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Vedenie Železiarní Pod-
brezová kladie veľký dô-
raz na objektívnu informo-
vanosť svojich zamestnan-
cov a využíva k tomu rôz-
ne komunikačné nástroje. 
Rokmi osvedčenou metó-
dou je organizovanie pravi-

Vážení spolupracovníci,

   hneď začiatkom roku mám 
niekoľko vážnych dôvodov 
opäť sa vám prihovoriť. Ten 
najdôležitejší súvisí s výsled-
kami hospodáre-
nia dosiahnutý-
mi za uplynulý rok 
a s výhľadom na 
rok 2014. Onedl-
ho sa uskutočnia 
na Slovensku aj 
prezidentské voľ-
by a všetko so 
všetkým súvisí. 
   Ak sa vrátime 
k výsledkom hos-
podárenia za rok 2013 musí-
me konštatovať, že bol klad-
ný len vďaka dividendám od 
našich dcérskych spoločnos-
tí. Rok 2013 sme totiž skon-
čili s prevádzkovou stratou. 
Jedným z jej dôvodov je sku-
točnosť, že sme realizova-
li pre nás veľmi strategické 
investičné akcie v oceliarni. 
Naša spoločnosť bude mať 
vďaka nim ďalších dvadsať 
– tridsať rokov zabezpečenú 
výrobu kvalitnej ocele a zá-
sadne si ochránime životné 
prostredie. 
   Jednou z hlavných príčin 
prevádzkovej straty je klesa-

Tradičné stretnutie vedenia so zamestnancami

O závažných problémoch bola aj diskusia

delných stretnutí predstaven-
stva s vedúcimi pracovníkmi 
na všetkých stupňoch riade-
nia. Takýto aktív sa uskutoč-
nil aj 4. februára 2014 v dome 
kultúry. Predmetom rokova-
nia bolo zhodnotenie výsled-
kov dosiahnutých v uplynu-

lom roku a oboznámenie sa 
s tým, čo očakávame od toho 
nasledujúceho.
  Členovia predstavenstva, 
riaditelia jednotlivých úse-
kov, zhodnotili postupne do-
siahnuté výsledky a obozná-
mili prítomných s vyhliadka-
mi na nasledujúce mesiace. 
Riaditeľ pre kapitálový rozvoj 
Ing. Ľudovít Ihring vyhodno-
til aj výsledky dcérskych spo-
ločností a spoločností skupi-
ny ŽP GROUP. 
   Už dopredu avizovaná 
téma hodnotenia súčasného 
stavu zásob rozvinula zaují-
mavú a podnetnú diskusiu. 
   Dôležitých informácií, kto-

Prihovára sa vám predseda predstavenstva a generálny riaditeľ

Prečo v prezidentských voľbách
podporím Roberta Fica

nie cien našich výrobkov na 
európskych trhoch. Odbera-
telia, vzhľadom na konkuren-
ciu, ponúkajú vždy nižšie a 
nižšie ceny, a to je pre našich 
obchodníkov nočná mora. Je 

to neustály boj o 
dosiahnutie cien, 
ktoré by boli vyš-
šie, ako sú naše 
náklady a pritom 
sme fi rma, kto-
rá disponuje mo-
dernou technoló-
giou výroby. Veľ-
mi negatívne na 
náš prevádzkový 
výsledok vplývajú  

aj ceny vstupov, hlavne oce-
ľového šrotu. To nedokáže-
me ovplyvniť.
   Veľmi vážnym dôvodom, o 
čom hovoríme už dlhšie ob-
dobie, sú ceny elektrickej 
energie. Slovensko má totiž 
najvyššie koncové ceny elek-
trickej energie v rámci krajín 
Európskej únie. Je to spôso-
bené absolútne nesprávnou 
fi lozofi ou poskytovania licen-
cií pre obnoviteľné zdroje, 
hlavne pre fotovoltaické a ve-
terné elektrárne. Už rok o tom 
komunikujeme a presviedča-
me vládu SR, aby ona nies-
la  podstatnú časť týchto ná-

kladov, nie  veľký priemysel. 
    Máme aj pozitívne vyhliad-
ky a tou naj..., okrem zabez-
pečenia zákaziek a naplne-
nia fi nančného plánu, je fi lo-
zofi a Európskej únie – prijatie  
Akčného plánu pre oceľ na 
roky 2014 až 2020. V súčas-
nosti je v štádiu medzirezort-
ného pripomienkového kona-
nia a bol predložený Minister-
stvu hospodárstva SR. Som 
presvedčený, že tento doku-
ment v najbližších týždňoch 
prijme aj vláda SR.

Vážení spolupracovníci,

   začiatkom marca sa usku-
toční prvé kolo prezident-
ských volieb. Možno bude je-
diné, možno budú dve..., to je 
nepodstatné. Ja si však po-
kladám za povinnosť vyjad-
riť k týmto voľbám svoj názor.
   Za uplynulé desaťročia som 
mal a stále mám možnosť ko-
munikovať so všetkými uchá-
d začmi o túto pozíciu. Mys-
lím si, že na Slovensku potre-
bujeme urobiť všetko pre to, 
aby sme naštartovali ekono-
mický rast, aby veľký priemy-
sel,  ktorého súčasťou bez-
pochyby sme,  mohol normál-
ne fungovať, aby mohol vyrá-

bať, vytvárať nové pracovné 
príležitosti vo všetkých súvis-
lostiach aj smerom k našim  
subdodávateľom. Fungujú-
ci priemysel totiž vždy bol, a 
aj v budúcnosti bude jedinou 
garanciou ekonomického 
rozvoja krajiny. Boli už takí, 
čo si mysleli, že trh všetko 
vyrieši. Oni už dávno skončili 
a trh nič nevyriešil. Ak sa štát 
v záujme posilňovania de-
mokratických princípov zbaví 
svojho poslania rozhodovať a 
túto funkciu odovzdá tretiemu 
sektoru – mimovládnym or-
ganizáciám, skončí skôr, ako 
životy nositeľov týchto myš-
lienok.
   Osobne si myslím, že naj-
bližších desať rokov potrebu-
jeme, aby komunikácia me-
dzi prezidentom, vládou a 
parlamentom bola naklone-
ná občanom v záujme eko-
nomického rozvoja krajiny. 
Chýb, ktoré boli napáchané 
za posledných dvadsať ro-
kov,  je veľmi veľa.  
   Keď sa budete rozhodovať 
komu dať svoj hlas, mali by 
ste si položiť na adresu kaž-
dého uchádzača otázku: „Čo 
tento človek urobil pre Ho-
rehronie, pre železiarne a čo 
v prípade zvolenia do funk-
cie prezidenta SR dokáže 
urobiť?“ Väčšina z nich Ho-
rehronie pozná, ale za ostat-
ných desať rokov tu ani ne-
bola, ani pre Horehroncov nič 
neurobila. 

   Moje rozhodnutie podpo-
riť Roberta Fica je absolút-
ne pragmatické. Som si plne 
vedomý, že v prípade zvole-
nia zostane naďalej maximál-
ne zodpovedný za ekono-
mický rast Slovenska, za to, 
či štát prestane zdierať veľ-
ké fi rmy prostredníctvom vy-
sokých cien elektrickej ener-
gie alebo vytvorí podmienky 
na to, aby mohli existovať a 
dávali ľuďom garancie aj do 
budúcnosti. 
   Naštartovať ekonomický 
rozvoj je jednoduché, aj zlo-
žité. Jednoduché pre toho, 
kto tomu rozumie a má mož-
nosť komunikovať s vládou 
a parlamentom váhou svo-
jej osobnosti, ale neriešiteľné 
pre toho, kto to nevie a môže 
iba sľubovať, rozprávať svo-
je názory, ale ľuďom to v ko-
nečnom dôsledku neprine-
sie nič. 
   Slovensko je malá a pek-
ná krajina, o svoju budúcnosť 
však musí bojovať. Jediná 
cesta k úspechu je cesta eko-
nomického rastu. Od toho je 
priamo závislá aj budúca úro-
veň školstva, zdravotníctva, 
kultúry a všetkého, čo súvisí 
so životnou úrovňou. 
   Ak vám môžem odporú-
čať - a myslím to úprimne 
- žiaden iný z kandidátov 
moje predstavy o budúc-
nosti nedokáže naplniť!   

Ing. Vladimír Soták

ré odzneli počas takmer troj-
hodinového stretnutia vede-
nia so zamestnancami bolo 
veľmi veľa a preto vás o ich 

priebehu budú informovať na 
pracovných poradách vaši 
nadriadení.

ok

Neprehliadnite druhé kolo  veľkej čitateľskej súťaže v sedemdesiatom roku vydávania našich novín

Foto: I. Kardhordová
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Využili by ste možnosť
benefitu, jazykového tábora

pre vaše dieťa?

Čo ponúknete záujemcovi o 
vaše služby?
   - Začnem tým, čo nema-
jú všetci. Svoje služby ponú-
kame predovšetkým v príjem-
nom prostredí moderného škol-

ského areálu, so špičkovými učeb-
nými pomôckami, kvalifi kovaný-
mi inštruktormi, snažíme sa o vy-
tváranie bezstresového prostre-
dia a učebné pomôc-
ky poskytujeme zadarmo. 
Máme vlastné autocvičis-
ko, umožňujúce vykonávať 
a preverovať ovládanie zá-
kladov vodičských úkonov 
v rozsahu prvej časti skúš-
ky z vedenia motorového 
vozidla. U nás si môžu záujemco-
via v zimnom období vyskúšať aj 
školu šmyku, ABS a systém zvlá-

dania vozidla v rizikovej situácii.
U vás je možné získať vodičský 
preukaz skupiny „B“. Priblížite 

Ing. Lenka BRÍŽEKOVÁ, odbor ria-
denia kvality
   - Určite áno. Ako pracujúca matka veľ-
mi oceňujem letné aktivity, ktoré organi-
zujú ŽP a.s. pre naše deti. Mnohí z nás 
majú cez letné prázdniny problém zmys-
luplne vyplniť čas deťom. A toto je jed-
na z možností, kedy sa naše deti môžu v 
príjemnom prostredí, s kamarátmi a ne-
núteným spôsobom aj niečo naučiť.

Jozef KÁN , doprava
- Doteraz som deti prihlasoval do let-
ného tábora v Repišti, no z môjho po-
hľadu tohtoročná ponuka rozšírená 
o jazykový tábor je veľmi zaujímavá. 
Budeme o nej doma uvažovať.

Ing. Václav KORTÁN, ťaháreň rúr
   - Určite túto možnosť využijem, jazy-
ková zdatnosť bude pre ich budúcnosť 
veľmi dôležitá. Len ma mrzí súčasný 
trend, kde sa kladie až prílišný dôraz na 
znalosť jazyka a skutočná odborná pri-
pravenosť ostáva v úzadí. Preto by som 
viac uvítal,keby bol takýto tábor vhod-
nou formou kombinovaný s matemati-
kou, fyzikou, chémiou alebo aj sloven-
skými dejinami v anglickom jazyku.

Ing. Andrea SCHMIDTOVÁ ŠKUL-
TÉTYOVÁ, personálny odbor
   - Samozrejme, je to vynikajúci ná-
pad, pretože je to tábor s „bonusom“ a 
popritom takto toho môjho „pohoďáka“ 
dostanem z domu, keďže týždeň pred-
sa vydrží, aj keby nechcel.

Branislav CELER, centrálna údržba
   - Je to lákavá ponuka a ja by som 
bol veľmi rád, keby sa môj syn také-
hoto tábora zúčastnil. Trochu mám 
však obavy, že ešte nikdy v tábore ne-
bol a preto neviem, ako by to zvládal. 
Ale je to dobrý nápad a verím, že bude 
o tento druh detského tábora veľký zá-
ujem. 

Ing. Jozef MICHALÍK, ťaháreň rúr
   - Určite. Minulý rok sme mali desať-
ročnú dcéru v jazykovom tábore SPE-
AK 2 turnusy, pričom sme zaplatili 
celú sumu. Veľa sa naučila, tak sme 
uvažovali o tom aj tento rok. Využiť 
tento benefi t železiarní by bolo nepo-
chybne výhodné.

Agáta KARAFFOVÁ, odbor ekono-
mických informácií
   - Jednoznačne áno, nakoľko moja 
dcéra minulý rok jeden turnus v Spe-
aklande absolvovala. Na základe 
osobnej skúsenosti viem, že pobyt v 
jazykovom tábore naučí dieťa použí-
vať anglický jazyk aktívnejšie, krea-
tívnejšie. Tento rok by som rada dala 
obe svoje deti do jazykového tábora 
a benefi t od zamestnávateľa je veľ-
kou pomocou k tomu, aby som moh-
la myšlienku zreálniť.

Kontakt: autoskola@sgzp.sk

Telefón: 617 28 09

0902 504 827

So zľavou aj pre zamestnancov ŽP
a dcérskych spoločností

Autoškola tvorí súčasť Súkromného gymnázia Žele-
ziarní Podbrezová už šiesty rok. Svoje služby posky-
tuje predovšetkým študentom súkromných škôl a za-
mestnancom Železiarní Podbrezová a.s. a jej dcér-
skych spoločností. V uplynulom roku pripravila podľa paragrafu 80 odst. 2 zákona 
č. 8/2009 Z.z. 61 žiadateľov na skúšky odbornej spôsobilosti o udelenie vodičských 
oprávnení skupiny AM, B a B1 a preškolených bolo okolo dvesto vodičov referent-
ských vozidiel  Železiarní Podbrezová a jej dcérskych spoločností. Svoje služby 
však poskytuje aj širokej verejnosti a my sme požiadali vedúceho Autoškoly SG ŽP 
Jána Dunajského o bližšie informácie:

nám, čo kurz obnáša?
   - Výučbu vykonávame v zmys-
le najnovších ustanovení záko-
nov NR SR o premávke vozidiel na 
cestných komunikáciách. Teoretic-
ké vyučovanie  trvá tridsaťdva vy-

učovacích hodín, ovládanie vozi-
dla  jedna hodina, na autocvičis-
ku trvá výučba osem hodín, jazdy 
absolvuje účastník kurzu v trva-

ní dvadsaťdeväť hodín a 
kurz praktickej údržby trvá 
tri hodiny.Kurzy prvej po-
moci absolvujú uchádzači 
individuálne, v inštitúciách 
na to oprávnených. Našou 
devízou je prispôsobenie 
sa požiadavkám či indivi-

duálnym potrebám účastníkov na-
šich kurzov.
Prezradíte nám, koľko stojí kurz 

pre „domácich“ a koľko pre 
„cezpoľných“? 
   - Vyznamenaní žiaci našich škôl 

platia za kurz 280 eur, ostatní štu-
denti a zamestnanci ŽP, dcérskych 
spoločností, aj našich škôl, 290 
eur. Ostatní záujemcovia zaplatia 
300 eur, ale poskytujeme pre nich 
aj skupinovú zľavu. Ak ich je  mini-

málne sedem, kurz ich bude stáť 
290 eur na osobu. Poskytujeme aj 
kondičné jazdy a jedna stojí dvad-
sať eur.
Ste dlhoročný skúsený inštruk-
tor. Upriamujete sa pri škole-
niach aj na fakt, že na cestách 
stále pribúda viac dopravných 
nehôd?
 - Vzhľadom na zvýšenie počtu do-
pravných nehôd aplikujeme pri vý-
učbe a praktických jazdách opat-
renia na zručnosť a hlavne na 
úmyselnú pozornosť uchádzačov 
na vodičské oprávnenia. Tu cíti-
me veľký vplyv rôznych počítačo-
vých hier, ktoré neimitujú skutoč-
né následky a príčiny dopravných 
nehôd a pod. Táto okolnosť vý-
razne ovplyvňuje procesy výcho-
vy (sebavýchovy) pri praktických 
jazdách (nedodržanie rýchlosti, 
techniku riadenia vozidla a pod.). Z 
hľadiska školenia vodičov referent-
ských vozidiel, hlavne v ŽP a.s. a 
dcérskych spoločnostiach, hodno-
tíme úmyselnú pozornosť školia-
cich na vysokej úrovni, čo doku-
mentuje atmosféra na jednotlivých 
školeniach.

(ok)Foto: J. Čief
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ZO SVETA OCELE
455 miliárd jenov

na LOH 2020
   Hoci momentálne prebie-
hajú ZOH v Soči, my už mys-
líme na letné, ktoré sa budú 
konať v roku 2020 v Tokiu. 
Na stavebné práce budú 
potrebovať dva až tri milió-
ny ton ocele. S týmto odha-
dom prišla Japonská federá-
cia výrobcov železa a ocele 
JISF (Japan Iron & Steel Fe-
deration). Štúdia vychádza 
z plánu mestského zastupi-
teľstva, ktorý okrem výstav-
by nových športovísk ráta aj 
s vybudovaním podrobnej 
infraštruktúry, ako sú ces-
ty a železnice a počíta aj s 
rekonštrukciou historických 
atrakcií. Krajinu vychádza-
júceho slnka vyjdú staveb-
né práce na vyše 455 mili-
árd jenov, pričom najvyššiu 
sumu, 130 miliárd jenov, 
pohltí renovácia tokijského 
olympijského štadióna. Vy-
budovaný bol v roku 1964 a 
pôvodná kapacita predsta-
vovala 54 tisíc miest. Po re-
novácii by mala byť zvýšená 
na 80 tisíc miest. S rekon-
štrukciou začínajú už v tom-
to roku. So zvýšeného dopy-
tu po oceli majú radosť naj-
mä japonské hutnícke spo-
ločnosti, ktoré budú výhrad-
ným dodávateľom tohto ma-
teriálu.

Foto: I. Kardhordová

V stredisku 
Hliník nad 
Hronom sa 
u s k u t o č -
nila pora-
da vedenia 
spoločnos-
ti ŽP EKO 

QELET a.s. s vedúcimi stre-
dísk, na ktorej sa zúčastnili aj 
členovia dozornej rady, Ing. 
Vladimír Soták a Ing. Ma-
rian Kurčík. Hlavnými témami 
boli bilancia výsledkov roku 
2013, rozbory hospodárenia 
jednotlivých stredísk a opat-
renia v oblasti nákladov pre 
rok 2014.

   Duálny systém vzdelávania – kombinácia teórie a praxe je 
systém podporovaný ministerstvom školstva, vedy, výskumu 
a športu Slovenskej republiky. V rámci tohto projektu sú po-
skytované fi nančné prostriedky vo forme dotácii na skvalitne-
nie vzdelávania. Hlavným dôvodom poskytovania týchto dotácii 
ministerstvom školstva je motivovať mladých ľudí, ale aj samot-
ného zamestnávateľa a samozrejme, získať už prakticky skú-
sených zamestnancov. Treba si uvedomiť, že v Železiarňach 
Podbrezová a.s. v súčinnosti so SSOŠH ŽP (ako v jedinej ško-
le na Slovensku) princíp duálneho vzdelávania funguje od jej 
vzniku. Študenti získavajú odborné vzdelanie v rámci odbor-
ných predmetov a samotnú prax priamo v spoločnosti, s ktorou 
majú uzatvorenú zmluvu o budúcej zmluve. Projekt duálneho 
vzdelávania s poskytnutou dotáciou v ŽP a.s. bol zameraný na 
“odbor metrológie“. Účelom tohto projektu je získať kvalifi kova-
ných a skúsených zamestnancov, ktorí svojím úsilím budú pri-
spievať k zvyšovaniu kvality našich produktov. Práve tá je mo-
tívom pre nás, aby sme získavali mladých ľudí s čo najlepšími 
praktickými skúsenosťami.

Ing. Andrej Jursa, Gork,
referát metrológie

Projekt duálne vzdelávanie

Šesťtýždňová
odstávka

   Vo Vítkoviciach trvala od-
stávka výroby šesť týždňov 
a spôsobil ju útlm na európ-
skom trhu a nedostatok ob-
jednávok. Divízia oceliar-
ne spustila svoju prevádz-
ku 13. januára. Vo Vítko-
viciach, ktoré patria ruskej 
spoločnosti Evraz, bola po-
čas uplynulého roka  výro-
ba prerušená trikrát. Manaž-
ment sa tak snažil, vzhľa-
dom na klesajúce objednáv-
ky, produkciu optimálne vy-
balansovať. Vítkovické že-
leziarne prežívajú neľahké 
obdobie a súčasný majiteľ 
sa chce údajne svojho čes-
kého závodu zbaviť.

Projekt za 225 miliónov
dolárov

   V roku 2015 by mala ukra-
jinská spoločnosť Metinvest 
odštartovať projekt za 225 
miliónov amerických dolárov. 
Podpísala zmluvu s talian-
skou fi rmou Termokimi Copr. 
na implementáciu ekologic-
kých systémov v závode Iľjič 
v meste Mariupoľ. Talianska 
fi rma v rámci tohto projektu 
inštaluje v aglomerácii systé-
my na zachytávanie prachu 

a oxidu siričitého. Environ-
mentálna záťaž by tak mala 
klesnúť až o 85 percent v pr-
vom a o 30 percent v druhom 
prípade. Prachové znečiste-
nie z chladiacej zóny kles-
ne až o 90 percent. Systémy 
by mali byť nainštalované do 
roku 2020. Prevádzka aglo-
merácie je v závode Iľjič na 
Ukrajine jedinou, ktorej pro-
dukcia ide na predaj.

Úsporné opatrenia
   Dillinger Hütte plánuje v pr-
vom štvrťroku ušetriť 120 mi-
liónov eur skrátením pracov-
ného času. Situácia vo val-
covni je zlá a je nevyhnutné 
šetriť na prevádzkových ná-
kladoch surovín a energií, 
ktoré tvoria 80 percent cel-
kových nákladov. V tejto sú-
vislosti bude optimalizova-
ná aj logistika, skladovanie a 
použitie surovín, ako kokso-
vateľné uhlie a železná ruda. 
Dočasné uloženie komodít 
v prístavoch je v súčasnos-
ti drahé. Následne sú možné 
aj úspory v spotrebe energie. 
Aj personálne úpravy sú ne-
vyhnutné. Koľko zamestnan-
cov zo spoločnosti bude mu-
sieť odísť zatiaľ nie je zná-
me.

Kapacít je nadbytok
   Čínska spotreba ocele by 
mala v roku dosiahnuť  715 
miliónov ton, medziročný 
nárast v porovnaní s pred-
chádzajúcim rokom sa počí-
ta o 3,2 percenta. P. Li Xin-
chuang, šéf China Metallur-
gical Industry Planning and 
Research Institute povedal, 
že v dôsledku súčasných vý-
robných kapacít Číny bude 
zadĺžený oceliarsky priemy-
sel naďalej zápasiť s nad-
bytkom kapacít. Čína je naj-
väčší svetový spotrebiteľ 
a výrobca ocele. V posled-
ných rokoch bol čínsky sek-
tor železa a ocele postihnu-
tý slabým dopytom a klesa-
júcimi cenami a veľmi utr-
pel nadbytkom kapacít.  Pán 
Li povedal, že zhoršujúci sa 
rast sektora po prúde, vrá-
tane strojárstva, elektric-
kých prístrojov a kontajne-
rov, je hlavný dôvod stojaci 
za spomaleným rastom spot-
reby ocele v Číne. Dopyt po 
oceli v tomto roku sa v Číne 
zvýši okrajovo, pretože nie je 
predpoklad, že čínska eko-
nomika by mala v tomto roku 
dosiahnuť podstatný obrat, 
povedal. 

Znečisťovanie

ovzdušia rastie 
   Čínske oceliarne čelia nú-
teným redukciám pre kontro-
lu smogu. Prístup čínskych 
správ v boji s nebezpečný-
mi úrovňami znečisťovania 
ovzdušia pravdepodobne vy-
ústi do ďalšieho prerušova-
nia, prípadne redukcii výro-
by producentov ocele. Miest-
ne správy zahrnuli do „Plánu 
pre mimoriadne prípady ťaž-
kého znečisťovania ovzdu-
šia“ rôzne záchranné opatre-
nia, vrátane nariadenia uzá-
vierok tovární a zákazu vstu-
pov automobilov do miest v 
dňoch, keď je úroveň zne-
čisťovania obzvlášť vyso-
ká. Ako súčasť týchto plá-
nov oceliarne v mestách, ako 
je Tangshan, Tianin a Han-
dan na severe Číny a Chan-
gzhou a Rizhao na východe 
Číny, by museli zastaviť pri-
najmenšom časť svojej pro-
dukcie kvôli nižším emisiám 
dioxidu síry, prachu a oxidu 
dusíka. „Je pravdepodobné, 
že výrobcovia ocele budú po-
stupovať podľa záchranných 
opatrení, povedal v Šangha-
ji sídliaci analytik. Celkovo 
104 miest v dvadsiatich pro-
vinciách v jednom týždni za-
znamenalo, že ich Airr Quali-
ty Index (index kvality ovzdu-
šia) presiahol 300 a indikoval 
ťažké znečistenie.

(Svět ocele)
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Z histórie čierneho umenia
   Prvé zmienky o kníhtlači sú známe 
z Číny. Prvý pokus použiť izolované 
znaky k zostaveniu sadzby urobil už 
v roku 1004 nášho letopočtu Bi-Šeng. 
Keramické znaky umiestnil na kovový 
plát, kde sadzbu fi xoval pomocou vos-
ku. Rozmetanie sadzby po tlači bolo 
jednoduché. Stačilo plát nahriať, vy-
liať voskovú zmes a znaky boli pripra-
vené k ďalšiemu použitiu. Aj keď sa 
objavili aj úspešné pokusy s dreve-
nými štandardizovanými znakmi, ten-
to spôsob sa v Číne neujal. Dôvod bol 
prostý – čínskych znakov je podstatne 
viac ako písmen v európskej abecede 
a zostavenie sadzby bolo veľmi zloži-
té a pomalé.
   Keď bola v polovici 15. storočia vy-
nájdená kníhtlač, táto udalosť pred-
stavovala novú epochu v európskom 
kultúrnom živote ľudstva. Knihy dovte-
dy písané ručne začali byť tlačené 
formou mechanického rozmnožova-
nia. Ján Gutenberg, vlastným menom 
Genfl eisch, bol označený za vynález-
cu kníhtlače. Jeho stroj posunul Eu-
rópu obrovským skokom dopredu. Zo-
strojenie tohto stroja bolo nevyhnutné, 
pretože knih  dovtedy v kláštore mnísi 
len opisovali, čo zabraňovalo ich roz-
šíreniu po krajine, ale aj po celej Eu-
rópe. Bolo to fi nančne, ale aj časovo 
veľmi náročné, knihy si mohla tak do-
voliť len vrchná časť obyvateľstva a 
chudobnejší ľudia nie. Vďaka tomuto 
stroju sa mohli začať tlačiť učebnice, 
čo prispelo k obrovskému rozvoju škôl 
a pomohlo k vyššiemu vzdelaniu oby-
vateľstva a vďaka tomu išlo popredu 
všetko od medicíny, matematiky, as-
tronómie až po architektúru, geogra-
fi u, ekonómiu, jednoducho všetko. 
   Takmer tristo rokov po Gutenber-
govom vynáleze vypracoval parížsky 
písmoliatec a kníhtlačiar Peter Šimon 
Fournier typografi cký merný systém, 
ktorý neskôr František Ambrož Didot 
prerátal na metrickú mieru.
   Až koniec 19. storočia priniesol zme-
chanizovanie sadzobného procesu. V 
roku 1889 zostrojil Ottmar Mergentha-
ler stroj, ktorý odlieval celistvé riadky z 
kovových sádzacích matríc a násled-
ne ich automaticky zaraďoval do zá-
sobníkov umiestnených priamo v stro-
ji. Ďalšími vynálezcami, ktorí sa priči-
nili o zrýchlenie a skvalitnenie sadzby, 
boli J. R. Rogers s riadkovým sádza-
cím strojom Typograf a W. S. Scud-
der, ktorý prepracoval konštrukciu li-
notypového systému a svoj model po-
menoval Intertype. Úspešný mechani-
zátor sádzacieho a odlievacieho za-
riadenia Tolbert Lanston zrýchlil spô-
sob ručného sádzania jednotlivých 
písmen. Prvýkrát bol použitý pás pa-
piera s vydierovanými kódmi jednotli-
vých znakov písma na riadenie odlie-

ČITATEĽSKÁ SÚŤAŽ � ČITATEĽSKÁ SÚŤAŽ � ČITATEĽSKÁ SÚŤAŽ � ČITATEĽSKÁ SÚŤAŽ

Rok 2014 je 70. ročníkom nepretržitého vydávania Pod-
brezovana. Významné jubileum pripadne na 23. december. 
Dovtedy bude trvať aj naša čitateľská súťaž. Dozviete sa 
v nej mnoho nových zaujímavostí a keď budete texty pozor-
ne čítať, nájdete v nich aj odpoveď  na otázku. Kupón si vy-
strihnite a vypíšte údaje, aj správnu odpoveď a do desiatich 
dní od vydania pošlite do redakcie. Pravidlá umožňujú pou-
žiť trikrát náhradný kupón. Na konci bude zaujímavá odme-
na, ktorá môže byť práve vaša. 

vacej jednotky.
   Ďalších päťdesiat rokov sa nepre-
sadil žiadny nový vynález, ktorý by 
podstatne prispel k pokroku v tlače-
nej sadzbe.
   V roku 1928 bol v Amerike vyvinutý  
systém založený na princípe diernej 
pásky, avšak do Európy sa dostal až 
v roku 1954. Systém Teletype setter 
umožňoval prenášať kódované pís-
mové znaky na diaľku tak, že na mies-

te príjmu vzni-
kala duplicitná 
dierna páska, 
ktorá po zalo-
žení do sádza-
cieho automa-
tu riadila chod 
riadkového sá-
dzacieho stro-
ja.
   Prevratnou 
zmenou v zho-
tovovaní sa-
dzobnej tlače-
nej formy bol 
vynález foto-
sadzby. Pô-
vodné fotosádzacie stroje boli založe-
né na princípe strojov pre tzv. horúcu 
riadkovú a písmovú sadzbu. Technic-
kou revolúciou bolo uplatnenie samo-

činných počítačov v sadzbe. Počíta-
če a ich vybavenie sa stali technickým 
základom, z ktorého vychádza auto-
matická sadzba.                              ok

2

Otázka 2. kola
Ako sa volal vynálezca kníhtlače v Európe vlastným menom?

Súťažný text č. 2
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   Pár rokov dozadu nebolo pre záujemcov jednoduché 
dostať sa na štúdium kdekoľvek. Kritériá prijatia boli ná-
ročné, populácia silná a nie každý si mohol vybrať štú-
dium o akom sníval. Nech však študoval kdekoľvek, mal 
istotu, že zamestnanie po ukončení štúdia dostane.
   Dnes sa situácia podstatne zmenila. Populácia kle-
sá, škôl však pribúda. A tak azda každý si môže vybrať 
z množstva niekedy aj neuveriteľných študijných kombi-
nácií. Kľúčové pri rozhodovaní  by malo však byť uplat-
nenie v praxi a to si mnohí neuvedomujú.
   Vy, pätnásťroční, stojíte pred životným rozhodnutím. 
Pochopiteľne, väčšina z vás ešte nemá tušenia, čo by 
chcela robiť a preto svoje zohráva aj vplyv rád dospe-
lých. Či sú to vaši rodičia alebo pedagógovia, berte do 
úvahy ich životné skúsenosti.
   Vaša úloha správne sa rozhodnúť je nesmierne ťaž-
ká. S voľbou štúdia si zároveň volíte aj povolanie do bu-
dúcnosti. 

Skôr, ako sa
rozhodnete

   Ak patríte medzi študentov, ktorí plánujú študovať na 
vysokej škole, vyberte si školu, ktorá vám ešte umožní 
štyri roky profilovania. Gymnázium je na to ako stvore-
né. V tom našom máte možnosť orientovať sa vo vyššej 
miere buď na cudzie jazyky alebo informatiku a talento-
vaní športovci budú mať možnosť skĺbiť svoj športový 
rast so štúdiom. 
   Ak vaše ambície smerujú k odbornému vzdelaniu, štu-
dijné a učebné odbory, ktoré ponúka Súkromná stred-
ná odborná škola hutnícka sú vašou perspektívou a ga-
rancia zamestnania je tou najväčšou devízou. Navyše, aj 
táto škola má športové triedy.
   Súkromné školy Železiarní Podbrezová sú vybavené 
modernými učebňami, učebnými pomôckami a pedago-
gický zbor tvorí kolektív mladých ľudí. Aj mimoškolská 
činnosť týchto škôl je veľmi pestrá. Študenti sa uplat-
ňujú na rôznych súťažiach, navštevujú aktivity organi-
zované aj za hranicami Slovenska a žijú spoločenským 
životom. 
   Sú to školy rodinného typu, v ktorých sa všetkým páči. 
Majú materiálne zázemie materskej firmy, ktorá patrí me-
dzi špičkových výrobcov oceľových rúr v Európe a to je 
najväčšia záruka vašej perspektívnej budúcnosti.

O. K



ho vertikálneho zariadenia plynu-
lého odlievania ocele. 

25. výročie

V roku 1989: 
- bola predĺžená hala ZPO a za-
čalo sa s výstavbou novej kysli-
kárne, 
-8. apríla 1989 bola ukončená re-
konštrukcia „šalandy“ na bytové 
jednotky,
-16. mája 1989, v rámci II. etapy 
výstavby stredného odborného 
učilišťa, boli odovzdané dielne a 
telocvičňa,
- 1. júla transformácia národné-
ho podniku Švermove železiarne 
Podbrezová na štátny podnik (n.p. 
boli  od roku 1951), 
- začalo sa s generálnou opravou 
vodného privádzača HC Dubová 
(práce na podzemnej časti v dĺž-
ke 3 726 metrov boli ukončené v 
marci 1992), 
- v ťahárni rúr došlo k rozšíreniu 
výrobného sortimentu o presné 
rúry do priemeru 162 mm a o rúry 
z nízko legovaných ocelí triedy 15, 
vyrábaných pre energetické stro-
járstvo. Zároveň pribudlo nové 
technologické zariadenie pre vý-
robu hrubostenných rúr, 
- vo valcovni bezšvíkových rúr 
bolo namontované značkovacie 
zariadenie fi rmy Reika,

20. výročie

V roku 1994: 
- 2. marca bolo na zariadení ply-
nulého odlievania ocele uskutoč-
nené prvé liatie kvadrátu 160 x 
160 mm, 
- v marci bola založená obchodná 
spoločnosť PIPEX Italia S.p.A., so 
sídlom v Miláne, 
- 18. apríla vo valcovni bezšvíko-
vých rúr vyrobili prvú bezšvíkovú 
štvorcovú rúru valcovanú za tepla, 
-1. septembra bola založená spo-
ločnosť s ručením obmedzeným 
Hotel Stupka.

15. výročie

V roku 1999: 
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Jedálny lístok
17. - 23. 2. 2014

Jedálny lístok 27. 1 - 2. 2. 2014

Jedálny lístok
24. 2. - 2. 3. 2014

45. výročie

V roku 1969: 
- bola zlikvidovaná úzkorozchod-
ná trať na šrotovom poli, 
- bola zastavená výroba uhoľní-
kov a T-ocele, 
- v železničnej doprave bolo vybu-
dované  nové koľajište. 

40. výročie

V roku 1974: 
- 8. mája bol položený základný 
kameň valcovne rúr s pretlačova-
cou stolicou a ťahárne rúr, 
- k najväčším živelným pohromám 
minulého storočia patrila povo-
deň, ktorá v Podbrezovej odrezala 
nielen Kolkáreň od starého závo-
du, ale na úseku po Banskú Bys-
tricu napáchala obrovské školy. 
Dňa 21. októbra sa vylial Hron zo 
svojho koryta a v starom závode 
voda zatopila výrobné prevádz-
karne (v najnižšie položenej pre-
vádzkarni až do výšky 1,7 m).  

35. výročie

V roku 1979: 
- 25. apríla bola otvorená valcov-
ňa rúr s pretlačovacou stolicou, 
ktorej výrobným sortimentom sú 
oceľové bezšvíkové rúry valcova-
né za tepla, 
- dvojprúdové ZPO bolo prestava-
né na odlievanie blokov štvorco-
vého prierezu 200x200 mm. 

30. výročie

V roku 1984: 
- 6. mája skončila v podbrezov-
ských železiarňach éra parných 
lokomotív, 
- bol zavedený automatizovaný 
systém výroby a plánovania v  ťa-
háreni rúr 2, 
- 28. augusta bola pre verejnosť 
otvorená prvá stála expozícia 
„Baníctvo a hutníctvo“ v priesto-
roch súčasného hutníckeho mú-
zea,  
- 11. novembra sa začalo s de-
montážou starého - dvojprúdové-

Významné výročia v roku 2014
(Dokončenie z min. čísla)

Pondelok
Polievky: oravská fazuľová, pe-
čivo, krupicová so zeleninou 
pečivo.
● Bravčový rezeň s broskyňou 
a syrom, zemiaky, šalát ● Per-
kelt z morčacieho mäsa, cesto-
vina ● Jelenia roštenka na smo-
tane, knedľa ● Šalát pekinský 
so šunkou, pečivo ● Zemiako-
vý paprikáš, paradajkový šalát 
● Ryžový nákyp s ovocím ● Ba-
geta s kuracím mäsom ● Mlieč-
ny balíček.

Utorok
Polievky: hovädzia s pečeňový-
mi haluškami, pečivo, kláštor-
ná, pečivo.
● Pečené kuracie stehno, zele-
ninová ryža, kompót ● Bravčo-
vá pečená krkovička, kapusta, 
knedľa ● Ravioly so syrom, pa-
radajková omáčka ● Bulharský 
šalát s bravčovým mäsom, pe-
čivo ● Kelový karbonátok, ze-
miaky, šalát ● Lievance s dže-
mom ● Celozrnná bageta sy-
rová ● Vyprážaný bravčový re-
zeň, pečivo.

Streda
Polievky: boršč s mäsom, peči-
vo, roľnícka, pečivo.
● Hovädzie fi lé kopaničiar-
ske, tarhoňa, uhorka ● Vyprá-
žaný morčací rezeň ovčiarsky, 
zemiaková kaša, šalát ● Brav-
čové rebierko s brusnicami a 
hruškou, ryža ● Šalát z červe-
nej repy so syrom, pečivo ● Za-
pekaná brokolica s tofu ● Muffi -
ny s čokoládou, kakao ● Bageta 
Apetito ● Ovocný balíček.

Štvrtok
Polievky: šošovicová kyslá, pe-
čivo, pohronská, pečivo.
● Hovädzí guláš maďarský, 
knedľa ● Kuracie prsia na hu-
bách, ryža, šalát ● Ryba na vi-
diecky spôsob, zemiaky, šalát ● 
Šalát lahôdkový zelerový, pe-
čivo ● Zapekaný bravčový re-
zeň so syrom, zeleninová oblo-
ha ● Šúľance s makom ● Ba-
geta Gurmán ● Pečené kačacie 
stehno, pečivo. 

Piatok
Polievky: držková, pečivo, ras-
cová s vajcom, pečivo.
● Hydinové ražniči, zemiaky, 
uhorka ● Bravčové mäso na 
paprike, cestovina ● Zemiako-
vé knedličky s údeným mäsom, 
kapusta ● Pikantný syrový ša-
lát, pečivo ● Kuracie prsia s pln-
kou, zeleninová obloha ● Ha-
nácke koláče, kakao ● Bage-
ta moravská ● Mliečny balíček.

Sobota
Polievka: krúpková, pečivo.
● Bravčové stehno na smotane, 
knedľa ● Kuracie prsia Kung-
Pao, ryža, šalát ● Bageta s pi-
kantným mäsom.

Nedeľa
Polievka: údeninová, pečivo.
● Detvianska nátura, opeka-
né zemiaky, uhorka ● Hovä-
dzia pečienka milánska, cesto-
vina ● Bageta šampiňónová so 
šunkou.

Pondelok
Polievky: furmanská, pečivo, 
karfi olová, pečivo.
● Hovädzie dusené, chrenová 
omáčka, knedľa ● Plnený brav-
čový závitok, ryža, šalát ● Tofu 
na kantonsky spôsob, zemiaky, 
šalát ● Windsorský šalát, peči-
vo ● Rezance s tvarohom, za-
kysanka ● Maxi buchta s ore-
chovou - višňovou plnkou, va-
nilkový krém ● Bageta Apetito 
● Ovocný balíček.

Utorok
Polievky: morčacia, pečivo, 
šurdica, pečivo.
● Sekaný rezeň z bôčika, ze-
miakový šalát s majonézou ● 
Kuracie prsia na paprike, cesto-
vina ● Držky na diabolský spô-
sob, knedľa ● Študentský šalát, 
pečivo ● Hubové rizoto, uhor-
kový šalát ● Zapekané palacin-
ky s tvarohom ● Celozrnná ba-
geta syrová ● Pečená bravčová 
krkovička, pečivo.

Streda
Polievky: kapustová s údeným 
mäsom, pečivo, sedliacka, pe-
čivo.
● Hovädzí guláš mexický, ryža, 
šalát ● Bravčové stehno hutníc-
ke, knedľa ● Važecká pochúť-
ka, zemiakové placky ● Šalát 
cestovinový s brokolicou ● Pe-
čená ryba s bylinkami, mexická 
zelenina ● Čučoriedkový koláč, 
kakao ● Bageta s kuracím mä-
som ● Mliečny balíček.

Štvrtok
Polievky: mexická, pečivo, špe-
nátová so syrovými haluškami, 
pečivo.
● Hovädzia roštenka na slani-
ne, tarhoňa, šalát ● Jarné ku-
racie stehno, zemiaky ● Piz-
za s moravským mäsom ● Ša-
lát parížsky, pečivo ● Zapeka-
né zemiaky s pórom ● Buch-
ty na pare s lekvárom, kakao-
vá posýpka, kakao ● Bageta s 
pikantným mäsom ● Vyprážaný 
bravčový rezeň, pečivo.

Piatok
Polievky: fazuľková kyslá s 
kôprom, pečivo, horácka, pe-
čivo.
● Pečené morčacie stehno, 
červená kapusta, knedľa ● 
Bravčový rezeň prírodný, zele-
ninová ryža, uhorka ● Vyprá-
žaná brokolica, zemiaky, tatár-
ska omáčka ● Syrové tajom-
stvo, pečivo ● Plnené hovä-
dzie mäso, zeleninová obloha 
● Zemiakové knedličky s nute-
lou, maková posýpka ● Bageta 
Gurmán ● Ovocný balíček.

Sobota
Polievka: prešporská, pečivo.
● Hovädzie mäso námornícke, 
slovenská ryža, šalát ● Bravčo-
vý rezeň s pečeňou, zemiaky, 
čalamáda ● Bageta moravská.

Nedeľa
Polievka: šošovicová s kyslou 
kapustou, pečivo.
● Plnená paprika, knedľa ● Ku-
racie prsia Andalúzia, ryža, šalát 
● Bageta salámová so šalátom. 

Na archívnej fotografi i potopa pred štyridsiatimi rokmi, ktorá spôsobila v areáli starého závodu 
škody predstavujúce zhruba 48 mil. korún

-1. januára vznikla akciová spo-
ločnosť ŽP Šport Podbrezová,
- 19. marca začali v hutníckej dru-
hovýrobe skúšobne vyrábať hyd-
raulické rúry. Do konca júla po-
stupne vyrábali až dvadsať roz-
merov tohto sortimentu. Novým 
deliacim centrom boli v danom 
roku rozšírené kapacitné možnos-
ti prevádzkarne, 
- za deväť mesiacov bola zreali-
zovaná výstavba novej kaliarne 
(v hale vedľa ťahárne rúr 1), kto-
rá bola daná do užívania v apríli, 
- najvýznamnejšou akciou roka 
bola modernizácia výtokového uzla 
tekutej ocele z medzipanvy zave-
dením posúvačových uzáverov, 
- v cestnej doprave bola v júli  
daná do užívania prístavba ser-
visu s novým testerom motorov, 
brzdovou stolicou a čističkou, 
- železiarne začali stavať budovu 
expedície pre valcovňu rúr, 
- v novembri bola v ťahárni rúr in-
štalovaná automatická linka na od-
straňovanie otrepov rúr kefovaním 
(pre dĺžky rúr do desať metrov), 
- v ťahárni rúr 2 bola inštalovaná 
linka na spracovanie výmenníko-
vých rúr, čo bolo vlastne pokračo-
vaním technologického toku linky 
na odstraňovanie otrepov rúr ke-
fovaním (inštalovaná bola do pr-
vej haly),
-začala sa prvá výskumná sezóna 
(máj-september) archeologické-
ho výskumu v lokalite obce Horná 
Lehota – Hrádok, v rámci ktorej 
bolo uskutočnených deväť sond. 
Štvorročný archeologický výskum 
fi nančne podporovali Železiarní 
Podbrezová. 

10. výročie

V roku 2004: 
- vo februári odliali na ZPO desia-
ty formát – kruh priemeru 260 mm, 
- v marci získali železiarne certifi -
kát systému riadenia kvality podľa 
OHSAS 18 001,
- 26. mája do skupiny ŽP Group 
pribudla Škoda TS Plzeň.

Z archívnych materiálov zostavila 
V. Kúkolová



há dcéra, mama, sestra a stará 
mama

Iveta ŠVEJKOVSKÁ
z Hronca.

S láskou a úctou spomínajú 
mama, sestra, dcéry

a vnučka Alicka
...

Dňa 16. februára si pripomenieme 
piate výročie od úmrtia nášho mi-
lovaného manžela, otca a staré-
ho otca

Stanislava VAJSA
z Podbrezovej.

S láskou a úctou spomína celá rodina
...

„Kto v srdciach žije, neumiera.“
Dňa 19. februára uplynie deväť 
rokov od úmrtia nášho milované-
ho otca

Ľudovíta PÉNZEŠA
z Podbrezovej.

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

Smútiaca rodina
...

„Kto zomrie neodchádza, ale zostáva v srd-
ciach tých, ktorí ho milovali.“
Dňa 19. februára uplynie desať ro-
kov odvtedy, čo nás navždy opus-
til náš milovaný manžel, otec 
a starý otec

Ladislav DANČO
z Podbrezovej. 

Kto ste ho poznali venujte mu 
s nami tichú spomienku.

S láskou spomínajú manželka,
syn a dcéra s rodinami

...
„V neznámy svet odišiel si spať, zaplakal kaž-
dý, kto ťa mal rád. Odišiel si od nás, my ostali 
sme v žiali, no vždy budeš v srdciach tých, kto-
rí ťa milovali.“
Dňa 20. februára uplynú dva roky od chvíle, 
kedy nás navždy opustil náš drahý otec, brat 

a starý otec 
JOZEF VAŇO z Podbrezovej. 

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

S láskou a úctou spomína
celá rodina

..
Dňa 22. februára si pripomíname pätnáste vý-
ročie odvtedy, ako nás navždy opustil náš dra-
hý manžel, otec a starý otec

Mikuláš TROLIGA
z Podbrezovej.

S láskou a úctou spomíname.
Manželka a dcéry s rodinami

...
„To, že sa rana zahojí, je len klamné zdanie. 
V srdciach nám zostáva bolesť a tiché spomí-
nanie“.

Dňa 27. februára si pripomenie-
me druhé výročie odvtedy, ako 
nás navždy opustil náš drahý syn, 
manžel, otec, brat a švagor
Jaroslav ŤAŽKÝ z Michalovej.

Spomíname s láskou a úctou.
Smútiaca rodina

...
„Kyticu kvetov na hrob vám kladieme s láskou 
a úctou na vás spomíname.“
Dňa 24. februára uplynulo desať rokov čo nás 
navždy opustil otec, starý a pras-
tarý otec

Pavol BOVA z Hornej Lehoty
a 27. decembra uplynuli tri roky 
čo nás navždy opustila naša dra-
há mama, stará a prastará mama

Darina BOVOVÁ
z Hornej Lehoty.

Kto ste ich poznali, venujte im ti-
chú spomienku.

S láskou spomínajú
dcéry s rodinami

Ďakujeme príbuzným, priateľom, bývalým spolupra-
covníkom, susedom, známym a ostatným, ktorí sa 

prišli rozlúčiť s našim milovaným man-
želom, otcom, starým a krstným otcom

Barnabášom VARGOM
z Podbrezovej.

Ďakujeme  za kvetinové dary a preja-
vy sústrasti, ktorými ste sa pokúšali 

zmierniť náš hlboký žiaľ a zároveň za dôstojnú roz-
lúčku Dychovej hudbe ŽP.

Smútiaca rodina

Dňa 20. januára uplynulo trinásť rokov odvte-
dy, ako nás navždy opustil manžel, otec a sta-

rý otec
Bartolomej MARTINEK

z Podbrezovej.
Tí ktorí ste ho poznali, venujte mu 
spolu s nami tichú spomienku.

Smútiaca rodina
...

„Navždy prestali pre teba hviezdy svietiť, už 
navždy prestalo pre teba slnko hriať, ale tí čo 
ťa mali radi, nikdy neprestanú na teba spomí-
nať.“
Dňa 2. februára uplynulo päť rokov, ako nás 
navždy opustil milovaný manžel, 
otec a starý otec

František KÚR
z Valaskej.

S láskou spomína
celá jeho rodina

...
„V srdci si uchovávame spomienku na teba 
a tvoje láskavé srdce a ruky, ktoré nám vždy 
pomohli. Ďakujeme ti za všetko, máme ťa radi, 
aj keď už nie si medzi nami.“
Dňa 2. februára uplynulo sedem rokov, ako nás 

navždy opustil milovaný manžel, 
otec a starý otec

František ŠANTROCH
z Valaskej.

S láskou spomína
celá jeho rodina

...
Dňa 3. februára uplynuli štyri roky odvtedy, ako 
nás navždy opustil milovaný syn, 
manžel a otec

Alexej PODHAJSKÝ
z Podbrezovej – Štiavničky.

S láskou a úctou spomína
celá rodina

...
„Z tvojich očí žiarila láska a dobrota, budeš 
nám chýbať do konca života. Hoci si odišla, ži-
ješ stále, lebo neumiera ten, kto žije v našich 
srdciach.“
S veľkou a neutíchajúcou bolesťou v srdci sme 
si 5. februára pripomenuli štvrté výročie od 

chvíle, kedy nás navždy opustila 
naša milovaná 

Helena ŠTELLEROVÁ.
Kto ste ju poznali, spomeňte si 
s nami.

Smútiaca rodina
...

 „Mal som vás všetkých rád a chcel som ešte 
žiť, ale prišla tá chvíľa, keď som vás musel 
opustiť. Neplačte, nechajte ma tíško spať, čo 
mi bolo súdené, muselo sa stať.“
Dňa 8. februára uplynulo päť rokov odvtedy, 
ako nás navždy opustil milovaný manžel, otec 
a starý otec

Ján ŠULEK
z Podbrezovej.

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

S láskou a úctou spomína man-
želka, dcéra s rodinou a syn

...
Dňa 13. februára sme si pripomenuli deväť ro-
kov odvtedy, čo nás navždy opustila naša dra-

Poďakovanie

PODBREZOVAN 3/2014 STRANA 7

Inzertná služba

februárovým

Spomienky

Odišli do dôchodku
v januári

Pracovné jubileá

40-ročné
Miroslav PALIDER

35-ročné
Štefan VANÍK

30-ročné
Anna DAXNEROVÁ

Dušan MELOŠ
25-ročné

Zuzana BABNIČOVÁ
Oľga JAVORČÍKOVÁ

Životné jubileá

Stanislav BAKA
Ivan BURSA

Dušan GRÁFIK
Renáta MAJCHÚTOVÁ
Jana ŠKULTÉTYOVÁ

Jozef VLČEK
Ing. Ida KORINTUŠOVÁ

Daniel LEHOTSKÝ
Ing. Ján URBAN
Jozef KOVÁČIK

Ing. Jozef UHRÍK

do starobného
dôchodku

Jaroslav BABNIČ
Mariana BOBOKOVÁ 
Anna BRUNOVSKÁ 

Jozef MACHNIČ 
Katarína MOTYČKOVÁ 

Štefan MÓC
Ing. Mária SLOBODNÍKOVÁ 

Viera ŤAŽKÁ 
Jozef VAŠŠ

do predčasného
dôchodku

Jaroslav DODOK
 Pavel FODOR 

Zdena KOŠIČIAROVÁ 
Ján KUREK

 Milan KVAČKAJ, 
Marta KVIETKOVÁ 
Benjamín LEITNER 

Peter ROSIAR 
Štefan SLAŠŤAN 

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

Predám garáž v Podbrezovej na sídlisku Kolkáreň, s elektri-
kou a montážnou jamou. Cena 4000 € + dohoda.
Kontakt: 0903 450 651

...
Predám 4 - izbový byt na ul. F. Kráľa v Brezne (5. poschodie) 
v kompletne zrekonštruovanom bytovom dome s vlastnou ko-
tolňou. Cena dohodou.
Kontakt: 0911 542 312, resp. 0907 670 615

...
Predám 3 - izbový byt na Štiavničke, v pôvodnom stave, cena 
dohodou. 
Kontakt: 0911 217 079
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   Situácia z predchádzajúceho 
víkendu sa zopakovala a B druž-
stvo dosiahlo opäť vyšší výsle-
dok ako Áčko, ktoré síce zvíťazi-
lo v Košiciach (8:0) a Zavarko vy-
tvoril nový rekord dráhy (687), no 
celkový výsledok 3674 zaostal za 
výkonom B družstva o 11 bodov. 
V Trstenej B-tím zvíťazil  (1:7) s 
výsledkom 3685 bodov.   
   C družstvo vycestovalo na ťažký 
zápas do Fiľakova, ktorý zvládlo na 
výbornú  víťazstvom 7:1. D druž-
stvo na domácich dráhach doká-
zalo s lídrom tabuľky zo Sučian 
uhrať cennú remízu 4:4 napriek 
tomu, že súper pricestoval s dvo-
mi extraligistami v základnej zo-
stave. Dorastenci vyhrali doma s 
Vrútkami 4:0. Skvelé výkony jed-

V Badíne sa 26. januára konal fut-
balový turnaj prípraviek kategórie 
U-9. Vyhral ho tím Futbalového 
oddielu ŽP Šport Podbrezová.
Výsledky zápasov:
ŽP Šport - Jupie Podlavice 3:0 
(góly: Filipiak, Faško, Nguyen), 
ŽP Šport -  MFK Lokomotíva Zvo-
len 3:1 (Rakyta 2, Filipiak), ŽP 
Šport -  FK Dukla B. Bystrica 3:1 
(Dunajská, Faško, Nguyen), ŽP 

Šport - Jupie Podlavice 6:2 (Ka-
liský, Kvietok 2, Filipiak, Nguyen, 
Dunajská), ŽP Šport - MFK Loko-
motíva Zvolen 1:4 (Nguyen), ŽP 
Šport -  FK Dukla B. Bystrica 3:2 
(Kaliský 2, Filipiak).
Konečné poradie turnaja:
1. ŽP Šport Podbrezová, 2. MFK 
Lokomotíva Zvolen, 3. FK Dukla 
B. Bystrica, 4. Jupie Podlavice 

(FO ŽP)

Hráč Futbalového oddielu ŽP 
Šport Podbrezová Matej Kochan 
bol dodatočne nominovaný do re-
prezentačného výberu Slovenskej 
republiky do 21 rokov na medzi-
štátny prípravný zápas, ktorý sa 
uskutočnil 5. februára v portugal-
skom stredisku Marinha Grande. 
V zápase, v ktorom Slováci ne-
vyžili štyri šance,  v 78. minúte 
striedal Bukatu. Portugalsko 20 
– Slovensko 21 2:0 (0:0).

Od 11. do 26. januára sa usku-
točnil turnaj Frenz International 
Cup, ktorého víťazom sa stal 
slovenský reprezentačný tím 
do 16 rokov. Turnaj sa konal v 
Malajzii a mladí futbalisti v ňom 
obhajovali triumf z minulého 
roka. K výnimočnému úspechu 
prispel aj talentovaný Marek 
Tešlár, hráč Futbalového od-
dielu ŽP Šport Podbrezová.

Členovia Lyžiarskeho oddielu ŽP Šport 
sa 25. - 26. januára zúčastnili prvých 
dvoch pretekov Slovenského pohá-
ra predžiakov, ktoré sa uskutočnili na 
Martinských Holiach. Priaznivé bolo 
nielen počasie, ale aj dosiahnuté vý-
sledky našich zverencov. Za staršie 
predžiačky jazdila Alicka Surová, ktorá 
v obidvoch pretekoch, obrovský slalom 
(OS) a slalom (SL), obsadila 1. miesto. 
V kategórii mladších predžiačok sa na 
štart postavila Anetka Surová. V prvý 
deň preteky nedokončila a na druhý 
deň skončila na 7. mieste.
   Tretie kolo Slovenského pohára sa 
uskutočnilo  1. februára v Zuberci. Ali-
ca Surová (ktg. starší predžiaci) opäť 

potvrdila svoje kvality a preteky vyhra-
la. Z chlapcov tejto kategórie obsadil 
Oliver Kramla 19. a Viliam Vičan 24. 
miesto. Anetke Surovej (ktg. mladší 
predžiaci) víťazstvo tesne uniklo, skon-
čila na krásnom 3. mieste.
   V kategórii Masters nás v Bachledo-
vej doline reprezentoval Jaroslav Ba-
bic, ktorý v obrovskom slalome v ktg. 
B6 obsadil 3. miesto.
   Našim zverencom držíme palce do na-
sledujúcich pretekov Slovenského po-
hára, na ktoré sa svedomite pripravujú.
  Touto cestou ďakujeme ŽP Šport 
Podbrezovej a stredisku Tále za vytvá-
ranie kvalitných tréningových podmie-
nok.                                               (MS)

Alica Surová na stupni víťazov 3. kola SP v Zuberci

   Kolkáreň Interu Bratislava privíta-
la 26. januára sedemnásť doraste-
neckých trojčlenných družstiev diev-
čat a chlapcov, ktoré si zmerali svo-
je sily na tradičnom turnaji s netradič-
ným názvom „Ružinovský koláč“. Hra-
lo sa systémom 6x20 hodov združe-
ných. Podbrezovskí chlapci v súťaži 
družstiev (Balco, Štefančík a Babčan) 
zvíťazili. Najlepším jednotlivcom, ktorý 
ako jediný pokoril šesťstobodovú hra-

Úspešná výprava dorastencov Kolkárskeho oddielu ŽP Šport, zľava: vedúci dorastu Ondrej Kyselica, hráči - Michae-
la Ďuricová, Radovan Balco, Janka Poliaková, Marek Štefančík a Michal Babčan.                        Foto: Bystrík Vadovič

Ivan Čech - majster sveta, úspešný reprezentant a odchovanec 
Kolkárskeho oddielu ŽP ŠPORT, si vychováva svojho nástupcu. 
Syn Šimonko má svoju kolkársku výbavičku ušitú na mieru a na 
kolkárskych dráhach sa už cíti ako doma.                                 ok

B družstvo opäť s vyšším výsledkom
notlivcov v podbrezovských dre-
soch predviedli: Vilmoš Zavar-
ko (vytvoril nový rekord kolkárne 
v Košiciach s hodnotou 687 bo-
dov), Ivan Čech (649), Jovan Ćalić 
(642), Erik Kuna (629), Peter Šibal 
(626), Tomáš Dilský (611). V zápa-
soch 1. ligy prekonal 600 bodovú 
hranicu o deväť bodov Ľuboš Fi-
gura. V dorasteneckej lige sa naj-
lepším hráčom zápasu stal Rado-
van Balco, na domácich dráhach 
dosiahol 576 bodov.

Priebežné postavenie
v tabuľke:

KO ŽP A – 1. mesto, KO ŽP B – 3. 
miesto, KO ŽP C – 4. miesto, KO 
ŽP D – 11. miesto, KO ŽP dorast 
– 1. miesto.

Extraliga muži 
PKŠ Košice – KO ŽP A 0:8

3382:3674
Zostava a body: Vilmoš Zavarko 
687, Ivan Čech 649, Róbert Ernješi 
594, Martin Kozák 586, Bystrík Va-
dovič 581, Milan Tomka 626.

ŠKK Trstená A – KO ŽP B 1:7 
3440:3685

Zostava a body: Jovan Ćalić 693, 
Erik Kuna 629, Peter Šibal 626, To-
máš Dilský 611, Radoslav Kürty 
596, Tomáš Pašiak 581.

Predohrávka 16. kolo:
KO ŽP A – Lokomotíva Vrút-

ky A 7:1 
3877:3475

Zostava a body: Bystrík Vadovič 
698, Vilmoš Zavarko 684, Ivan Čech 
669, Martin Kozák 615, Milan Tomka 
610, Róbert Ernješi 601.

1. liga východ 
FTC Fiľakovo A – KO ŽP C 1:7 

3284:3381
Zostava a body: Tomáš Dziad 595, 
Tomáš Herich 568, Ľuboš Svitek 
588, Marek Štefančík 556, Jozef 
Petráš 558, Pavel Paulečko 516.

KO ŽP D – Tatran Sučany 4:4 
3417:3407

Zostava a body: Ľuboš Figura 609, 
Michal Dilský 590, Pavol Pôbiš 586, 
Marek Mihok 548, Juraj Kriváň 549, 
Daniel Móc 535.

Dorastenecká liga
KO ŽP – Lokomotíva Vrútky 4:0 

1660:1441
Zostava a body: Radovan Balco 
576, Janka Poliaková 514, Marek 
Štefančík 570, Michal Babčan 483. 
Šprint: Štefančík – Ilovský 2:0, Bal-
co – Vereš 2:0.                          (kys)
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Úspešný štart v SP

V Malajzii obhájili víťazstvo

Nominovaný do reprezentácie

TALENTY FUTBALOVÉHO ODDIELU ŽP ŠPORT BODOVALI

Vyhrali turnaj prípraviek

Ružinovský koláč
nicu, bol Radovan Balco (624). Diev-
čatá KO ŽP Šport (Ďuricová, Poliako-
vá a hráčka Interu Babková) si v súťa-
ži družstiev vybojovali bronz. Michaela 
Ďuricová, výkonom 512 bodov, obsa-
dila v jednotlivcoch 2. miesto. 
Poradie družstiev:
Dorastenky: 1.TKK Trenčín (1444), 2. 
TJ Rakovice (1443), 3. KO ŽP Šport 
Podbrezová (1370).
Dorastenci: 1. KO ŽP Šport Pod-

brezová (Balco 624, Štefančík 570, 
Babčan 500 – 1694), 2. KK Žarnovica 
(1626), 3. TJ Rakovice  (1616).
Poradie jednotlivcov:
Dorastenky: 1. Alžbeta Vavrenčíko-
vá, Rakovice (518), 2. Michaela Ďu-
ricová, KO ŽP Šport Podbrezová 
(512), 3. Simona Koreňová, TKK Tren-
čín (507).
Dorastenci: 1. Radovan Balco, KO 
ŽP Šport Podbrezová (624), 2. Ra-
doslav Fúska, KK Žarnovica (571), 3. 
Marcel Ivančík, TJ Rakovice (571).
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