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6Opýtali sme sa
čitateľov

Pripomíname si
8. máj

Pozývame vás na futbalový zápas Fortuna ligy ŽP Šport Podbrezová – FC ViOn Zlaté Moravce 16. mája 2015 o 16.30 hod. na futbalový štadión v Brezne

Pán riaditeľ, aký je tohto-
ročný plán investičného 
rozvoja v našej spoločnos-
ti? 
   - Tohtoročný investičný plán 
zahŕňa investície približne vo 
výške 8 miliónov eur. Okrem 
roku 2013, kedy sme investo-
vali hlavne do rekonštrukcie 
odprášenia elektrických pecí 
a zariadenia na plynulé od-
lievanie ocele až 24 miliónov 
eur, za ostatné štyri roky ide 
o štandardný objem plánova-

Ilustračné foto A. Nociarová

Slovensko si pripomína Deň víťazstva nad fašizmom. Dátum 8. máj sa vzťahuje na výročie 
kapitulácie nacistického Nemecka. V niektorých štátoch sa tento deň označuje aj ako Deň 
víťazstva nad fašizmom v Európe. Čítajte na 7. strane.                                                          ok

Redukovňa rúr objektívom I. Kardhordovej

Víťazom štvrtého kola čitateľskej súťaže „O cenu predse-
du Predstavenstva ŽP“, venovanej 175. výročiu založenia 
podbrezovských železiarní sa stal Ing. Marcel Rončák 
z oceliarne. Cenu výhercovi odovzdala Ing. Věra Buláko-
vá, riaditeľka ŽP BYTOS s.r.o. Ako nám povedal výherca, 
je to prvá čitateľská súťaž, do ktorej sa zapojil na pod-
net svojej manželky. Aktivity Podbrezovana pri príležitosti 
175. výročia ich založenia podporia aj ich dcéry, ktoré na-
vštevujú ZUŠ a zapoja sa do vyhlásenej výtvarnej súťaže.

S Ing. Ľuborom Schwarzbacherom, členom Predstavenstva a technickým riaditeľom ŽP a.s.

O investíciách technologického charakteru

(Pokrač. na 3. strane)

ných finančných prostriedkov 
na tento účel.
Čo nové pribudne z hľadis-
ka investícií technologické-
ho charakteru vo valcovni 
bezšvíkových rúr?
   - Služobne starší zamest-
nanci valcovne rúr si určite 
pamätajú, že v septembri 
1997 sme modernizovali pô-
vodný riadiaci systém redu-
kovne rúr systémom CARTA 
(Computer Aided Rolling 
Technology Application), vte-

dy jedným z najmodernejších 
automatizačných systémov 
redukovní, čím došlo k zní-
ženiu dĺžky „napechovaných“ 
koncov a tým sa znížil mate-
riálový technologický odpad 
- čiže predváha. Zároveň prí-
nos spočíval aj v rozmerovej 
kvalite rúr. Dodávateľom sys-
tému CARTA bola v roku 1997 
nemecká firma SMS Meer a 
jej subdodávateľom v oblasti 
merania a vyhodnocovania 
lúp/ rúr, tiež nemecká firma 

IMS. Systém IMS me-
ria na meracom mies-
te MS1 a MS3 hrúbku 
steny lúp/rúr, dĺžku, 
vonkajší priemer, tep-
lotu. Obidve meracie 
miesta sú založené pri 
meraní hrúbok stien  
na rádiometrickom 
princípe s použitím žiariča – 
cézium 137. 
   Životnosť obalov žiaričov a 
intenzita merania s vyhodno-
covaním bola navrhnutá na 
pätnásť rokov. Z tohto dôvodu 
sme pred tromi rokmi analy-
zovali ako ďalej v oblasti mo-
dernizácie systému CARTA a  
podsystému merania IMS. 
   Firma SMS Meer vyvinula 
medzičasom nový vlastný 
merací systém LASUS (Laser 
Ultrasonic hot wall thickness 
measuring System) a New 
CARTA. Inštaluje ich predo-
všetkým na nových valcova-
cích tratiach rúr na čínskom a 
americkom trhu. 
   V roku 2012 sme stáli pred 
rozhodnutím, či pokračovať v 
oblasti merania s využívaním 
osvedčených žiaričov od firmy 
IMS alebo medzi prvými fir-
mami v Európe využiť systém 
LASUS od SMS Meer. Roz-
hodli sme sa pre systém IMS 
a v júni 2013 sme nainštalo-
vali nový moderný systém 
merania parametrov lúp/rúr. 

Meranie hrúbky steny 
opäť na rádiometric-
kom princípe. Navyše 
máme možnosť me-
rať aj excentricitu lúp. 
Bola to investícia za 
viac ako  jeden milión 
eur, ale nie konečné 
riešenie. Aj súčasný 

systém CARTA je už na hra-
nici životnosti a tak sme v zá-
vere minulého roku podpísali 
kontrakt a na druhý mesiac, 
v júnovej strednej oprave, 
plánujeme namontovať nový 
počítačový systém, tzv. New 
CARTA. 
   Systém je už vyrobený a v 
súčasnosti sa testuje, koncom 
apríla aj za prítomnosti tech-
nikov Železiarní Podbrezová, 
samozrejme SMS Meer a IMS 
v Nemecku. Ide o techniku, 
ktorá síce stojí tiež viac ako 
jeden milión eur, ale tvorí „srd-
ce“ valcovne rúr a bude slúžiť 
mnoho rokov.
Aké ďalšie investície tech-
nologického charakteru sú 
už zrealizované, prípadne 
na aké sa pripravujete?
   - Začiatkom tohto roku bola 
v ťahárni rúr - výrobe 2 uvede-
ná do prevádzky  ďalšia linka 
na skúšanie presných rúr ul-
trazvukom. Na linke výmenní-
kových rúr PRESTAR 2 sme 
v podstate urobili skladačku 

Foto: A. Nociarová
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Prečo je 8. máj
štátnym sviatkom?

Požadované predpoklady pre uchádzačov:
- vysokoškolské vzdelanie II. stupňa technické-
ho smeru (strojárstvo, hutníctvo) alebo prírodo-
vedného smeru (fyzika tuhých látok), 
- vysokoškolské vzdelanie III. stupňa vítané,
- aktívna znalosť jedného svetového jazyka,
- skúsenosti v oblasti teórie a technológie tvár-
nenia kovov za tepla a studena.

Žiadosti do zamestnania spolu so životopisom 
zasielajte na adresu:
 ŽP Výskumno-vývojové centrum s.r.o.
 Kolkáreň 35
 976 81 Podbrezová

Na základe aktualizovaného pokynu PO-176/2015 „Úra-
zové poistenie zamestnancov ŽP a.s.“, ktorý upravuje 
základné zásady poistenia a postup pri nahlasovaní po-
istnej udalosti, dochádza k zmene. V prípade potreby 
si zamestnanci môžu vyzdvihnúť tlačivo „Hlásenie po-
istnej udalosti“ už vo svojej prevádzkarni či odbornom 
útvare, na sekretariáte. Vyplnené tlačivo spolu s pred-
písanou dokumentáciou je potrebné odovzdať na práv-
nom odbore ŽP a.s.

   Modernizovať vyučovanie 
prírodovedných predmetov 
metódami smerujúcimi k ak-
tívnemu objavovaniu poznat-
kov nie je možné bez vhod-
ného materiálno-technického 
zabezpečenia. Preto bola do 
projektu „Aplikovanie inova-
tívnych metód do vyučovania 
prírodovedných predmetov s 
cieľom prípravy žiakov pre po-
treby vedomostnej spoločnos-
ti“, prebiehajúcom na Súkrom-
nom gymnáziu ŽP, zaradená 
aj aktivita zameraná na zaria-
denie a vybavenie odborných 
učební prírodovedných pred-
metov. Dve učebne, fyzikálna 
a chemicko-biologická boli z 
prostriedkov Európskej únie 
a zriaďovateľa školy zrekon-
štruované a vybavené novým 
laboratórnym nábytkom a di-
daktickými prostriedkami. 

Dušan ČECH,
Gork
   - V tomto roku si pripomína-
me už sedemdesiate výročie 
oslobodenia európskych kra-
jín od nacistického fašizmu.

Patrik DONOVAL,
oceliareň Tcú
   - Pred sedemdesiatimi rokmi 
bol porazený fašizmus, a tak 
si na Slovensku pripomíname 
deň víťazstva.

Ján AUXT,
energetika
   - Ôsmeho mája bola podpí-
saná kapitulácia Nemecka a 
naša republika bola oslobode-
ná od fašizmu.

Ľubomír JUROŠ,
energetika
   - Je to pamätný deň ví-
ťazstva nad fašizmom, ako 
oficiálne ukončenie druhej 
svetovej vojny.

Peter ZIFČÁK,
oceliareň
   - Oslobodenie Slovenska, aj 
oslobodenie Európy, ktoré sa 
uskutočnilo pred sedemdesia-
timi rokmi.

Neprehliadnite!

ŽP Výskumno-vývojové centrum s.r.o.
vyhlasuje výberové konanie

na obsadenie pracovnej pozície:

Dokument o kapitulácii Nemecka bol podpísaný 7. mája 1945 
v Remeši. J. V. Stalin ho vyhlásil za neplatný, a tak sa 8. mája 
1945 uskutočnil dodatočný, finálny ceremoniál nemeckej kapi-
tulácie v Berlíne. Bolo to v nočných hodinách a časový posun 
spôsobil, že v Sovietskom zväze bol za Deň víťazstva vyhláse-
ný 9. máj 1945.

Pýtala sa: O. Kleinová
Foto: V. Kúkolová

Podpora premeny tradičnej školy na modernú:

Nové učebne prírodovedných predmetov

Moderné vzdelávanie pre 
vedomostnú spoločnosť.

Projekt je spolufinancovaný 
zo zdrojov EÚ.

   V jarných mesiacoch mi-
nulého roka boli vykonané 
nevyhnutné stavebné úpravy 
oboch učební na základe po-
žiadaviek dodávateľa nábyt-
ku. Súčasne boli vymenené 
stropné podhľady, vybudo-
vaná nová elektroinštalácia 
a osvetlenie. V chemicko-bi-
ologickej učebni bola navyše 
položená nová dlažba a ob-
klady. Takmer po roku bol do 
vynovených priestorov učební 
nainštalovaný nový laboratór-
ny nábytok. Moderné odborné 
učebne sú vybavené demon-
štračným pracoviskom pre 
učiteľa a žiackymi pracoviska-
mi s napojením na elektrickú 
energiu, v prípade chemicko-
biologického laboratória aj na 
vodu. Súčasťou chemicko-
biologického laboratória je aj 
digestor pre bezpečnú reali-

záciu experimentov z chémie. 
   V rámci uvedenej aktivity 
sme zaobstarali aj didaktic-
ké prostriedky pre podporu 
výučby prírodovedných pred-
metov: učebné pomôcky, špe-
ciálne prístroje a vybavenie 
na biológiu, chémiu a fyziku. 
Doplnený bol aj merací sys-
tém Coach, určený pre reálne 
počítačom podporované ex-
perimenty a simulované inte-
raktívne experimenty z príro-
dovedných predmetov. 
   Modernizáciou a komplet-
ným zariadením odborných 
učební prírodovedných pred-
metov sme vytvorili optimál-
ne a inšpiratívne prostredie 
vhodné pre napĺňanie cieľov 
projektu, jeho udržateľnosti 
a premeny tradičnej školy na 
modernú.

Mgr. J. Čief+foto Kontaktná osoba:
Ing. Lenka Nováková,

novakova@zelpo.sk, tel. 048/645 4035
Termín prijímania žiadostí je do

31. mája 2015.

Výskumno-vývojový
zamestnanec 

pre oblasť
plastickej deformácie kovov
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ZO SVETA OCELE
Arcelor Mittal Europe (Long 
Products) bol na stavebnom 
veľtrhu v Mníchove nemec-
kým priemyslom oceľových 
konštrukcií vyznamenaný za 
vývinutie „CoSFB-betonár-
ske hmoždinky“, inovatívne-
ho spojovacieho prostriedku. 
Táto inovácia je časťou nové-
ho nosiča plošných stropov a 
zastrešení v odbore kompo-
zitných konštrukcií. 

…
Autá a knihy sa na interne-
te nakupujú už dávno. Teraz 
prichádza neutrálna online-
obchodná platforma s mož-
nosťou (pre ponúkajúcich i 
spotrebiteľov) umiestňovať na 
webe cenové dopyty na oce-
liarske výrobky a obchodníci 
môžu celoštátne odpovedať 
na dopyt. Internetovou prítom-
nosťou portálu netzwerk-stahl.
de začína tento rok nová éra v 
oblasti obchodu s oceľou. Pre 
obchodníkov, pre ktorých bol 

portál primárne vyvinutý, nie 
sú sice jeho mnohostranné 
možnosti zadarmo, sú však 
spokojní s množstvom zaují-
mavých výhod.

… 
Spoločnosť Arcelor Mittal má 
v Luxembursku problémy s 
dodržiavaním emisných limi-
tov. Kauza sa dostala až na 
parlamentnú úroveň. Luxem-
burské Ministerstvo životného 
prostredia (MŽP) totiž predlo-
žilo dôkazy, že oceliarsky gi-
gant vypúšťal zo svojho závo-
du Belval viac exhalátov, ako 
je prípustné. Podľa záznamu 
až v troch minuloročných me-
raniach zaznamenali zvýšené 
množstvo kysličníka uhličité-
ho a kysličníka uhoľnatého 
a v jednom prípade oxidu si-
ričitého. Vyššie prekročenie 

spomínaných látok evidovali v 
septembri 2013 a 2014. MŽP 
uvádza, že to bolo spôsobené 
problémami súvisiacimi so 
spaľovaním metalurgického 
odpadu vo fabrike. Štát už 
s vlastníkom oceliarne začal 
hľadať riešenia ako znížiť en-
vironmentálnu záťaž.

...
Odbúranie existujúcich pre-
bytočných oceliarskych kapa-
cít na európskom trhu v roku 
2014 nabralo na rýchlosti. 
Analytici UBS vychádzajú z 
toho, že z trhu ich bolo od-
stránených 29 percent. „Z 
nášho pohľadu je aktuálne vi-
dieť, že existuje potenciál pre 
rast európskych oceliarskych 
akcií“, uvádza bankový dom. 
Dôvody pre to sú podľa UBS 
predovšetkým stúpajúce netto 

vývozy európskych výrobcov, 
ktoré možno pripísať na kon-
to prepadu hodnoty eura voči 
US doláru. Tým sa zvyšuje 
vyťaženosť závodov o tri až 
štyri percentuálne body, rov-
nako ako rentabilita celého 
odboru. Je tu aj možnosť, že 
by sa dovoz ocele z krajín EÚ 
mohol znižovať. V porovnaní 
s inými exportmi neočakáva 
UBS zaplavenie európske-
ho trhu ruským materiálom. 
„Tomuto vývoju stoja v ceste 
politické priority Ruska, ako 
aj otázka kvality“, tvrdí banka.

…
Obyvatelia Kiruny budú mať 
čoskoro nový domov. V naj-
severnejšom meste Švédska, 
v ktorom už vyše sto rokov 
dolujú železnú rudu, dochá-
dza k nebezpečným zosuvom 

pôdy. Na svedomí ju majú 
časté výbuchy dynamitu. 
Štátna banská spoločnosť 
LKAB sa preto rozhodla, že 
Kirunu presťahuje o niekoľko 
kilometrov ďalej na bezpeč-
nejšie miesto. Tento projekt 
sa uskutoční aj napriek po-
klesom cien železnej rudy na 
svetových trhoch. Pre Švé-
dov totiž táto surovina stále 
predstavuje dôležitý zdroj 
príjmu. Spoločnosť LKAB za-
čala s demontovaním budov 
už v apríli a kompletné pre-
sťahovanie ju vyjde na dve 
miliardy amerických dolárov. 
Sťahovanie by malo byť do-
končené v roku 2018, príp. 
2019. Kiruna má 18 tisíc oby-
vateľov a pod jej povrchom 
sa nachádza najväčšie ložis-
ko železnej rudy v Európe. 
Výnimočná je aj kvalita sub-
strátu, ktorý obsahuje až 70 
percent železa.

(Svět ocele)

S Ing. Ľuborom Schwarzbacherom, členom Predstavenstva a technickým riaditeľom ŽP a.s.

O investíciách technologického charakteru
rôznych systémov. Nainštalo-
vaná ultrazvuková hlava bola  
repasovaná u výrobcu – Ge-
neral Electric (Krautkrämer) 
a pochádza z linky kotlových 
rúr vo valcovni rúr. Nový 
elektronický vyhodnocovací 
systém dodala česká firma 
Starmann a vodné hospo-
dárstvo bolo navrhnuté v na-
šej konštrukcii, pracovníkmi 
centrálnej údržby. Je to už v 
poradí štvrtá linka, na ktorej 
môžeme skúšať ultrazvukom 
presné rúry  priemeru od 13 – 
55 milimetrov.
   Vo februári tohto roku pri-
budol do našej prevádzkarne 
doprava nový luxusný auto-
bus od firmy Mercedes Benz 
– typ Tourismo, s komfortným 
vybavením. Cestujúci – naši 
zamestnanci, študenti..., majú 
na každom sedadle dotykovú 
obrazovku, a tak pri cestova-
ní môžu počúvať hudbu, po-
zerať filmy podľa vlastného 
výberu, skrátka spríjemniť si 
cestovanie. 
   Pred niekoľkými dňami sme 
podpísali kontrakt na dodávku  
strategického stroja – obkroč-
ného vozidla na prevoz lupy z 
valcovne rúr do ťahárne rúr, 
oblúkarne. Bude to už v pora-
dí  tretie vozidlo od americkej 
firmy GLPSC, ktoré je posta-
vené na technike firmy Hyster.   
   V minulom roku sme sa tiež 
rozhodovali, od ktorej firmy 
budeme dlhodobo nakupovať 
a hlavne „servisovať“ vysoko-
zdvižné vozíky, nakoľko do-
terajší dodávateľ ukončil ich 
výrobu. Testovali sme výrobky 
popredných firiem v oblasti vy-
sokozdvižných vozíkov (VZV), 
a to Jungheinlich, Linde a Hys-
ter. Pre robustnú konštrukciu  

(Dokonč. zo str. 1))

stavanú na ťažkú prevádzku, 
hydrodynamický pohon, pou-
žívané rovnaké komponenty 
v rôznych nosnostiach vozí-
kov, dobrý prístup k výmene 
náhradných dielcov, bezpeč-
nostné ovládacie prvky..., sme 
sa rozhodli pre firmu Hyster a 
kúpili prvých päť vysokozdviž-
ných vozíkov. Tento rok sme 
podpísali zmluvu na dodávku  
päťtonového VZV, ktorý bude 
slúžiť oceliarni na manipulá-
ciu hlavne odpraškov. 
Využívate pri modernizácii 
aj skúsenosti z ostatných 
spoločností ŽP GROUP?
   - V ťahárni rúr – výroba 
1  riešime projekt so spo-

ločnosťou ŽĎAS, a.s. Ide o 
technické riešenie delenia 
rúr priamo po vytiahnutí na 
ťahacej stolici. Už niekoľko 
rokov dozadu sme riešili ten-
to projekt s viacerými firmami 
– napr. Bueltmann - Nemec-
ko, Asmag, Haginger - obidve 
Rakúsko, Stella - Taliansko, 
Prestar - Česko. Vždy sa však 
vyskytol detail, ktorý nedoká-
zali firmy vyriešiť. Napokon, 
po viacnásobných rokova-
niach a konštrukčných návr-
hoch riešenia, sme sa  spolu 
s dcérskou spoločnosťou  
ŽĎAS a.s. dohodli. V januári 
budúceho roka bude doda-
né zariadenie  na delenie rúr 

priamo na ťahacej stolici 3 - 
04. Po jeho montáži nastane 
čas na uvádzanie do prevádz-
ky. Nebude to vôbec jednodu-
ché zladiť takt ťahacej stolice 
s taktom novej časti delenia 
rúr, nastaviť tuhosť upnutia 
troch rúr naraz, zabezpečiť 
optimálnu životnosť pílových 
kotúčov. 
  Celá filozofia spočíva v spo-
jení dvoch operácií do jednej, 
odbúranie fyzicky náročnej 
práce na súčasnom medzi-
operačnom delení rúr. Plá-
nujeme do budúcnosti po-
stupne vylepšovať a zakúpiť 
podobné zariadenia na ďalšie 
ťahacie stolice v ťahárni rúr – 

výrobe 1. 
Pred ôsmimi rokmi ste za-
čali s výmenou opotrebo-
vaných mostových žeria-
vov. Budete meniť ďalšie aj 
v tomto roku?
   - Žeriavy sú vyhradené zdví-
hacie technické zariadenia a 
tak sa im musí venovať patrič-
ná pozornosť. Určite budeme 
pokračovať v tejto filozofii aj v 
tomto roku a máme už dohod-
nutú dodávku nového 20 - to-
nového mostového žeriavu do 
valcovne rúr a 8 - tonového do 
ťahárne rúr – výroba 2.  
Ako ste už spomenuli, niekto-
ré investície si vyžadujú viac-
ročnú prípravu. Na čo  sa za-
meriavate v tomto smere do 
budúcnosti?
   - Od minulého roku spo-
lupracujeme s ostravskou 
projekčnou spoločnosťou na 
dokumentácii pre stavebné 
povolenie (DSP) nového vá-
kuovacieho zariadenia teku-
tej ocele pre našu oceliareň. 
Vyžaduje si to vypracovanie 
mnohých detailov – hlavne  
umiestnenia zariadenia, ma-
teriálového toku, časového 
snímku spracovania tavby, 
energetických napojení, mož-
nosti montáže zariadenia za 
prevádzky EAF, LF pecí, do-
držania environmentálnych 
požiadaviek. Po spracovaní 
DSP bude nasledovať kompli-
kovaný  proces EIA, zabezpe-
čenie financovania, výber do-
dávateľa, spracovanie reali-
začnej dokumentácie a potom 
dodávka, montáž, uvedenie 
do prevádzky. 
   V našom rozhovore o inves-
tičných akciách stavebného 
charakteru budeme pokračo-
vať v budúcom čísle.

O. Kleinová

Nové skúšanie rúr ultrazvukom - nastavovanie parametrov objektívom A. Nociarovej
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O cenu predsedu Predstavenstva ŽP a.s.
V piatom kole správna odpoveď znela: Kyslikáreň Claude bola 
spustená v roku 1961. Výhercom kola sa stáva Dáša Soliarová, 
ktorej srdečne blahoželáme a cenu jej venuje Ing. Anna Ková-
čová, riaditeľka ZANINONI Slovakia s.r.o. Výherkyňu prosíme, 
aby si preberanie ceny dohodla v redakcii na t.č. 2711 alebo 
2714.

l Čitateľská súťaž l čitateľská súťaž l

Otázka 6. kola
Kedy boli v podbrezovských železiarňach zavedené tzv. 
polievkové akcie?
Odpovede zasielajte do desiatich dní od vyjdenia tohto čísla 
Podbrezovana do redakcie novín.
...................................................................................................
...................................................................................................
Meno a priezvisko: ....................................................................
...................................................................................................
Prevádzkareň, útvar: .................................................................
...................................................................................................

Kupón č. 6

   Tak, ako podbrezovské železiarne, aj starostlivosť o za-
mestnancov v oblasti stravovacích služieb má svoju bohatú 
históriu. Zaujímavých momentov z histórie je viac. Za prvé 
kroky v starostlivosti o zamestnancov v tejto oblasti možno 
považovať moment, kedy správa závodu rozhodla podávať 
svojim zamestnancom prvé teplé jedlo. Boli to polievkové 
akcie zavedené v roku 1941. Každý robotník dostal 3/4 litra 
teplej a výdatnej polievky vo všetkých troch zmenách za 1.50 
Ks. Postupne pribúdali kuchyne, kantíny a úroveň stravova-
nia sa zvyšovala. Závodná kuchyňa bola kedysi na Kolkárni 
v Podbrezovej, sídlila v hoteli Podbrezovan a stravu rozváža-
li do jednotlivých kantín. Za zásadný zvrat v tej dobe možno 
považovať vybudovanie novej kuchyne, ktorá bola otvorená 
v roku 1982 v novom závode. Bol to jednoznačne krok vpred, 
s vybavením na najmodernejšej úrovni. Nechýbali konvekto-
maty, ako novinka zariadenie na výrobu mrazených jedál... 
   V období po transformácii Železiarní Podbrezová na ak-
ciovú spoločnosť organizácia stravovacích služieb prešla 
tiež revitalizačnými opatreniami a z prevádzkarne závodné 
stravovanie bola v roku 1995 vytvorená spoločnosť ŽP OSS, 
s.r.o. (Obchodno–stravovacie služby), ktorá bola v roku 1996 
premenovaná na ŽP GASTRO servis, s.r.o. Za dvadsať rokov 
spoločnosť  postúpila značne vpred. Pochopiteľne, hlavným 
predmetom jej činnosti zostávajú stravovacie služby pre za-
mestnancov. Ako prvá slovenská firma získala spoločnosť 
certifikát HACCP, ktorý je zárukou, že spĺňa požadované kri-
tériá na prípravu zdravých požívatín. Svoje služby rozšírila 
o ponuku chladených jedál, mrazených jedál a poskytuje do-
dávateľsky stravovacie služby pri rôznych príležitostiach, aj 
na náročnejších úrovniach.

Pôvodný vzhľad kantíny v novom závode – foto archív HM.
Tá istá kantína po rekonštrukcii (foto dole) objektívom A. No-
ciarovej.

Aké boli vaše začiatky?
   - Ja som chcela ísť pôvod-
ne študovať na ekonomickú 
školu do Lučenca, kde však 
neotvárali odbor, ktorý som si 
vybrala. Otec robil v železiar-
ňach predáka v starej rúrovni 
a veľmi chcel, aby som sa šla 
učiť pre Podbrezovú. Tak som 
mu splnila sen. Na rozdiel od 
dnešnej mládeže, ja som ve-
dela už pri nástupe do školy, 
kde bude moje budúce pôso-
bisko. V treťom ročníku sme 
chodili striedavo týždeň škola, 
týždeň prax. Ja som praxovala 
v kantíne starej rúrovne a boli 
to časy, keď sa ešte čapovalo 
osemstupňové pivo. V ponu-
ke bolo jedno mäsité a jedno 
múčne jedlo. V popoludňajšej 
zmene bol jeden druh stravy 
a v nočnej pollitrová polievka. 
Strava stála 3.40 Kčs v prvej, 
1.70 Kčs v druhej zmene a v 
nočnej bola v ponuke šošo-
vicová polievka za 1.40 Kčs,  
boršč bol za 1.70 Kčs a vý-
var za 70 halierov.  Vedúcou 
kantíny bola pani Danišová, 
boli tam pani Koscová, Šári-
ková, Urbanová. V tom čase 
boli kantíny v starom závode 
v doprave, stavebnej údržbe, 
v oceliarni a v riaditeľskej bu-
dove. Po vyučení v roku 1979 
som nastúpila do kantíny v 
novom závode. Robili sme na 
tri zmeny. Ja som bola väčši-
nou pri bufetovom predaji.  V 
tom čase sa vydávala strava 
na lístky. Z dnešného pohľadu 
to bolo veľmi komplikované 

každodenné prepočítavanie, 
aby všetko sedelo. Lístky stáli 
5.20 Kčs. Stravníci si ich ku-
povali v kantíne, razili si výber 
stravy a my sme mali s počí-
taním azda viac roboty ako s 
výdajom stravy. 
Iste ste si v tom každoden-
nom zhone nestihli ani uve-
domiť, že vaša s.r.o. slávi už 
dvadsať rokov. Čo sa za ten 
čas zmenilo?
   - Jednoznačne, to je nepo-
rovnateľné. Zmenilo sa toho 
neúrekom. Vybavenie, tech-
nologické zariadenia, to všet-
ko kráča s dobou. Máme to 
šťastie, že riaditeľ pán Krella 
je veľmi ústretový ku každej 
efektívnej inovácii. Keď si len 
predstavím spôsob prepra-
vy jedál v tých várniciach a 
dnes v antikorových vozíkoch, 
máme ohrievače tanierov, 

Prezradíte nám čo bolo 
podnetom, že sa stal 
z vás kuchár a ako ste 
sa dostali do Podbre-
zovej?
   - Odmalička ma in-
špirovala mama. Okolo 
hrncov som behal už 
hádam ako osemročný. 
Po skončení základnej 
školy som sa prihlásil do Učňov-
ského strediska Švermovych žele-
ziarní a už ako prvák som vedel, 
že sa učím pre Podbrezovú. Teraz 
sa hovorí o duálnom vzdelávaní, 
ako o niečom novom. My sme už 
vtedy v treťom ročníku praxovali na 
pracoviskách budúceho zamestná-
vateľa. Ja som získaval prvé prak-
tické skúsenosti na Stupke pri pani 
Ujhelyiovej.
Aké boli vaše začiatky po vyu-
čení?
   - Po základnej vojenskej službe 
v roku 1982 som nastúpil do zá-
vodnej kuchyne, ktorá sídlila vtedy 
na Kolkárni v hoteli Podbrezovan. 
Vedúcim stravovania bol Ján Bu-
belíny a hlavným kuchárom Fran-
tišek Múka. Varili sme v tom čase 
dva druhy mäsitých a jedno múčne 
jedlo. Vybavenie v tej kuchyni už 
„dožívalo“, v novom závode totiž 
stavali novú modernú závodnú 
kuchyňu, na tú dobu so špičkovým 
vybavením, do ktorej sme sa pre-
sťahovali v roku 1983. Robili sme v 
troch zmenách.
Na čo z toho obdobia najradšej 
spomínate?
   - Najradšej? Azda na tie súťa-
že, ktorých sme sa pravidelne zú-
častňovali a veľmi často vyhrávali. 
Osobne si spomínam na Oceľovú 
varešku v Tŕinci, vo Veselí na Mo-
rave i v Kladne. Mali sme špičkovú 

V RETROSPEKTÍVE
Ivan Nemčok, kuchár,

ŽP GASTRO servis, s.r.o.

múčnu kuchárku Ruže-
nu Gorelovú, a aj vďaka 
nej sme vždy prišli s ne-
jakým ocenením.
Už dvadsať rokov pra-
cujete v spoločnosti, 
ktorá bola zo závod-
ného stravovania pre-
transformovaná na ŽP 
Gastro servis s.r.o. Čo 

sa zmenilo?
   - Technológia aj v stravovacích 
službách napreduje a tak už dnes 
nemožno porovnávať to, čo bolo 
vtedy a je dnes. Od vzniku s.r.o. 
navštevujeme rôzne výstavy, veľtr-
hy a zbierame skúsenosti, ktoré 
aplikujeme do praxe. Náš riaditeľ 
je inováciám veľmi naklonený a 
vychádza v ústrety našim požia-
davkám v prípade, že zareagujeme 
na novinky, ktoré pomôžu skvalit-
niť našu prácu. A tak sa postupne 
mení aj technológia prípravy jedál.
Čo sa evidentne zmenilo je sor-
timent ponuky každodenného 
menu. Dnes si môžu stravníci vy-
berať z ôsmich druhov ponuky. 
O ktoré jedlá záujem prevyšuje? 
   - Myslím si, že tí starší sú stále 
naklonení klasickým jedlám, ako 
je sviečková na smotane, vypráža-
ný rezeň a zemiakový šalát..., no 
mladšia generácia si vyberá skôr 
zo zeleninových jedál, oddelenú 
stravu, šaláty, ryby...
Výročie vašej spoločnosti bude 
súčasťou osláv 175. výročia 
založenia podbrezovských žele-
ziarní. Čo zaželáte oslávencom?
   - Železiarňam veľa zákaziek a 
dobré výsledky hospodárenia a 
nám predovšetkým spokojných 
stravníkov. Materskej spoločnosti, i 
našej prajem, aby sa im darilo as-
poň tak, ako doposiaľ.

Jaroslava Ďuricová,
vedúca kantíny NZ

inventár neustále 
dopĺňame. Jedálne 
boli zrenovované, 
vytratili sa z nich hli-
níkové príbory, stolo-
vanie sa pozdvihlo... 
Nechcem však tým 
povedať, že predtým 
bolo všetko zlé. V stravovaní 
podbrezovských železiarní v 
každej dobe držali krok s tren-
dom. Veľkým prínosom, a to 
tak pre nás, ako aj pre strav-
níkov, bol prechod na elek-
tronický systém nahlasovania 
stravy.  
Od roku 1983 ste boli zástup-
kyňou a od roku 2003 ste 
vedúcou kantíny v novom 
závode. Je to aj práca s ľuď-
mi, myslíte si, že sa zmenili?

   - Ak myslíte stravní-
kov, vždy boli vďační, 
ale aj boli aj nároční. 
Dnes, aj napriek 
tomu, že  majú mož-
nosť výberu nie z 
dvoch ako predtým, 
ale z ôsmich jedál, sa 

to zmenilo k horšiemu. Ľudia 
viac špekulujú, aj čo sa týka 
stolovania. Starší zamestnan-
ci (myslím služobne starší) si 
akoby viac vážili našu prácu, 
zanechávajú stoly v poriadku. 
Horšie je to s novými, ktorí si 
často neuvedomujú, že v na-
šej firme je vybudovaná istá 
firemná kultúra aj v jedálňach 
a všetci sa ju snažíme dodr-
žiavať.
Čo zaželáte dvom jubilan-

tom k ich výročiu?
   - Železiarne boli a sú živi-
teľom celej mojej rodiny. Môj 
svokor robil v zinkovni, svok-
ra, aj otec v starej rúrovni, 
manžel pracuje v ťahárni rúr, 
brat, aj moji dvaja synovia vo 
valcovni rúr. K jubileu prajem 
spoločnosti, aby sa jej darilo aj 
naďalej, veď je najväčším živi-
teľom rodín Horehronia. Ak sa 
bude dariť jej, bude prospero-
vať aj tá naša.

Stranu pripravila
O. Kleinová
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Sprievodnými akciami počas 
výstavy boli:
· súťaže žiakov SOŠ a pe-
dagogických zamestnancov,
· ukážky praktických zruč-
ností žiakov,
· konferencia o trhu práce a 
duálnom vzdelávaní,

Ocenenia na výstave: “Mladý tvorca 2015“ v Nitre

V dňoch 28. až 30. apríla 2015 sa Súkromná stredná od-
borná škola hutnícka Železiarne Podbrezová, Súkromné 
Gymnázium Železiarne Podbrezová a Železiarne Podbre-
zová a.s., zúčastnili na 23. ročníku celoštátnej predajno 
- prezentačnej výstavy stredných odborných škôl v areáli 
výstaviska Agrokompex Výstavníctvo Nitra. Zúčastnilo 
sa jej celkovo 132 škôl, ktoré vychovávajú budúcich za-
mestnancov pre zamestnávateľov a ktoré predstavili vý-
robky svojich žiakov.

· pracovné workshopy,
· prezentácia policajných, 
hasičských a vojenských zlo-
žiek.
   Na konferencii, na stretnu-
tí riaditeľov a pedagogických 
zamestnancov škôl k proble-
matike odborného vzdeláva-

nia, k novele zákona o odbor-
nom vzdelávaní a príprave a 
k národnému projektu „Rozvoj 
stredného odborného vzdelá-
vania“ vystúpila s odbornou 
prednáškou na tému: „Duálne 
vzdelávanie z pohľadu za-
mestnávateľov“ personálna 
riaditeľka Železiarní Podbre-
zová a.s., Ing. Mária Niklová.  
   Na výstave sa uskutočnil 
prvý ročník súťaže Majstrov-
stiev Slovenska v CNC sústru-
žení a frézovaní. Súťažným 
zadaním bolo samostatne na-

programovať súčiastku podľa 
výkresu, nastaviť stroj, osa-
diť rezné nástroje a vyrobiť 
súčiastku. V disciplíne CNC 
sústruženie získal náš žiak 
3.D triedy Jaroslav Danielič z 
učebného odboru obrábač ko-
vov druhé miesto a prevzal od 

usporiadateľa súťaže Didaktik 
Martin s.r.o. odmenu 300 eur. 
Učiteľ odborných predmetov 
Ing. Ivan Majer získal za prí-
pravu žiaka na súťaž a jeho 
výborné umiestnenie pre ško-
lu softvér na programovanie 
CNC sústruhov. 
   V súťaži o Cenu ministra 
hospodárstva SR „Za ino-
váciu a technickú tvorivosť“, 
ktorá je určená pre pedago-
gických zamestnancov stred-
ných škôl, získal tretie miesto 
výrobok: „Súborná učebná 

pomôcka na cvičenia progra-
movania PLC“, ktorý vyhotovil 
učiteľ odborných predmetov 
SSOŠH ŽP Ing. Peter Flaška.
   Našu výstavnú expozíciu 
navštívili Ján Richter - minis-
ter práce, sociálnych vecí a 
rodiny SR, Michaela Markso-

vá - ministerka práce 
a sociálnych vecí 
ČR, Milan Belica - 
predseda Nitrianske-
ho samosprávneho 
kraja, zástupcovia 
našej družobnej 
Vyšší odborní školy 
a Střední průmys-
lové školy zo Ždáru 
nad Sázavou a ďalší 
návštevníci výstavy. 
Predstavili sme nie-
len svoju činnosť, 
ale aj učebné a štu-
dijné odbory, ktoré 
vyučujeme. V rámci 
podpory zavádzania 
duálneho systému 
vzdelávania mla-
dých ľudí v regió-
ne Horehronia a v 
súlade s vývojom 
trhu práce a požia-
davkami Železiarní 
Podbrezová a.s., 
ako zamestnávate-
ľa, aplikujeme tento 

systém už veľa rokov. Vďaka 
tomu majú všetci naši ab-
solventi po ukončení štúdia 
zabezpečené zamestnanie. 
Na výstave sme prezentovali 
tvorbu didaktických pomôcok, 
ktoré vyhotovili žiaci školy pod 
vedením pedagogických za-
mestnancov, čím sa štúdium 
v našej škole stáva atraktív-
nejším. 
   Výstava bola spojená s 
veľtrhom práce „Job Expo“, 
ktorý bol určený nielen ne-
zamestnaným, ale aj pre 

generáciu, vstupujúcu na 
trh práce v budúcnosti alebo 
chystajúcu sa na prípravu na 
povolanie. Na jednom mieste 
sa stretli zamestnávatelia s 
ponukou pracovných miest 
doma i v zahraničí. K nim sa 
pridali poskytovatelia neštát-
nych  služieb zamestnanosti 
a európski partneri  verejných  
služieb zamestnanosti s reál-
nymi pracovnými miestami, 
s pracovnými príležitosťami 
a poradenstvom pre oblasť 
slovenského a európskeho 
trhu práce, ale aj vzdelávacie 
agentúry, ktoré ponúkli širokú  
paletu služieb, od poraden-
stva cez testovanie jazyko-
vých zručnosti, počítačových 
zručností, až po hodnotenie 
osobnosti. 
   Atmosféru spríjemňovali vy-
stúpenia žiakov v záujmovej a 
umeleckej činnosti. Organizá-
tori výstavy očakávajú, že sa 
im aj takouto formou podarí 
nasmerovať záujem žiakov 
základných škôl, ktorí sa roz-
hodujú o  budúcom povolaní, 
a ich rodičov na učebné a štu-
dijné odbory žiadané trhom 
práce.

Ing. Peter Mlynarčík
SSOŠH ŽP

+ foto

Jaroslav Danielič a Ing. Ivan Majer pri preberaní ceny

Pri hodnotení prác...

Minister PSVaR v našom stánku
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Jedálny lístok
11. - 17. 5. 2015

Jedálny lístok
18. - 24. 5. 2015

Pondelok
Polievky: terchovská, krupi-
cová so zeleninou, pečivo.
● Hovädzie dusené, kôprová 
omáčka, knedľa ● Kuracie 
prsia prírodné, zeleninová 
ryža, šalát ● Špenátové listy 
s hlivami, opekané zemiaky 
● Tlačenkový šalát, pečivo ● 
Kondičkový tanier ● Muffiny 
s čokoládou, kakao ● Bageta 
s pikantným mäsom ● Ovoc-
ný balíček.

Utorok
Polievky: oravská fazuľová, 
rascová s vajcom, pečivo.
● Vyprážaný morčací rezeň 
ovčiarsky, zemiaková kaša, 
uhorka ● Bravčový perkelt, 
cestovina ● Furmanské 
halušky ● Parížsky šalát, 
pečivo ● Zapekaná ryba so 
šampiňónmi, šalát z červe-
nej kapusty s kukuricou ● 
Ryžový nákyp s ovocím ● 
Bageta s kuracím mäsom ● 
Mliečny balíček.

Streda
Polievky: prešporská, cesna-
ková s haluškami, pečivo.
● Hovädzia roštenka na sla-
nine, ryža, šalát ● Bravčová 
krkovička, kapusta, knedľa 
● Roľnícke zemiaky, uhorka 
● Pestrý cestovinový šalát 
● Kuracie prsia s brokolicou 
a mandľami, zeleninová ob-
loha ● Žemľovka s tvarohom 
●Bageta syrová ● Ovocný 
balíček.

Štvrtok
Polievky: stupavská zabíjač-
ková, kláštorná, pečivo.
● Kuracie stehno na smo-
tane s hlivami, cestovina ● 
Detvianska nátura, opekané 
zemiaky, uhorka ● Restova-
ná kačasia pečeň, hrášková 
ryža, cvikla ● Horehronský 
syrový šalát, pečivo ● Ze-
miakový paprikáš, paradaj-
kový šalát ● Buchty na pare 
s lekvárom, kakaová posýp-
ka, kakao ● Begeta Gurmán 
● Mliečny balíček.

Piatok
Polievky: šošovicová kyslá, 
frankfurtská, pečivo.
● Hovädzí guláš debrecín-
sky, knedľa ● Plnený brav-
čový závitok, ryža, šalát ● 
Vyprážaný karfiol, zemiaky, 
tatárska omáčka ● Gréc-
ky šalát, pečivo ● Ohnivé 
kuracie stehno orientálne, 
zeleninová obloha ● Šišky 
s nutelou, kakao ● Bageta 
moravská ● Ovocný balíček.

Sobota
Polievka: mexická, pečivo.
● Vyprážaná ryba, zemiako-
vý šalát s majonézou ● Brav-
čové mäso na rasci, tarhoňa, 
uhorka ● Bageta s kuracím 
mäsom.

Nedeľa
Polievka: slepačia, pečivo.
● Pečené kačacie stehno, 
červená kapusta, knedľa ● 
Hovädzie mäso námornícke, 
ryža, šalát ● Bageta Apetito.

AKO SA STRAVOVAŤ
1. Jesť veľa ovocia a zele-
niny v surovom stave (mini-
málna denná dávka je 150 
gramov  na 10 kilogramov 
telesnej hmotnosti a mala 
by byť v podobe šalátov, 
ovocia, ovocných či zeleni-
nových štiav).
2. Farba ovocia a zeleniny-   
prevažovať by mala žltá a 
červená (podľa sezónnej 
ponuky mrkva, jahody, ma-
liny, marhule, čučoriedky, 
atď.).
3. Pravidelne konzumovať 
orechy v surovom stave. 
Vhodné sú mandle a „kešu“ 
orechy (3-5 ks denne).
4. Mäso: ak vôbec, 
tak chudé, biele 
(ryby, králik, kura, 
morka), môže byť 
varené, dusené, gri-
lované, pečené a 
vyprážané len výni-
močne.
5. Bielkoviny v podo-
be strukovín, sóje, 
tofu – nahrádzajú 
mäso.
6. Cestoviny, chlieb, peči-
vo – vhodné sú celozrnné, 
čierne, možno konzumovať 
v malom množstve aj biele, 
najlepšie je obmieňať všetky 
druhy.
7. Mlieko, mliečne výrobky – 
uprednostňovať kyslomlieč-
ne s nízkym obsahom tuku.
8. Piť dostatok tekutín (2 
litre) – bylinkové čaje, ovoc-
né a zeleninové šťavy, vodu.
9. Užívať vitamínové prí-
pravky obsahujúce predo-
všetkým antioxidanty, ako 
sú vitamíny A,E,C, beta – 
karotén a stopové prvky Se, 
Zn. Zvýšiť ich prívod v ob-
dobí „jarnej únavy“ v období 
nedostatku čerstvej zeleniny 
a po liečení antibiotikami. 

Pondelok
Polievky: hŕstková, bulhar-
ská, pečivo.
● Hydinové ražniči, zemiaky, 
uhorka ● Goralská pochúť-
ka, cestovina ● Klužská ka-
pusta ● Racio šalát, pečivo 
● Zapekaný bravčový rezeň 
so syrom, zeleninová obloha 
● Kysnutý koláč marhuľový, 
kakao ● Bageta Apetito ● 
Mliečny balíček.

Utorok
Polievky: držková, mrkvová 
s pórom, pečivo.
● Bravčový guláš segedín-
sky, knedľa ● Pečené kura-
cie stehno, zeleninová ryža, 
kompót ● Zemiakovo-bryn-
dzové pirohy so slaninou 
● Hydinový šalát, pečivo ● 
Kelový karbonátok, zemiaky, 
šalát ● Lievance s džemom 
● Bageta moravská ● Ovoc-
ný balíček.

Streda
Polievky: fazuľová kyslá, 
špenátová so syrovými ha-
luškami, pečivo.
● Bravčové stehno záhrad-
nícke, slovenská ryža, šalát 
● Vyprážaný kurací rezeň 
furmanský, zemiaková kaša, 
uhorka ● Baraní guláš, ha-
lušky ● Ružový cestovinový 
šalát s tuniakom ● Hubové 
rizoto, uhorkový šalát ● Maxi 
buchta s orechovo-višňovou 
plnkou, vanilkový krém ● Ba-
geta s pikantných mäsom ● 
Mliečny balíček.

Štvrtok
Polievky: morčacia, šurdica, 
pečivo.
● Bravčový rezeň na hu-
bách, ryža, šalát ● Hovädzia 
pečienka sviečková, knedľa 
● Pizza s moravským mä-
som ● Windsorský šalát, 
pečivo ● Cestoviny s brokoli-
cou a smotanovou omáčkou 
● Zapekané palacinky s tva-
rohom ● Bageta s kuracím 
mäsom ● Ovocný balíček.

Piatok
Polievky: kapustová s klobá-
sovu, pohronská, pečivo.
● Husárska roláda, zemiaky, 
čalamáda ● Perkelt z mor-
čacieho mäsa, cestovina 
● Údené mäso, hrachová 
kaša, uhorka, chlieb ● Pi-
kantný syrový šalát, pečivo 
● Pečená ryba s bylinkami, 
mexická zelenina ● Šúľance 
s makom ● Bageta Gurmán 
● Mliečny balíček.

Sobota
Polievka: sedliacka, pečivo.
● Bravčové stehno hambur-
ské, knedľa ● Hovädzí guláš 
mexický, ryža, šalát ● Bage-
ta syrová.

Nedeľa
Polievka: slovenská hubová, 
pečivo.
● Bravčový rezeň s peče-
ňou, zemiaky, šalát ● Kura-
cie prsia na paprike, cesto-
vina ● Bageta šampiňónová 
so šunkou.

Akné: stav vašej pokožky zlepšia šťavy zo všetkých listových 
šalátov, ale aj z papriky, mrkvy, bielej kapusty či jabĺčka.
Aterosklerózu: ak vás trápia cievy, skúste odšťaviť koreňovú 
zeleninu, hlávkový šalát, špenát, citrusy a reďkovky s listami.
Cukrovku: hladinu cukru postráži špenát, žerucha, petržlen. 
Pozor, vyhnite sa ovociu, mrkvovej a zemiakovej šťave.
Dnu: zmierni šťava z cvikly, koreňovej zeleniny, najmä paštrná-
ka, ale aj z uhorky, reďkovky či špenátu.
Chrípku: imunitu zlepší jablko, pomaranč, cvikla, ale aj koreňo-
vá zelenina, uhorka, cesnak, cibuľa, reďkovka.
Paradentózu: vaše ďasná a zuby ocenia drink zo špenátu, z 
uhorky či zo zemiakov.
Zrak: unaveným očiam prospeje šťava z mrkvy, cvikly, kelu, zo 
špenátu alebo z čakanky.

ŽIVOTOSPRÁVA
Chyby v stravovaní, nedostatok telesnej aktivity, aj ne-
zvládnutý stres vrátane zlozvykov, majú veľký vplyv na 
vznik onkologických ochorení a civilizačných chorôb, 
ako je vysoký tlak krvi, skleróza, infarkt a mnohé ďalšie 
ochorenia kardiovaskulárneho systému. Aby sme sa vyhli 
podobným nástrahám, mali by sme sa snažiť o dodržiava-
nie správnej životosprávy.

POTREBNé JE
VYHýBAŤ SA

1. Fajčeniu a pobytu v zady-
mených priestoroch.
2. Koncentrovanému alko-
holu. Jeden pohár vína ale-
bo piva je dovolený.
3. Viac ako dvom kávam 
denne.
4. Bielemu cukru, nahraďme 
ho medom, sušeným ovo-
cím.
5. Soli – nahradiť ju aroma-
tickou zeleninou.
6. Potravinám farbeným, 
stabilizovaným a konzervo-
vaným rôznymi chemikália-
mi, trvanlivým produktom.
7. Mäsu, ktoré je chemicky 

upravované (údené, konzer-
vované, šunka, párky, klobá-
sa, saláma).
8. Tučným jedlám, aj po-
travinám so skrytým tukom 
(niektoré syry, hovädzie a 
bravčové mäso, atď.) – len 
10 percent kalorickej spotre-
by má byť pokrytých tukom.
9. Presladeným potravinám 
a nápojom.

NEVYHNUTNý
JE TELESNý POHYB

Pravidelný pohyb, aspoň 
trikrát do týždňa po dve 
hodiny alebo každý deň as-
poň 3/4 hodiny (športom je 
aj prechádzka do mierneho 
spotenia).

NAUČIŤ SA
ZVLÁDAŤ STRES

1. Bolesť, strach, hnev, roz-
čúlenie, nešťastie, rýchly 
beh života..., vyvolávajú v 
organizme negatívny stres, 
pri ktorom sa vyplavujú stre-
sové hormóny. Je dobré ich 
„spáliť“ pohybom, ak nie sú 
odbúrané, škodia organiz-
mu (vysoký tlak).
2. Telesná aktivita „spaľuje“ 
hormóny stresu a podporuje 
tvorbu endorfínov – hormó-
nov šťastia. Ľudia, ktorí pra-
videlne športujú, nemávajú 
osteoporózu, ani rakovinu.
3. V živote poznáme aj po-
zitívny stres, spôsobuje ho 
radosť, veselosť, príjemný 
zážitok, pozitívne myslenie, 
sebahodnotenie, sebao-
cenenie. Posilňujte svoje 
vzťahy s blízkymi a tešte sa 
z nich. Podľa rodinnej tera-
peutky Virgínie Satirovej člo-

vek potrebuje denne 
aspoň osem objatí, 
aby naplnil svoju 
potrebu pozitívneho 
vzťahu. Ľudia, ktorí 
sa cítia dobre, lepšie 
zvládajú svoje prob-
lémy a následne 
sa cítia ešte lepšie. 
Tieto momenty je 
potrebné vniesť do 

každodenného života.
4. Rovnako nevyhnutnou sú-
časťou nášho života má byť 
aj relaxácia. Je dobré denne 
aspoň hodinku byť sám so 
sebou, uvoľniť sa alebo robiť 
to, čo sa človeku žiada. Toto 
platí najmä pre pracujúce 
matky, ktoré nevyhnutne po-
trebujú aj čas vyhradený len 
pre seba. Každá by si mala 
vyhradiť hodinku denne, pol 
dňa do týždňa a jeden deň 
v mesiaci pre svoje aktivity.
5. Nezabudnúť ani na rôz-
ne metódy práce na sebe. 
Relaxácia, pozitívne mys-
lenie, joga a pod. Vo všet-
kom „zlom“ je niečo dobré. 
Na oblohe ešte nebol taký 
mrak, z ktorého by raz nevy-
šlo slnko.

Šťavy, ktoré urýchlia liečenie



„Kto zomrel, zostáva v srdciach tých, ktorí ho mi-
lovali.“

Dňa 10. mája uplynie päť rokov od-
vtedy, ako nás navždy opustil milo-
vaný otec a starý otec

Eduard PROKOPEC z Valaskej.
Kto ste ho poznali, venujte mu spolu 
s nami tichú spomienku.

S láskou spomínajú syn,
dcéra a vnuk

...
Dňa 2. mája uplynulo osem rokov 
odvtedy, ako nás navždy opustil 
milovaný syn, manželo, otec a starý 
otec 

Ján KÁN ZLÚKY z Brezno.
S láskou a úctou spomíname.

...
Dňa 12. mája uplynie sedem rokov 
odvtedy, ako nás navždy opustila 
milovaná manželka a mama

Mária JAROŠOVÁ z Brezna.
S láskou a úctou spomínajú

manžel, syn a ostatná rodina
...

Dňa 13. mája si pripomenieme de-
väť rokov odvtedy, ako nás navždy 
opustil milovaný manžel, otec, starý 
a prastarý otec

Andor PEŤKO z Hronca.
S láskou a úctou spomíname

...
„Mamička, odišla si bez rozlúčky tíško a navždy, 
v srdciach smútok, na duši jazvy. Chýba nám tvoj 
smiech, nežné pohladenie, spomienka na teba 

nikdy nevybledne.“
Dňa 8. mája si pripomíname nedo-
žitých 81 rokov našej milovanej ma-
minky, starkej a prastarkej
Kataríny STEINSDORFEROVEJ,

rod. Szarvasovej
S láskou a vďakou spomínajú

deti Tatiana, Katarína, Miroslav, Alica
a Ivan s rodinami, dvanásť vnúčat

a desať pravnúčat
... 

„Už ďalší rok prešiel, čas smutných spomienok si 
nás našiel. Otvárajú sa nezrastené rany, ktoré ča-
som zahoja sa samy. Rieka života nás nesie ďa-
lej, otvára nám už len nádej, že zídeme sa možno 
zas, bude to trvať však nejaký čas...“.

Dňa 24. apríla sme si pripomenuli 
šesťdesiattri nedožitých rokov man-
žela,otca,švagra zaťa 

Stanislava SRNKU
z Brezna

S láskou a úctou spomínajú
manželka,deti Stanka a Tomáško,

ostatná rodina
a spolupracovníci z ťahárne rúr

...
Dňa 23. mája uplynie desať rokov odvtedy, ako 

nás navždy opustil náš milovaný 
manžel, otec a starý otec 

Jozef BÚLIK
z Podbrezovej.

S láskou a úctou
spomínajú manželka

a deti s rodinami
...

„Nemôžeme ti priať, aby si v zdraví, v šťastí, 
v láske ešte dlho žil, už môžeme len tíško spo-
mínať a ďakovať za čas, ktorý si tu s nami bol... 
Zlaté slnko za hory zašlo, súmrak ticho padá do 
polí, srdce tvoje dobré večný pokoj našlo a viac 
ťa už nič nebolí.“
Dňa 11. marca 2015 sme si pripomenuli nedožité 
šesťdesiate narodeniny a 18. mája si pripome-
nieme smutné desiate výročie úmrtia

Jána KVIETKA
z Čierneho Balogu

– Medveďova.
S láskou a úctou spomína

manželka,
dcéra s rodinou a synovia

„Niet už viac dychu, tlkotu duše, niet už viac bu-
chotu sekerou..., len ďalšie meno do kameňa 
vpísané.“

Ďakujeme všetkým príbuzným, pria-
teľom, bývalým spolupracovníkom, 
známym a ostatným, ktorí sa prišli 
rozlúčiť na poslednej ceste s našim 
drahým bratom, švagrom a ujom

Milanom HÔRČIKOM
z Jasenia.

Ďakujeme aj za kvetinové dary 
a prejavy sústrasti, ktorými ste sa pokúšali zmier-
niť náš hlboký žiaľ. Za dôstojnú rozlúčku ďakuje-
me Dychovej hudbe ŽP.

Smútiaca rodina.

Poďakovanie
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Odišli do dôchodku
v apríli

Jubileá
v máji

Spomienky

Inzertná služba

   Napätie vyvolané chybne kon-
cipovanou Versaillskou zmluvou 
a veľká hospodárska kríza, ako 
aj slabosť Spoločnosti národov 
a mocností (dohliadajúcej na 
svetový mier a na dodržiava-
nie versaillského systému)  na 
prelome 20. a 30. rokov kriticky 
oslabili jednotlivé štáty a ich vlá-
dy. V Nemecku umožnili vzostup 
nacionalistického režimu, vede-
ného Adolfom Hitlerom a jeho 
stúpencami.
   Dátumom začiatku druhej sve-
tovej vojny v Európe je 1. sep-
tember 1939, kedy Wehrmacht 

vpadol do Poľska. Na ázijskom 
bojisku sa za začiatok považu-
je japonská invázia do Číny (7. 
júl 1937), ale niektoré zdroje 
uvádzajú oveľa skorší dátum 
- v roku 1931 vtrhli Japonci do 
Manžuska. Hranice Sovietske-

pracovné

40-ročné
Július KOKAVEC

35-ročné
Marta Čavojská

Magdaléna KLESKEŇOVÁ

30-ročné
Stanislav BAKA

Eva KURČÍKOVÁ
Milan KUREK

Ing. Mária NIKLOVÁ
Ing. Richard SCHREINER

Jozef TRUBAČ

25-ročné
Pavel ŠPERKA
Anton ŠTAJER

Katarína VOJTASOVÁ

20-ročné
Štefan BELKO

Ján CABAN
Bibiana KOŠÍKOVÁ
Ľubomír KOVÁČIK

Milan KVIETOK
Jaroslav LOPUŠNÝ

Miroslav MACHAJDÍK
Miroslav PRČ

Ľubomír RAPČAN
Peter ŠIPOŠ

životné

Ines BALLOVÁ
Pavel BARAN
Jozef ĎURICA

Ladislav HOLKA
Ing. Pavol KŰHNEL

Oto PETRÍK
Michal SMOLEŇ
Peter DAXNER
Jozef GIERTLI

Iveta HUOSTIKOVÁ
Milan MICHALÍK

Janka MOKOSCHOVÁ
Alena PREDAJNIANSKA

Jozef SYČ
Ľudmila ŠTULRAJTEROVÁ

Slavomír BROZMAN
Milan VARHOLÁK

Peter VLČEK

do starobného dôchodku
Ján SOJKA.

Predám alebo dám do trvalé-
ho prenájmu 2-izbový byt na 
Štiavničke, od 1. júla 2015. 
Kontakt: 0918 684 678

V mene vedenia Železiarní 
Podbrezová a.s. mu ďakuje-
me za odvedenú prácu a do 
ďalších rokov života želáme 
veľa slnečných dní.

SEDEMDESIAT SLOBODNÝCH ROKOV

   Dodnes je druhá svetová vojna zaraďovaná medzi naj-
väčšie a najrozsiahlejšie ozbrojené konflikty v dejinách 
ľudstva. Tragická je štatistika rokov 1937-45. Vojna si vy-
žiadala na strane spojencov 16 miliónov mŕtvych vojakov 
a 45 miliónov civilistov, na strane agresora 8 miliónov 
vojakov a 4 milióny civilistov. Z povrchu zemského boli 
vymazané mestá, obce, zmenila sa fauna i flóra. Boje pre-
biehali v Európe, Pacifiku, Atlantiku, Juhovýchodnej Ázii, 
Číne, na Blízkom východe, v Stredomorí a v Afrike.

ho zväzu prekročili nemecké 
vojská 22. júna 1941. Spojené 
štáty americké sa do vojny za-
pojili 7. decembra 1941 po tom, 
čo Japonci napadli ich námornú 
základňu v Pearl Harbor. Silná 
spojenecká aliancia, ktorej naj-
vyššími predstaviteľmi boli Josif 
Vissarionovič Stalin, Franklin 
Delamo Roosevelt a Winston 
Churchill, sa pričinila o pád a 
rozdelenie nemeckej ríše. 
   V Európe vojna skončila 8. 
mája 1945 kapituláciou Nemec-
ka. V Ázii kapitulovalo Japonsko 
až 2. septembra 1945 po zho-

dení dvoch atómových bômb 
Američanmi na mestá Hirošimu 
a Nagasaki. 
   Koniec jedného z najničivej-
ších vojenských konfliktov, kto-
rému padli za obeť desiatky mi-
liónov obyvateľov našej planéty, 

zničené boli ich prí-
bytky, na povrch sa 
dostávali najhoršie 
a nepochopiteľné 
činy jednotlivcov, 
mal ľudstvo pou-
čiť. Nestalo sa tak. 
Napriek tomu, že 
ubehlo sedemdesiat 
rokov v mieri, nedo-
kázali sa niektoré 
vlády vyhýbať rieše-
niu sporných otázok 
násilnou formou. 
Ľudstvo nedokáže 
zamedziť snahy 
jednotlivcov a spo-
ločenstiev, ktoré sa 
chcú rozpínať na úkor iného ná-
roda (Kórejská vojna, Vietnam, 
Arabsko-Izraelské vojny, rozpad 
Juhoslávie a nakoniec vojnový 
konflikt na Ukrajine). 
   Namiesto toho, aby boli zbra-
ne pretavené,rozbehol sa vý-

voj a zbrojná výroba hneď po 
vojne. Vznikli dva bloky – zá-
padný, ktorý sa sformoval do 
organizácie NATO a východný 
blok, ktorý na seba vzal podo-
bu Varšavskej zmluvy tvorenej 

prevažne z východoeurópskych 
socialistických krajín, vedených 
Sovietskym zväzom. Vzťahy 
medzi ich vedúcimi veľmocami 
boli značne napäté a čoskoro 
prerástli do tzv. studenej vojny. 
V súčasnosti sa do popredia do-

stáva ešte väčšia hrozba, posti-
hujúca mierové obyvateľstvo a 
tou je terorizmus. 
   Spoločné úsilie a stratégia 
spojencov, nielen v najťažších 
chvíľach štyridsiatych rokov, vy-
vrcholili 24. októbra 1945 k vy-
tvorenie Organizácie spojených 
národov, ktorej najzákladnejšou 
povinnosťou je záštita mieru na 
Zemi.

   Dňa 21. apríla 2015 na pôde Ekonomickej fakulty Univerzity 
Mateja Bela v Banskej Bystrici sa uskutočnil 10. ročník regionál-
neho kola súťaže Mladý Európan. Súťaž preverila vedomosti 
žiakov stredných škôl z oblasti geografie, dejín, dominánt, sym-
bolov a osobností  členských krajín Európskej únie. Súkromné 
gymnázium Železiarne Podbrezová po prvýkrát reprezentova-
lo trojčlenné družstvo žiačok III.G triedy - Evelína Kunštárová, 
Lívia Aschenbrierová a Nikola Grísniková. V silnej konkuren-
cii pätnástich škôl regiónu sa naše dievčatá umiestnili na veľ-
mi peknom 3. mieste. Verím, že úspech obhájime aj v ďalších 
ročníkoch súťaže a budeme šíriť dobré meno školy.

Miroslava Svinčiaková + foto
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Predstavujeme
hráčov

Milan HARVILKO

S TRNAVOU

V stredu, v dohrávke 24. kola s Myjavou si domáci vybojovali cenné tri body.        Foto: A. Nociarová

S MYJAVOU

   Do nedeľného 18- 
členného finále sa po-
darilo postúpiť našim 
piatim hráčom, z kto-
rých si najlepšie počínal 
Milan Tomka. Výkonom 
654 a 640 kolkov ob-
sadil 4. miesto,na bronz potre-
boval o 10 kolkov viac. Ondrej 
Kyselica, Bystrík Vadovič a 
Tomáš Dilský skončili na 9. až 
11. mieste. Tomáš Pašiak bol 
14. a do finále sa neprebojovali 
Ľuboš Svitek, Radosla Kürty a 
Peter Šibal.
   V ktg. žien bojovali kolkárky 
v Rakoviciach. Do finále sa po-
darilo postúpiť Dagmar Kyseli-
covej, ktorá bola 9. Smolné 4. 

Dvadsaťsedemročný ľavý stredný hráč za-
čínal v žiackych a dorasteneckých tímoch 
materského klubu MŠK Tesla Stropkov. V ka-
tegórii dospelých vystriedal niekoľko klubov 
– Športový klub Strážske, Oblastný futbalový 
klub Brekov, Futbalový klub Humenné, Mest-
ský futbalový klub  Dubnica, Slovan Šaľa 
a ako stredopoliar zakotvil vo Futbalovom 
oddiele ŽP Šport Podbrezová. Napriek tomu, že sa v mládežníc-
kom období predstavil v slovenskej reprezentácii U 15, U 16, U 17 
a U 20, bol účastníkom podbrezovských bojov o najvyššiu sloven-
skú súťaž, verí, že sa jeho výraznejšie futbalové úspechy ešte len 
dostavia. „Ľavonohý futbalista, ktorého charakterizuje  poctivosť, 
pracovitosť a spoľahlivosť v tréningovej a zápasovej činnosti, je 
rýchly a dôrazný, s dobrou finálnou prihrávkou - centrom. Je cti-
žiadostivý, popri futbale študuje na vysokej škole a srdcom je už 
Podbrezovčan“, povedal tréner Jozef Mores.                              vk

Nedeľa 26. apríl 2015, štadión Z. Moravce.
Fortuna liga, 27. kolo.

FC Spartak Trnava –FO ŽP Šport Podbrezová 3:1 (2:1)
Góly: 5´ Kuzma, 17´ Sabo (11 m), 60´ Sládek - 42´ Škutka. ŽK: Vojtuš - Minčič, 
Vaščák. Pred 1528 divákmi rozhodovali Pavlík - Roszbeck, Pozor.   
   Na štadióne v Zlatých Moravciach hostia z Podbrezovej vôbec nezachytili úvod a 
inkasovali už po piatich minútach, kedy nestrážený Kuzma trafil spoza šestnástky 
presne k žrdi (1:0). Takmer okamžite na to sa pred Penksom ocitol osamotený Ja-
nečka, kapitán domácich však netrafil bránu, následne si rovnako počínal Sládek, 
ktorý strieľal z hranice šestnástky. V 17. minúte to už bolo 2:0, pretože Greško poslal 
pomalú malú domov, ktorú vystihol Hlinka a toho, pri pokuse zabrániť najhoršiemu, 
v šestnástke fauloval Minčič. Nariadenú penaltu bez problémov premenil Erik Sabo 
(2:0). Podbrezová však po dvoch fackách akoby ožila a začala sa dostávať na útočnú 
polovicu, no všetkým jej akciám chýbala presnejšia finálna fáza. Tá prišla až v 42. 
minúte, keď po skvelom Harvilkovom centri nestrážený Dávid Škutka poslal hlavou 
loptu za Kelavu do siete (2:1). V nadstavenom čase mohli hostia dokonca vyrovnať, 
ale po centri Harvilka, ktorý nedobehol Škutka, pálil Gal Andrezly nad opustenú brá-
nu. Druhý polčas začal v pomalšom tempe, ale do šancí sa dostali Sabo, ktorý trafil 
bočnú sieť a dvakrát Škutka, tomu nevyšli nožničky a ani hlavička, ktorú nasmeroval 
len do stredu brány. V 60. minúte už ale Peter Sládek, po peknej narážačke pred šest-
nástkou hostí, poslal loptu k tyči a do protipohybu Penksu (3:1). Okamžite na to mohli 
hostia znížiť, lenže to by musel Vaščák po prihrávke od Škutku pred prázdnu bránu 
trafiť priestor troch žrdí. Ďalšia šanca prišla v 83. minúte po Nworahovej akcii, ktorú aj 
sám zakončil strelou k žrdi Kelavu, Chorvát ale vyrazil na roh, po ktorom nebezpečne 
hlavičkoval Minčič, avšak, len do stredu bránu. 

Matej Kubove

Streda, 29. apríl 2015, štadión Brezno.
Fortuna liga, 24. dohrávané kolo.

FO ŽP Šport Podbrezová - Spartak Myjava 2:1 (0:0)
Góly: 76´ Kupčík, 86´ Škutka (pen.) - 69´ Daniel.ŽK: Pančík J. - Duga, Jastráb, Marček. 
Pred 2125 divákmi rozhodovali Kráľovič- Mókoš, Jankovič.
   V dohrávke 24. kola Fortuna ligy sa stretol náš tím so súperom z Myjavy. Boli to práve 
hostia, ktorí už v úvode mohli otvoriť skóre, lenže Minčič zastavil Kuzmovu hlavičku na 
bránkovej čiare a loptu odkopol. V 17. minúte sa k zaujímavej strele spoza šestnástky 
dostal po odvrátenom centri Harvilka Kochan, ale technickú strelu, ktorá smerovala k žrdi, 
dokázal Solnička vytesniť na rohový kop. Minčič si svoju úlohu záchrancu na poslednú 
chvíľu zopakoval aj v 26. minúte, opäť po rohovom kope musel odvracať loptu z bránko-
vej čiary. Väčšina prvého dejstva sa odohrávala medzi šestnástkami, ale záverečná šanca 
patrila v nadstavenom čase Škutkovi. Vyskúšal zvnútra šestnástky pozornosť Solničku, ten 
však jeho dobrú strelu chytil. Do prvej šance druhého polčasu sa dostal Nigérijčan Nworah, 
ktorý sa ocitol v dobrej streleckej pozícií na hranici šestnástky, lenže svoj pokus nasmeroval 
do stredu, kde stál Solnička. Po dlhých minútach, kedy sa pred bránami obidvoch celkov 
nič nedialo,  prišla pomerne nebezpečná strela spoza šestnástky do stredu brány od Da-
niela, nepríjemne pred Penksom zaplávala a náš brankár  už nedokázal zareagovať (0:1). 
Podbrezová musela po inkasovanom góle ožiť, začal to napĺňať Migaľa. Získal loptu pred 
šestnástkou súpera a svoju strelu vyslal na bránu Solničku, pred ktorým navyše skočila, no 
nemal ju kto z domácich doraziť. Ďalšia šanca však už znamenala gól, po faule na Juraja 
Pančíka odcentroval zo štandardky Podio a na zadnej žrdi našiel Kupčíka, ktorý vyskočil 
najvyššie a skóroval (1:1). Domáci dokonca otočili skóre zápasu, pretože v 85. minúte bol v 
šestnástke faulovaný Podio a Dávid Škutka penaltu bez problémov premenil (2:1). Tento gól 
znamenal aj poslednú úpravu skóre a tak si domáci pripísali druhé jarné víťazstvo. 

Matej Kubove

Osemnásty ročník turnaja pre žiakov základných škôl okre-
su Brezno a pozvané tímy zorganizujú ŽP Šport, a.s. a TJ ŽP 
ŠPORT Podbrezová pod záštitou Ing. Vladimíra Sotáka, gene-
rálneho riaditeľa Železiarní Podbrezová. Dňa 14. mája o 8,30 
hod. začínajú základné kolá pre dvadsaťjeden prihlásených 
škôl na ihriskách:
n  v Podbrezovej – Skalici bude hrať A skupina, ktorú tvoria tímy 
základných škôl z Nemeckej, Podbrezovej, Jasenia, Brusna, 
Brezna - K. Rapoša, Hornej Lehoty a Valaskej,
n  v Brezne - staré ihrisko (pri Slovenke), odohrajú zápasy tímy B 
skupiny z  Jánošovky, Brezna – Pionierskej 2, Mazorníkova, Hnúš-
te, Pohronskej Polhory, Beňuša a Revúcej,  
n  v Polomke sa stretnú družstvá C skupiny, ktorú tvoria Heľpa, Po-
horelá, Polomka, Šumiac, Telgárt, Závadka nad Hronom a Bacúch.
   Víťazi základných kôl postúpia do finále, ktoré sa uskutoční 23. 
mája.

Kuna juniorským majstrom SR
   V dňoch 25. a 26. apríla, resp. 2. a 3. mája 2015,  boli na programe Majstrovstvá 
Slovenskej republiky 2015 v jednotlivcoch, v kategóriách od žiackej až po seniorskú. 
Najvyššie zastúpenie sme mali v mužskej kategórii, na kolkárni bratislavského Interu 
nastúpila osmička Podbrezovčanov.

miesto patrilo Michaele 
Ďuricovej, ktorej v ktg. 
dorasteniek chýbalo 
na medailu 5 kolkov. 
Z junioriek bola 7. Do-
minika Kyselicová a 9. 
Kristína Diabelková. Z 

dorastencov postúpil do finále 
Michal Babčan z 10. miesta a 
žiak Matúš Giertl z 10. priečky. 
O prvé medailové umiestnenia 
sa postarala Nikola Tatoušková 
(podľa pravidiel v ČR štartovala 
ako legionárka pod domácim 
oddielom KK Šumperk), ktorá 
na Majstrovstvách ČR junioriek 
na pražskom Žižkove obsadila 
bronzovú priečku v jednotliv-
coch a taktiež bronzovú priečku 

v kombinácíí.
   Poslednou kategóriou, v kto-
rej sme mali zastúpenie, boli 
juniori. Odohrali svoje majstrov-
stvá až prvý májový víkend v 
Modranke a ich kat. bola pre 
nás najúspešnejšia - prvé dve 
miesta patrili našim juniorom. 
Po suverénnych výkonoch v 
kvalifikácií, viac-menej bojovali 
o 1. miesto iba Martin Kozák a 
Erik Kuna. Kuna zvládol druhý 
štart lepšie a zaslúžene sa stal 
juniorským majstrom Sloven-
ska, kým Kozák vicemajstrom. 
Podbrezovský kolkársky klub 
získal 4 medaily - zlato a strieb-
ro na M SR juniorov zásluhou 
Erika Kunu, resp. Martina Ko-

záka, a 2 bronzové medaily 
zásluhou Nikoly Tatouškovej 
na MČR junioriek. Tesne pod 
medailovými priečkami skon-

čili Milan Tomka na MSR mu-
žov a Michaela Ďuricová na 
MSR dorasteniek, ktorí obsadili 
4. miesto.

M. Kozák

Osemnásty ročník turnaja žiakov
O pohár generálneho riaditeľa ŽELEZIARNÍ PODBREZOVÁ


