnes ich nájde-
te na:
http://www.podbrezovan.sk/.
   Pracovníci informatiky pod 
jeho vedením sa začali myš-
lienkou zaoberať už v roku 
1997. Bolo to dva roky po 

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

historickom okamihu infor-
mačných systémov Železiar-
ní Podbrezová, napojení do 
celosvetovej počítačovej sie-
te Internet (máj 1995). Ofi ci-
álne začal Podbrezovan vy-
chádzať v elektronickej for-
me v roku 1998. Spočiatku 
to bola jedna dlhá html strán-
ka, v úvode so zoznamom 
článkov a pod ním jednotli-
vé články. Postupne bol bu-
dovaný archív stránok čísel 
Podbrezovana. Boli to len 
texty, postupne pribúdali ilu-
stračné čierno – biele a ne-
skôr farebné obrázky či foto-

grafi e. O prípravu sa od za-
čiatku až po súčasnosť stará 
Ing. Slávka Trajteľová. Prvé 
dva roky bol postup nasle-
dovný: vždy, keď vyšlo nové 
číslo, redakcia dodala tex-
ty článkov, Ing. S. Trajteľová 
spustila program, ktorý z tex-
tov vygeneroval html súbor 
čísla Podbrezovana a daný 
súbor bol publikovaný na 
HTTP server a „prilinkova-
ný“ do archívu stránok Pod-
brezovana. 
   Tento systém bežal do roku 
2000. V súvislosti s rozvojom 
html editorov a PC grafi ky 
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Slovensko, ako krajina s bo-
hatými nerastnými zdrojmi, 
množstvom dreva, živočíš-
nych a rastlinných produktov, 
bolo už od dávnej minulos-
ti obývané vynaliezavým a re-
meselne zdatným obyvateľ-
stvom. Podľa dostupnosti su-
rovín a geografi ckej polohy sa 
tu vytvorili križovatky význam-
ných obchodných ciest a roz-
kvital domáci i tranzitný ob-
chod. Príchodom nemeckých 
kolonistov v dvanástom až 
pätnástom storočí sa začali 
remeslá veľmi prudko rozvíjať 
a dosahovať svetovú úroveň. 
Postupne začal  rozvoj cechov 
(zo staronemeckého zëche – 
bratstvo). 
   Cech bol  združením majstrov 
jedného alebo viacerých príbuz-
ných remesiel, ktoré malo vlast-
né pravidlá -  artikuly. Artikuly boli 
základný právny dokument cechu. 
Obsahoval výpočet práv a povin-
ností príslušníkov cechu, zásady 
ich vzájomných vzťahov, zvyklos-
ti v súkromnom, cechovom i ve-
rejnom živote, výšku rôznych po-
platkov (napríklad pokút, prípo-
vedného, členského, označova-
ného ako kvartalgeld), platov, cien 
výrobkov, podmienky, za ktorých 
sa mohol tovariš uchádzať o po-
zíciu majstra a ďalšie reálie, súvi-
siace s vnútorným životom cechu. 
Artikuly symbolizovali legálnosť, 
česť a tradície cechu. Okrem práv-
nej mali aj symbolickú a ceremo-
niálnu funkciu. Boli uložené v ce-
chovej truhlici. Čítali sa na kaž-
dom zasadnutí cechu po otvore-
ní truhlice. Až potom nasledoval 
ďalší program. Artikuly schvaľo-
vala vrchnosť, spravidla mest-
ský magistrát alebo zemepán, od 
18. storočia kráľovská kancelária. 
V roku 1813 boli vydané Generál-
ne cechové artikuly, záväzné pre 
všetky existujúce cechy. Artikuly 
boli v nemčine, latinčine, od 16. 

Kvalita, to je aspekt, ktorý sa skloňuje v každodennom živote. Od nej totiž závisí aj náš úspech. 
Ing. Václav Kortán pripravil sériu článkov, v ktorých sa tejto problematike venuje od jej začiat-
kov (a mnohé prvky z minulosti sú veľmi podnetné aj pre súčasnosť):

Kvalita na Slovensku v historickom kontexte

   Realizácia aktivít študentov  – dobrovoľníkov,  spočíva v práci s organizá-
ciami v meste/obci alebo vytvorením vlastného projektu na základe potrieb 
komunity. Študentom súkromných škôl Železiarní Podbrezová, sa už podarilo 
zrealizovať prvé projekty, či zapojiť sa do rôznych zbierok, napr. textilu,  kam-
paní - Modrý gombík, Lienka pomoci, Deň narcisov, Biela pastelka, zorgani-
zovať  Študentskú a Valentínsku kvapku krvi, ale aj spolupracovať s Domo-
vom dôchodcov v Dubovej.   
   V minulom školskom roku sa stali Školou spolupracujúcou s UNICEF. V tomto 
roku sa rozhodli pre vyšší „level“, pokračujú v spolupráci s UNICEF s cieľom stať 

sa Školou priateľskou k deťom. Ochotní učitelia, ktorým je práca poslaním, ale 
aj žiaci, ktorí nechodia do školy len za vedomosťami, sa venujú  rôznym mimo-
školským aktivitám, od záujmových krúžkov cez súťaže až po vlastné projekty. 
Nechýbajú im nápady na ďalšie zaujímavé projekty súvisiace s návštevou detí v 
detskom oddelení Nemocnice s poliklinikou v Brezne, pomocou v detských do-
movoch, či pomoci breznianskemu psiemu útulku. Začali  ich realizovať návšte-
vou Detského domova vo Valaskej, kde po oboznámení sa so životom v ňom,  
prišli dobrovoľníčky s návrhom  uskutočniť zbierku hračiek. V priestoroch ško-
ly rozvešali plagáty a podarilo sa im zozbierať 3 vrecia hračiek, ktoré odovzda-
li spolu s výnosom z fi nančnej zbierky. Svoj tohtoročný čas chcú venovať práve 
práci  s deťmi i seniormi. 
   Zdokumentovať svoju dobrovoľnícku činnosť im pomôže aj fotoaparát, ktorým 
bolo 24. marca ocenené  ich snaženie.

(MS)

   V Strednej odbornej škole technic-
kej v Tlmačoch, v spolupráci s Cechom 
zváračských odborníkov Trnava a Slo-
venskými energetickými strojárňami Tl-
mače, sa  26.  marca 2014 konal sied-
my ročník súťaže pre žiakov ,,Mla-
dý zvárač“. Sú to vlastne majstrovstvá 

Valcovanie koľajníc v 70. rokoch 19. storočia

Seriál
o kvalite

storočia aj v slovenčine a maďar-
čine. Na Slovensku sú najstaršie 
zachované cechové artikuly šev-
cov z Podolínca z roku 1415. 
   Zo súčasného pohľadu mož-
no artikuly čiastočne prirovnať 
k dnešným systémom riadenia 
kvality a ich validačným proce-
som. Ten kto ich nespĺňal, sa 
stal outsiderom odsúdeným na 
zánik.
   Cechy zároveň bránili prílivu 
konkurenčných výrobkov a vý-
robcov, čím zabezpečovali prácu 
pre vlastných členov, pretože do-
hliadali na kvalitu výrobkov svo-
jich členov a postihovali poruše-

nie pravidiel. Cechy boli vážený-
mi organizáciami, ktoré výraz-
ným spôsobom prispievali k roz-
voju miest. Členovia cechov pat-
rili k strednej (niekedy aj vrchnej) 
vrstve obyvateľstva. Artikuly svo-
jim členom zaručovali rôzne pri-
vilégiá, ale zároveň im nariaďo-
vali mnoho povinností, ktoré mu-
sel každý člen cechu pod hroz-
bou peňažnej pokuty dodržia-
vať. Predovšetkým ich zaväzo-
vali viesť bezúhonný život, vyko-
návať len kvalitnú prácu a preu-
kazovať úctu a poslušnosť mlad-

ších voči starším. Remeselnícke 
cechy je možné prirovnať k sú-
časným združeniam výrobcov, 
ktorí si touto formou spoluprá-
ce zabezpečujú lepšie postave-
nie nielen na trhu, ale aj v rám-
ci legislatívy. Remeselnícky maj-
stri (majitelia dielní) boli štatútmi 
chránení na trhoch pred fušer-
mi, nečlenmi cechov, ktorí pred-
stavovali nekalú konkurenciu. 
Ak bol na miestnom trhu prichy-
tený fušer, všetok tovar mu bol 
zhabaný a prepadol v prospech 
mesta, podobne ako v súčas-
nosti, zhabanie falzifi kátov col-
níkmi. 

   Veľkou udalosťou, okrem voľ-
by cechmajstra, bolo vykonáva-
nie majstrovskej skúšky. Každý 
tovariš, ktorý sa vrátil z povin-
nej vandrovky domov a chcel 
sa stať majstrom, musel v rámci 
tejto skúšky preukázať odbornú 
zručnosť. Za pripustenie k skúš-
ke musel zaplatiť stanovený 
vstupný poplatok. Ak bola žia-
dosť schválená, zložil poplatok 
za možnosť vykonať skúšku. 
Skúška sa konala za prítomnos-
ti starších majstrov a cechmaj-
stra, niekde sa skúšky zúčast-

nil celý cech. Ak majstrovská 
skúška prebehla podľa predpi-
sov, tovariš sa stal majstrom, 
a za vystavenie listiny zapla-
til ďalší poplatok. Potom musel 
získať meštianstvo, aby mohol 
v meste vykonávať remeslo. Ak 
sa skúška nevydarila, kandidát 
ju mohol o rok zopakovať. So-
fi stikovaná forma tohto systé-
mu je do dnešnej súčasnosti za-
chovaná v registrácii novej fi r-
my, resp. živnostníka. Žiadateľ 
musí splniť zákonom stanove-
né podmienky a zaplatiť správ-
ne poplatky. 
   Tovarišom sa stával učeň 
po skončení učebného obdo-
bia. Mal zakázané takmer všet-
ko - bohorúhačstvo, hazardné 
hry, nočné vychádzky, fl irtovanie 
s dievčatami a nevhodné sprá-
vanie. Jeho pracovný čas začí-
nal o štvrtej hodine ráno a končil 
o siedmej hodine večer. Tovariš 
býval a stravoval sa u zamest-
návateľa, ale pracoval za úko-
lovú alebo týždennú mzdu. Mal 
povinnú rotáciu (striedanie) maj-
strov - povinnú vandrovku, ktorá 
trvala 5 - 6 rokov a zdokonaľo-
val sa vo svojom remesle. Rotá-
cia majstrov zabezpečovala, že 
tovariš spoznal rôzne pracovné 
postupy, spôsoby riadenia práce 
a osvojil si základné remeselné 
štandardy, ktoré sa dajú prirov-
nať k dnešným normám. 
   V cechovej hierarchii stáli na 
najnižšom stupni učni. Ich uče-
nie takmer pri každom remes-
le trvalo približne 3 až 4 roky. 
Každý učeň prijímaný do uče-
nia musel mať ručiteľov, ktorí sa 
za neho zaručili a zložili popla-
tok. Poplatok bol v každom ce-
chu rozdielny, závisel od prestí-
že cechu a menil sa aj v závis-
losti od ekonomických podmie-
nok v tom - ktorom období. Učeň 
býval u majstra, dostával stravu, 
ubytovanie, ošatenie ale nedo-

stával mzdu. Za učenie sa plati-
lo a pracovný deň trval 15 až 16 
hodín. Počet učňov v cechu bol 
predvídavo limitovaný, pretože 
veľký počet budúcich majstrov 
by im viac škodil, ako pomáhal. 
Tento systém prípravy budúcich 
remeselníkov a odborníkov sa 
stal základom dnešného odbor-
ného školstva, ktorému ale chý-
ba predvídavé plánovanie počtu 
žiakov v jednotlivých odboroch.  
   S postupom času boli niekto-
ré požiadavky artikúl zastarané, 
nelogické a v podstate obme-
dzovali rozvoj remesla. Dodržia-
vanie tradícií brzdilo nielen vývoj 
remesla, ale aj hospodársky roz-
voj krajiny. Deľbou jednotlivých 
pracovných úkonov medzi pou-
čených pracovníkov sa dalo do-
cieliť vyššej efektivity práce, kto-
rá dokázala konkurovať aj kva-
litou. Takto fungovali napríklad 
manufaktúry s vysokým podie-
lom ručnej práce, a so zavá-
dzaním strojov do výroby začali 
vznikať prvé továrne. 
   V roku 1872 bol vydaný prie-
myselný zákon, ktorý umožňo-
val pracovať remeselníkom sa-
mostatne. To znamenalo aj zánik 
cechov. Remeslo však nezanik-
lo, len sa zmenil spôsob výkonu 
remesla. Žiadna historická, a ani 
legislatívna zmena však nezme-
nila nič na skutočnosti, že dob-
rá robota sa chváli sama, dobrý 
chýr sa dostane ďaleko, ale zlý 
ešte ďalej. A jedine kvalitne a na-
čas odvedená práca zabezpečí 
remeselníkovi, manufaktúre, ale 
aj veľkej fi rme, živobytie. 
Zdroje:  
http://sk.wikipedia.org/wiki/Re-
meslo http://www.saske.sk/cas/ar-
chiv/2-2005/studia_lengova.html
http://www.kysuce.sk/cl/65/cechy
-remeselnicke-organizacie-ziv-
nosti-v-regione-kysuce.html http://
www.ludovakultura.sk/index.ph-
p?id=1118

Učia sa dobrovoľníctvu

Mladý zvárač
Slovenska v zváraní žiakov stredných 
odborných škôl do 19 rokov, v metó-
dach: 111, 135 a 141 – zváraný ma-
teriál W 01.  Úlohou súťažiacich bolo, 
dodržať polohu zvárania, prerušenie 
a napojenie v každej zvarovej húseni-
ci a dodržať bezpečnosť pri práci. Súk-
romnú strednú odbornú školu hutnícku 
ŽP v súťaži reprezentoval žiak štvrtého 
ročníka odboru mechanik mechatro-
nik Jakub Margeta. V silnej konkuren-
cii obsadil pekné 14. miesto, nazbie-
ral nové skúsenosti a zdatne sa vyspo-
riadal  s novým prostredím a s novou 
technikou, ktorú dostal k dispozícii. So 
skúsenosťami zo súťaže sa podelí so 
spolužiakmi a odovzdá im cenné rady,  
ako sa nabudúce na súťaž čo najlep-
šie pripraviť, aby sme v ďalšom roční-
ku mohli  “zaútočiť “ aj na medailové 
pozície. Motiváciou môžu pre nich byť 
aj  sponzorské ceny, ktoré boli v tomto 
ročníku naozaj veľmi zaujímavé.

(jz)
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Jedálny lístok
14. - 20. 4. 2014

Jedálny lístok
21. 4. - 27. 4. 2014

Z tradícií Veľkej noci

Pondelok (sviatok)
Polievka: terchovská, peči-
vo. 
● Bravčová pečienka sed-
liacka, červená kapusta, 
knedľa ● Morčacie mäso na 
lesných hríboch, ryža, šalát.

Utorok
Polievky: držková, rascová 
s vajcom, pečivo.
● Hydinové ražniči, zemia-
ky, uhorka ● Bravčový rezeň 
prírodný, tarhoňa, šalát ● 
Šošovicový prívarok, volské 
oko, chlieb ● Šalát grécky, 
pečivo ● Kuracie prsia s pln-
kou, zeleninová obloha ● 
Tvarohový nákyp s višňami 
● Celozrnná bageta syrová 
● Vyprážané kuracie stehno 
v cestíčku, pečivo.

Streda
Polievky: boršč s mäsom, 
sedliacka, pečivo.
● Hovädzí guláš maďar-
ský, knedľa ● Pečené kura-
cie stehno, zeleninová ryža, 
kompót ● Baraní guláš, ha-
lušky ● Windsorský šalát, 
pečivo ● Cestoviny s brokoli-
cou a smotanovou omáčkou 
● Šúľance s makom ● Ba-
geta Gurmán ● Mliečny ba-
líček.

Štvrtok
Polievky: šošovicová kyslá, 
frankfurtská, pečivo.
● Bravčové stehno záhrad-
nícke, slovenská ryža, uhor-
ka ● Vyprážaný kurací rezeň 
furmanský, zemiaková kaša, 
šalát ● Granatiersky pochod, 
cvikla ● Študentský šalát, 
pečivo ● Plnené hovädzie 
mäso, zeleninová obloha ● 
Hanácke koláče, kakao ● 
Bageta moravská ● Pečená 
bravčová krkovička, pečivo.

Piatok
Polievky: mexická, špenáto-
vá so syrovými haluškami, 
pečivo.
● Bravčové mäso na hu-
bách, ryža, šalát ● Hovädzie 
dusené, kôprová omáčka, 
knedľa ● Zemiakové kned-
ličky s údeným mäsom, ka-
pusta ● Horehronský syrový 
šalát, pečivo ● Pečená ryba 
s bylinkami, mexická zeleni-
na ● Buchty na pare s lekvá-
rom, kakaová posýpka, ka-
kao ● Bageta s kuracím mä-
som ● Ovocný balíček.

Sobota
Polievka: gulášová, pečivo.
● Bravčový rezeň s Nivou 
a šampiňónmi, zemiaky, ša-
lát ● Perkelt z morčacieho 
mäsa, cestovina ● Bageta 
s pikantným mäsom. 

Nedeľa
Polievka: krúpková, pečivo.
● Bravčový rezeň sikulský, 
knedľa ● Hovädzí guláš me-
xický, ryža, šalát ● Bageta 
Apetito.

Profesionálna dentálna hygiena

V Zelený štvrtok 
boli tradičné je-
dlá  zo zeleniny, 
s prevládajúcou zelenou far-
bou (špenát, šťavel, žihľavo-
vý prívarok...). Zelená farba 
mala ozdraviť telo. Vo Veľký 
piatok kresťania dodržiava-
li prísny pôst – jesť sa mohlo 
iba 3x denne a to len 1x do 
sýta. Vyhýbali sa mäsu. V 
tento deň sa nepracovalo, 
ani zem sa nesmela hýbať – 
nič sa nezasialo. V Bielu so-
botu sa vypekali koláče pre 
hostí a šibačov. Na obed sa 
jedla kyslá polievka z vývaru 
z údeného mäsa zahustená 
vajcom. Na večeru sa jedla 

    Problémy so zubami trá-
pia čoraz viac ľudí. Je to 
spôsobené našim životným 
štýlom, genetickými predis-
pozíciami, inými ochore-
niami, ale hlavne nedosta-
točnou starostlivosťou o 
chrup.
   Aj zuby, tak ako naše telo, 
vlasy, nechty potrebujú  
pravidelnú údržbu v podo-
be profesionálneho vyčiste-
nia od rôznych pigmentácií, 
nánosov zubného povlaku 
a  kameňa.
   Prepojenie medzi zubami 
a celkovým zdravím je väč-
šie, ako si myslíme. Zápa-
ly v ústach sa krvnou cestou 
môžu dostať do celého tela 
a spôsobujú zdravotné prob-
lémy.
   Príčinou vzniku zápalu je 
zubný povlak a zubný ka-
meň.
   Zápal v ústnej dutine dvoj-
násobne zvyšuje pravdepo-
dobnosť infarktu a až trojná-
sobne riziko mozgovej mŕt-
vice. Pacienti s cukrovkou 
by mali dbať o ústnu hygienu, 
pretože sú náchylní šíreniu in-
fekcie a zápaly sa pomalšie 
hoja. Niekoľko  štúdií ukáza-
lo, že existuje súvislosť medzi 
ochorením ďasien a predčas-
nými  pôrodmi.
   Reklamy v televízii nám ra-
dia, aby sme si na krvácajúce 
ďasná kúpili antibakteriálnu 
zubnú pastu a je po probléme, 
ale nie je to tak. Pokiaľ neod-
stránime príčinu zápalu – zub-
ný povlak a kameň, nenaučí-
me sa používať správne zub-
né  a medzizubné kefky a nite, 
budeme stále trpieť a sťažo-
vať sa. Riešenie je v preven-
cii a je to veľmi jednoduché.
Kto vykonáva profesionál-
nu dentálnu hygienu?
   Dentálna hygienička – je to  
špecializovaná zdravotnícka 
pracovníčka, ktorá sa ochore-
niam parodontu venuje detail-
ne a má záujem na zachovaní 
vlastných zubov klienta až do 
vysokého veku.
Ako často ísť na dentálnu 
hygienu?
   Spravidla 2x ročne, pacien-

ti s parodontitídou, zvýše-
nou tvorbou kameňa a kazi-
vosťou častejšie. Pacienti pri-
chádzajú na dentálnu hygie-
nu aj pred návštevou zubné-
ho lekára, pretože po vyčiste-
ní medzizubných priestorov je 
častokrát zubný kaz skôr vidi-
teľný a pre uskutočnenie od-
borných výkonov v ústnej du-
tine je potrebné, aby ďasná 
nekrvácali.
Čo je to kompletná dentálna 
hygiena?
   Je to ošetrenie dentálnou 
hygieničkou, ktoré trvá v zá-
vislosti od stavu ústnej dutiny 
do 50 minút.
Jej cieľom sú: čistejšie a bel-
šie zuby, ďasná bez krváca-
nia a zápalu, dych bez zápa-
chu (zápach spôsobujú bak-
térie žijúce v medzizubných 
priestoroch a na miestach 
menej prístupných zubnej 
kefke), fl uoridáciou znížiť ka-
zivosť zubov.
   Pri prvom vyšetrení skontro-
luje stav ďasien a parodontu 
špeciálnou sondou, odstráni 
zubný kameň nad a pod ďas-
nom ultrazvukom, keď treba aj 
špeciálnymi kyretami. Odstrá-
ni pigmentácie rôzneho pô-
vodu (potravinové, nikotíno-
vé, liekové). Dnes  veľmi prak-
tický a bezbolestný spôsob je 
tzv. Pieskovanie zubov – Air 
– fl ow je to čistenie zubov za 
pomoci ochuteného prášku s 
bikarbonátom sodným, vody a 
vzduchu. Vyčistí nielen rôzne 
pigmentácie, ale aj medzizub-
né priestory a ťažko vyčistiteľ-
né miesta okolo zadných zu-
bov. Potom vás správnu techni-
ku čistenia zubov a používania 
medzizubných kefi ek a zubnej 
nite, odporučí vhodné pomôcky 
na individuálnu ústnu hygienu.
 Nakoniec zuby nafl uoriduje 
špeciálnym gélom -  zvyšuje 
sa tým ich odolnosť voči vzni-
ku kazu. Výkony na seba nad-
väzujú a je potrebné dodržať 
všetky kroky, pretože len tak 
dosiahneme čo najlepší  este-
tický, aj zdravotný efekt.
Čo robiť s citlivými zuba-
mi?
   Dnes už nemusíme trpieť, 

citlivosť zubov je najčastejšie 
spôsobená odhaľovaním zub-
ných krčkov z rôznych príčin 
(tvrdá zubná kefka a  zlá tech-
nika čistenia zubov, pitie kys-
lých nápojov a coca coly).
   Keď už nepomáha ani zub-
ná pasta označená Sensiti-
ve, dentálna hygienička ošet-
rí zuby špeciálnym trvácnym 
lakom.
Profesionálna dentálna hy-
giena u detí
   Dentálna hygienička naučí 
rodičov starať sa o chrup detí, 
pretože dieťa nie je dosta-
točne zručné, aby si vedelo 
chrup dôkladne vyčistiť a ro-
dičia musia dočisťovať zúbky. 
Mliečny zub má svoj význam 
a je potrebné ho v ústach za-
chovať do jeho výmeny za tr-
valý. Pri predčasnej extrak-
cii prichádza k posunu trva-
lých zubov a dieťa potrebuje 
čeľustno - ortopedický aparát 
(strojček).
   Pozor pri nedostatočnej hy-
giene zubov pri nosení fi x-
ného “strojčeka” na zuboch 
vznikajú tzv. biele škvrny na 
sklovine následkom pôso-
benia kyselín z povlaku. Tie-
to škvrny nie je možné od-
strániť bez zásahu do sklo-
viny (plombovanie), preto je 
lepšie sa im radšej vyhnúť a 
to pravidelným pieskovaním 
a fl uoridáciou zubov (naim-
pregnovanie ochranným gé-
lom) a samozrejme zvládnu-
tím techniky čistenia zubov .
   Návšteva dentálnej hygie-
ničky je pre dieťa nebolesti-
vé zoznámenie sa so stoma-
tologickým kreslom a pri dob-
rej spolupráci dieťa nikdy ne-
musí zažiť bolesť zuba, preto-
že čisté zuby sa nekazia.
 Profesionálnou dentálnou 
hygienou sa dá odstrániť zá-
pach z úst, ktorý až v 80 per-
centách prípadoch spôsobu-
jú práve neodstránené po-
vlaky a v nich prítomné bak-
térie, ktoré rozkladajú zvyšky 
potravy.

K. Horvátová, dipl.d.h.,
ambulancia dentálnej hygieny

Kontakt: 0917 842 226

Pondelok
Polievky: šošovicová s kys-
lou kapustou, krupicová so 
zeleninou, pečivo.
● Hovädzí rezeň obaľova-
ný, zemiaky, uhorka ● Ku-
racie prsia na paprike, ces-
tovina ● Restovaná kačacia 
pečeň, hrášková ryža, cvik-
la ● Pikantný syrový šalát, 
pečivo ● Zapekané zemiaky 
s pórom ● Pečené buchty so 
slivkovým lekvárom, kakao 
● Bageta Apetito ● Mliečny 
balíček.

Utorok
Polievky: oravská fazuľová, 
karfi olová, pečivo.
● Hovädzí guláš znojem-
ský, ryža, šalát ● Bravčo-
vé stehno nitrianske, kned-
ľa ● Zemiakové placky plne-
né mäsom ● Pestrý cestovi-
nový šalát ● Ohnivé kuracie 
stehno orientálne, zelenino-
vá obloha ● Muffi ny s čoko-
ládou, kakao ● Bageta Gur-
mán ● Vyprážaný bravčový 
rezeň, pečivo.

Streda
Polievky: slovenská hubová, 
kláštorná, pečivo.
● Jelenie ragú s brusnica-
mi, cestovina ● Vyprážaný 
morčací rezeň ovčiarsky, ze-
miaková kaša, šalát ● Kluž-
ská kapusta ● Bulharský ša-
lát s bravčovým mäsom, pe-
čivo ● Hubové rizoto, uhor-
kový šalát ● Zapekané pala-
cinky s tvarohom ● Bageta 
s kuracím mäsom ● Ovoc-
ný balíček.

Štvrtok
Polievky: morčacia, šurdica, 
pečivo.
● Bravčová pečená krkovič-
ka, kapusta, knedľa ● Hovä-
dzie mäso na korení, ryža, 
šalát ● Pizza diabolská ● La-
hôdkový šalát, pečivo ● Ke-
lový karbonátok, zemiaky, 
šalát ● Maxi buchta s ore-
chovo-višňovou plnkou, va-
nilkový krém ● Celozrnná 
bageta syrová ● Pečené ka-
čacie stehno, pečivo.

Piatok (sviatok)
Polievka: hŕstková, pečivo.
● Vyprážaná ryba, zemia-
kový šalát s majonézou ● 
Bravčové stehno bratislav-
ské, cestovina.

Sobota
Polievka: furmanská, peči-
vo.
● Kuracie prsia Andalúzia, 
ryža, šalát ● Hovädzia pe-
čienka sviečková, knedľa.

Nedeľa
Polievka: roľnícka, pečivo.
● Bravčový rezeň s peče-
ňou, zemiaky, čalamáda ● 
Kuracie stehno s kuriatko-
vou omáčkou, cestovina.

buď rovnaká polievka alebo 
kapustnica s hríbmi, zápraž-
kou, cesnakom a korením. 
Po polievke sa jedli bryndzo-
vé alebo makové opekance. 
Gazdinky v tento deň pripra-
vovali košíky naplnené šun-
kou, klobáskami, maľovaný-
mi vajíčkami, bielymi koláč-
mi, chlebom, soľou, jabĺčka-
mi, cviklou s chrenom a po-
dobne. V niektorých častiach 
Slovenska sa do košíka pri-
dávala aj hrudka. Košík  pri-
krytý háčkovanými, tkanými 
alebo vyšívanými dečkami 

požehnal kňaz. 
Tieto požeh-
nané potraviny 

sa jedli na veľkonočné po-
hostenie a ukončili pôst. Na 
dedinách sa  jedla prevaž-
ne šunka a klobásy zo zabí-
jačky. Mäsité jedlo sa mohlo 
nahradiť mliečnymi výrob-
kami – tvarohom, oštiepka-
mi alebo syrom. Vo Veľko-
nočnú nedeľu sa konzumo-
vali požehnané jedlá. Veľ-
konočný pondelok začí-
nal oblievačkou a šibačkou. 
Oblievačom a šibačom diev-
čatá ponúkali koláče, dali im 
maľované vajíčka, poprípa-
de ponúkli niečím „tuhým“.



„Stíchlo navždy srdce zlaté, zhasol v tvojich očiach svit, ťaž-
ko sa nám bude teraz bez teba žiť...“
Ďakujeme všetkým príbuzným, bývalým spolupracovníkom,  
priateľom, susedom a známym, ktorí sa 31. marca prišli roz-
lúčiť s našou milovanou manželkou, mamou,  starou a pras-
tarou mamou

Annou LANGOVOU
z Podbrezovej.

Ďakujeme za prejavy sústrasti a kvetinové 
dary, ktorými ste sa snažili zmierniť náš veľký 
žiaľ. Za dôstojnú rozlúčku patrí naše poďako-
vanie Dychovej hudbe Železiarní Podbrezo-
vá a Pohrebnej službe M. Halušku z Brezna.

Smútiaca rodina
„V našich srdciach zostaneš navždy.“

...
Ďakujeme všetkým príbuzným, bývalým spolupracovníkom, 
priateľom, susedom, známym a ostatným, ktorí sa prišli roz-
lúčiť s našim drahým manželom, otcom, starým otcom, bra-

tom, švagrom, zaťom a krstným otcom
Marekom ROŠKOM z Brezna.

Ďakujeme aj za kvetinové dary, ktorými ste 
sa pokúšali zmierniť náš hlboký žiaľ a záro-
veň za dôstojnú rozlúčku naše poďakovanie 
patrí aj Dychovej hudbe ŽP.

Smútiaca rodina
...

„Človek odchádza, ale všetko krásne, čo nám dal, ostáva 
v nás ...“ 
Ďakujeme všetkým priateľom, bývalým spo-
lupracovníkom a známym, ktorí prišli odpre-
vadiť na poslednej ceste

Ing. Sergiusa BARANA,
bývalého pracovníka ŽP Informatika.
Ďakujeme aj za prejavenú sústrasť a kveti-
nové dary, ktorými ste sa pokúšali zmierniť 
náš hlboký žiaľ.

Smútiaca rodina Baranová

Dňa 15. marca uplynulo dvanásť rokov od-
vtedy, ako nás navždy opustil milovaný man-
žel, otec, starý a prastarý otec

Štefan SRNKA
z Podbrezovej. 
S láskou spomína celá rodina

... 
„Slza smútku tíško stečie po tvári, bolesť v srdci zabolí, no 
pekná spomienka ako večný plameň v našich srdciach za-
horí.“
Dňa 19. apríla uplynie deviaty rok, ako nás  
navždy opustil manžel, otec a starý otec

Jozef BOHÁČIK z Pohronskej Polhory 
S úctou a láskou spomínajú manželka,

syn a dcéry s rodinami. 
...

„Už navždy prestali pre teba hviezdy svietiť, 
už navždy prestalo pre teba slnko hriať, ale 
tí čo ťa mali radi, nikdy neprestanú na teba 
spomínať.“
Dňa 13. apríla si pripomenieme prvé smut-
né výročie odvtedy, ako nás navždy opusti-
la naša drahá dcéra, mama a stará mama

Zuzana PALIDEROVÁ z Podbrezovej.
Spomíname s láskou a úctou  

...
„Čas plynie, bolesť stále trápi, ale teba nám 
už nikto nenavráti.“
Dňa 14. apríla uplynie dvanásť rokov odvte-
dy, ako nás navždy opustil 

Ján VETRÁK z Valaskej.
S láskou a úctou spomínajú priateľka Terez-

ka a rodina Zdena Boroša
...
„Odišiel tíško, niet ho medzi nami, v našich srdciach stále žije 

spomienkami.“
Dňa 25. apríla uplynie  sedemnásť rokov od-
vtedy, čo nás navždy opustil manžel, otec, 
starý a prastarý otec, brat a švagor

Ján RÁSTOČAN z Polomky.
S láskou a úctou spomínajú manželka,

dcéra a synovia s rodinami, vnúčatá, 
pravnúča a ostatná rodina 

...
Dňa 22. apríla  uplynú tri roky odvtedy, ako 
nás náhle opustil milovaný manžel, otec, 
starý otec a brat

Rudolf HAVRAN z Podbrezovej.
Kto ste ho poznali, venujte mu tichú spo-
mienku.

S láskou a úctou spomína celá rodina
...

„Navždy prestali pre teba hviezdy svietiť, už navždy presta-
lo pre teba slnko hriať, ale tí čo ťa mali radi, nikdy nepresta-
nú na teba spomínať.“ 

Dňa 17. apríla uplynie dvadsať rokov, ako 
nás navždy opustil náš milovaný manžel, 
otec a starý otec

Štefan BRIŠ z Piesku.
S láskou a úctou naňho spomínajú manžel-
ka, syn Pavol, dcéry Monika, Marika s rodi-

nami a ostatná rodina
...

„Žiarila z teba láska a dobrota, budeš nám chýbať do konca 
života. Aj keď už nie si maminka medzi nami, v našich srd-
ciach žiješ stále s nami.“
Dňa 12. apríla uplynie sedem rokov, čo nás 
opustila naša mamika

Anna STIERANKOVÁ z Brezna.
S láskou v srdci spomínajú manžel Ján, 

dcéry Miluška, Janka a zaťavia Ivan, Milan, 
vnúčatá Matej, Denis, Milanko a Anička

Poďakovania

PODBREZOVAN 7/2014 STRANA 7

Odišli do dôchodku
V marci

aprílovým

Spomienky Inzertná služba

S históriou podbrezovských železiarní sa 14. marca oboznámili aj 
pracovníci dvoch španielskych spoločností ŽP GROUP. Na snímke 
sprava Volodymyr Pyshchyk, vedúci plánovania a kvality TAP Tu-
bos de Acero de Precision S.L., a z Transmesy S.A.  Ing.  Tomáš 
Bevilaqua, asistent generálneho riaditeľa a Jordi Martínez, zástup-
ca vedúceho oddelenia kvality.                                   Foto: V. Kúkolová

Pracovné jubileá 

35-ročné
Oľga KŇAZÍKOVÁ

30-ročné
Ing. Miroslav FILIPKO

Jozef MARÁK
Elena RABATINOVÁ

Eva RAČÁKOVÁ

25-ročné
Beáta BATISOVÁ
Milan BLAŽEČKA

Beáta MACULOVÁ
Ladislav NOVÁK

Miroslav SLUŠNIAK
Jozef TREMSKÝ

Bibiana TURISOVÁ 

Životné jubileá
Miroslav BERAXA

Ján BROZMAN
Anna DAXNEROVÁ

Ing. Dagmar ĎURIAKOVÁ
Milan KRAMLA
Štefan AUXT

Elena ČIŽMÁROVÁ
Mariana ČUNDERLÍKOVÁ

Eva HONKOVÁ
Vladimír KALINEC
Jozef KATUNINEC
Marian ORAVKIN

Ladislav PETROVIČ
Vasil POLDAUF
Milan RIDZOŇ
Eva STUDENÁ

Juraj BIRKA
Miroslav LOVÁS

Ján SLABEJ
Jozef TREMSKÝ

do predčasného dôchodku
Ľubomír FLAŠKA
Miroslav LÁMER
Jozef MEDVEĎ
Štefan MURÍN

Ján PODSTAVEK
Jozef ŤAŽKÝ.

V mene vedenia Železiarní Podbrezová im ďakujeme za 
odvedenú prácu a do ďalších rokov života prajeme veľa 
slnečných dní.

Predám 2 – izbový tehlový 
byt na Kolkárni v Podbrezo-
vej. 
Kontakt: 0911 678 039

...
Dám do prenájmu 1-izbový 
byt na ul. ČSA v Brezne. 
Kontakt: 0903 296 498

Interiér technickej knižnice objektívom V. Kúkolovej

Priblížite nám činnosť tech-
nickej knižnice?

- V našom od-
delení, ktoré 
je organizač-
ne začlene-
né do odbo-
ru technické-
ho a investič-
ného rozvoja, 
je knižný fond 
zložený z 

technickej literatúry, určenej pre 
výpožičky zamestnancom akcio-
vej spoločnosti Železiarne Pod-
brezová. Okrem odbornej litera-
túry si záujemcovia môžu poži-
čať odborné časopisy a technic-
ké normy. Všetky odborné pub-
likácie sú z oblastí, ktoré sú vy-
užívané v našej fi rme, preto vo 
fonde nemáme beletriu. Každý 
záujemca o výpožičku si svo-
ju požiadavku môže zadať náš-
mu oddeleniu aj telefonicky, prí-
padne mailom. Literatúru si však 

Kniha je náš
najmúdrejší priateľ
Uplynulý mesiac bol síce poznamenaný inými dôležitými 
udalosťami, ale stále platí, že marec je mesiacom knihy. 
Pri tejto príležitosti sme sa zhovárali s vedúcou oddelenia 
vedecko-technických a ekonomických informácií Železiar-
ní Podbrezová Ing. Zuzanou Kováčovou.

musí prísť prevziať osobne.
O aké tituly sa v poslednej 
dobe rozrástol knižný fond?
   - V minulom roku to bola pre-
važne literatúra z oblasti ekono-
mickej a právnej, neboli to  kla-
sické tituly s dlhou dobou plat-
nosti dát, ale aktuálne vyda-
nia zákonov, odvodov poistné-
ho, daňových náležitostí, atď. 
Deväťdesiat percent, z ročného 
prírastkového zoznamu odbor-
nej literatúry je zasielaných pria-
mo odborným útvarom, v kto-
rých zostávajú trvalo ako pra-
covný materiál. 
O čo prejavili zamestnanci 
najväčší záujem?
   - Hlavne o odborné a preklado-
vé slovníky. Normy tvoria samo-
statnú položku, pri ktorej objed-
návanie, distribúcia a evidencia 
sa riadia podmienkami smerníc 
pre riadenie technicko-technolo-
gickej dokumentácie a štatútu.
Súčasný trend – elektronické 

služby – zasiahol aj do tejto 
oblasti. Využívate ho aj v tech-
nickej knižnici? 
   - Nielen pre mňa platí, že kni-
ha je súhrnom potlačených ale-
bo prázdnych listov papiera, 
slovesné dielo vydané tlačou, 
produktom majúcim minimál-
ne 48 strán a viacdielne dosky 
namiesto balu, tlačený alebo 
akýmkoľvek iným spôsobom 
rozmnožený grafi cký dokument, 
knihársky spracovaný do tvaru 
zväzku a tvoriaci myšlienkový a 
výtvarný celok. V našej činnosti 
je preto ešte stále najhľadanej-
ším produktom – klasická kniha.

   Moderný trend elektronic-
kých kníh do vrecka je spoplat-
nený a v širokej verejnosti slúži 
skôr v oblasti beletrie. Technic-
ká knižnica túto formu nevyuží-
va, ak to nechápeme ako dodá-
vanie odborných príručiek a ak-
tualizácií k nim. Takáto forma je 
však spoplatnená a kupujeme ju 
len na základe schválených po-
žiadaviek z odborných útvarov. 
Výpožičky odbornej literatúry v 
takýchto prípadoch realizujeme 
formou medziknižničnej výpožič-
nej služby a kontaktujeme Štát-
nu vedeckú knižnicu v Košiciach.

(vk)



Pozývame vás...

PODBREZOVAN – vydáva akciová spoločnosť Železiarne Podbrezová. Vychádza v párnych týždňoch v piatok. Uzávierka aktualít v párnom týždni v pondelok. Šéfredaktorka: Mgr. Oľga Kleinová, 
zástupkyňa šéfredaktorky: Viera Kúkolová. Redakčná rada – predseda: Ing. Alena Sojková, MBA. Členovia: Ing. Alena Kvačkajová, Ing. Milan Majer, Ing. Pavol Kühnel, Ing. Soňa Roštárová, Ing. 
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*futbal*futbal*futbal*

2. liga
FO ŽP - FC Spartak

Trnava juniori 2:0 (0:0)
Góly: 63´, 74´ Gerec. ŽK: 64´ Vaščák 
- 44´ Augustini, 67´ Strapák. Pred 
920 divákmi rozhodovali Mastiš - 
Petríček, Mikulaj.
Domáci začali vlažne. V 3. min. vy-
strašil Hanák divákov, keď mu malá 
domov preskočila nohu, no minu-
la bránu, z rohu hlavičkoval Mečiar 
tesne nad a v 6. min. vyskúšal po-
zornosť nášho brankára Kočiš. V 11. 
min. sa zrazili hlavami Vaščák s Pal-
danom a lekár im musel zašiť tržné 
rany. V 16. min. vyšla domácim pek-
ná akcia, o minútu neskôr Vaščák len 
tesne minul bránu hostí. V 33. min. 
Minčičovu hlavičku Strapák zázrač-
ne vyrazil na roh, po ktorom Kupčík 
v páde tesne prehlavičkoval bránu. 
Hostia odpovedali Kočišom, ktorého 
tvrdá strela len tesne minula tyčku. 
V závere prvého polčasu M. Pančí-
kov center preletel ponad brvno. Do 
druhého polčasu vstúpili aktívnejšie 
hostia. Ciprys po úniku zakončoval 
tesne vedľa. V 56. min., po chybe 
obrany, sa dostal k lopte Augustíny, 
ktorý špekuloval zo zakončením, a 
jeho slabú strelu Hanák chytil. V 62. 
min. M. Pančík centrom našiel Gere-
ca, ktorý preloboval Strapáka (1:0). 
O päť minút neskôr Minčičova hlavič-
ka skončila v Strapákovom náručí. V 
74. min. J. Pančík prešprintoval ob-
rancov a po jeho centri Gerec zblíz-
ka prekonal Strapáka. O minútu ne-
skôr mohol Gerec zavŕšiť hetrik, ale 
v páde neprekonal brankára. V zá-
vere mohli hostia znížiť, ale Banovi-
čovu hlavičku Hanák vytlačil na roh.

(rk)

   V lyžiarskom stredisku akciovej spoločnosti Tále sa aj 
túto zimu uskutočnila Lyžiarska škola 2014, organizova-
ná ŽP ŠPORT, a.s., Podbrezová. Určená bola pre deti za-
mestnancov podbrezovských železiarní, no zúčastnili sa 
jej aj iní záujemcovia. O základy lyžiarskej abecedy a zdo-
konalenie sa v tomto športe prejavilo záujem dvadsaťse-
dem detí. Výučbu, podobne ako vlani, zabezpečovalo päť 
inštruktorov. V priebehu desaťdňového kurzu inštrukto-
ri počas víkendov dbali  nielen o to, aby sa deti nauči-
li a zdokonalili v lyžovaní, ale vytvárali aj dobrú atmosfé-
ru. Vyvrcholením boli preteky s vyhlásením výsledkov, kde 
boli všetky deti odmenené medailami a drobnými darček-
mi. Teší nás pozitívne hodnotenie rodičov, ale najmä vidi-
teľné zlepšenie lyžiarskej techniky detí.
   Oceňujeme snahu detí, rodičov a prácu inštruktorov, ako 
aj  ich trpezlivosť pri výučbe a ďakujeme  akciovým spo-
ločnostiam ŽP Šport a Železiarňam Podbrezová  za spon-
zorské darčeky.                                             Matúš Trajteľ

   Nadstavba dorasteneckej ligy v kolkoch o majstra Slovenskej republi-
ky pokračovala v Dome športu ŽP tretím turnajom, v ktorom si víťazstvo 
vybojoval domáci tím:
1. KO ŽP Šport Podbrezová (1724 bodov), 2. bol Slavoj Veľký Šariš 
(1716), 3. Tatran Sučany (1684), 4. MKK Stará Turá (1643), 5. TKK Tren-
čín (1606), 6. ŠK Modranka (1565).
Zostava a body KO ŽP Šport: Marek Štefančík 608, Radovan Balco 
584, Michal Babčan 532, Janka Poliaková 523. 
Celkové poradie po treťom turnaji: 1. Slavoj Veľký Šariš (21 bodov), 
2. ŽP Šport Podbrezová (18), 3. MKK Stará Turá (15), 4. Tatran Suča-
ny (12), 5. TKK Trenčín (6), 6. ŠK Modranka (6).                           (kys)

12. apríla
na I. ligový zápas mladšieho 
dorastu U17, U16 o 11. a 13.15 
hod. na FŠ v Brezne

FO ŽP – MŠK Žilina
...

na I. ligový zápas starších žia-
kov U15, U14 o 10. a 12. hod. 
na FŠ v Brezne
FO ŽP – MŠK Fomat Martin

 
13. apríla

na zápas IV. ligy o 10.30 hod. 
na FŠ v Brezne
FO ŽP juniori – MFK Revúca

17. apríla
na I. ligový zápas mladších žia-
kov U13,U12 o 10. a 12. hod. 
na FŠ Podbrezová-Skalica

FO ŽP – Tatran L. Mikuláš

O lyžiarskej škole

Dorastenecká liga

   Predposledné kolo kolkár-
skych súťaží prinieslo víťazstvá 
na dráhach súperov. A druž-
stvo zvíťazilo v Sučanoch 1:7, 
kde vytvorilo nový rekord kol-
kárne v Sučanoch. B družstvo 
si priviezlo cennú výhru z ťaž-
kého zápasu v Modranke 6:2, 
keď zvíťazili len o 19 bodov. 
Posledné kolo Extraligy, na do-
mácich dráhach, prinesie pria-
my súboj o druhú priečku me-
dzi Podbrezovou B a Interom A. 
V Extralige žien náš tím  nedo-
volil súperkám z Veľkého Šari-
ša získať ani bod a po vyrov-
naných výkonoch zvíťazil 6:0. 
C družstvo vyhralo s Hestou 
Veľký Šariš 6:2. Jedinú bodo-
vú stratu zaznamenali hráči D 
družstva v domácej remíze 4:4 
s rezervou Fiľakova, keď zvíťa-
zili o 4 body, no poraziť svojich 
súperov dokázali len Michal 
Dilský a Ľuboš Figura. Podbre-
zovskí dorastenci odohrali tre-
tí nadstavbový turnaj o maj-
stra SR, v ktorom naplno využi-
li domáce prostredie a zvíťazili. 
Pred posledným turnajom sú v 
priebežnej tabuľke na 2. mies-
te. Posledný turnaj sa uskutoč-
ní 13. apríla v Piešťanoch.
   V 21. kole Extraligy dosiahli 
skvelé výkony: Ivan Čech 673, Vil-
moš Zavarko 668 a Róbert Ernje-
ši 663, cez 600 bodov sa dostali 
aj Bystrík Vadovič (617) a Kozák 
(601). V 1. lige prekonal 600 bo-
dovú hranicu Ľuboš Figura (612). 
V Extralige žien sa darilo Kristíne 
Diabelkovej (566) a umiestnila sa 
v štvorke najlepších výkonov tohto 
kola. V nadstavbovom turnaji do-

Prekonali rekord
kolkárne v Sučanoch

rastencov dosiahol najlepší výsle-
dok Marek Štefančík (608).  
Priebežné postavenie tím pod-
brezovského klubu v tabuľke: 
Extraliga muži 1. miesto KO ŽP 
A, 3. miesto KO ŽP B, Extraliga 
ženy 4. miesto KO ŽP, 1. liga vý-
chod 3. miesto KO ŽP C, 9. miesto 
KO ŽP D.

Extraliga muži 
Tatran Sučany A - KO ŽP A 1:7 

3500:3820 
Zostava a body: Ivan Čech 673, 
Vilmoš Zavarko 668, Milan Tomka 
598, Bystrík Vadovič 617, Róbert 
Ernješi 663, Martin Kozák 601.

ŠK Modranka A - KO ŽP B 2:6 
3335:3354

Zostava a body: Tomáš Dilský 
545, Peter Šibal 565, Tomáš Pa-
šiak 544, Radoslav Kürty 554, Jo-
van Ćalić 571, Erik Kuna 575.

Extraliga ženy 
Slavoj Veľký Šariš – KO ŽP 0:6 

2175:2193
Zostava a body: Kristína Diabel-
ková 566, Jana Turčanová 548, 
Dagmar Kyselicová 545, Dominika 
Skalošová 534.

1. liga muži 
NK Hesta Veľký Šariš – KO ŽP 

C 2:6 (3307:3372)
Zostava a body:Tomáš Herich 
579, Tomáš Dziad 511, Ľuboš Svi-
tek 589, Radovan Balco 547, Pa-
vel Paulečko 562, Marek Štefan-
čík 584.

KO ŽP D – FTC Fiľakovo 4:4 
3239:3235    

Zostava a body: Pavol Pôbiš 22, 
Ľuboš Figura 612, Michal Babčan 
520, Ján Poliak 511, Marek Mihok 
547, Michal Dilský 527.

(kys)

I. liga mladší žiaci, nadstavba
FK Pohronie D. Ždaňa – FO ŽP U12  

4:7 (2:2)
Góly za ŽP: Gajan 2, Brozman 2, Čilík, 
Nosáľ, Kafrík.
Domáci disponovali jednou silnou zo-
stavou, ktorá nás počas celého zá-
pasu potrápila. Naši chlapi, okrem 
úvodu, si s ňou veľmi dobre poradi-
li. Úvodných desať minút bolo z našej 
strany zbytočne zbrklých a ustrácha-
ných. Postupne sme sa dostali do hry 
a vypracovali si gólové príležitosti. Po 
polčasovej remíze 2:2 sme v druhom 
dejstve chceli byť aktívnejší a zvíťaziť. 
Po kolektívnom výkone proti silnejšej 
partii domácich a peknom góle Kafríka 
sme sa dostali do vedenia a víťazstvo 
už nepustili z rúk.              Patrik Müller

1. liga dorastu
FO ŽP U19 - FK Dukla B. Bystri-

ca 1:1 (0:1)
Góly: 62´ Galo - 37´ Otruba (11 m).
V derby chceli obidva tímy zvíťaziť a 

tak sa bolo celých 90 minút na čo po-
zerať. Útoky sa striedali na obidvoch 
stranách, diváci videli kvalitný prvo-
ligový zápas. Hostia hrozili hlavne 
útočníkom Poliovkom, z domácich 
podal opäť výborný výkon Duda, kto-
rý mal na hlave i kopačkách vedúci 
gól. V 37. min. v našej 16-ke prepa-
dol cez nohu Pristača hosťujúci útoč-
ník, nasledoval prísny pokutový kop, 
ktorý Otruba so šťastím premenil. V 
druhom polčase sme sa snažili zjed-
nodušiť našu hru. Prišla šanca do-
mácich, po ktorej sa útoky striedali 
na obidvoch stranách a hráči sa po-
kúšali strhnúť víťazstvo vo svoj pro-
spech. Najväčšiu príležitosť tesne 
pred koncom nevyužil Duda, jeho 
strelu vykopával z prázdnej brány 
hosťujúci obranca. Zápas sa skončil 
zaslúženou deľbou bodov. 

Ivan Dubíny
FK Dukla B. Bystrica - FO ŽP 

U16 0:0
V zápase sa na hráčoch prejavilo, 
že hráme derby s Duklou, bohužiaľ 
nepriaznivo. Nedokázali sme kombi-
novať, robili sme veľké chyby v pri-
hrávkach. Našťastie súper nedoká-
zal premeniť vypracované šance, 
aj vďaka dobrým zákrokom nášho 
brankára Čillíka sme neinkasovali. 
Zápas sa skončil priaznivou remízou 
0:0, napriek tomu sme mohli v záve-
re rozhodnúť o jeho výsledku po pek-
nej akcii Kováča a Čavrnocha strie-
ľajúci Vološin prekopol bránu z troch 
metrov. Ale to by bol veľký trest pre 
nášho súpera, ktorý mal v priebehu 
zápasu navrch.

Tomáš Kvačkaj

Foto: I. Kardhordová

Prípravka U 10 láme rekordy. V štyroch zápasoch zvíťazili a nedostali ani jeden gól.

Foto: J. Slepička


