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pobytoch

Nezabudnite, Medzinárodný deň detí je príležitosťou na rodinný výlet 

Posledný štvrťrok uplynulého 
roka bol trochu komplikovaný 
a v januári ste hodnotili situá-
ciu v odbyte ešte rezervovane. 
Blíži sa polrok. Ako hodnotíte 
uvedené obdobie z pohľadu 
predaja našich výrobkov?
 - Dnes už máme prvých päť 
mesiacov z hľadiska zákaziek i 
časti expedície uzavretých, a tak 
môžem konštatovať, že väčšina 
záväzkov je splnená. Expedič-
ných sklzov starších ako jeden 
mesiac je minimum. Pravidel-
nosť nakládky skomplikovali štyri 
skrátené pracovné týždne v apríli 
a v máji. Vývoj od začiatku má-
ja je však v tomto smere veľmi 
pozitívny. Čo sa týka zákaziek, 
od januára sa darí plniť plánova-
né objemy predaja, v niektorých 
druhoch výrobkov sme dokonca 
zaznamenali, čo je pre nás pote-
šiteľné, aj „pretlak“ požiadaviek 
zákazníkov. Môžeme však po-
tvrdiť len také množstvo tovaru, 
ktorý dokážu prevádzky vyrobiť. 
Nemôžeme byť spokojní s ce-
novou úrovňou. Objem predaja 

S Ing. Júliusom Kriváňom, obchodným riaditeľom na aktuálnu tému:

Predpokladám pozitívny 
vývoj aj do budúcnosti

ovplyvniť vieme, ale 
cenovú úroveň nedo-
kážeme zmeniť. Kon-
kurencia je veľká a zá-
roveň veľmi silná a tak 
musíme konštatovať, 
že dnešná priemerná 
cena všetkých našich 
výrobkov je nižšia ako 
pred rokom. Súvisí to aj s cenou 
vstupných materiálov, oceľového 
šrotu a ďalších dôležitých mate-
riálov pri výrobe ocele, ktoré sú 
nižšie ako vlani. Pri predbežnom 
hodnotení polroka môžeme byť 
so situáciou na trhu spokojní aj 
vďaka aktivite európskych vý-
robcov oceľových rúr (ESTA), 
ktorej sme členmi. Antidumpin-
gové opatrenia voči Číne, Ukra-
jine a Rusku priniesli európskym 
výrobcom, bezpochyby aj nám, 
väčší priestor na obchodovanie. 
Z hľadiska jednotlivých výrob-
kov môžem hodnotiť pozitívne 
stabilný vývoj v predaji rúrových 
navarovacích oblúkov, množstvá 
sú ustálené každý mesiac na 250 
až 300 ton. Podobná je situácia 

v predaji našich naj-
novších výrobkov – 
galvanizovaných rúr 
– objem predaja sa 
ustabilizoval mesač-
ne na 100 a viac ton. 
Po problémoch, ktoré 
boli pri výrobe oceľo-
vých blokov od štartu 

nového ZPO, sa výroba skonso-
lidovala na 9 – 9,5 tisíca ton na 
predaj, čo potvrdzuje efektívne 
využitie výrobných kapacít oce-
liarne. Objem predaja valcova-
ných rúr je na úrovni 10 000 ton 
a presných rúr 4 000 ton.
V uplynulých dňoch sa roz-
behla výroba štrnásteho roz-
meru kvadrátu. Ako to vnímate 
z pohľadu obchodu?
  - Rozbeh novej technológie vý-
roby oceľových blokov na novom 
zariadení plynulého odlievania 
ocele bol spočiatku problema-
tický. Verím však, že po prijatí 
rozhodujúcich opatrení problémy 
z väčšej časti máme za sebou. 
Nový rozmer oceľového bloku, na 

 Blíži sa sviatok našich detí. Ako klišé znie 
často používané konštatovanie, že dnešné 
deti sú bez záujmu, bez cieľa a citovo 

chudobné. Nie je to celkom tak. Dokazujú to rôzne aktivity, trebárs 
v spolupráci rodičov a školy, kde deti svojimi výkonmi vedia skutočne 
očariť. 
 Dieťa, ktoré cíti záujem okolia, ale hlavne svojich rodičov, vyrastá 
s pocitom, že je dôležité a hodné lásky. Najdôležitejším na formo-
vanie osobnosti je podľa odborníkov obdobie do troch rokov veku 
dieťaťa. Každá ďalšia etapa vývoja si vyžaduje adekvátny prístup. 
Spoločné zážitky v ktoromkoľvek z týchto období však vytvárajú 
silné rodinné puto.
 Mnohí zaneprázdnení rodičia si neuvedomujú, že drahé značkové 
dary či exkluzívne dovolenky pre ich dieťa neznamenajú toľko, ako 
spoločne zahraté „Človeče...“ pri kuchynskom stole. Tohtoročný svia-
tok našich detí oslávte spoločne. Vyjdite si do prírody, urobte si výlet 
na bicykloch, či choďte spolu do kina. Ak prežijete tento deň doma, 
hoci aj celý deň v pyžame, ale v rodinnom kruhu, aj to bude mať pre 
vaše deti svoje čaro. Prajeme krásne prežitý Medzinárodný deň detí.

OK

Aké podmienky musí zamest-
nanec spĺňať, aby dostal do-
volenkovú mzdu?
 - Musí byť v evidenčnom stave 
k 31. máju 2014, včítane. Ná-
rok majú aj zamestnanci v mimo 
evidenčnom stave na materskej 
a rodičovskej dovolenke za ob-
dobie, ktoré odpracovali v čase 
od januára do apríla. Pochopiteľ-
ne, nárok nemajú zamestnanci, 
ktorí mali v uvedenom období 
neospravedlnenú absenciu.
Aká bude základňa a koľko 
percent z nej to bude?

Editoriál

Bude aj príspevok
na dovolenku

Predstavenstvo ŽP na svojom poslednom rokovaní rozhodlo 
o vyplatení dovolenkovej mzdy zamestnancom odmeňova-
ným tarifnými mzdami. To je jeden z benefitov pre zamest-
nancov, ktorý by mal napomôcť k regenerácii pracovnej sily 
počas dovolenky. Aké sú konkrétne podmienky? O tom sme 
sa zhovárali s Ing. Máriou Demianovou, vedúcou odboru 
práce a miezd:

  - Základňou pre výpočet bude 
úhrn tarifných miezd za obdobie 
január – apríl 2014 jednotlivých za-
mestnancov. Konkrétna výška u za-
mestnanca bude predstavovať 8,2 
percenta z vypočítanej základne.
Kedy bude dovolenková mzda 
vyplatená?
  - Tak, ako v predchádzajúcich 
rokoch, vo výplate za mesiac 
máj 2014, pod mzdovým dru-
hom 1413 a rovnako ako ostatné 
zložky mzdy, podlieha daňovému 
a odvodovému zaťaženiu.

ok

(Dokončenie na str. 3)
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Lokalita - 
kúpele Ubytovanie v 2-posteľových izbách

cena/osoba/
noc

Cena pobytu zahŕňa Stravovanie
3 noci 
(4 dni) 

 5 nocí 
(6 dní)

Dudince
Hotel Rubín 42 41 Ubytovanie, stravovanie, lekársku konzultáciu, 2 lie-

čebné procedúry denne, denné využitie vírivého rela-
xačného bazéna Wellnea a vonkajšieho bazéna Rubín 
(v sezóne), 2x1 hodinová návšteva Vitálneho sveta 
Wellnea

Polpenzia (raňajky formou 
bufetových stolov, večera 
ako výber z menu)Hotel Minerál 35 34

Rajecké 
Teplice

Hotel Malá Fatra

38 43

Ubytovanie, stravovanie, cca 2 liečebné procedúry 
denne, vstup do Vodného sveta vrátane vonkajších 
rímskych kúpeľov, voľný vstup do fi tness, bonus - Wel-
come drink

Polpenzia (raňajky formou 
bufetových stolov, večera vý-
ber z 2-3 druhov menu)

Villa Flóra

Villa Margareta

Sliač Hotel Palace (do 15. decembra 2014) 39 37

Ubytovanie, stravovanie, vstupnú lekársku prehliadku, 
2-3 liečebné procedúry denne, voľný vstup do rehabili-
tačného bazéna alebo na termálne kúpalisko - v letnej 
sezóne 1x denne

Plná penzia (raňajky formou 
bufetových stolov, obed a 
večera servírované, výber zo 
4 menu, šalátový bar, nápoj)

Sklené 
Teplice

Kúpeľný dom Lenka

39 36 Ubytovanie, stravovanie, vstupnú lekársku prehliadku, 
cca 2 liečebné procedúry denne, 1x denne 1 hod. vstup 
do Banského termálneho kúpeľa, grátis parkovanie

Plná penzia (raňajky formou 
bufetových stolov, obedy a 
večere servírované, výber z 
5 druhov jedál, šalátový bar)

Kúpeľný dom Park

Relax Thermal

Kúpeľný dom Goethe 42 39

Turčianske 
Teplice

Veľká Fatra v mimosezóne (2.1.-31.5.2014 a 1.11.-23.12.2014) 43 40
Ubytovanie, stravovanie, vstupnú lekársku prehliadku, 
2 liečebné procedúry denne, zdarma vstup do pla-
veckého 25m bazéna Olympic a Fitnes, 2x pri 5-pre-
noc., 1x pri 3-prenoc. vstup do liečebného komplexu 
SPA&AQUAPARK na 3 hod., parkovanie grátis

Plná penzia (raňajky, obed 
večera - všetko formou švéd-
skych stolov, plus možnosť 
diétneho stravovania)

Veľká Fatra v sezóne (1.6.-31.10.2014) 48 46

AQUA v mimosezóne (2.1.-31.5.2014 a 1.11.-23.12.2014) 39 38

AQUA v sezóne (1.6.-31.10.2014) 43 42

Vyberte si relaxačný pobyt z ponuky pre zamestnancov ŽP a dcérskych spoločností

O bližšie informácie požiadajte na telefónnom čísle 2912 u M. Šuhajdovej

 V dvadsiatom týždni, v deviatom turnuse 
sme v dopoludňajších hodinách zastihli 
na procedúrach v hoteli Stupka siedmich 
z nich. Oboznámili nás s denným režimom, 
ktorý sa začína o 7. hod. raňajkami (formou 
švédskych stolov), dopoludnie im vyplnia 
liečebné procedúry a o 12. hod. je obed. 
Potom nasleduje oddych a o 18. hod. deň 
ukončia večerou. Pobyt v bazéne si môžu 
predĺžiť v odpoludňajších i večerných hodi-
nách. Vo voľnom čase sa pre nepriazeň po-
časia venujú plávaniu, spoločenským hrám, 
či dobrej knihe, alebo v ubytovni, v hoteli 
Golf, sledujú zápasy z najvýznamnejšej 
športovej akcie týchto dní – majstrovstiev 
sveta v hokeji. 
 Rehabilitačný program zabezpečuje naša 

Nové procedúry 
účastníkov potešili

Stano ZVERKO Oľga GAJDOŠÍKOVÁ Milan ORAVKIN Jaroslav HÚSENICA

 Od roku 2009 prebiehajú rekondičné pobyty v prekrásnom horskom prostredí 
Nízkych Tatier. V tomto roku bude 365 pracovníkov Železiarní Podbrezová z rizi-
kových pracovísk prevádzkarní - oceliareň, valcovňa bezšvíkových rúr, ťaháreň 
rúr, druhovýroba, centrálna údržba, doprava, odborov zásobovania a riadenia 
kvality, absolvovať pobyty v akciovej spoločnosti Tále. Od prvého turnusu (19. 
marca) sa doposiaľ vystriedalo 75 našich spolupracovníkov. 

dcérska spoločnosť ŽP Rehabilitácia, s.r.o. 
„Každý štvrtok chodíme do wellnes centra 
hotela Stupka a pracujeme s účastníkmi 
rekondičných pobytov. Po ich rozdelení do 
skupín nasleduje hydrokinezioterapia (pohy-
bová liečba vo vode) a s druhou skupinou 
sa venujeme SM systému (stabilizácie a 
mobilizácie) v telocvični. Po hodinovom 
cvičení a potrebnom oddychu sa skupiny 
vymenia. Snažíme sa tým odľahčiť záťa-
žovým oblastiam - namáhanému a skra-
cujúcemu sa svalstvu pri jednostrannom 
pracovnom zaťažení. Veľmi dôležitými pre 
akúkoľvek pracovnú činnosť sú správne 
pohyby a správne držanie tela, k čomu ve-
dieme našich cvičencov. Snažíme sa o to, 
aby si uvedomili v čom robia chyby a to čo 

sme ich tu naučili, aby precvičovali aj doma 
s vedomím, že ide o správnu prevenciu 
v boji s civilizačnými ochoreniami,“ povedala 
fyzioterapeutka Viera Urbanová. 
 Náhodných účastníkov tohto turnusu sme 
sa opýtali:
„Ako hodnotíte tohtoročný rekondičný 
pobyt?“  
Stano ZVERKO, odbor zásobovania
- Je tu veľmi dobre, príjemné prostredie. Už 
som na rekondičnom pobyte na Táľoch bol, 

poznám jednotlivé procedúry, vyhovuje mi 
skôr teplejšia voda, čiže masážna vírivka, 
klasické masáže, parafínové a rašelinové 
zábaly, elektroliečba... Spokojný som aj 
s kvalitou a výberom stravy a prístupom 
personálu obidvoch hotelov.
Oľga GAJDOŠÍKOVÁ, ťaháreň rúr
- Všetko je tu O.K., či už strava, procedúry, 
ubytovanie. Som spokojná, až na to poča-
sie, ktoré nám veľmi nepraje. Vo voľnom 
čase oddychujeme a venujeme sa spolo-

čenským hrám. Napríklad včera sme si boli 
zahrať elektronické šípky, no a samozrejme, 
nechýba nám dostatok spánku.  
Milan ORAVKIN, oceliareň
- Bol som tu už, no opäť som spokojný 
nielen s procedúrami, ale aj veľmi dobrou 
stravou a ubytovaním. Mal som už rašelino-
vé a parafínové zábaly, klasické a reflexné 
masáže, sauny, ví rivku a počas celého dňa 
využívame bazén. Prší, je chladnejšie, tak-
že vo voľnom čase v prvom rade fandíme 

našim hokejistom a venujeme sa aj spolo-
čenským hrám.
Jaroslav HÚSENICA, z valcovne bezšví-
kových rúr
- Aj ja som už na Táľoch bol. S jednotli-
vými procedúrami a celým pobytom som 
spokojný. V porovnaní s predchádzajúcim 
pobytom sa mi zdá, že ich máme v tomto 
roku viac. Pribudli rašelinové zábaly, cviče-
nia v bazéne a telocvični. 

V. Kúkolová+foto
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Súťaž  medzi  zmenami  –  ocel iareň

základe spoločného rozhodnutia 
oceliarne a dodávateľa zaria-
denia firmy Danieli, je súčasťou 
týchto opatrení a už testovacie 
skúšky ukázali, že tento krok 
smeruje k zvýšeniu výťažnosti, 
zníženiu nekvality a v konečnom 
dôsledku k zníženiu predváhy. Je 
to predzvesť, že obchodníci budú 
môcť opäť predávať pôvodné 
množstvá vyše 11 tisíc ton val-
covaných rúr a zhruba 4 tisíc ton 
presných rúr mesačne. 
Ako sa vyvíja situácia vo vý-
robe zváraných rúr veľkých 
priemerov?
  - Rozhodnutie zastaviť výrobu je 
definitívne. Z dnešného pohľadu 
máme rozrobené ešte zákazky 
v objeme do 100 ton, s konečnou 
platnosťou však prevádzkareň 
bude uzatvorená k 1. júlu 2014.
Spomenuli ste aj problém s ce-
novou úrovňou.
  - Tak, ako som povedal v úvode, 
konkurenčný boj je veľmi silný 
a s cenami je to problematic-
ké. Snahy všetkých obchodných 
spoločností stále smerujú k roko-
vaniu so zákazníkmi o navýšení 
cien, no väčšina našich konku-
rentov buď ceny drží alebo znižu-
je. Súperenie je aj medzi európ-

Predpokladám pozitívny
vývoj aj do budúcnosti

skymi výrobcami a za posledných 
šesť mesiacov sa priemerná cena 
nezmenila. Ak niekde vzrástla, 
tak len nepatrne. Dňa 27. mája 
sa uskutoční zasadnutie ceno-
vej komisie v rámci ŽP. Zídu sa 
všetci kompetentní zástupcovia 
našich obchodných spoločností. 
Posúdime predaj našich výrobkov 
za uplynulé obdobie, detailne 
zhodnotíme situáciu v zákazkách 
až do júna, a tak budeme môcť 
prijímať rozhodnutia.
A už len záverečná otázka: Ako 
vidíte budúcnosť?
  - Z dnešného pohľadu nepred-
pokladám, že by nás niečo mohlo 
prekvapiť. Objemy sú ustálené, 
hoci, môže sa vyskytnúť niečo 
nepredvídané. Napríklad máme 
zákazku v objeme 900 ton kotlo-
vých rúr pre Kubu, z kapacitných 
dôvodov jej realizáciu musíme 
rozdeliť na tri mesiace. Nemá-
me ešte uzatvorený jeden veľký 
kontrakt na výmenníkové rúry pre 
Kóreu. To sú však situácie, kedy 
hodnotíme individuálne každý 
prípad. So stálymi odberateľmi 
by sme problémy mať nemali 
a verím, že aj počas nasledujú-
cich mesiacov bude vývoj predaja 
našich výrobkov pozitívny. 

ok

Ako pokračuje súťaž medzi 
zmenami vo vašej prevádzkar-
ni?
  - Súťaž medzi zmenami pre-
bieha v oceliarni od roku 2000. 
V roku 2011 boli inovované hod-
notiace kritéria a pre víťaznú zme-
nu za obdobie troch kalendárnych 
mesiacov pribudla aj finančná 
odmena. Priebežne každý mesiac 
sa vyhodnocuje poradie zmien 
podľa stanovených kritérií. O výs-
ledkoch súťaže sú zamestnanci 
informovaní na nástenke pred bu-
dovou elektrooceliarne a tiež na 
elektronickej tabuli pred vstupom 
do kantíny oceliarne. Takže každý 
zamestnanec prevádzkarne si 
môže pozrieť, ako sa umiestnila 
jeho zmena v predchádzajúcom 
mesiaci.
Menilo sa počas tretieho ro-
ku po inovovaní súťaže niečo 
v kritériách hodnotenia?
  - Kritériá sme za posledné tri ro-
ky nemenili. Stále vyhodnocujeme 
jedenásť kritérií v troch oblastiach 

Poďakovanie nielen pre víťaznú zmenu „D“
Kvalita, výsledky hospodárenia, dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci,  reklamácie, to sú 
oblasti, z ktorých boli vypracované kritériá súťaže medzi jednotlivými pracovnými zmenami vo 
výrobných a obslužných prevádzkarňach. Súťažia pracovníci kategórie „R“ z valcovne bezšví-
kových rúr, ťahárne rúr, oceliarne, druhovýroby, centrálnej údržby, energetiky, dopravy a odboru 
riadenia kvality. Ako súťažia v oceliarni? Oslovili sme Ing. Mareka Brižeka, vedúceho výroby:

- ekonomickej, kvalita-
tívnej a bezpečnostnej.  
V ekonomickej oblasti 
je to množstvo vyro-
benej ocele v tonách, 
predváha na vyrobené 
bloky a spotreba elek-
trickej energie na EAF 
a LF peci. 
   V kvalitatívnej oblasti vyhod-
nocujeme množstvo vlastných 
nepodarkov, vystrihnuté klátiky 
vo valcovni rúr, percento tavieb 
s nadlimitným obsahom medi a 
cínu, úspešnosť zaradenia tavieb 
do kvalitatívneho stupňa “A“, pod-
ľa optimálnej teploty odlievania 
ocele a množstvo materiálových 

nepodarkov vo valcov-
ni rúr. V bezpečnost-
nej oblasti hodnotíme 
udržiavanie poriadku 
na pracovisku a počet 
pracovných úrazov.
Ako hodnotíte minulý 
rok?
  - Minulý rok bol z hľa-

diska výroby, a teda aj súťaže, 
medzi zmenami špecifický. Kvôli 
dvom veľkým investičným akci-
ám, inštalácii nového zariadenia 
plynulého odlievania ocele (ZPO) 
a nového odprášenia EAF a LF 
pece, sme v septembri v oceliarni 
nevyrábali. Výroba sa rozbehla 
postupne od 10. októbra, kedy 

   Andrej Kňazovický, žiak IV. C. triedy odboru mechanik - 
mechatronik Súkromnej strednej odbornej školy hutníckej 
ŽP, sa zapojil do súťaže Strojár – inovátor, ktorú vyhlásila 
Strojnícka fakulta TU v Košiciach. Zúčastnili sa jej študenti 
všetkých stredných škôl a gymnázií na Slovensku a súťažili 
v oblastiach „Konštrukcie strojov a zariadení, automobily, 
biomedicínske inžinierstvo“  a „Strojárske technológie a 
manažment technických a environmentálnych systémov.“
   Do finále, ktoré sa uskutočnilo v rámci Študentskej vedec-
kej odbornej činnosti v sekcii pre stredné školy,  postúpilo 
12 najlepších súťažných prác, ktorým nechýbala vysoká 
profesionálna, odborná a estetická úroveň. Okrem záve-
rečnej prezentácie v Power Pointe takmer všetci súťažiaci 
predviedli svoje výrobky aj v praktickej činnosti. Komisia, 
zložená z vysokoškolských pedagógov,  mala neľahkú úlohu. 
Práce boli rôznorodé, každá určite zaujala svojou osobitos-
ťou, konštrukčným riešením, originalitou a prezentovaním 
návrhov a poznatkov súťažiacich. Andrej vo veľmi silnej 
konkurencii skončil na štvrtom mieste. Podľa hlasovania 
verejnosti na facebookovej  stránke Strojníckej fakulty TU 
Košice dokonca na 3. mieste. V závere vyhodnotil  prezen-
tácie a odovzdal ceny súťažiacim dekan Strojníckej fakulty  
František Trebuňa. Prítomní si z jeho príhovoru, a súťaže 
samej, odnášali množstvo poznatkov, skúseností, nápadov 
a nezabudnuteľných dojmov. Ing. Ivan Majer 

sme odliali prvú tavbu na novom 
ZPO. Zamestnanci sa museli na-
učiť ovládať nové zariadenia, po-
pasovať sa s novými problémami, 
a práve v takýchto náročnejších 
podmienkach sa ukázala sila 
a skúsenosť kolektívov jednotli-

vých zmien. 
Predstavíte nám aktuálny víťaz-
ný kolektív za rok 2013?
  - V roku 2013, ako aj v pred-
chádzajúcich dvoch rokoch, bola 
víťazom súťaže medzi zmenami 
zmena „D“ pod vedením majstra 
Jozefa Haviara. Chcel by som 
však poďakovať nielen kolektívu 
zmeny D, ale aj všetkým ostatným 
zamestnancom prevádzkarne 
oceliareň za odvedenú prácu v ro-
ku 2013 a popriať veľa zdravia 
a pracovného úsilia do nasledu-
júcich mesiacov roka 2014.

(OK)

Skončil 4. v silnej konkurencii

(Dokončenie z 1. str.)

Víťazná zmena „D“ objektívom Anny Nociarovej



PODBREZOVAN 10/2014STRANA 4



PODBREZOVAN 10/2014 STRANA 5

Slovenská železná cesta je kultúrna cesta spájajúca miesta bývalej ťažby že-
lezných rúd, výroby a spracovania železa a ďalších kovov. Na území dnešného 
Slovenska predstavovalo baníctvo a hutníctvo významné odvetvie, ktoré zna-
menalo ekonomický prínos pre štátne formy na tomto území. Jeho technická a 
technologická úroveň bola vysoká, často boli majstrovstvo ľudí, napr. zvonole-
járov, technológie a výrobné zariadenia na špici v európskom i celosvetovom 
meradle. Významné boli tzv. slovenské pece, vysoká pec na drevené uhlie, na 
koks, použitie pušného prachu pri ťažení rúd v baníctve, hámorníctvo, atď. K 
významným miestam na strednom Slovensku okrem Podbrezovej patril  Tisovec, 
Pohorelá,  Ľubietová, atď...

Tavba železa spôsobom 
starým tisíc rokov

   Na rozhraní marca a apríla sa v neďale-
kom bývalom  banícko-hutníckom meste 
Ľubietová konali po druhý raz (prvýkrát 
v minulom roku, keď sa úspešná tavba 
železa premiérovo na Slovensku podarila 
začiatkom decembra 2013) dva zaujímavé 
pokusy. Jeden zameraný na obnovu sta-
rého remesla – pálenie dreveného uhlia 
a súčasne sa konal aj druhý pokus, tavba 
železnej rudy v starej stredovekej slovan-
skej peci,  postavenej z ľubietovského 
náleziska hliny. Železná ruda pochádzala 
výhradne z miestnych zdrojov. 
   Veľmi náročná na čas bola stavba mi-
liera na pálenie dreveného uhlia, ktorá po 
dohotovení bola vysoká 3 metre a mala 
priemer 7 metrov. Na postavenie miliera 
bolo potrebné asi 10 metrov kubických 
dreva. Horel skoro 7 dní a zhruba 3 dni 
boli potrebné na jeho vychladnutie. Po-
čas tohto obdobia bolo milier potrebné 
neustále vo dne aj v noci kontrolovať. 
V súčasnosti vie postup na vypálenie 
dreveného uhlie v Čechách asi 7 ľudí, ale 
len štyria sa tým zaoberajú. Na Slovensku 
je to dnes zabudnuté remeslo, hoci je zná-
me, že v Čiernom Balogu sa o to viacerí 
pokúšajú. Stavbu miliera a celý priebeh 
horenia v Ľubietovej riadil rodák od Brna 
Dominik Talla. 
   Celkovo boli vykonané tri tavby železnej 
rudy, pričom sa pri jednej vytavila dvojki-
logramová tzv. „železná huba“, t.j. kujné 
vytavené železo.
   Na tejto činnosti organizovanej občian-
skym združením LIBETHA bol hlavným 
odborníkom a technológom brnenský 
odborník Dominik Talla s miestnymi po-
mocníkmi. Aktívne sa podieľali na príprave 
a priebehu tavby aj pracovníci Železiarní 
Podbrezová svojimi radami a hutníckymi 
skúsenosťami, a pomohli sa tak vyhnúť 
chybám a vylepšiť použité technológie. 
Analýzy rudy a získaného kovu robil v me-
talografickom laboratóriu Ing. V. Smejkal 
s  kolektívom spolupracovníkov. 
   Súčasne bol vykonaný pokus s tavbou 
medenej rudy - chalkopyritu, ktorá pochá-
dzala z banskoštiavnickej oblasti - z Hod-
ruše. Pokus nebol celkom úspešný, vytvo-

ril  sa síce tzv. kamienok, ale očakávalo sa 
vytavenie medi. Keďže na Slovensku, ale 
ani v Českej republike ešte neboli robené 
pokusy s tavbou medi technológiami 
ranného stredoveku, ani naše očakávania 
úspechu neboli príliš veľké. 
   Naposledy sa železná ruda tavila v Ľu-
bietovej v moderných peciach na prelo-
me 19. a 20. storočia – kronika hovorí 
o rokoch 1900 alebo 1908, no nami po-
užitý spôsob tavby vracia historický čas 
o niekoľko storočí dozadu. Zachované 
záznamy hovoria o tavbách medi a železa 
v 14. storočí, taktiež na tie časy vylepše-
nými metódami ako tie, čo sme použili 
začiatkom apríla. 
   Z úspešných tavieb sa tešili všetci 
zúčastnení a zároveň aj vďaka peknému 
počasiu počas všetkých dní, to bola veľmi 
poučná, hoci časove aj fyzicky namáhavá 
akcia. Ak budete mať cestu okolo, na-
vštívte historickú miestnosť v Obecnom 
úrade v Ľubietovej, v ktorej je uložený 
aj prvý vytavený železný bochník (český 
názov - železná houba) a celý rad iných 
zaujímavých historických a mineralogic-
kých exponátov. 

V. Škultéty + foto
Foto: Soňa Pupalová, OZ Libetha

Milier pred zapálením

Milier

Pohľad na horiacu pec

Funkčný model pece

Zapálený milier



  Správna hygiena rúk je najúčinnejší spôsob 
prevencie nielen nemocničných infekcií a šírenia 
rezistencie mikroorganizmov na antibiotiká, ale 
aj v občianskom živote ako  účinná ochrana pred 
chorobami ako chrípka, žltačka a ďalšie. Kampaň 
„Umývaj si ruky – zachrániš život“  je súčasťou 
programu Svetovej zdravotníckej organizácie 
(WHO). Každoročne začína 5. mája a je vlastne 
akoby permanentným vzdelávaním odbornej  
aj laickej verejnosti v tejto oblasti. „Regionálny 
úrad verejného zdravotníctva (RÚVZ) v Banskej 
Bystrici počas celého roka vykonáva pravidelnú 
edukáciu zdravotníckych pracovníkov na všetkých 
stupňoch kvalifikácie ohľadom správnej hygieny 
rúk. Cieľom je predovšetkým znížiť výskyt nemoc-
ničných infekcií v zdravotníckych zariadeniach 
a spomaliť šírenie rezistencie mikroorganizmov 
na antibiotiká. Tieto vzdelávacie aktivity sa usku-
točňujú  aj v rámci výučby 
v Slovenskej zdravotníckej 
univerzite v Banskej Bystri-
ci. Náš úrad – odbor epide-
miológie, oddelenie podpory 
zdravia, hygieny životného 
prostredia a zdravia, hy-
gieny výživy, či oddelenie 
hygieny detí a mládeže, sa 
však nesústreďuje na tému 
správneho umývania rúk len na odbornú, ale aj na 
laickú verejnosť. Ide napríklad o správne postupy 
umývania rúk v školských a predškolských (nielen 
stravovacích) zariadeniach, reštauráciách, či 
ďalších inštitúciách. Najdôležitejšie sú však naše 
edukačné aktivity v nemocničných zariadeniach, 
kde skutočne správny postup umývania rúk jednak 
znižuje počty nemocničných nákaz, ale môže aj 
zachrániť život pacienta,“  konštatuje k téme lekár 
Odboru epidemiológie banskobystrického RÚVZ 
MUDr. Pavol Lokša zodpovedný za prevenciu 
nemocničných nákaz. Odborníci presadzujú hlavne 
potrebu zlepšiť a udržiavať postupy na umývanie 
rúk zdravotníckych pracovníkov v správny čas,  
správnym spôsobom. Konštatujú, že pokožka rúk  
zdravotníckeho personálu je osídlená rezidentnou 
(prirodzenou) a tranzitnou (prenosnou) mikrofló-
rou. Rezistentné (odolné)  mikroorganizmy, pokiaľ 
ich neeliminujeme správnym umývaním rúk so 
správnymi prostriedkami, sú veľkým rizikom pre 
pacientov.  
   Navyše si treba  uvedomiť, že nemocničné 
nákazy vždy budú sprevádzať zdravotnícku sta-
rostlivosť, pretože nákazám endogénneho typu 
sa nedá tak brániť, ako nákazám exogénneho 
typu. Exogénne nákazy sú totiž z prostredia, v 

ktorom sa pacient v nemocnici nachádza a en-
dogénne pochádzajú od samotného pacienta, 
ktorý je kolonizovaný mikroorganizmami. Keď 
je oslabený napr. operačným výkonom, tak 
vlastný mikroorganizmus prenikne napríklad 
do krvi, či kože a spôsobí sekundárnu infekciu. 
Tieto nákazy tu budú vždy, boj s nimi je veľmi 
zložitý a aj špičkové svetové zdravotnícke 
zariadenia vykazujú určité percentá výskytu 
nemocničných nákaz. Za kľúčové v prevencii 
nemocničných nákaz najmä exogénneho typu sa 
považuje práve čistota rúk. Povinnosťou epide-
miológov je tento program v nemocniciach propa-
govať, vysvetľovať a spolupracovať s tými, ktorí v 
nemocniciach organizujú zdravotnícku starostlivosť 
tak, aby sa tieto zásady správneho umývania rúk 
aplikovali v praxi. 
Desatoro najdôležitejších zásad umývania a dez-

infekcie rúk 
Účinnosť umývania a dez-
infekcie znižujú náramky, 
retiazky, prstene - preto 
musia byť zložené.
Umývanie rúk - teplá voda, 
mydlo, 30 sekúnd a osu-
šenie do jednorazového 
uteráka.
Hygienická dezinfekcia 

rúk (HDR) - alkoholové prípravky aplikovať zásad-
ne na suché ruky v množstve 3 ml, doba pôsobenia 
30 - 60 sekúnd. Po celú dobu aplikácie všetky 
miesta pokožky rúk musia byť vlhké.
Predoperačné umývanie - pokožka rúk a celé 
predlaktie, min. 120 sekúnd, kefka na nechty. 
Osušenie sterilnou rúškou. 
Chirurgická dezinfekcia rúk (CHDR) – vtieranie 
dezinfekčného prostriedku 5 – 10 ml, minimálne 
120 sekúnd, 3x opakovať.
Do vodných dezinfekčných prípravkov - sa ruky 
ponoria na stanovenú dobu. Osušia sa jednorazo-
vým uterákom (frekvencia výmeny nariedených 
roztokov v umývadlách). 
Ruky kontaminované biologickým materiálom - 
hlavne krvou, nutné vždy dezinfikovať prípravkom 
s vírusinaktivačným účinkom.
Po stiahnutí rukavíc - je nutné si ruky umyť teplou 
vodou a mydlom.
Ošetrenie rúk po ukončení práce - umytie teplou 
vodou, mydlom, osušenie a ošetrenie kvalitným 
regeneračným krémom.
Dávkovacie zariadenie - je nutné udržiavať čisté, 
pri každej výmene náplne ho poriadne vymyť, 
omyť, dezinfikovať, prípadne sterilizovať. 

Mária Tolnayová, RÚVZ B. Bystrica
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Pondelok
Polievky: šošovicová kyslá, po-
hronská, pečivo.
● Hovädzí guláš maďarský, 
knedľa ● Morčacie prsia na 
hrášku so šampiňónmi, ryža, 
šalát ● Špenátový prívarok, 
volské oko, zemiaky ● Lahôd-
kový šalát, pečivo ● Top šalát 
s kuracím mäsom, pečivo ● 
Rezancový nákyp s tvarohom 
a jahodami ● Bageta s kuracím 
mäsom ● Ovocný balíček.

Utorok
Polievky: stupavská zabíjač-
ková, krupicová so zeleninou, 
pečivo.
● Bravčový rezeň s pečeňou, 
zemiaky, čalamáda ● Kuracie 
stehno na smotane s hlivami, 
cestovina ● Furmanské halušky 
● Racio šalát, pečivo ● Hubové 
rizoto, uhorkový šalát  ● Buch-
ty na pare s Nutelou, maková 
posýpka, kakao ● Bageta Gur-
mán ● Pečené kačacie stehno, 
pečivo.

Streda
Polievky: držková, slovenská 
šajtľava, pečivo.
● Hovädzie mäso námornícke, 
ryža, šalát ● Bravčové stehno 
nitrianske, knedľa ● Važecká 
pochúťka, zemiakové placky ● 
Hydinový šalát, pečivo ● Cesto-
viny s brokolicou a smotanovou 
omáčkou ● Zemiakové knedlič-
ky čučoriedkové so strúhankou 
● Bageta salámová so šalátom 
● Mliečny balíček.

Štvrtok
Polievky: oravská fazuľová, ke-
lová s ryžou, pečivo.
● Hovädzí závitok hrádocký, 
tarhoňa, šalát ● Vyprážané ku-
racie stehno, zemiaková kaša, 
kompót ● Bravčové rebierko 
s brusnicami a hruškou, ryža 
● Šalát parížsky, pečivo ● Ze-
miakový paprikáš, paradajkový 
šalát ● Hanácke koláče, kakao 
● Celozrnná bageta syrová ● 
Pečená bravčová krkovička, 
pečivo.

Piatok
Polievky: hovädzia s pečeňový-
mi haluškami, krúpková, pečivo.
● Bravčový guláš segedínsky, 
knedľa ● Kuracie prsia prírod-
né, zeleninová ryža, šalát ● 
Zemiakovo-bryndzové pirohy 
so slaninou ● Šalát cestovinový 
s kapiou a salámou ● Pečená 
ryba s bylinkami, mexická ze-
lenina ● Palacinky s džemom 
a čokoládou ● Bageta morav-
ská ● Ovocný balíček.

Sobota
Polievka: kapustová s klobá-
sou, pečivo.
●  Bravčový rezeň  s Nivou 
a šampiňónmi, zemiaky, šalát 
● Hovädzia pečienka milánska, 
cestovina ● Bageta Apetito.

Nedeľa
Polievka: hrachová so salámou, 
pečivo.
● Morčacie mäso na zeleni-
ne, ryža, uhorka ● Bravčová 
pečienka sedliacka, červená 
kapusta, knedľa ● Bageta s pi-
kantným mäsom.

Pondelok
Polievky: fazuľová kyslá, mrk-
vová s pórom, pečivo.
● Detvianska nátura, opeka-
né zemiaky, uhorka ● Kuracie 
prsia na paprike, cestovina 
● Klužská kapusta ● Ružový 
cestovinový šalát s tuniakom 
● Zapekaný bravčový rezeň 
so syrom, zeleninová obloha ● 
Plnené rožky tvarohové, kakao 
● Bageta s pikantným mäsom 
● Mliečny balíček.

Utorok
Polievky: údeninová, paradaj-
ková, pečivo.
● Hovädzia pečienka sviečko-
vá, knedľa ● Pečené kuracie 
stehno, zeleninová ryža, kom-
pót ● Zemiakové placky plnené 
mäsom ● Syrové tajomstvo, 
pečivo ● Rezance s tvarohom, 
Zakysanka ● Čučoriedkový ko-
láč, kakao ● Bageta moravská 
● Vyprážaný bravčový rezeň, 
pečivo.

Streda
Polievky: gulášová, karfiolová, 
pečivo.
● Bravčové stehno bratislav-
ské, cestovina ● Vyprážaný 
kurací rezeň furmanský, ze-
miaková kaša, šalát ● Držky 
na diabolský spôsob, knedľa ● 
Šalát rančerský, pečivo ● Zape-
kaná ryba so šampiňónmi, šalát 
z červenej kapusty s kukuri-
cou ● Šišky s Nutelou, kakao 
● Celozrnná bageta syrová ● 
Ovocný balíček.

Štvrtok
Polievky: slepačia, cesnaková 
s haluškami, pečivo.
● Hovädzie mäso na korení, 
ryža, šalát ● Pečené morča-
cie stehno, červená kapusta, 
knedľa ● Pizza zeleninová so 
salámou ● Pikantný syrový ša-
lát, pečivo ● Bravčové mäso 
dusené s kelom ● Dukátové 
buchtičky s vanilkovým krémom 
● Bageta s kuracím mäsom ● 
Pečená bravčová krkovička, 
pečivo.

Piatok
Polievky: boršč s mäsom, roľ-
nícka, pečivo.
● Vyprážaný syr, zemiaky, ta-
társka omáčka ● Hovädzia roš-
tenka na slanine, tarhoňa, šalát 
● Údené mäso, hrachová kaša, 
uhorka, chlieb ● Šalát grécky, 
pečivo ● Kuracie prsia s broko-
licou a mandľami, zeleninová 
obloha ● Šúľance s makom 
● Bageta Gurmán ● Mliečny 
balíček.

Sobota
Polievka: slovenská hubová, 
pečivo.
● Kuracie prsia orientálne, ry-
ža, uhorka ● Plnená paprika, 
knedľa ● Bageta salámová so 
šalátom.

Nedeľa
Polievka: terchovská, pečivo
● Bravčová krkovička na ces-
naku, zemiaky, cvikla ● Goral-
ská pochúťka, cestovina  ● Ba-
geta šampiňónová so šunkou.

Jedálny lístok
26. 5. - 1. 6. 2014

Jedálny lístok
2. - 8. 6. 2014

Hygiena rúk 
 ochrana pacienta pred rezistentnými mikroorganizmami

Aj keď brány škôl boli 8. mája 
zatvorené, v Základnej škole 
s materskou školou v Brezne 
– Mazorníkove sa v tento deň 

Deň rodiny a školy

rozhodli zorganizovať pod-
ujatie pre deti a ich rodičov, 
i starých rodičov. Účasť na 
druhom ročníku Dňa rodiny 

a školy potvrdila, že podujatie 
sa stáva obľúbeným a ne-
sporne plní svoje poslanie. 
Dopoludnia sa uskutočnili 
rôzne zábavné súťaže a tvo-
rivé dielne, ktoré vyústili do 
predajných trhov. Vo všeobec-
nosti sa tvrdí, že súčasné deti 
majú záujem už len o počíta-
če, internet a internetové hry. 
V tejto škole je však dôkaz, 
že ak sa správne podchytia, 
dokážu obdivuhodné veci. 
Sortiment výrobkov, ktoré tvo-
rili samy, prípadne za pomoci 
rodičov a učiteľov, je svedec-
tvom, ako sa vedia nadchnúť 
a ich predstavivosť a zručnosť 
je obdivuhodná. Navyše, po-
silňujú si svoje sebavedomie 
a rodičia sú na ne hrdí.

ok + foto 



„Zavrel si oči, srdce ti prestalo biť, ne-
stihol si sa ani rozlúčiť. Hoci si odišiel 
a niet ťa medzi nami, v našich srdciach 
zostávaš a budeš stále s nami.“
Dňa 3. júna si pripomenieme sedem 
rokov odvtedy, ako nás navždy opustil 
náš drahý, milovaný syn, manžel, otec a brat

Ondrej NEMEC z Valaskej.
S láskou a úctou spomínajú rodičia, manželka, synovia 
a sestra

...
Dňa 3. júna si pripomenieme tretie výro-
čie od úmrtia nášho drahého manžela, 
otca a starého otca

Ivana DIMITROVA 
z Podbrezovej – Štiavničky.

Kto ste ho poznali, venujte mu spolu s nami tichú spo-
mienku

...
„Drahý otecko, len raz v živote si nás 
zarmútil, a to bolo vtedy, keď si nás 
navždy opustil.“ 
Dňa 20. mája sme si pripomenuli štvrté 
výročie úmrtia nášho drahého syna, 
otecka, starého otca a brata

Jaroslava POBOŽNÉHO z Podbrezovej.
Smútiaca rodina

...
„Keď na hrobe sviečka horí, človek tíško 
modlitbou Bohu sa korí. Chceli by sme 
zastaviť tú chvíľu a späť vrátiť čas, pre 
nás si nezomrel, vždy budeš žiť v nás.“
Dňa 18. mája sme si pripomenuli deväť 
rokov od úmrtia

Jána KVIETKA z Medveďova.
S láskou a úctou spomína manželka, dcéra Marika s ro-
dinou, synovia Ján a Peter

...
Dňa 25. mája si pripomenieme prvé 
výročie odvtedy, ako nás navždy opustil 
milovaný otec, starý a prastarý otec

Ľudovít TALIAN z Podbrezovej.
S láskou a úctou spomíname.
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Spomienky Termín 
do pondelka!
  Blížia sa prázdniny a zamestnanci 
Železiarní Podbrezová a.s. a ich 
dcérskych spoločností majú opäť 
možnosť umiestniť svoje deti do 
detských táborov. Prostredníctvom 
informačných letákov ste sa oboz-
námili s charakterom jednotlivých 
ponúkaných destinácií, my len pri-
pomíname, že máte možnosť ešte 
do pondelka (26. mája) do 12. hod. 
prihlásiť svoje dieťa. 
  V ponuke je opäť obľúbené Repiš-
te. V chate U daniela sú zabezpe-
čené dva štrnásťdenné turnusy pre 
deti od 8 do 15 rokov. Od 28. júna 
do 12. júla sú na programe Piráti 
z Tortugy + Hobbiti a v druhom tur-
nuse, od 6. do 20. augusta, to budú 
Strážcovia Dúhovej Galaxie a Krá-
ľovstvo ochrancov lesa. Rodičovský 
poplatok za pobyt v jednom turnuse 
predstavuje 70 eur . Rozdiel medzi 
hodnotou poukazu a poplatkom ro-
diča bude zdanený podľa platných 
daňových predpisov.
  Tohto roku pribudla aj novinka – ja-
zykový tábor SpeakLand v Čacho-
ve – Selciach (pri Banskej Bystrici). 
Poslaním sedemdňových pobytov 
pre deti od 10 do 14 rokov, bude 
precvičovanie vedomostí z anglic-
kého jazyka, keďže to bude oficiál-
ny dorozumievací jazyk. Uskutoční 
sa v dvoch turnusoch, od 27. júla 
do 3. augusta a od 3. do 10. au-
gusta. Doprava je individuálna. 
Rodičovský poplatok za jedno dieťa 
je 35 eur. Rozdiel medzi hodnotou 
poukazu a poplatkom rodiča bude 
zdanený podľa platných daňových 
predpisov.

Ďakujeme
Ďakujem vedeniu Železiarní Podbrezová a.s. za ochotu a 
pomoc pri vybavovaní mojej náročnej operácie

Ivan Mlynarčík, odbor riadenia kvality
...

Ďakujem Ing. Vladimírovi Sotákovi, generálnemu riadi-
teľovi ŽP a.s. za jeho starostlivosť, pomoc v chorobe, 
ľudský a srdečný prístup k nám – bývalým zamestnan-
com ŽP. 

Veľmi si to vážime, Marta a Miroslav Lovásovci 

V minulosti boli jarmoky miestom predaja alebo výmeny tovaru, 
ktorý bol nutný k bežnému životu. Usporiadanie jarmokov bolo 
výsadou odobrenou spravidla panovníkom a pre konkrétne mesto 
znamenalo značný ekonomický prínos. Usporiadať jarmok alebo 
trh mohli v minulosti iba výsadné mestá, ktoré uvedené právo do-
stali vo výsadných listinách. V nich boli uvedené presné dátumy, 
kedy mohli byť organizované. Ľupča dostala toto právo od kráľa 
Ferdinanda I. v Bratislave 14. februára 1546 vo výsadnej listine, 
v ktorej povoľuje Turíčny jarmok a trh. Takto sa zrodila tradícia 
organizovania Turíčneho jarmoku. Na začiatku 20. storočia sa už 
v Ľupči konali jarmoky štyrikrát do roka. Jarmoky sa delili na dva 
typy a to na výkladné a dobytčie. Dobytčí jarmok býval „Na Placi“, 
kde je dnes hlavné námestie. Výkladný jarmok predstavovali šiatre 
postavené po oboch stranách vtedajšieho námestia. Predávalo sa 
tu všetko možné - odevy, obuv, látky, galantérny tovar, ovocie, me-
dovníky - známe srdcia, cukrovinky a cukríky, modrotlač, hlinený 
a smaltovaný tovar a pod.

V súčasnej dobe tradíciu Turíčneho jarmoku obec znovu obnovila 
v roku 2000 pri oslavách 750. výročia prvej písomnej zmienky 
o obci. Situovaný je v príjemnom prostredí parku SNP vedľa 
Miestneho kultúrneho strediska pod košatými lipami, chrániacimi 
návštevníkov pred slnkom. Každoročne, vždy na Turíce môžete 
vidieť ľudových remeselníkov napr. košikárov, pernikárov, výrobcov 
keramiky. 

Mgr. Vladimír Homola, kastelán Hradu Ľupča

14. Turíčny jarmok 
v Slovenskej Ľupči

Sviatky Turíc každoročne pripadajú na päťdesiaty deň po Veľkej 
noci. V tomto roku termín jarmoku v Ľupči pripadol na 7. jún 
2014. Každý, kto sa jarmoku zúčastní zažije príchuť minulých 
storočí, ochutná medovníček a domov si donesie drevený košík, 
maľovaný džbánok, kovový zvonček alebo vyšívané prestieranie. 
Jarmok je malou duševnou vzpruhou, krásnym vybočením zo 
sveta mobilov a internetu, ktorá dobre padne každému. V minu-
lom roku sme zaviedli tradíciu sprístupnenia Hradu Ľupča počas 
tohto podujatia, čo prinieslo viacero pozitívnych reakcií. Takže 
aj tento rok môžete v tento deň navštíviť Hrad Ľupča, v čase od 
10. do 15.30 hod., ale len so sprievodom lektora. Navyše tento 
rok pred hradom pribudne „cateringové“ auto spoločnosti ŽP 
Gastro-servis s.r.o., ktoré sa postará o občerstvenie a určite 
prekvapí svojou bohatou ponukou. 

Záujem o naše školy 
prevyšuje možnosti

 Máj je aj v našich súkromných školách poznamenaný nezvy-
čajným ruchom. Na jednej strane prijímacie pohovory, na strane 
druhej, maturanti pred skúškou dospelosti. Ako nás informovala 
PaedDr. Katarína Zingorová, zástupkyňa riaditeľky Súkromného 
gymnázia ŽP, na talentových skúškach (uskutočnili sa v marci 
so zameraním na šport) bolo 33 uchádzačov, z ktorých kritériám 
na prijatie vyhovelo 22. Do triedy s profiláciou na informatiku sa 
prijímacie skúšky uskutočnili v dňoch 12. a 15. mája 2014. Zo 71 
záujemcov bude možné prijať len 30. Ing. Anna Čukanová, zá-
stupkyňa riaditeľa pre teoretické vyučovanie Súkromnej  stred-
nej odbornej školy hutníckej ŽP konštatovala, že talentových 
skúšok pre štúdium v športovej triede sa zúčastnilo 29 žiakov 
a úspešných bolo 18.  Do nešportových tried bolo  prihlásených 
114 uchádzačov, prijať však môžu len 78 z nich.

ok 

Máj sa u nás každoročne spája 
aj s „posledným zvonením,“ 
rozlúčkou maturantov pred aka-
demickým týždňom. Aj v sú-
kromných školách ŽP sa už 
stalo tradícioul. Napriek zlému 
počasiu 16. mája vládol v škole 

slávnostný duch. Zvonec zvonil 
pri každom mene maturanta zo 
IV. A, B a V. C triedy SSOŠH ŽP 

a  IV. G, H triedy SG ŽP. Boli vy-
hlásení tí najlepší študenti, pre 
ktorých mladší spolužiaci pri-
pravili vtipné darčeky. Prajeme 
našim budúcim absolventom 
šťastnú ruku pri výbere otázok.

Mgr. Ľ. Tichá

Foto: J. Čief

Posledné 
zvonenie
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*futbal*futbal*futbal*futbal*futbal*

Pozývame vás...
24. mája

na I. ligový zápas starších 
žiakov U15,14 o 10. a 12. hod. 

na FŠ v Brezne
FO ŽP 

– Tatran L. Mikuláš 
...

na I. ligový zápas 
starších dorastencov 

U17, 16 o 11. a 13.15. hod. 
na FŠ v Brezne

FO ŽP 
– MFK Ružomberok

31. mája
na I. ligový zápas 

starších dorastencov U19 
o 11. hod. na FŠ vo Valaskej

FO ŽP 
– ŠK Slovan Bratislava

2. liga muži
MFK Dubnica n/Váhom – FO ŽP 

1:3 (0:2)
Góly: 90´ Janco - 11´ Gerec, 29´ 
Ležaić, 53´ Kochan (11 m). ŽK: 
Švirik, Múdry, Švec (Dubnica). Pred 
190 divákmi rozhodovali Špaček - 
Bobko, Mikulaj.
  V sobotu (17. mája) v 31. ko-
le podbrezovskí hráči v stretnutí 
jednoznačne dominovali, okrem 
troch gólov ostalo ešte množstvo 
šancí nevyužitých. Do streleckej 
listiny sa v prvom polčase zapísali 
obaja útočníci Gerec aj Ležaić, 
keď po prihrávkach z ľavej strany 
obaja ľavačkou k vzdialenejšej 
žrdi prekonali brankára domácich. 
V druhom polčase nastúpil ďalší 
útočník Vaščák, ktorý v 53. minúte 
vybojoval pokutový kop, ten bez-
pečne premenil Kochan. Domáci 
hráči dosiahli gól v posledných 
sekundách zápasu, po zaváhaní 
obrany železiarov. 

1. liga dorast
FK Senica – FO ŽP U19 3:0 (0:0)
Na umelej tráve v Senici zaslúže-
ne zvíťazili domáci, ktorí boli po 
celý zápas lepším tímom. V prvom 
polčase sme ich tlaku odolali a do 
vyloženej gólovej šance sa ne-
dostali. Pokúšali sme sa o rýchle 
protiútoky, nedotiahli sme ich však 
do konca vinou zlej finálnej prihráv-
ky. V druhom polčase o výsledku 
zápasu rozhodli tri hrubé individu-
álne chyby. Najskôr brankár Vaník 
nezmyselne fauloval hráča domá-
cich a nasledoval pokutový kop. 
Náš brankár penaltu síce chytil, ale 
na dorážku naši hráči nereagovali. 
Potom brankár prihral obsadenému 

Švantnerovi, ktorý fauloval hráča 
domácich a rozhodca Jánoš mu dal 
červenú kartu. Nasledoval trestný 
kop a krásna strela do šibenice 
našej brány 2:0. Paradoxne, keď 
nás bolo o jedného menej, hrali 
sme lepšie, dobre sme kombinova-
li, ale zakončenie bolo slabé. Tretí 
gól padol po chybe Straku, stratil 
loptu a útok domáci zakončili gó-
lom, ktorý rozhodol o našej prehre 
rozdielom triedy. Pochvalu za veľmi 
dobrý výkon si z našich hráčov 
zaslúži jedine Galo, ale sám na 
všetko nemohol stačiť. V druhom 
polčase sa mu svojim výkonom 
priblížil Hrnčiar. 

Ivan Dubíny 
1. liga starší žiaci 

MŠK Fomat Martin - ŽP Šport 
U14 3:0 (1:0)

Na umelej tráve za silného vet-
ra sme odohrali zápas v Martine. 
Prvý polčas sme nevyužili výhodu 
hrať s vetrom, nedostali sme sa 
do žiadnej gólovej šance a stre-
lecké pokusy skončili mimo brány. 
Domácim sa v prvom polčase po-
darilo skórovať po premenenom 
pokutovom kope Horvátha. Druhý 
polčas sme boli aktívnejší, no je-
dinú gólovú šancu nevyužil Faško 
a v posledných 10 minútach nás 
domáci potrestali dvoma gólmi po 
pekných krídelných akciách a za-
slúžene zvíťazili. 

Martin Boháčik
1. liga mladší žiaci

FO ŽP U13 - MŠK Fomat Martin 
3:1 (2:1)

Dvaja vyrovnaní súperi odohrali dob-
rý, bojovný futbal, v ktorom bolo 
vidieť, že proti sebe stoja mužstvá 

kvalitatívne na rovnakej úrovni. Obi-
dva tímy boli ochotné sa pobiť o 
víťazstvo a tomu zodpovedalo aj 
dianie na ihrisku. Hostia sa dostali do 
vedenia po zmätku v našej obrane. 
Rohový kop sme odvrátili len pred 
bránu a tam sme nedôraznou hrou 
dovolili súperovi skórovať. Naši hráči 
mali chuť do hry a podarilo sa nám 
do polčasu streliť dva góly. V druhom 
polčase mal viacero príležitostí súper 
a z našich hráčov Auxt, ale gól sa už 
podarilo streliť len Račákovi.

Miroslav Medveď
FO ŽP U12 - MŠK Fomat Martin

9:7 (4:5)
Posledný domáci zápas v sezóne 
sme odohrali na umelom trávniku 
v Podbrezovej na Skalici. Úvod 
nám vyšiel výborne, vyleteli sme 
na súpera, dobre kombinovali 
a ujali sa vedenia na oboch ih-
riskách. Bohužiaľ, tento priebeh 
vydržal len prvých 10 minút a po-
stupne sa do hry čoraz viac dostá-
vali hostia. Zbytočne sme začali 
hrať na rýchly prechod do útoku 
cez dlhšie prihrávky a postupne 
sme stratili kontrolu nad loptou i 
zápasom. V druhom polčase sme 
sa opäť dostali do hry, vytvorili si 
šance a nakoniec väčšinu z nich 
aj premenili. Druhý polčas bol z 
našej strany jeden z najlepších 
v jarnej časti, odohrali sme ho s 
chuťou proti kvalitnému súpero-
vi a myslím si, že aj s kvalitným 
herným prevedením. O víťazstvo 
sa pričinili všetci hráči rovnakým 
dielom, čoho dôkazom je, že o gó-
ly sa podelilo až sedem našich 
strelcov. 

Patrik Müller

S prezidentom FO ŽP ŠPORT, Júliusom Kriváňom, v predvečer ukončenia futbalového ročníka 2013/2014

Úspech je historický, nároky veľmi vysoké
Od ukončenia futbalovej súťaže II. ligy nás síce delia ešte 
dva zápasy (v deň vyjdenia novín), FO ŽP ŠPORT sa však 
už v predstihu stal jej víťazom. V ročníku 2014/2015 sa tak 
premiérovo predstaví v Corgoň lige. Prezidenta FO ŽP Jú-
liusa Kriváňa sme sa opýtali: S akými pocitmi vnímate tento 
nesporne najväčší úspech dosiahnutý v podbrezovskom 
futbale od jeho zrodu?
  - Na jednej strane je to úspech a obrovská radosť, no na strane 
druhej nariadenia SFZ a UEFA sú veľmi prísne. Paradoxné je, že 
pred niekoľkými rokmi, keď sme postúpili do II. ligy a na futbal 
k nám chodilo aj štyri tisíc divákov, nemuseli sme robiť žiadne 
opatrenia. Dnes, keď sme postúpili do extraligy, stanovené 
pravidlá pre prvoligové štadióny sú veľmi prísne. Pre fanúšikov 
súpera musíme mať zabezpečený sektor pre hostí so samostat-
ným vstupom, ale vyplývajú z toho aj ďalšie náročné opatrenia. 
Je to historický úspech, ale práce nás čaká ešte veľmi veľa 
a v krátkom časovom termíne.  ok

Postup do najvyššej futbalovej súťaže si zabezpečili podbrezovskí hráči 
dvoma gólmi v Šamoríne.  Foto: J. Kuboš

Postúpili na majstrovstvá Slovenska
Krajské kolo futbalových družstiev stredných škôl sa uskutočnilo 15. 
mája. Medzi šiestimi účastníkmi bol aj tím Súkromného gymnázia ŽP. 
Po jednom víťazstve a jednej prehre postúpil do finále, kde po jedenást-
kovom  rozstrele (3:2) zvíťazili naši gymnazisti nad súperom z Rimavskej 
Soboty. Víťazstvom v krajskom kole si zabezpečili postup na Majstrovstvá 
Slovenska stredných škôl, ktoré sa uskutočnia 10. - 11. júna v Skalici.

(T.K.)

Turnaj o pohár generálneho riaditeľa ŽP a.s.
Vo štvrtok 15. mája 2014 boli na 
ihriskách v Podbrezovej Skalica, 
v Brezne na mestskom štadióne 
a starom ihrisku, a v Polomke 
odohrané zápasy základného kola 
XVII. ročníka futbalového turnaja 
„O pohár generálneho riaditeľa 
Železiarní Podbrezová a.s.“. Zú-
častnilo sa ich 21 družstiev žiakov 
prvého stupňa zo základných škôl 
okresu Brezno a hostia turnaja – 

žiaci z Revúcej, Brusna a Hnúšte.
Jednotlivé školy boli rozdelené 
do štyroch skupín a vo vzájom-
ných zápasoch zviedli súboje o 
postup do finálového turnaja. Vo 
vyrovnaných zápoleniach v jed-
notlivých skupinách sa nakoniec 
z postupu do finále, ktoré bude 
odohrané dnes na štadióne v Pod-
brezovej, pred futbalovým zápa-
som II. ligy mužov FO ŽP Šport 

Podbrezová - MŠK Rimavská 
Sobota, tešili žiaci základných 
škôl K. Rapoša z Brezna, Pionier-
skej 2 Brezno, Pohorelej a Brusna.
  Ďakujeme TJ Tatran Polomka a ŽP 
Šport Podbrezová za výbornú spolu-
prácu a poskytnutie hracích plôch. 
  Pozývame všetkých žiakov, ro-
dičov a priaznivcov futbalu na 
finálový turnaj o 14. hodine na FŠ 
v Podbrezovej. 

  Napriek nepriaznivým snehovým 
podmienkam v sezóne 2013/14 sa 
pretekárom Lyžiarskeho oddielu 
ŽP Šport darilo a prakticky všetci 
zaznamenali výkonnostný posun. 
Absolvovali osem kôl Slovenské-
ho pohára predžiakov, päť kôl 
Slovenského pohára žiakov, me-
dzinárodné preteky v Taliansku, 
Francúzsku a Goralský klobúčik 
s medzinárodnou účasťou.
  Najúspešnejšiu kategóriu tvorili 
staršie predžiačky, z ktorých jed-
noznačne vynikala Alica Surová (7 
víťazstiev) a stala sa po tretí raz 
celkovou víťazkou Slovenského 
pohára predžiakov (SPP). Víťaz-
stvo si vybojovala aj v Goralskom 
klobúčiku v Zuberci, v medzinárod-
nej konkurencii pretekárov z Poľska, 
Čiech a Talianska. Za úspechmi 
sestry nezaostáva Aneta Surová, 
v ktg. mladšie predžiačky so staršími 
dokázala 2x zvíťaziť, 2x obsadila 
tretie a 2x štvrté miesto. V celkovom 
hodnotení SPP skončila 3. a v pre-
tekoch o Goralský klobúčik obsadila 
4. priečku. Vilo Vičana dosiahol 
najlepšie umiestnenie v Bachledovej 
doline (5. miesto) a na Čertovici 
(7.), v celkovom hodnotení SPP 
skončil 18. Oliver Kramla zabojo-
val v Lopušnej doline (13.), v ďal-

Nedostatok snehu neovplyvnil 
ich vynikajúce výsledky

ších troch pretekoch skončil v prvej 
dvadsiatke a v SPP skončil na 25. 
mieste. Vo verejných pretekoch sa 
darilo aj ďalším pretekárom tejto ka-
tegórie – Radanke Makovej, Domi-
nike Gálfyovej, Martinovi Pančíkovi 
a Alexandre Mutišovej.
  Žiaci – Ema Surová, Alica Kramlo-
vá a Ján Sanitrár, absolvovali v 
svojej kategórii v rámci Sloven-
ského pohára disciplíny super G, 
super obrovský slalom, slalom 
a super kombinácia (výsledok zo 

super G a slalomu). Najvýraznej-
šie výsledky dosiahla Eme, ktorá 
v Zuberci obsadila dve prvé mies-
ta a v slalome štvrté. V Závažnej 
Porube bola dvakrát štvrtá, v ďal-
ších pretekoch  Zuberec – Roháče 
- Spálená bola v slalome druhá, 
v Jasnej na Majstrovstvách sveta 
juniorov v obrovskom slalome bola 
piata a v slalome štvrtá. V celko-
vom hodnotení žiakov obsadila 2. 
miesto, čím si zabezpečila miesto 
v slovenskom reprezentačnom tí-
me. Ako mladšia žiačka sa Ema 
zúčastnila aj medzinárodných pre-
tekov v Taliansku – Trofeo Topolino 
a vo Francúzku vo Val d Isere. Alica 
Kramlová po pauze opäť nastúpila 
na kolotoč pretekov, v ktorom ab-
solvovala tri kolá SP s najlepším 
výsledkom - 5. miesto v slalome 
v Roháčoch, 14. v slalome a 19. 
v obrovskom slalome v Závažnej 
Porube, 24. miesto v obrovskom 
slalome Roháče - Spálená a 20. 
v obrovskom slalome v Jasnej. 
V celkovom hodnotení SP skončila 
na 17. mieste. Ján Sanitrár obsadil 
v slalome dvakrát šieste a raz ôsme 
miesto a v obrovskom slalome bol 
siedmy. V celkovom hodnotení SP 
žiakov bol jedenásty.
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