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V novom roku vám prajeme veľa zdravia, šťastia a rodinnú pohodu

   Predstavenstvo ŽP v spolupráci so 
ZO OZ KOVO pripravilo spomínané 
dokumenty v súlade s číslami naplá-
novanými na rok 2014 - s našimi plán-
mi vo výrobe, predaji a tomu prispôso-

Prihovára sa vám predseda predstavenstva a generálny riaditeľ

Na prahu nového rokaVážení spolupracovníci,
   na začiatku nového roka vám 
všetkým ďakujem za výsledky 
dosiahnuté v uplynulom roku, 
ktorý nebol pre nás jednodu-
chý. Pripravovali sme veľmi 
rozsiahlu investíciu v oceliarni 
a v septembri sme ju aj úspeš-
ne zrealizovali. Vedeli sme, že 
výsledky hospodárenia budú 
závisieť od počtu získaných 
zákaziek.
    Dnes môžem s uspokojením 
konštatovať, že aj rok 2013 v 
našej spoločnosti, ale aj v rám-
ci celej skupiny môžeme hod-
notiť ako úspešný. Podarilo 
sa nám splniť nielen úlohy ob-
chodného a fi nančného plá-
nu, ale dokázali sme zrealizo-
vať aj úlohy vytýčené v dcér-
skych spoločnostiach. Konsoli-
dovaný výsledok celej skupiny 
ŽP GROUP je pozitívny a to je 
veľmi dobre. 
   Náročnosť uplynulého roka 
ovplyvnili aj ďalšie okolnos-
ti. Ceny kovového šrotu na 
slovenskom trhu boli vyššie 
ako v Európe a vďaka opatre-
niam vlády Slovenskej repub-
liky sme sa dopracovali k naj-
vyšším cenám elektrickej ener-

Kolektívna zmluva a Program predstavenstva... boli podpísané v decembri

Čo prinášajú?

bené ostatné súvisiace činnosti. Aj v 
roku 2014 sme sa dohodli na základ-
nej tvorbe sociálneho fondu a jeho po-
užití v súlade s odsúhlasenými oblas-
ťami - predovšetkým na stravovanie 

zamestnancov, na veľ-
mi dôležité 24 - hodino-
vé úrazové poistenie za-
mestnancov, pobyty pre 
darcov krvi, ale i na re-
generačné pobyty či po-
ukážky na rehabilitačnú 
a laserovú liečbu. V plá-
ne čerpania sú i detské 
prázdninové tábory, kul-
túrne podujatia a progra-
my pre deti zamestnancov, využíva-
nie športovísk...
   Aj v roku 2014 môžu zamestnan-
ci rátať s príspevkom zamestnávate-

ľa na doplnkové dôchod-
kové sporenie, s rekon-
dičnými pobytmi, rozšíre-
nými i o zamestnancov, 
ktorí pracujú v riziku hlu-
ku, zamestnávateľ bude 
uskutočňovať pravidel-
né preventívne zdravot-
né prehliadky a samozrej-
me splní jednotlivé úlohy 
z komplexného programu 

ozdravných opatrení v celkovej výške 
zhruba jeden milión eur. V roku 2014 
bude opäť realizovaný program za-
mestnaneckých výhod v Allianz - Slo-

venskej poisťovni a.s., ktorý zamest-
nanci vo veľkom počte využívajú aj 
pri súkromnom poistení. Zamestnan-
ci môžu využívať zvýhodnené palivo-
vé karty na pohonné hmoty. Aj naďalej 
budeme vyhodnocovať a odmeňovať 
súťaž medzi zmenami, budú posky-
tované odmeny pri významných pra-
covných a životných jubileách a so za-
mestnancami, ktorí odpracovali tridsať 
rokov u nás, sa stretneme už tradič-
ne na konci roka v Dome kultúry ŽP 
a budú odmenení aj vecnou cenou - 
hodinkami „ Za vernosť“, ktoré im ve-

gie (pre veľké spo-
ločnosti, medzi kto-
ré ŽP z hľadiska 
odberu patria). Po-
važujem za veľ-
mi nešťastné roz-
hodnutie vlády SR 
preniesť celé ná-
klady na obnoviteľ-
né zdroje, hlavne 
na elektrickú ener-
giu vyrobenú zo sl-
nečnej a veternej 
energie, stopercentne na veľké 
podniky. Určite to nie je správ-
ne a sme jedinou krajinou v 
Európe, kde to tak je. 
   Európska únia prvýkrát v 
histórii zásadne zmenila svo-
ju fi lozofi u a rétoriku smerom 
k priemyslu. Bolo rozhodnuté, 
že hutnícky priemysel bude za-
radený medzi strategické prie-
myselné odvetvia. Bez výroby 
ocele, rozvoja hutníckeho prie-
myslu a bez jeho konkurencie-
schopnosti totiž nie je možné v 
Európe počítať s rozvojom ďal-
ších priemyselných odvetví, 
hlavne stavebníctva a automo-

bilového priemys-
lu. Slovensko pat-
rí medzi absolútnu 
špičku v prepočte 
vyrobených auto-
mobilov na oby-
vateľa. Každý au-
tomobil obsahu-
je viac ako 24 kilo-
gramov rúr a mno-
hé majú pôvod v 
Železiarňach Pod-
brezová.

   Čo môžeme čakať od roku 
2014? V prvom rade sa teší-
me, že oceliareň po úspeš-
nej investícii - nového zariade-
nia plynulého odlievania oce-
le, ale aj po výstavbe nové-
ho odprášenia elektrickej ob-
lúkovej pece, zabezpečí vyso-
ký štandard kvality kontinuál-
ne odlievaných oceľových blo-
kov. Umožní nám to kvalitne a 
s primeranými nákladmi, vyrá-
bať aj vo valcovni rúr a v ťa-
hárni rúr.
   V závere roka sme absolvo-
vali generálnu opravu vo val-
covni rúr, nosným programom 

bola oprava karuselovej pece. 
Touto, i ďalšími opravami po-
čas uplynulého roka, sme ne-
sporne vytvorili dobrú výcho-
diskovú pozíciu na maximál-
ne využitie výrobných kapacít 
v nasledujúcom období. Usi-
lujeme sa o to, aby aj vláda 
SR zaradila výrobu ocele me-
dzi strategické priemyselné od-
vetvia. Dosiahli by sme, že jej 
samozrejmou povinnosťou by 
bolo prijať opatrenia smerujúce 
k cenovej úrovni energií našej 
konkurencie, predovšetkým v 
Nemecku, Taliansku, Francúz-
sku a Španielsku. Naše ceny 
energií sú totiž o 20 – 30 per-
cent vyššie. Očakávame zá-
roveň, že sa v priebehu roku 
2014 budeme môcť uchádzať o 
čerpanie eurofondov. Chceli by 
sme ich využiť na prípravu no-
vej investície v oceliarni – vá-
kuovacieho zariadenia.
   Zlepšila sa naša spolupráca 
s vedeckými inštitúciami, Aka-
démiou vied i technickými uni-
verzitami. V novom roku bu-
deme pokračovať v sociálnom 

programe, ktorý je garantova-
ný podpisom kolektívnej zmlu-
vy, uskutočneným v závere 
roka (v samostatnom článku 
- pozn. red.).
    Železiarne Podbrezová kva-
litou svojej produkcie a ľud-
ského potenciálu patria me-
dzi špičkové fi rmy nielen v Eu-
rópe, ale aj vo svete. Ak sa v 
budúcnosti budeme riadiť hes-
lom, že: „našou hlavnou priori-
tou je kvalita produkcie a ser-
vis pre  odberateľov“, som pre-
svedčený, že tento štandard si 
udržíme. 
   Verím, že všetci naši dodáva-
telia, malé, ale aj stredné pod-
niky, fi nančné ústavy a ostat-
né inštitúcie budú v spoluprá-
ci s nami radi pokračovať aj v 
tomto roku. 
   V novom roku vám všetkým 
prajem hlavne veľa zdravia, 
šťastia vám, vašim pracovným 
kolektívom, aj rodinným prí-
slušníkom. Som presvedčený, 
že rok 2014 bude pre nás ďal-
ším úspešným rokom.  

Ing. Vladimír Soták,
predseda predstavenstva 

a generálny riaditeľ

(Pokrač. na str. 5)

(Pokrač. na str. 4)

Tradične na sklonku roka, v dome kul-
túry sa 20. decembra zišli jubilanti, kto-
rí odpracovali v Železiarňach Podbre-
zová nepretržite 30 rokov. Za vernosť 
fabrike im poďakoval predseda pred-
stavenstva a generálny riaditeľ Ing. 
Vladimír Soták. Členovia predstaven-
stva odovzdali jubilantom hodinky s lo-
gom materskej fi rmy a popriali im veľa 
úspechov k ďalšej práci. Nasledovala 
recepcia, ktorú spestril program folklór-
neho súboru Partizán zo Slovenskej 
Ľupče, s mužskou speváckou skupi-
nou Horehronci a ľudovou hudbou 
Mira Kapca.

Ocenení za vernosť

Kolektívna zmluva a Program Predstavenstva spoločnosti Železiarne 
Podbrezová a.s. pre rok 2014 boli podpísané 20. decembra 2013 na sláv-
nostnom aktíve zamestnancov, pri príležitosti hodnotenia roka 2013. Tieto 
dva aktuálne dokumenty sú základom pre oblasť starostlivosti o zamest-
nancov nad rámec platnej legislatívy, a aj samotní zamestnanci, keďže ich 
dostávajú každoročne aj v tlačenej forme, majú po ruke základnú príručku 
informácií, z ktorej môžu priebežne čerpať.
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S AKÝMI PREDSAVZATIAMI
VSTUPUJETE DO ROKU 2014?

   - V mojom prípade by som nehovo-
ril o predsavzatiach, ale skôr o pria-
niach v osobnom živote a v pracovnej 
oblasti. Osobné priania sú spojené sa-
mozrejme so zdravím a spokojnosťou 
mojich blízkych a v pracovnej oblasti 
si želám, aby sa podarilo splniť pláno-
vané výsledky hospodárenia spoloč-
nosti ŽĎAS, a.s., v roku 2014. K to-

muto - hlav-
nému - cieľu 
budem sme-
rovať svo-
ju pozornosť 

a pokúsim sa nadviazať na doterajšie 
úspešné hospodárske výsledky spo-
ločnosti ŽĎAS, a.s., v uplynulých ro-

koch. Som si vedo-
mý, že nebude jed-
noduché za súčas-
nej situácie na tu-
zemských a sveto-
vých trhoch dosta-
točne naplniť všet-
ky výrobné kapaci-
ty spoločnosti tak, 
aby boli splnené 

nastavené ekonomické ukazovatele 
hospodárskeho plánu pre rok 2014. Aj 
napriek tomu však verím, že vytýčené 
ciele pre tento rok budú splnené, pre-
tože značka ŽĎAS má stále skvelé re-
nomé a jej kvalitné výrobky tak nájdu 
svojich spokojných zákazníkov.

   - Nový rok je pred nami a s ním spo-
jené aj novoročné želania a predsavza-
tia. Prajeme si, aby bol rok 2014 lepší 
a úspešnejší ako ten, s kto-
rým sme sa 31. decembra 
rozlúčili. Želáme si, aby sa 
naše priania premenili z túž-
by na očakávanú realitu. 
V práci za takouto preme-
nou stojí vždy zodpoved-
nosť, disciplína, efektív-
nosť a plné pracovné na-
sadenie každého zamest-
nanca vo fi rme. 
   Našim hlavným predsavzatím je na-
ďalej prinášať komplexné a kvalitné 
služby pri obstarávaní prepráv tova-
ru a činností s tým spojených. Zo že-
laní, ktoré v našej spoločnosti neutí-
chajú počas celého roka, spomeniem 
najdôležitejšie – spokojnosť všetkých 
účastníkov každej jednej prepravy, či 
je to konkrétny obchodník, zamest-
nanec expedície, konkrétny doprav-
ca, príjemca tovaru alebo ďalší ľudia 
zapojení do daného obchodného prí-
padu. 
   Ak sa máme presadiť v konkurenč-
nom prostredí dopravného trhu, musí-
me okrem realizácie prepravy, akcep-
tovateľnej ceny, plnenia dátumov na-
kládky a vykládky, priniesť zákazní-
kom aj niečo viac. A to je profesionali-
ta, odborné poradenstvo, ústretovosť 
a návrhy riešení neštandardných po-
žiadaviek, kedykoľvek byť pripravení 

operatívne riešiť určitú situáciu. 
   Dôležitú úlohu pri našej činnosti zo-
hráva komunikácia a vzájomné ko-

rektné vzťahy zaintereso-
vaných ľudí. Budeme po-
kračovať v budovaní dô-
very a dlhodobých vzťahov 
nielen so zákazníkmi, ale 
aj s dodávateľmi služieb 
pre nás, či už po ceste ale-
bo po železnici. 
   V minulom roku sa nám 
podarilo udržať, i mierne 

zvýšiť tržby od takzvaných iných zá-
kazníkov, t. j. za prepravy mimo skupi-
ny ŽP GROUP. Pre udržanie a upev-
nenie pozície na trhu je to dôležitý 
moment, pretože ide o dlhodobý a ne-

končiaci proces, za ktorým stojí znač-
né úsilie našich zamestnancov. Týmto 
im chcem poďakovať za zodpovedný 
prístup k práci a ich prínos pri napĺňa-
ní úloh a cieľov spoločnosti.
   Samozrejme, naša činnosť a hospo-
dárske výsledky sú závislé od záka-
ziek a objemu vyrobeného tovaru v Že-
leziarňach Podbrezová. Prajeme im 
a všetkým spoločnostiam ŽP GROUP, 
aby úspešne napĺňali tohtoročné ob-
chodné i fi nančné plány, nech im Za-
ninoni môže poskytovať služby aspoň 
v takej miere ako doteraz. 

   - Prelomy rokov sú 
akýmisi prirodzenými 
míľnikmi, počas kto-
rých väčšina z nás 

najskôr hodnotí obdobie uplynulé a potom 
si stanovuje zásadné ciele na to nasledu-
júce. Je prirodzené, že v prvom rade sme-
rujú novoročné záväzky a očakávania do 
oblasti súkromného života. Musím po-
vedať, že ja si nedávam žiadne osob-
né predsavzatia. Prvé chvíle roka pat-
ria želaniam a prianiam, ktoré sa týka-
jú mojich najbližších.  
   V pracovnej oblasti by som chcel 
prvé slová adresovať našim zamest-
nancom a zaželať im, ich rodinám 
a blízkym pevné zdravie počas celého 
roka. Fyzické zdravie a duševná poho-
da každého z nich je základným predpo-
kladom pre to, aby sme spolu dokázali spl-
niť úlohy, ktoré sme si pre tento rok vytýči-
li. Naše hlavné ciele, splnenie kvantitatív-
nych a kvalitatívnych požiadaviek pri do-
dávkach pre nášho hlavného odberateľa 
Železiarne Podbrezová a.s., prestali byť 
v posledných rokoch cieľmi v tom pravom 
slova zmysle a stali sa našou povinnosťou 
a základným predpokladom našej fi remnej 
existencie. Preto hlavnou úlohou v tomto 
smere bude udržať pozitívny trend v ob-
lasti kvality a aj tento rok posunúť percen-
to reklamácií na nižšiu úroveň.
   Za jednu z hlavných priorít pre tento rok 
považujem ďalší rozvoj spolupráce s ostat-
nými strategickými odberateľmi, ktorými sú 
U. S. Steel Košice s.r.o., TŘINECKÉ ŽE-

LEZÁRNY a.s. Třinec, ArcelorMittal Ostra-
va a.s. a FERRIERE NORD S.p.A. Udi-
ne. Každý jeden zamestnanec našej spo-
ločnosti si musí uvedomiť, že obchodné-
ho partnera je ťažké získať, ale ešte ťaž-
šie udržať. Jedine zvýšený dôraz na zod-
povedné plnenie zmluvných požiadaviek 
a ich dôsledná kontrola je predpokladom 

na dlhodobú stabilnú spo-
luprácu. Okrem kvalifi ko-
vaného a stabilného per-
sonálu je dôležitým fak-
torom pre plnenie zmluv-
ných záväzkov aj spoľah-
livosť techniky a techno-
logických zariadení. Pri-
pravený plán investičné-
ho rozvoja a významných 

opráv na tento rok nám dáva pri ich na-
plnení solídny predpoklad na zlepšenie 
úrovne nášho vozového a strojného par-
ku, čo je jeden z hlavných predpokladov 
našej konkurencieschopnosti na trhu. 
   Tento rok bude pre našu spoločnosť dô-
ležitý aj v oblasti, ktorá presahuje rýdzo fi -
remný rámec. Sme „odpadiarska“ spoloč-
nosť, a preto bude naša pozornosť upria-
mená na fi nálnu fázu prípravy nového zá-
kona o odpadoch. Keďže sme mali mož-
nosť aktívne vstúpiť do procesu jeho pripo-
mienkovania, verím, že jeho konečná po-
doba sa bude v čo najväčšej možnej miere 
približovať našim očakávaniam.
    Všetkým pracovníkom ŽP GROUP že-
lám veľa osobných a pracovných úspe-
chov počas celého roka 2014.

   Vážení spolupracovníci, kolegovia!
   Na prahu nového roku prajem všetkým spoločnostiam ŽP 
GROUP a jej zamestnancom úspešný rok prežitý v zdraví 
a pohode.  
   Za dobrú spoluprácu patrí poďakovanie predovšetkým 
Predstavenstvu  ŽP a.s., ktoré vytvára podmienky na úspeš-
né napredovanie, ale aj ostatným útvarom ŽP a.s. a ŽĎAS, 
ktoré sú našimi dodávateľmi alebo odberateľmi. Veď do Pod-
brezovej a ŽĎAS je expedovaných takmer 40 percent na-
šich výrobkov.

   S potešením konštatujem, že rok 2013 bol ďalším úspešným rokom. Tržby 
presiahli 10 mil. eur. V októbri sme dosiahli najvyšší mesačný predaj v histórii  
945 tis. eur. Na predaj sme ponúkli 103 nových tvarových výrobkov a 11 nových 
receptúr a hmôt pre našich odberateľov.
   Dúfam, že pozitívne správy o oživení priemyselnej produkcie v Európe sa po-
tvrdia aj zvýšeným dopytom po žiaruvzdorných materiáloch.

   - Ako každý rok, 
osobné predsavzatia 
si nedávam, snažím 
sa dodržiavať to, čo už 

mám roky zaužívané a overené. V pracovnej 
sfére budeme pokračovať v rozpracovanej in-
vestičnej výstavbe a v „Obnove“ našich spra-
vovaných bytových domoch k spokojnosti na-
šich klientov.  
   Rok 2013 bol pracovne veľmi náročný. 
Okrem každodenných pracovných povin-
ností spojených so sprá-
vou 58 bytových domov sa 
celý rok 2013 niesol v in-
tenzívnej príprave na vy-
budovanie domových ko-
tolní pre jednotlivé bytové 
domy a postupného odpá-
jania bytových domov na 
sídlisku Kolkáreň a sídliska 
Štiavnička od centrálneho vykurovania. Celý 
proces bol psychicky, i časovo náročný. Za-
čínal nekonečnými schôdzami s vlastníkmi, 
projektovou prípravou, výberovým konaním 
realizátorov, vybavovaním stavebného povo-
lenia, vlastnou realizáciou, skúšobnou pre-
vádzkou  a postupným odpájaním od centrál-
nych zdrojov a napájaním sa na vlastné kotol-
ne. Priebeh prípravy začínal vo februári a 19. 
decembra  2013  sa jedenásť bytových domov 
napojilo na svoje domové kotolne.
   Okrem uvedenej investičnej výstavby bola 
realizovaná komplexná obnova  dvoch byto-
vých domov – Štiavnička 211/51, 52 a Šupko-
va 45, fi nancovaných zo zdrojov PSS, zdrojov 
EBOR – program MUNSEFF a dotácii z MV 

D RR SR.
   Očakávame, že rok 2014 bude rovnako ná-
ročný ako bol ten predchádzajúci. Celý proces 
odpájania od centrálneho vykurovania bude 
zavŕšený vybudovaním dvoch samostatných 
domových kotolní pre päť bytových domov na 
sídlisku Štiavnička a  doriešiť sa musí dodáv-
ka tepelnej energie pre bytové domy napájané 
v súčasnosti na kotolňu TOB na sídlisku Kol-
káreň.
   Priebežne sa budeme venovať „Obnove“  
bytových domov, nakoľko inej cesty ako pre-
dĺžiť životnosť spravovaných bytových domov, 
niet.  Od 1. januára 2014 platí zákon 150/2014 
o fi nančnej pomoci pri „Obnove“ bytových do-
mov zo zdrojov ŠFRB. Pravidlá na poskytnu-
tia zdrojov sú veľmi prísne nastavené, aj keď 
umožňujú použitie zdrojov v širšom meradle, 
ako určoval  zákon  o ŠFRB do 31. decembra 
2013. Každý bytový dom musí byť na začiatku 
podrobne posúdený či spĺňa kritéria predlože-
nie žiadosti na ŠFRB.  Ani potom však nebude 
isté, že zdroje budú poskytnuté. Neexistuje to-
tiž na ne právny nárok a rozhodnutie záleží od 
viacerých faktorov, ako je napríklad dostatok 
fi nančných zdrojov na ŠFRB, kvalitne podaná 
žiadosť, splnenie kritérií a podobne. 
   V týchto dňoch bola odovzdaná žiadosť  na 
ŠFRB na podporu fi nancovania komplexnej 
„Obnovy bytového domu“ Štiavnička 211/46, 
47. Veríme že sme urobili všetko pre to, aby 
táto žiadosť bola posúdená kladne. 
   Rok 2014 bude opäť pracovne veľmi nároč-
ný. Na to, aby sme uvedené zvládli, si praj-
me veľa osobnej sily, zdravia a životného op-
timizmu.

Ing. Věra BULÁKOVÁ, riaditeľka Ing. Anna KOVÁČOVÁ, riaditeľka

Ing. Roman VEVERKA,
generálny riaditeľ

Ing. Miroslav ŠABART, generálny riaditeľ

Ing. Ľubomír KUPEC,
generálny riaditeľ



   - V osobnom živote si predsavza-
tia nedávam. Ak cítim potrebu nie-
čo zmeniť, snažím sa to riešiť hneď a 
neodkladať na príchod nového roka. 
Predsavzatia v pracovnom živote 
majú podobu plánov a cieľov, ktoré 
sa spolu s mojimi kolegami z odboru 
expedície a obchodnej administratí-
vy budem snažiť napĺňať tak, aby boli 
naši zákazníci maximálne spokojní a 
rok 2014 bol ďalším úspešným rokom 
pre spoločnosť ŽP a.s. Prvoradým 
cieľom aj v tomto roku zostáva zabez-
pečiť plynulú expedíciu výrobkov na-
šim zákazníkom. V dennej praxi to 
znamená optimálne skĺbiť požiadav-
ky zákazníkov na nakládku, naklada-
cie kapacity jednotlivých prevádzkarní 
a možnosti prepravcov tak, aby sme 

tovar zákazní-
kom vyexpe-
dovali čo naj-
skôr po jeho 
uskladnení a 
neviazali v zá-
sobách zby-
točne fi nanč-
né prostried-
ky. Pri plnení 
náročných pracovných úloh prajem 
do roku 2014 všetkým svojim spolu-
pracovníkom v odbore, ako aj celé-
mu kolektívu zamestnancov železiar-
ní okrem pevného zdravia a spokoj-
nosti v rodine, veľa vzájomného po-
rozumenia, ústretovosti, pracovného 
elánu a odvahy ísť v ústrety novým 
výzvam a skúsenostiam.
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   - Vzhľadom na to, že nás opäť nečaká ľahký 
rok, je mojim predsavzatím urobiť maximum pre 
to, aby sme získali dostatok zákaziek pre všet-
ky naše prevádzkarne a tak výrazne pomohli 
k lepšiemu hospodárskemu výsledku v roku 
2014. V osobnom živote si osobitné novoročné 
predsavzatia nedávam, ťažko by som porovná-
val konečný výsledok s plánom robiť niečo lep-
šie, viac alebo vôbec. Prajem všetkým kolegom 

v Železiarňach Podbrezová úspešný a zdravý rok 2014.

   Naša spoločnosť, ako sme 
už informovali v septembri, 
úspešne dokončila dodáv-
ku dvadsaťjeden kusov vul-
kanizačních lisov VL 100“ do 
Bieloruska a v decembri pre 
Mitas Tires North America v 
USA. Obidva projekty boli ča-
sovo aj organizačne 
náročné a o to viac 
nás teší, že obidva 
boli dokončené včas 
podľa  kontraktov. 
V decembri fi rma 
Mittas v USA vyliso-
vala na našom lise 
VL 100“ MAX pne-
umatiku 1250/50 R 
32 - najširšiu pneumatiku R32 
na svete! Myslím, že taká 
správa musí každého potešiť, 
i zahriať pri srdci.
   V Číne sa nám na kon-
ci októbra podarilo, po opa-
kovanom odkladaní z dôvo-
du nepripravenosti zákazní-
ka, uviesť do prevádzky lis 
pre voľné kovanie CKV 45/50 
MN. Tento lis bol takzva-
ným „opakovaním“ lisu CKV 
45/50 MN, ktorý sme doda-

S AKÝMI PREDSAVZATIAMI
VSTUPUJETE DO ROKU 2014?

Urobili sme kus dobrej práce
li v predchádzajúcom roku aj 
do Číny, do spoločnosti Pan-
gang a rovnako aj pre Pan-
gang bol kontraktom pre čín-
sku stranu ŽĎAS a.s. Na roz-

diel od predchádza-
júceho projektu, ten-
to prebehol o čosi 
ľahšie. Určite sa tu 
prejavil efekt opa-
kovania, ale hlavný 
podiel by som pri-
písal podstatne lep-
šej komunikácii s 
konečným zákazní-

kom Tangshan Zhiwei Scien-
ce and Technology Co., Ltd.
   Projekt kovacieho lisu CKV 
90 MN v Areve Cresout For-
ge dosiahol významný míľ-
nik.  Druhého decembra 2013 
bol úspešne uvedený do prie-
myselnej  prevádzky. Po ne-
celých štyroch mesiacoch 
naplnených usilovnou prá-
cou bol vykovaný prvý kus. 
V predchádzajúcich mesia-
coch bol demontovaný sta-

rý lis 75 MN a na jeho mies-
te bol postavený nový kova-
cí lis CKV 90 MN. Zname-
nalo to premiestniť zhruba 
4 500 ton zariadení, niekto-
ré dielce, ako spodnú traver-
zu hmotnosti 320 ton, doviesť 
až do Číny a všetko dodať 

včas podľa potrieb montáže, 
pretože priestory pre sklado-
vanie boli obmedzené. A po-
tom bolo potrebné zmonto-
vaný lis naladiť tak, aby pra-
coval v toleranciách ±1 mm. 
Na tomto úspechu sa okrem 
TS Plzeň, a.s., významne po-

dieľal ŽĎAS, a.s., ktorý svo-
jimi skúsenými montérmi za-
bezpečil vlastnú demontáž a 
montáž lisu.
   Domnievam sa, a myslím 
že oprávnene, že naša spo-
ločnosť v roku 2013 urobi-
la kus dobrej práce, na ktorú 
môžeme byť právom hrdí. Do 
nového roku prajem všetkým 
zamestnancom skupiny ŽP 
GROUP hlavne pevné zdra-
vie a naplnenie vytýčených 
úloh na nasledujúce obdobie.

Ing. Milan Jirasko,
generálny riaditeľNajširšiu pneumatiku na svete R32 vylisovali na našom lise.

   V závere uplynulého roku 
spustila oceliareň v spolu-
práci s ďalšími podnikový-
mi útvarmi do prevádzky dve 
veľké investičné ak-
cie – modernizá-
ciu ZPO a odsáva-
nie elektrooceliar-
ne. Nábeh obidvoch 
sme zvládli veľmi 
dobre, ale pri ich tr-
valom prevádzkova-
ní sa ukázali niekto-
ré  menej závažné nedostat-
ky, resp. potreba vylepšiť via-
ceré konštrukčné riešenia, 
ale aj technologické para-
metre. Mojím hlavným pred-
savzatím je vyladiť optimálne 

   - Na úvod mi dovoľte popriať 
všetkým zamestnancom do 
roku 2014 veľa zdravia, šťas-
tia, rodinnú pohodu a úspech 
v práci. Zamestnancom pre-
vádzkarne doprava želám špe-
ciálne, aby sme sa svojim prí-
stupom k práci v dopravnom 
procese vyvarovali a nemuseli 
riešiť nehodové udalosti. Naša 
činnosť je závislá a orientova-

   - V novom roku želám všetkým zamestnancom  Železiarní Pod-
brezová a.s. zdravie, šťastie, veľa rodinnej pohody a pracovných 
úspechov.
   Začiatok tohto roka, vzhľadom na množstvo zákaziek, ktoré 
máme v januári pre ťaháreň rúr a oblúkareň, sa začal veľmi dob-
re. Verím, že fi nančný plán na rok 2014 sa podarí naplniť pre 
všetky výrobné prevádzkarne, čo je hlavný predpoklad pre istú 
a stabilnú prácu našich zamestnancov. Do roku 2014 celý kolek-
tív ťahárne rúr a oblúkarne vstupuje s predsavzatím zvyšovania 

kvality našich výrobkov, poskytovaného servisu a včasného plnenia zákaziek.

   - Do nového roka vstupujem s predsavzatím splnenia 
všetkých úloh v oblasti výroby, kvality a znižovania nákladov 
s cieľom dosiahnutia dobrého výsledku hospodárenia val-
covne rúr, ako aj celej akciovej spoločnosti. 
   Pre splnenie týchto úloh bude potrebné veľké úsilie 
všetkých zamestnancov valcovne rúr, ako aj spolupracujú-
cich útvarov, podieľajúcich sa na zabezpečení kvalitných ná-
hradných dielcov, hutného náradia a ostatného materiálu, 
potrebného pre bezporuchový chod valcovne rúr. V novom 
roku želám všetkým veľa zdravia, šťastia a úspechov.

Ing. Miroslav DOMOVEC, CSc.,
vedúci prevádzkarne oceliareň

Ing. Vladimír SOTÁK,
vedúci odboru predaja a marketingu

nastavenie predo-
všetkým chladiacich 
kriviek sekundárne-
ho chladenia a ťaž-
ných rýchlostí no-
vého ZPO pre všet-
ky vyrábané formáty 
a značky ocele. Pre 
kontinuálnu výro-

bu musíme spoločne s tech-
nickým úsekom doplniť ne-
vyhnutné náhradné dielce, 
resp. čiastočne konštrukčne 
upraviť niektoré technologic-
ké uzly, aby nám nespôso-

bovali vynútené prestoje vo 
výrobe a počas prestavieb 
na iné formáty. Súčasne pre 
zlepšenie vstupných podmie-
nok tvárnenia ocele vo val-
covni rúr, pripravujeme v aprí-
li 2014 výrobu modifi kované-
ho formátu pre valcovanie rúr 
o rozmere 205 x 205 milimet-
rov so zaoblením hrán 40 mi-
limetrov. Pre zvládnutie ná-
ročných úloh v roku 2014 pra-
jem všetkým spolupracovní-
kom pevné zdravie a pohodu 
v rodinnom živote.

Ing. Peter KRAJAN,
vedci prevádzkarne doprava

ná na plnenie požia-
daviek výrobných pre-
vádzkarní, preto je 
mojim predsavzatím 
spolu s kolegami vy-
tvárať také pracovné 
podmienky, aby pre-
vádzkareň doprava 
mohla aj v roku 2014 
poskytovať rovnaké a ešte kva-
litnejšie služby ako doteraz. 

K tomu je potrebné využiť po-
tenciál našich zamestnancov, 
aby zúročili svoje odborné ve-

domosti a dlhodobé 
skúsenosti. Budem 
rád, ak sa nám poda-
rí v niektorých činnos-
tiach, najmä v údržbe 
dopravných prostried-
kov, vniesť nové ná-
pady a zmeniť zabeh-
nutý prístup, aby sme 

obohatili svoju činnosť a zlepšili 
ekonomickú efektívnosť opráv.

Ing. Miloš DEKRÉT, vedúci ťahárne rúrIng. Milan MUTIŠ, vedúci valcovne rúr

Ing. Ingrid NÁGELOVÁ,
ved. odb. expedície a obchodnej administratívy
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   Noviny, ktoré práve čítate, v tomto roku prežívajú sied-
me desaťročie svojho nepretržitého vydávania. Histori-
ci Podbrezovan začlenili medzi sedemnásť periodík vy-
chádzajúcich po druhej svetovej vojne. Ak sa však obzrie-
me do hlbšej minulosti, ich príbeh sa začal písať omno-
ho skôr. A s ním aj história prvých závodných novín na 
Slovensku.  
   Podbrezovan prvýkrát vyšiel v roku 1930, ako závodný 
časopis robotníctva v štátnych železiarňach v Podbrezo-
vej, Hronci a v Tisovci, v júni roku 1930. Napriek silným 
perzekúciám a administratívnym komplikáciám sa poda-
rilo vydať sedem čísel. Po jedenástich rokoch začali vy-
chádzať závodné noviny opäť, ale pod názvom Podbrezo-
vá. Boli  dvojjazyčné, v nemeckom a slovenskom jazyku 
a ich vydavateľom boli Železiarne Podbrezová, účastinná 
spoločnosť Bratislava. Vychádzali dva roky v nepravidel-
nej periodicite.
   Podbrezovan začal nepretržite vychádzať 23. decem-
bra 1945 a jeho prvým vydavateľom boli Stredosloven-
ské železiarne, národný podnik Podbrezová. Spočiatku to 
bol mesačník a charakteristickou črtou boli nenovinárske 
žánre. Až po vytvorení redakcie v roku 1949 dostal profe-
sionálnejšiu tvár a rozšírila sa žánrová skladba. Periodici-
ta bola skrátená a z Podbrezovana sa stal dvojtýždenník, 
ktorým je dodnes.
   Sú to fi remné noviny so svojou bohatou históriou, kto-
ré vždy poznačil pulz doby, v ktorej vychádzali. Ak v 80. 
rokoch oslovovali zamestnancov a ich rodinných prísluš-
níkov, deväťdesiate roky vniesli do ich ponímania zásad-
nú zmenu. Stali sa nástrojom komunikácie s verejnosťou. 
   Čas  potvrdil zmysluplnosť tohto periodika. Čítajú ho 
nielen zamestnanci, ale ľudia v celom regióne. S obľubou 
po ňom siahajú bývalí zamestnanci, dnes už dôchodco-
via, ktorým ich zamestnávateľ posiela. Čítajú ho však aj 
v našich dcérskych spoločnostiach, aj v spoločnostiach 
skupiny ŽP GROUP, siahajúcich aj za hranice Slovenska. 
   V sedemdesiatom ročníku Podbrezovana otvárame veľ-
kú čitateľskú súťaž. V každom nasledujúcom čísle fi rem-
ných novín nájdete na tejto strane súťažnú kapitolu z his-
tórie. Bude tam vždy aj kupón, s ktorým pošlete správnu 
odpoveď do redakcie. Tým splníte podmienku a budete 
zaradení do našej celoročnej súťaže. Presné kritériá uve-
rejnime v 2. čísle, no už teraz vám môžeme sľúbiť, že si 
nielen rozšírite svoj obzor, ale zároveň získate šancu vy-
hrať hodnotnú cenu. 

Mgr. Oľga Kleinová, šéfredaktorka

Siedme decénium
nepretržitého vydávania

V ostatnom čísle Podbrezovana  sme uverejnili s informáciou 
generálneho riaditeľa ŽP TRADE Bohemia Martina Čermáka 
o prevzatí novej budovy do užívania nedopatrením len pohľad 
na pôvodnú budovu. Všetkým sa ospravedlňujeme a uvádza-
me pohľad na pôvodnú i novú budovu (vpravo).            Redakcia

Ospravedlnenie

Kolektívna zmluva a Program predstavenstva..., 
boli podpísané v decembri

(Dokonč. zo str. 1)
nuje predstavenstvo spoločnosti.
   Ak by som mala zdôrazniť, čo nové 
je v týchto dokumentoch, spomeniem 
zvýšenie ochrany zamestnancov pri 
skončení pracovného pomeru. Za-
mestnávateľ po vzájomnej dohode so 
zamestnancom sa zaviazal neskončiť 
pracovný pomer výpoveďou z organi-
začných dôvodov, ak k dňu uplynutia 
výpovednej doby zamestnanec:
a) odpracoval v ŽP a.s. nepretržite mi-
nimálne 30 rokov a dovŕši zákonom 
stanovený vek zakladajúci nárok na 
starobný dôchodok v období nasledu-
júcich 5 rokov a zároveň ešte nedosia-
hol vek na priznanie predčasného sta-
robného dôchodku,
b) je osamelý a trvale sa stará o dieťa 
mladšie ako 15 rokov,
c) ktorý sa stará o dieťa mladšie ako 
tri roky a druhý rodič, ktorý je zamest-
nancom ŽP a.s., je poberateľom rodi-
čovského príspevku.
   V duchu obdobnej ochrany bolo do-
plnené aj vyplácanie odstupného pri 
nesplnení podmienok na priznanie 
nároku na starobný alebo predčasný 
starobný dôchodok. 
   Pre zvýšenie komfortu pitného reži-
mu v horúcich dňoch, kedy je úbytok 
nielen tekutín, ale aj minerálov v tele 
vyšší, zamestnávateľ prostredníc-
tvom dcérskej spoločnosti ŽP Gastro-
servis s.r.o. poskytne svojim zamest-
nancom v letných mesiacoch výživo-
vé doplnky k hlavnému jedlu.
   Na druhej strane sme sa dohodli, že 
nebude vyplácaný príspevok za racio-
nálne využívanie pracovného času a 
príplatok za prácu vykonávanú v sťa-
ženom prostredí pre zamestnancov, 
zaradených do kategórie 2. Tejto ob-
lasti sa chceme podrobnejšie venovať 
v niektorom z ďalších čísel po uzavre-
tí roka 2013, pretože vám chceme dať 
k dispozícii konkrétne čísla a informá-
cie k tomuto rozhodnutiu. 
   Pri kolektívnom vyjednávaní sme 
sa snažili vysvetliť povereným vyjed-
návačom zastupujúcim OZ KOVO dô-
vody, prečo vstupujeme do roka 2014 
obdobne ako rok predtým, s nulo-
vým navýšením taríf.  Tak, ako v roku 
2013, kedy boli tarify navýšené od 1. 
augusta 2013, nie je potrebné sa obá-
vať, že predstavenstvo túto oblasť ne-

prehodnotí pri zlepšení sa klímy a jed-
notlivých ukazovateľov. Takže, aj v 
tomto roku bude predstavenstvo na 
svojich zasadnutiach mesačne prie-
bežne monitorovať vývoj zákaziek a 
tomu prispôsobí prehodnotenie taríf a 
príplatkov pre rok 2014. 
   Navýšené boli iba príplatky, kto-
rých výška je priamo závislá od zá-
konom stanovenej minimálnej mzdy, 
ktorá s platnosťou od 1. januára 2014 
predstavuje 352 eur (z pôvodných 
337,70 eur) - t.j. za sťažené prostre-
die, príplatok za III. zmenu, pohoto-
vosť doma v pracovný deň, v sobotu 
a nedeľu.  
   Kúpeľná liečba pre zamestnancov  
aj v roku 2014 podlieha odvodom pri 
poskytnutí príspevku zo sociálneho 
fondu. Ako v minulých rokoch preto 
po dohode so ZV OZ KOVO budeme 
uvedenú oblasť riešiť tak, že uzatvo-
ríme zmluvy s kúpeľnými destinácia-
mi, ktoré naši zamestnanci najviac vy-
užívajú a tie budú garantovať výhod-
nejšie, ako sú pultové ceny pobytov. 
Samozrejme, prostredníctvom odbo-
ru práce a miezd organizačne zabez-
pečíme všetky náležitosti ohľadne po-
bytov pre každého zamestnanca ako 
samoplatcu. 
   Ostáva len veriť, že spoločnosť bude  
prosperovať, na čo má nesporný vplyv 
aj dodržiavanie technologickej a pra-
covnej disciplíny zamestnancov, kva-
litnej výroby bez reklamácií a o to sa 
môže pričiniť každý zamestnanec. Je 
to základný kľúč k tomu, aby sme mali 
dostatok prostriedkov na mzdy, ich 
zvyšovanie i ďalšie benefi ty  naviac. 
Predstavenstvo ŽP a.s. bude medzi 
svoje priority aj v budúcnosti radiť ich 
poskytovanie tak, aby boli zamestnan-
ci maximálne spokojní a nič im nebrá-
nilo odvádzať kvalitnú prácu. 
   Naši obchodníci v spolupráci s dcér-
skymi obchodnými spoločnosťami 
urobia maximum pre to, aby sme mali 
dostatok zákaziek - a tak ako vždy v 
minulosti, i teraz platí - na nás je, aby 
kvalita našej práce a efektívne vyna-
kladanie prostriedkov prispeli k dob-
rému výsledku a potvrdili vynikajúcu 
kvalitu a dobré meno železiarní. 
   Pre rok 2014 ako jedno z najhor-
ších rozhodnutí vlády môžeme ozna-
čiť, napriek avizovanému zníženiu 

ceny elektrickej energie, jej zvýšenie 
pre veľkoodberateľov na celkových 
poplatkoch v porovnaní so stavom z 
druhej polovice roka 2013, približne 
o 5 percent. Celková cena elektrickej 
energie je najvyššia v rámci EÚ, naša 
konkurencia v Európe má ceny nižšie 
o 20 až 30 percent.
   Očakávame preto, že sa aj OZ 
KOVO popri aktivitách, týkajúcich sa 
vyšších kolektívnych zmlúv zamyslí 
aj nad opatreniami pre podporu prie-
myslu, ako nositeľa zamestnanosti, 
v súlade s Akčným plánom pre oceľ, 
ktorý prijala EÚ.
   Predstavenstvo ŽP a.s. si za jed-
nu z najdôležitejších úloh pre tento 
rok stanovilo prijatie Akčného plánu 
pre oceľ na Slovensku. Čo najskôr by 
ho mala prijať vláda SR, pretože bez 
týchto opatrení je sťažená konkuren-
cieschopnosť fi riem na trhoch. V ta-
komto prípade ťažko môžeme uva-
žovať o mzdovom raste, investičnom 
rozvoji a v konečnom dôsledku aj o 
udržaní zamestnanosti.
   No a na záver pripomínam, že ne-
smieme zabúdať na množstvo fakto-
rov, ktoré môžeme ovplyvniť nad rá-
mec tých globálnych, či celospolo-
čenských. A práve preto, aj na tom-
to mieste pripomínam všetkým za-
mestnancom nevyhnutnosť neustá-
lej vzájomnej komunikácie, spoluprá-
ce a výmeny informácií pre dobrú prá-
cu, ale aj nekompromisnú kontrolu a 
vyžadovanie dodržiavania pracov-
nej a technologickej disciplíny a uka-
zovateľov kvality. Opäť platí, že dob-
rú klímu v pracovnom kolektíve vytvo-
ria len a len ľudia a toto je tá najlep-
šia záruka pre dobre odvedenú prá-
cu, ktorá prináša svoje ovocie v po-
dobe výsledkov hospodárenia. Takže 
- čo môžeme ovplyvniť, to aj urobme 
a nespoliehajme sa ani na iných, ani 
to neodkladajme na budúcnosť a ur-
čite sa nám to vráti. Rok 2014 nebu-
de ľahký, ani jednoduchý, ale kolektív 
železiarov už veľakrát dokázal svoju 
silu a vytrvalosť. Prajem preto v mene 
celého predstavenstva i v mene svo-
jom všetkým pevné zdravie, spokoj-
nosť a nech sa nám rok 2014 vyda-
rí čo najlepšie. 

 Ing. Mária Niklová, členka predsta-
venstva a personálna riaditeľka
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Jubilantov sme sa opýtali:
Ako spomínate na svoje za-
čiatky v Podbrezovej? Čo sa 
odvtedy zmenilo? A v medzi-
ľudských vzťahoch?
Ján MULTÁN, energetika
   - Ja som prišiel do Pod-
brezovej pred tridsiatimi rok-
mi z Mostárne Brezno. A prá-
ve toľko pracujem v kyslikárni. 
Za uvedené obdobie som za-
žil ešte starú technológiu, ale 
aj novú kyslikáreň. V tom ko-
lektíve som azda najstarší za-
mestnanec, služobne, ale aj 
vekom. Sme dobrý kolektív, sú 
tam aj mladí, aj starší. Cítiť, že 
vývoj ide dopredu. Medziľud-
ské vzťahy sú u nás vždy rov-
naké.
Igor ZAJAK, doprava
   - Prišiel som do železiar-
ní ako učeň, vyučil som sa za 
mechanika opravára. Na prax 
sme chodili do fabriky, tak som 
tu ostal aj pracovať. Roky ušli 
a ja dnes môžem povedať len 
toľko, že vývoj nepochybne 
napreduje, ale všetci sa kde-
si veľmi ponáhľame a zabúda-
me už na staré dobré medzi-
ľudské vzťahy.
Juraj SCHMIDT, oceliareň
   - Od začiatku pracujem v 
oceliarni. Prišiel som tam ako 
vyučenec z Košíc, kde som sa 
učil za hutníka operátora pre 
Podbrezovú. Trochu som to už 
poznal, pretože štvrtý rok som 
už praxoval v Podbrezovej. 
Čo sa týka vývoja, to, o čom 
sme voľakedy len fantazírova-
li, je dnes realitou. K medziľud-
ským vzťahom na našom pra-

Pätnásteho ročníka krajského kola študentskej súťaže zručnosti 
a odbornej pripravenosti ZENIT, ktoré sa uskutočnilo v priestoroch 
Spojenej školy v Brezne, sa zúčastnili aj štyria žiaci SSOŠH Žele-
ziarní Podbrezová. Úspechom bolo 1. miesto Róberta Goliana, kto-
ré získal v kategórii B2 – žiaci stredných odborných škôl skupiny od-
borov 24 Strojárstvo a ostatná kovospracujúca výroba (ručné profe-
sie). Víťazstvo mu otvorilo dvere do celoslovenského kola.

...
Do národného projektu KomPrax (Kompetencie pre prax), kto-
rý realizuje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže na podporu 
rozvoja zručnosti mladých ľudí, sa zapojilo aj trinásť žiakov SG 
ŽP a SSOŠH ŽP. V rámci vzdelávania každý žiak zrealizuje svoj 
vlastný projekt, čím si všetky získané poznatky, zručnosti a po-
stoje overí aj v praxi. Na realizáciu projektu každému zapojené-
mu žiakovi poskytne Iuventa príspevok do výšky 200 eur,  na zá-
klade žiakom pripraveného rozpočtu. Školenia sú akreditované 
a žiaci po ich úspešnom absolvovaní získajú osvedčenie o na-
dobudnutých zručnostiach a schopnostiach, ktoré môžu priložiť 
k životopisu nielen pri hľadaní zamestnania.    

...
Centrum dobrovoľníctva, vďaka fi nančnej podpore Ministerstva 
školstva, vedy, výskumu a športu SR, realizuje projekt Cesta k ak-
tívnej participácii mládeže. Do projektu, ktorého cieľom je zapoje-
nie mládeže do spoločenského a politického života miest a obcí 
prostredníctvom výchovy k dobrovoľníctvu, sa mohli zapojiť len tri 
slovenské školy. Jednou z nich je Súkromné gymnázium ŽP. Naši 
žiaci už absolvovali workshopy, po ktorých bola vytvorená skupi-
na „Dobrovoľníci na SG ŽP“. Osemnásť dobrovoľníkov nadviaza-
lo spoluprácu s Detským domovom vo Valaskej a zorganizovalo už 
prvý vlastný projekt – Vianočnú akadémiu na podporu DD Valaská.

...
Dňa 10. decembra sa konal Deň otvorených dverí, ktorý aj v tomto 
roku prekvapil veľkým záujmom o štúdium v Súkromnej strednej od-
bornej škole hutníckej ŽP a Súkromnom gymnáziu ŽP. Naše školy 
navštívilo okolo stosedemdesiat deviatakov a s nimi si špecializova-
né učebne, internát,  telocvičňu a posilňovňu prezreli aj ich rodičia.

Čaro Viedne
   Dňa 12. decembra 2013 
sme sa spolu s učiteľkami zú-
častnili exkurzie vo Viedni. 
Navštívili sme Prírodohistoric-
ké múzeum, kde sme si rozší-
rili vedomosti nielen o vzniku  
planéty Zem, ale aj o našich 
predkoch. Videli sme obrov-
ské skelety dinosaurov, veľkú 
zbierku meteoritov a drahých 
kameňov, ohrozené a vyhynu-
té druhy zvierat a mnoho ďal-
ších zaujímavostí. Potom sme 
sa presunuli na adventné trhy,  

vychutnali  si ich neopakova-
teľnú atmosféru s vôňou via-
nočného pečiva. Pri prehliad-
ke dominanty rakúskej metro-
poly gotického Dómu sväté-
ho Štefana sme museli zdo-
lať 343 schodov do najvyššej 
veže, odkiaľ sme mali impo-
zantný výhľad na celú advent-
nú Viedeň. Na námestí sme 
obdivovali vyzdobené ulice, 
fi akre a zapojili sa do učiteľ-
kami vyhlásenej súťaže o naj-
vtipnejšiu fotografi u a video, v 

ktorom turista povie: ,,Zdra-
vím Súkromné gymnázium 
Železiarne Podbrezová ale-
bo Súkromnú strednú odbor-
nú školu hutnícku ŽP.“ Roz-
právanie s cudzincami bolo 
veľmi zábavné. Predvianočná 
Viedeň bola úžasná a všetci 
máme na čo spomínať.
   Ďakujeme Železiarňam 
Podbrezová za poskytnutie 
autobusovej dopravy, šofé-
rom za bezpečnú jazdu, riadi-
teľke našich škôl a učiteľkám 
za umožnenie výletu a krás-
ne zážitky. 

žiaci SG ŽP a SSOŠH ŽP

Ocenení za vernosť
(Dokonč. zo str. 1)

covisku nemôžem povedať nič 
kritické, my sme dobrý kolek-
tív. Celkove sa však veľmi tie-
to vzťahy zmenili. Asi tým, že 
ľudia strácajú istoty.
Milan KRAMLA,
valcovňa rúr
   - Celých tridsať rokov pracu-
jem vo valcovni rúr. Je to ne-
porovnateľné so začiatkami,  
vývoj napreduje. Keď tak po-
rovnávam medziľudské vzťa-
hy, určite sa aj tie menia, žiaľ 
k horšiemu. Dnes sa ľudia viac 
uzatvárajú do seba, akoby si 
strážili svoje istoty. 
Milan JANČIAR,
valcovńa rúr
   - Robil som predtým na píle 

na Štiavničke odtiaľ som na-
stúpil na základnú vojenskú 
službu a po vojne som nastúpil 
už do Podbrezovej. Bolo to 1. 
apríla 1983. Bolo to iné, hodne 
sa toho zmenilo. A vzťahy me-
dzi ľuďmi? Myslím, že tie sú 
stále rovnaké...
Jana ŠTÁBELOVÁ,
valcovňa rúr
   - Začínala som na dvojke v 
úpravni a po materskej dovo-
lenke som nastúpila do valcov-
ne rúr. Bolo to zhruba pred se-
demnástimi rokmi. No ja som 
žeriavnička, takže môžem 
konštatovať, že ten vývoj ur-
čite napreduje. V porovnaní s 
mojimi začiatkami na žeriave, 

dnes sú to určite výkonnejšie 
zariadenia, ale aj obsluha je 
náročnejšia. Nemyslím si, že 
sa medziľudské vzťahy nejako 
menia, aj v minulosti boli ľudia 
rôzni, aj dobrí, aj zlí a tak je to 
dodnes. Mrzí ma, že niektorým 
chýba tolerantnosť voči spolu-
pracovníkom.
Zuzana KOVÁČOVÁ
odbor technického a inves-
tičného rozvoja
   - Moje prvé kroky po vstup-
ných formalitách viedli do val-
covne rúr. Zostala som tam len 
tri mesiace a potom, možno to 
bola náhoda alebo asi viac 
šťastie, som dostala pracov-
né zaradenie v odbore kon-

troly ako referent pre technic-
ké normy. Technický a techno-
logický vývoj ide dopredu a to 
sa odzrkadlilo aj na novej  vý-
stavbe a rekonštrukciách tech-
nických a výrobných zariade-
ní. Splnenie požiadaviek sta-
novených normami, technic-
kými špecifi káciami a pred-
pismi je v každej dobe alfou 
a omegou. Medziľudské vzťa-
hy - či sa zmenili? Ani nie, len 
sme teraz tu a v tejto dobe, aj 
keby boli podmienky rovnaké, 
človek sa za tridsať rokov troš-
ku zmení, bude mať iné prio-
rity v rebríčku hodnôt. Ja ale 
musím povedať, že vo svojom 
živote som mala šťastie (a dú-
fam, že odo mňa neodíde) na 
spolupracovníkov v oddelení 
Tvtei, sú to ľudia s veľkým Č. 
Nemôžeme byť všetci kamará-
ti, ale vzájomný rešpekt je pr-
vým krokom, aby sme dosiah-
li vo vzťahoch na pracovisku 
hoci len obyčajný štandard.
Anna PANČÍKOVÁ,
ťaháreň rúr
   - Už tridsať rokov som v ťa-
hárni rúr. Sú tam aj pracoviská, 
kde nie je automatika, ale sú aj 
strediská, ktoré sú zmodernizo-
vané, počítače sa menia, tech-
nika sa neustále vyvíja. A čo sa 
týka medziľudských vzťahov, 
jednoznačne boli v minulos-
ti ľudia družnejší. My sme na 
pracovisku dobrý kolektív, aj sa 
stretávame raz za rok na guľáši 
a raz za rok na koniec roka, ale 
voľakedy sme boli ucelenejší 
kolektív. Možno to robí tá neis-
tota v celom štáte.
O. Kleinová, foto: A. Nociarová

Ján MULTÁN Igor ZAJAK Juraj SCHMIDT Milan KRAMLA

Milan JANČIAR Jana ŠTÁBELOVÁ Zuzana KOVÁČOVÁ Anna PANČÍKOVÁ
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Pondelok
P: hrachová so salámou pe-
čivo, zemiakovo-gulášová 

pečivo.
� Kuracie prsia na hubách, 
ryža, šalát. � Hovädzia pe-
čienka sviečková, knedľa. � 
Dusená zelenina na masle, 
volské oko, zemiaky. � Štu-
dentský šalát, pečivo. � Za-
pekaný bravčový rezeň so 
syrom, zeleninová obloha. � 
Šišky s džemom, kakao. � 
Bageta salámová so šalátom. 
� Ovocný balíček.

Utorok
P: šošovicová kyslá pečivo, 
mrkvová s pórom pečivo.

� Jelenie ragú s brusnicami, 
cestovina. � Husárska rolá-
da, zemiaky, uhorka. � Res-
tovaná kačacia pečeň, hráš-
ková ryža, cvikla. � Šalát ra-
cio, pečivo. � Tofu s kuracími 
prsiami na čínsky spôsob. � 
Muffi ny s čokoládou, kakao. 
� Bageta Gurmán. � Vyprá-
žané kuracie stehno v cestíč-
ku, pečivo.

Streda
P: terchovská pečivo, roľníc-

ka pečivo.
� Pečené morčacie stehno, 
červená kapusta, knedľa. � 
Hovädzí guláš mexický, ryža, 
šalát. � Furmanské halušky. 
� Windsorský šalát, pečivo. 
� Kelový karbonátok, zemia-
ky, šalát. � Pečené buchty so 
slivkovým lekvárom, kakao. � 
Bageta moravská. � Mliečny 
balíček. 

Štvrtok
P: hovädzia s pečeňovými 
haluškami pečivo, goralská 

pečivo.
� Vyprážané čevapčiči, ze-
miaky, šalát. � Kuracie 
stehno na smotane s hlivami, 
cestovina. � Pizza zeleninová 
so salámou. � Bulharský ša-
lát s bravčovým mäsom, pe-
čivo. � Špaldovo-zemiako-
vé placky, zakysanka. � Maxi 
buchta s orechovo-višňovou 
plnkou, vanilkový krém. � Ce-
lozrnná bageta syrová. � Pe-
čené kačacie stehno, pečivo.

Piatok
P: kapustová s údeným mä-
som pečivo, francúzska pe-

čivo.
� Bravčový rezeň prírod-
ný, zeleninová ryža, šalát. 
� Hovädzie dusené, kôpro-
vá omáčka, knedľa. � Vyprá-
žaná treska plnená brokoli-
cou a syrom, zemiaky, šalát. 
� Pikantný syrový šalát, peči-
vo. � Šéfovský šalát. � Zape-
kané palacinky s tvarohom. � 
Bageta s kuracím mäsom. � 
Ovocný balíček.

Sobota
P: mexická pečivo.

� Bravčový rezeň s Nivou 
a šampiňónmi, zemiaky, ša-
lát. � Kuracie prsia na papri-
ke, cestovina. � Bageta s pi-
kantným mäsom.

Nedeľa
P: krúpková pečivo.

� Morčacie prsia so syrom 
a špenátom, ryža, šalát. � 
Hovädzí guláš debrecínsky, 
knedľa. � Bageta šampiňóno-
vá so šunkou.

   V predposlednom minuloroč-
nom čísle Podbrezovana ste sa 
mohli zapojiť do prieskumu o 
kvalite služieb ŽP Gastro-ser-
vis s.r.o. Túto možnosť využi-
lo  takmer päťdesiat pracovní-
kov Železiarní Podbrezová a 
dcérskych spoločností, z kto-
rých väčšina dáva prednosť zá-
vodnému stravovaniu a ove-
ľa menej je tých, ktorí ho kom-
binujú s iným spôsobom stra-
vovania. Prieskum potvrdil, že 
zmena v spôsobe objednáva-
nia stravy prostredníctvom in-
ternetu si našla svojich priaz-
nivcov a aj jeho účastníci túto 
možnosť najviac využívajú. Pri 
sortimentnej skladbe jedál opäť 
prvú priečku – s veľkým násko-
kom  obsadili mäsité jedlá, za 
nimi nasleduje oddelená strava 
a rovnaký záujem majú stravní-
ci o múčne jedlá a šaláty. Spo-
kojnosť ste prejavili aj s celko-
vou kvalitou jedál, rôznorodos-
ťou sortimentu, veľkosťou por-
cií, či s ponukou šalátov. K cel-
kovej úrovni závodného stra-
vovania prispievali, podľa va-
šich vyjadrení, aj priestory kan-
tín a rýchlosť obsluhy. V záve-
re sa účastníci prieskumu vy-
jadrovali k celkovému hodno-
teniu, v ktorom bodmi (5-1) ur-
čili najvyššiu a najnižšiu úro-
veň jednotlivým ukazovateľom. 

Červená alebo biela?
   Medzi bielou a červenou kapus-
tou nie je veľký rozdiel. Červe-
nolistá dlhšie dozrieva, preto má 
omnoho tuhšie listy, v porovnaní s 
bielou má viac vitamínu C, železa 
i biofl avonoidov. V červenej kapus-
te sa nachádza 36 druhov rastlin-
ných pigmentov, pričom 8 z nich sa 
nevyskytuje v žiadnej inej rastlin-
nej potrave. Výskumy ukázali, že 
týždenne stačí zjesť jednu porciu 
kapusty, aby sa znížilo 
riziko rakoviny žalúd-
ka, hrubého čreva, pe-
čene, pľúc a prsníka. 
Za najlepšiu preven-
ciu považujú odborníci 
2 až 3 porcie, teda 250 
až 400 gramov týžden-
ne. Kapusta chráni aj 
pred ochoreniami srd-
ca a pred sivým zá-
kalom. Upravuje čin-
nosť štítnej žľazy, čistí 
tráviacu sústavu a udržiava v čre-
vách zdravú mikrofl óru. Obsahuje 
približne toľko vitamínu C ako cit-
rónová šťava a veľké množstvo vi-
tamínu E. Šťava zo surovej kapus-
ty zmierňuje pálenie záhy a pomá-
ha liečiť žalúdočné vredy, šťava 
z kyslej kapusty zas zlepšuje trá-
venie. Kapusta patrí medzi nízko-
energetické potraviny. Keď budete 
pri varení šetriť tukmi, stane sa va-
ším chutným pomocníkom pri udr-
žiavaní hmotnosti alebo pri chud-
nutí. Ak máte po kapustnom jedle 
nepríjemný pocit nafúknutého bru-
cha, nabudúce pridajte viac byli-
niek. Vyberte si podľa chuti: estra-
gón, tymian, rascu, kôprovú vňať, 

Pondelok
P: slepačia pečivo, cesnako-

vá s haluškami pečivo.
� Vyprážaný syr, zemiaky, ta-
társka omáčka. � Hovädzie 
fi lé kopaničiarske, tarhoňa, 
šalát. � Baraní guláš, halušky. 
� Šalát pekinský so šunkou, 
pečivo. � Zemiakový papri-
káš, paradajkový šalát. � Ry-
žový nákyp s ovocím. � Ba-
geta s pikantným mäsom. � 
Mliečny balíček.

Utorok
P: boršč s mäsom pečivo, 
krupicová so zeleninou pe-

čivo.
� Pečené kuracie stehno, ze-
leninová ryža, šalát. � Hovä-
dzí guláš maďarský, knedľa. 
� Važecká pochúťka, zemia-
kové placky. � Lahôdkový ša-
lát, pečivo. � Cestoviny s bro-
kolicou a smotanovou omáč-
kou. � Palacinky s Nutelou. 
� Bageta s kuracím mäsom. 
� Vyprážaný bravčový rezeň, 
pečivo.

Streda
P:  hŕstková pečivo, kelová 

s ryžou pečivo.
� Bravčové stehno bratislav-
ské, cestovina. � Hydino-
vé ražniči, zemiaky, uhorka. 
� Držky na diabolský spô-
sob, knedľa. � Šalát rančer-
ský, pečivo. � Hubové rizo-
to, uhorkový šalát. � Žem-
ľovka s tvarohom. � Celozrn-
ná bageta syrová. � Ovocný 
balíček.

Štvrtok
P: gulášová pečivo, špená-
tová so syrovými haluškami 

pečivo.
� Bravčová pečená krkovič-
ka, kapusta, knedľa. � Morča-
cie prsia plnené Nivou, ryža, 
šalát. � Ryba na vidiecky 
spôsob, zemiaky, šalát. � Ša-
lát parížsky, pečivo. � Kuracie 
prsia s plnkou, zeleninová ob-
loha. � Šúľance s makom. � 
Bageta salámová so šalátom. 
� Pečené kačacie stehno, pe-
čivo.

Piatok
P: prešporská pečivo, Šurdi-

ca pečivo.
� Vyprážané kuracie stehno, 
zemiaková kaša, kompót. 
� Hovädzia pečienka mi-
lánska, cestovina. � Údené 
mäso, hrachová kaša, uhor-
ka, chlieb. � Šalát cestovi-
nový s brokolicou. � Rezan-
ce s tvarohom, zakysanka. � 
Buchty na pare s lekvárom, 
kakaová posýpka, kakao. � 
Bageta moravská. � Mliečny 
balíček.

Sobota
P: stupavská zabíjačková pe-

čivo.
� Morčacie mäso na les-
ných hríboch, ryža, šalát. � 
Bravčové stehno hamburské, 
knedľa. � Bageta Gurmán.

Nedeľa
P: údeninová pečivo.

� Hovädzie mäso na korení, 
slovenská ryža, šalát. � Brav-
čový rezeň belehradský, ope-
kané zemiaky, uhorka. � Ba-
geta Apetito. 

Stravníci sú spokojní
Najvyššie ohodnotenie dosia-
hol systém objednávania stra-
vy, na 2. mieste bola kvalita ša-
látov, o 3. a 4. priečku sa zhod-
ným bodovaním delili ukazova-
tele - rýchlosť obsluhy a pes-
trosť sortimentu, na 5. mieste 
bola kvalita pečiva, 6. kvalita 
polievok, 7. kvalita prostredia a 
na poslednom mieste skončila 
kvalita nápojov.
   Vaše pripomienky  potvrdi-
li správnosť slovenského prí-
slovia - Koľko ľudí, toľko chu-
tí.  Niektorí z účastníkov anke-
ty majú radi riedke, či zeleni-
nové polievky, iní naopak,  dá-
vajú prednosť zahusteným po-

lievkam. Niektorým chýba v po-
nuke makrobiotická strava či 
niektoré zložky – ako napríklad 
biely jogurt do šalátov, či ke-
čup... Rovnako je to pri ďalších 
zložkách stravy. Niektorým ur-
čité koreniny vadia, druhí sa ich 
dožadujú. 
   Výsledky prieskumu a pripo-
mienky  sme odovzdali na ďal-
šiu analýzu, ktorá bude slúžiť 
pracovníkom spoločnosti ŽP 
Gastro-servis pri skvalitňovaní 
výroby jedál a služieb. Zo za-
pojených do prieskumu bol vy-
žrebovaný Marián Bauer z cen-
trálnej údržby, ktorému zabla-
hoželal a cenu odovzdal Jozef 
Krella, riaditeľ ŽP Gastro-ser-
vis, s.r.o.

V. Kúkolová

Cenu riaditeľa ŽP Gastro-servisu si prevzal M. Bauer.
Foto: I. Kardhordová

KAPUSTA – univerzálny liek na všetky choroby
Kapusta patrí medzi najzdravšie potraviny na svete. Obsahu-
je množstvo cenných bioaktívnych látok a protirakovinové 
účinky by jej mohla závidieť aj toľko propagovaná brokolica.

bobkový list či nové korenie.
Liečivé baktérie
   Kvasená kapusta patrí medzi 
najstaršie trvanlivé potraviny a v 
minulosti bola spolu so zemiakmi 
najdôležitejším zdrojom vitamínu 
C v zime. Typickú chuť kyslej ka-
pusty spôsobuje bakteriálne kva-
senie. Pri tomto procese sa tvo-
rí kyselina mliečna, ktorá je nie-
len lahodná, ale aj prospešná pre 
zdravie. Mikroorganizmy obsiah-

nuté v kyslej kapus-
te zlepšujú trávenie 
a vstrebávanie živín. 
Kyslá kapusta ako je-
diná rastlinná potravi-
na prirodzene obsa-
huje vitamín B12, pre-
to by ste ju mali jesť 
pravidelne, ak ste ve-
getarián alebo nejete 
mäso príliš často. Ten-
to vitamín je dôleži-
tý pre mozog a nervy, 

podporuje duševnú sviežosť, od-
búrava stres a pôsobí proti depre-
siám. Pravidelná konzumácia kys-
lej kapusty zlepšuje imunitu, chrá-
ni pred infekciami, zrýchľuje odvá-
dzanie škodlivých látok z tela, pod-
poruje tvorbu červených krviniek a 
hormónov, znižuje hladinu cho-
lesterolu, posilňuje srdcový sval a 
regeneruje bunky. Pri kvasení sa v 
kapuste tvoria izotiokyanáty - lát-
ky zabraňujúce nádorovému buj-
neniu. Vyskúšajte kyslú kapustu s 
čučoriedkami, ananásom, jablka-
mi, hroznom, hrozienkami, so su-
šenými datľami alebo s fi gami.
   Kapustu môžete skombinovať s 
mrkvou, pórom, cibuľou a so ze-

miakmi. Vrchné listy kapusty vyu-
žite ako podložku pod pokrm alebo 
na nich naservírujte šalát. Keď čer-
vená kapusta pri dusení začne strá-
cať peknú farbu, pridajte do nej ly-
žicu citrónovej šťavy alebo octu.
Radí nutričná poradkyňa Deni-
sa Lysinová
* Kapusta patrí medzi domáce 
druhy hlúbovej zeleniny. Môže-
te ju konzumovať čerstvú i kvase-
nú, surovú alebo tepelne uprave-
nú. Čerstvá kapustová šťava má 
mimoriadne hojivé účinky na ža-
lúdočné vredy, zápaly a choro-
by hrubého čreva. Šťava z kvase-
nej kapusty zas pomáha pri pále-
ní záhy, pozor však na vysoký ob-
sah soli.
* Bežná porcia kapusty vám dodá 
len okolo 80 kJ, no úžitok z nej je 
obrovský. Predstavuje vynikajúci 
zdroj vitamínu C a K, karoténov, 
vlákniny, draslíka a antioxidantov. 
Je významnou súčasťou diét pri 
cukrovke, obezite aj pri hemoroi-
doch. Vďaka jedinečnej kombiná-
cii živín pomáha predchádzať ra-
kovinovým ochoreniam.
* Kvasená kapusta získa charakte-
ristickú chuť počas mliečneho bak-
teriálneho kvasenia. Užitočné mik-
roorganizmy, ktoré pri ňom pôso-
bia, podporujú zdraviu prospešné 
baktérie v črevách. Tie zas uľah-
čujú trávenie a vstrebávanie živín, 
ako aj využitie vitamínov skupiny 
B. Podľa niektorých štúdií obsahu-
je oveľa viac  protirakovinových lá-
tok ako čerstvá kapusta. Kvase-
ná kapusta obsahuje viac vita-
mínu C ako čerstvá. Už 200 gra-
mová porcia vám doplní potreb-
nú dennú dávku a dodá viac lak-
tobacilov.

(internet)

Jedálny lístok
20. - 26. 1. 2014

Jedálny lístok 27. 1 - 2. 2. 2014

Jedálny lístok
27. 1 - 2. 2. 2014



Dňa 11. decembra sme si pripomenuli  dvadsia-
te výročie odvtedy, ako nás navždy 
opustil 

Andrej BIENEK
z Podbrezovej.

Na dlhoročného vedúceho propagač-
ného oddelenia a šéfredaktora Pod-

brezovana spomíname s úctou. 
...

Dňa 13. decembra uplynulo päť ro-
kov odvtedy, ako nás navždy opustil 
milovaný manžel, otec, starý a pras-
tarý otec

Jozef CVACHO z Dolnej Lehoty
S láskou a úctou spomínajú manžel-

ka, syn a dcéra s rodinami
...

Dňa 20. decembra sme si pripome-
nuli desiate výročie od tragického 
úmrtia   manžela a otca
Mareka GRÚBERA z Podbrezovej.
Kto ste ho poznali, venujte mu spolu 
s nami tichú spomienku.

S úctou a láskou spomíname
...

Dňa 22. decembra sme si pripome-
nuli tretie výročie odvtedy, ako nás 
navždy opustila milovaná manželka, 
mama a stará mama

Anna FODOROVÁ z Valaskej.
S láskou a úctou spomínajú manžel 

a synovia s rodinami
...

„Odišla si tichučko ako odchádza deň, nikdy neza-
budneme na ten smutný Štedrý deň. Prázdno je 
tam, kde znel tvoj hlas, spomienka na teba zostá-
va v nás.“

Dňa 24. decembra sme si pripome-
nuli štvrté smutné výročie, čo nás 
navždy opustila naša mama, stará 
a prastará mama

Valéria KŇAZÍKOVÁ z Osrblia.
Kto ju poznal spomenie si, kto ju mal 
rád nikdy nezabudne. 

Za tichú spomienku ďakuje s úctou a s vďakou 
spomína smútiaca rodina

...
„Aj keď nie si medzi nami, v našich srdciach žiješ 
s nami.“
Dňa 2. januára sme si pripomenuli 
desiate výročie od úmrtia 

Rudolfa ČELLÁRA
z Podbrezovej,

na ktorého si s láskou spomína
manželka a synovia s rodinami

...
„Bolesťou unavený tíško si zaspal, zanechal si 
všetkých, ktorých si mal rád. Spi sladko, snívaj svoj 
večný sen, v spomienkach sme pri tebe každý deň. 
Smútok a žiaľ v srdci máme, na teba s láskou spo-
míname.“
Dňa 3. januára sme si pripomenuli prvé výročie 

smrti nášho manžela, otca a staré-
ho otca
Jozefa KUCHÁRA z Hornej Lehoty.
Kto ste ho poznali, venujte mu spolu 
s nami tichú spomienku.
Manželka, synovia Milan, Pavol a 
dcéra Alana s rodinami

...
„Mal som vás všetkých rád a chcel som ešte žiť, 
ale prišla tá chvíľa, keď som vás musel opustiť. Ne-
plačte, nechajte ma tíško spať, čo mi bolo súdené, 
muselo sa stať.“
Dňa 5. januára uplynulo päť rokov, 
čo nás navždy opustil náš milovaný 
manžel, brat, otec a starý otec

Jozef ŠPERKA z Hornej Lehoty.
S láskou a úctou spomíname

...
„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 7. januára uplynulo desať rokov, čo nás na-
vždy opustila naša drahá mama a stará mama

Ďakujeme všetkým príbuzným, zná-
mym, bývalým spolupracovníkom a su-
sedom za  účasť na poslednej rozlúčke 
s našim milovaným manželom, otcom 
a starým otcom

Jánom MEŠŤANOM z Valaskej.
Ďakujeme za kvetinové dary a prejavy 

sústrasti, ktorými ste sa snažili zmierniť náš hlboký 
žiaľ. Za dôstojnú rozlúčku ďakujeme Dychovej hud-
be ŽP.

Smútiaca rodina
...

Ďakujeme všetkým príbuzným, priate-
ľom, bývalým spolupracovníkom, suse-
dom, známym a ostatným, ktorí sa pri-
šli rozlúčiť s našim bratom 

Emilom JAKUBCOM z Jasenia,
ktorý nás náhle opustil 29. novembra 
2013 vo veku nedožitých 64 rokov.
Ďakujeme za kvetinové dary a prejavy sústrasti, kto-
rými ste sa pokúšali zmierniť náš hlboký žiaľ a záro-
veň za dôstojnú rozlúčku Dychovej hudbe ŽP.

Smútiaca rodina 
...

Ďakujeme všetkým príbuzným, priate-
ľom, známym, susedom a ostatným, 
ktorí sa prišli rozlúčiť s našim drahým 
manželom, otcom, starým a krstným ot-
com, bratom

Ivanom KOLLEROM z Brezna.
Smútiaca rodina

Spomienky
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Inzertná služba

januárovým

Poďakovania

Pracovné jubileá
35-ročné

Alena JANDEČKOVÁ

30-ročné
Emil FAŠKO

Ivan JANEČEK
Zuzana KOVÁČOVÁ

25-ročné
Viola ELEKOVÁ
Milan KOVÁČIK
Juraj SLABEJ

Stanislav SLAMKA
Milan SOJAK
Ivan ZUBAL

20-ročné
Ing. Martina ČERNÁKOVÁ

Miloš KRIŠTOF

Životné jubileá
Jozef ADAMSKÝ

Ing. Peter PEIHOFFNER
Katarína ŠTELLEROVÁ

Daniel ŽILÍK
Anna DEMIANOVÁ

Jozef ĎURČÍK
Ľubomír KLEMENT

Peter KOCHAN
Jaroslav KUPEC
Milan KVAČKAJ
Milan LOCEK
Ján LUPTÁK

Milan SCHVARZBACHER
Ivan ŠEBO

Dana FÁBIKOVÁ
Ľubomír FLAŠKA

Dušan GARAJ
Vladimír PREDAJNIANSKY

Ing. Jozef WEISS

do predčasného starobného 
dôchodku

Eva ŠKVARKOVÁ,
Miroslav TRANGOŠ.

Alžbeta WEISENBACHEROVÁ,

do starobného dôchodku
Jaroslav STIERANKA.

V mene vedenia Železiar-
ní Podbrezová im ďakujeme 
za odvedenú prácu a do ďal-
ších rokov života prajeme 
veľa slnečných dní.

„Prešli ste jarou a letom svojho života, prišla jeseň. Všetko ide 
tak, ako to v kolobehu prírody musí ísť a ako to funguje odjakži-
va. Jar a leto ste vyplnili statočnou prácou starostlivého hospodá-
ra. Nuž, jeseň nech vám dožičí svoje plody. Nech je krásna, po-
kojná a slnečná.“
Ďakujeme naším spolupracovníkom z energetiky 

Jozefovi Rusnákovi, 
Jánovi Búdovi, 

Jozefovi Vaššovi 
a Benjamínovi Leitnerovi,  

ktorí v roku 2013 a začiatkom roka 2014 odišli 
do starobného a predčasného dôchodku.

Kolektív spolupracovníkov prevádzkarne energetika

Ďakujem Ing. Vladimírovi So-
tákovi, generálnemu riaditeľo-
vi ŽP a Ing. Marianovi Kurčíko-
vi, ekonomickému riaditeľovi, 
za sprostredkovanie lekárske-
ho vyšetrenia.

Milan Jančiak, Vvr
...

Ing. Vladimírovi Sotákovi, 
predsedovi predstavenstva a 
generálnemu riaditeľovi ďaku-
jeme za neoceniteľnú pomoc, 
ktorú poskytol našej rodine v 
ťažkej životnej chvíli.

rod. Trubačová

Predám 3-izbový byt na Štiavnič-
ke, v pôvodnom stave, cena do-
hodou. Kontakt: 0911 2117 079

Oznamujeme zamestnancom, 
dobrovoľným darcom krvi, kto-
rí boli v decembri 2013 ocene-
ní Janského plaketou, aby po-
tvrdenie o ocenení doručili do 
24. januára 2014 M. Krellovej, 
odbor bezpečnosti a hygieny, 
tel. č. 2943. 

Hoci sa január preklopil do druhej polovice, vrtochy počasia pokra-
čujú a sneh tohtoročnej zime chýba.                   Foto: I. Kardhordová

Janka SAMEKOVÁ z Brezna.
Kto ste ju poznali, venujte jej spolu 
s nami tichú spomienku. S láskou a 
úctou spomínajú dcéra a syn s rodi-
nami

...
Dňa 15. januára sme si pripomenuli tretie výročie 
odvtedy, ako nás navždy opustil  náš 
drahý manžel, otec, starý a prasta-
rý otec

Ferdinand ENGLER
z Mýta pod Ďumbierom.

S láskou a úctou spomínajú manžel-
ka, dcéry a syn s rodinami

...
Dňa 19. januára si pripomenieme 
piate výročie odvtedy, ako nás na-
vždy opustila naša drahá mama, sta-
rá a prastará mama

Pavlína LAKOMČÍKOVÁ
z Lučatína.

S láskou a úctou spomíname
...

„Slza smútku tíško stečie po tvári, bolesť v srdci za-
bolí, no pekná spomienka ako večný plameň v na-
šich srdciach zahorí.“
Dňa 23. januára si pripomenieme prvé výročie od-
vtedy, ako nás navždy opustil milovaný manžel, 
otec a starý otec

Milan ŽABKA
z Čierneho Balogu.

Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu 
spolu s nami tichú spomienku.
S láskou a úctou manželka, synovia 

a dcéra s rodinami 
... 

„Aj keď si odišiel nie si medzi nami, v našich srd-
ciach zostávaš navždy s nami.“
Dňa 25. januára si pripomenieme jedenáste výro-

čie odvtedy, ako nás navždy opustil 
náš milovaný otec

Štefan PREČUCH
z Čierneho Balogu.
S láskou spomínajú synovia

a dcéry s rodinami
...

Dňa 4. februára si pripomenieme 
druhé výročie odvtedy, ako nás na-
vždy opustil milovaný brat

Daniel DODOK
z Brezna.

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

Rodina Dodoková

Ďakujeme

Odišli do dôchodku
v decembri

NEPREHLIADNITE!
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V dňoch 20. - 22. decembra 2013 bol otvorený nový ročník Slovenského pohára žiakov v Zuberci, kde mlad-
ší a starší žiaci(žiačky) absolvovali úvodné kolo SPŽ v disciplínach SL, OSL,SG a kombinácia (SL+SG). 
Preteky prebiehali v priaznivom zimnom počasí (slnko a mráz) za účasti vyše sto dvadsiatich pretekárov.
   Z Lyžiarskeho oddielu ŽP Šport Podbrezová sa ich zúčastnila  Ema Surová, ktorá hneď na úvod sezó-
ny nadviazala na výborné výsledky z uplynulej sezóny (na základe posledných pretekov sa dostala do re-
prezentačného výberu SR v kategórii žiakov). Vo svojej kategórii mladších žiačok vyhrala obrovský sla-
lom (GS), aj superobrovský slalom (SG), v slalome skončila na 4. mieste a v kombinácii (SL+GS) dosiah-
la výborné 3. miesto.                                                                                                                                    jb

Úspešné vykročenie do novej lyžiarskej sezóny
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Január:
18. Lyžiarsky prechod vďaky 
Čierny Balog-Brezno.
25. Lyžiarsky prechod cez päť 
chotárov Vyšný Kubín (BUS).
26. Lyžiarsky prechod vďaky 

obce Čierny Balog.   
Február:
9. Lyžiarsky prechod Zim-
né trnkobranie: Dolný Kubín 
(BUS).
15. Prechod OOCR Slovenský 

Raj: Čuntava-Telgárt.
22. Lyžiarsky prechod Lopej – 
Horná Lehota - Krpáčovo.  
Informácie na
janokmet@centrum.sk,
0907 850 969.                       (pm)

V kolkárni vo Fiľakove a v 
Dome športu v Podbrezovej  
sa 4. - 6. januára uskutočni-
li Majstrovstvá kraja jednot-
livcov v kolkoch vo všetkých 
kategóriách. Vo Fiľakove hrali 
žiaci a dorastenci, ostatné ka-
tegórie sa stretli na dráhach 
v Podbrezovej.  
   Majstrovské tituly pre Kolkár-
sky oddiel ŽP Šport, a.s., vy-
bojovali: Ivan Čech (ktg. muži), 
Jana Turčanová (ktg. ženy), 
Marek Štefančík (ktg. doras-
tenci), Martin Kozák (ktg. junio-
ri), Kristína Diabelková (ktg. ju-
niorky). 

Muži:1. Ivan Čech, KO ŽP Šport 
(666), 2. Bystrík Vadovič, KO ŽP 
Šport (643), 3. Ondrej Kyselica, 
KO ŽP Šport (624). Ďalší naši 
kolkári skončili: 4. Tomáš Pašiak 
(616), 5. Milan Tomka (614), 
7.Peter Šibal (609). Bez postu-
pu: 10. Tomáš Dilský (593), 11. 
Daniel Móc (587), 13. Radoslav 
Kürty (580), 14. Tomáš Herich 
(579), 16. Juraj Kriváň (578), 
18. Pavol Pôbiš (574), 20. Jo-
zef Petráš (569), 22. Ján Poliak 
(562), 23. Milan Dziad (562), 
29. Ján Kvietok (521), 32. Pavol 
Kühnel (509).
Ženy: 1. Jana Turčanová, KO 
ŽP Šport (550), 2. Katarína Mi-
canová, KO ŽP (534), 3. Dag-
mar Kyselicová, KO ŽP Šport 
(526). Postup na MS si vybojo-
vala 4. miestom Dominika Ska-
lošová (512), bez postupu skon-
čila na 5. Mieste Iveta Vaňková 
(503).
Seniori: 1. Július Baša, MKK 
Jelšava (598), 2. Matej Sršeň, 
MTK Žarnovica (582), 3.
Pavel Paulečko, KO ŽP Šport 

(578). Bez postupu na MS: 4. 
Ľubomír Niščák (557), 10. Ladi-
slav Boško (544), 18.Július Kri-
váň (502).
Seniorky: 1. Jana Pastoráko-
vá, FTC Fiľakovo (498), 2. Mag-
daléna Bábelová, FTC Fiľakovo 
(496), 3. Eva Bábelová, KO ŽP 
Šport (491).
Juniori: 1. Martin Kozák, KO 
ŽP Šport (614), 2. Erik Kuna, 
KO ŽP Šport (601), 3.
Maroš Thonhauser, MTK Žarno-
vica (589).  Postup na MS si vy-
bojovali ďalší naši kolkári - z 5. 
miesta Michal Dilský (583) a 6. 
Tomáš Dziad (564). Ľuboš Svi-

tek (556) zo 7. miesta nepostú-
pil na MS.
Juniorky: 1. Kristína Diabelko-
vá, KO ŽP Šport (545), 2. Do-
minika Kyselicová, KO ŽP Šport 
(501), 3. Aranka Toporová, MKK 
Rimavská Sobota (455).
Dorastenci: 1. Marek Štefan-
čík, KO ŽP Šport (549), 2. Mi-
chal Štrbáň, MTK Žarnovica 
(539), 3. Radovan Balco, KO 
ŽP Šport (536), postup si vybo-
joval z 5. miesta aj náš Michal 
Babčan (468). 
Dorastenky: 1. Michelle Hart-
vigová, MKK R. Sobota (546), 
2. Michaela Ďuricová, KO ŽP 
Šport (519), 3. Janka Poliaková, 
KO ŽP Šport (479).
Žiaci: 1. Radoslav Fuska, MTK 
Žarnovica (574), 2. Viliam Mag, 
FTC Fiľakovo (502), 3. Peter 
Bojtoš, MKK R. Sobota (477). 
Postup na domáci šampionát 
si vybojovali z našich hráčov z 
5. miesta Alexander Maruškin 
(437) a 6. Ivan Rozložný (417). 

(kys)

   Medzi vyhlásenými najlepší-
mi kolkármi boli z nášho klu-
bu:

Ivan ČECH
v Extralige stabilne kvalitné výko-
ny, člen reprezentačného druž-
stva na MS družstiev 2013, s tí-
mom KO ŽP Šport obsadili 2. 
miesto vo fi nále Campions Lea-
gue, 2. boli v SP družstiev v Apa-
tine.

Radovan BALCO
strieborná medaila s K. Hegedü-
sovou na MS U18 v súťaži Tan-
dem mix, s družstvom dorasten-
cov 5. miesto, postup do fi nále 
súťaže jednotlivcov na MS U18.

Milan TOMKA
v Extralige stabilne kvalitné výko-
ny, 3. miesto na Majstrovstvách 
SR mužov, člen reprezentačné-

S decembrovým záverom cyk-
listickej sezóny nastal čas re-
kapitulácie a hodnotenia. Môže-
te nám priblížiť najvýznamnejšie 
minuloročné okamihy?
- Pre mňa je významný každý oka-
mih, keď sa mojim zverencom darí. 
Cením si všetky víťazstvá, majstrov-
ské tituly aj to, že piati naši preteká-
ri sa stali reprezentantmi Slovenska. 
Šieste miesto juniorky Terezy Med-

V hoteli Holiday Inn v Bratisla-
ve (28.12.) boli vyhlásené vý-
sledky 34. ročníka ankety Zla-
tý pedál 2013, ktorého víťazom 
sa stal Peter Sagan. Na 5. mies-
te skončila Tereza Medveďová 
z Cyklistického klubu ŽP Šport 
Podbrezová. Naša cyklistka, 
študentka 3. ročníka Súkrom-
ného gymnázia ŽP, bola za vy-
nikajúce výsledky v cestnej cyk-
listike a cyklokrose vyhlásená za 
Talent roka 2013.                  (vk)

MEDVEĎOVÁ
TALENT ROKA

Majstrovstvá kraja

Z kalendára turistov

Vadovič tretí v TOP 12

ho tímu na MS družstiev 2013, 
s tímom KO ŽP Šport 2. miesto 
vo fi nále Champions League, 2. 
miesto v SP družstiev v Apatine.

Bystrík VADOVIČ
člen reprezentačného tímu na 
MS družstiev 
2013, s tímom 
KO ŽP Šport 
2.miesto vo fi ná-
le Champions Le-
ague, 2. miesto 
na SP družstiev v 
Apatine.
   Okrem hráčov 
KO ŽP Šport sa 
do TOP 6 pre-
bojovali Ján Ja-
senský z Interu 
Bratislava a Pe-
ter Nemček z ŠK 

Modranka.

S Petrom Medveďom, trénerom Cyklistického klubu ŽP Šport, a.s.

PIATI REPREZENTUJÚ SLOVENSKO
veďovej z majstrovstiev 
sveta, potešilo snáď kaž-
dého fanúšika cyklistiky.
Došlo k zmenám v člen-
skej základni?
- K veľkým zmenám nedo-
šlo. Niektorých členov sme 
vyradili z Centra talentova-
nej mládeže, hlavne kvôli veku (na-
koľko  po ukončení kategórie junior 
musia byť z CTM vyradení), avšak 

naďalej zostávajú členmi CK ŽP 
Šport. Dvaja členovia odišli do iné-
ho klubu.  
Aké najvýraznejšie úspechy pre-
tekári dosiahli?
- Venujeme sa cestnej aj horskej 
cyklistike a cyklokrosu. Na maj-
strovstvách SR sme získali celkom 
13 medailí, z toho 9 majstrovských 
titulov. Tereza Medveďová repre-
zentovala Slovensko na Majstrov-
stvách Európy v cestnej cyklisti-
ke v ČR a na Majstrovstvách sve-
ta v cestnej cyklistike vo Floren-
cii, kde obsadila v pretekoch jed-
notlivcov už spomínané 6. miesto. 

Radka Rabatinová a Ma-
túš Turošík reprezentova-
li Slovensko na Majstrov-
stvách Európy MTB mlá-
deže v Grazi, Šimon Vo-
zár a Nina Janušíková na 
Majstrovstvách Európy v 
cestnej cyklistike v ČR. V 

celkovom hodnotení klubov sme 
obsadili 4. miesto v cestnej cyklis-
tike, 2. v horskej cyklistike a 2. v 

cyklokrose. 
Čo vás najviac v roku 2013 po-
tešilo? 
- Pre cyklistiku to bol úspešný rok 
a teší ma, ako tento šport napredu-
je. Úspechy Petra Sagana a Petra 
Velitsa stavajú slovenskú cyklistiku 
na popredné miesta vo svete. A čo 
sa týka domácej scény, tak v kon-
coročnej ankete Slovenského zvä-
zu cyklistiky „Zlatý pedál“ bola Te-
reza Medveďová vyhlásená za Ta-
lent roka, čo ma ako trénera, ale aj 
otca teší.
Odštartovali ste zimnú prípravu 
na novú sezónu. Ako bude pre-
biehať?
- Štandardne, tzn. že od polovice 
januára sme začali so všeobecnou 
prípravou v telocvični, potom bude 
nasledovať spoločné zimné sústre-
denie. Kde sa uskutoční sa roz-
hodne podľa počasia. Po zimnom 
sústredení začneme pomaly so 
špeciálnou prípravou, ďalej  nasle-
duje spoločné jarné sústredenie a 
v apríli sa začne kolotoč pretekov... 
S akými cieľmi ste vstúpili do 
nového roka?
- Tak ako každý rok, chceme hlav-
ne napredovať a čo najlepšie re-
prezentovať Cyklistický klub ŽP 
Šport, a.s..                                (vk)

Foto: I. Kardhordová

   Turnaj TOP 12 najlepších hráčov Slovenska sa uskutoč-
nil 14. decembra v Pobedime, ktorého súčasťou bolo aj 
vyhlásenie šiestich najlepších kolkárov a kolkárok za rok 
2013. Kolkársky klub ŽP Šport, a.s., Podbrezová mal v tur-
naji bohaté zastúpenie.

Turnaj TOP 12 
Muži: 
1. Štefan Púchly, KK Inter,  Bra-
tislava
2. Peter Magala, TJ Slavoj,  Veľ-
ký Šariš
3. Bystrík Vadovič, KO ŽP 
Šport, Podbrezová (na snímke).

(kys)


