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Slávnostný akt odovzdávania vy-
svedčení a prijatia do rodiny že-
leziarov úspešných absolven-
tov Súkromnej strednej odbornej 
školy hutníckej ŽP a Súkromné 

Dvadsaťročné úsilie rozvoja fut-
balu v novodobej histórii  Žele-
ziarní Podbrezová prinieslo svo-
je ovocie. Slávnostný okamih  ví-
ťazstva bol 23. mája 2014 speča-
tený. Po poslednom zápase jar-
nej časti súťaže na domácej pôde 
kapitáni Jozef Hanák a Ivan Min-
čič  zdvihli nad hlavy pohár víťa-
za druhej ligy.  O postup sa zaslú-
žili Jozef Hanák, Juraj Baláž, Pat-
rik Babiák – Gabriel Snitka, Ľu-
boš Kupčík, Ivan Minčič, Vratislav 
Greško, Stanislav Morháč, Niko-
la Andrič, Ján Gajdošík, Ivan Oče-
náš – Juraj Pančík, Michal Pančík, 
Matej Kochan, Pablo Podio, Lu-
káš Kožička, Milan Harvilko, Jú-
lius Szőke, Tomáš Galo – Blažej 
Vaščák, Štefan Gerec, Hector Tu-
bonemi, Tomáš Čekovský, Igor 
Ležaič, Michal Mózer. Realizačný 
tím: tréner Jaroslav Kentoš, asis-
tenti trénera Branislav Benko a 
Mário Auxt, vedúci družstva Du-
šan Uhrík (�2013) a Radoslav Ku-
pec, lekár Miroslav Košík, fyziote-
rapeut Pavol Purdek, masér Jozef 
Chovanec, kondičný tréner Ro-
man Snopko a hospodár Martin 
Kupec. K historickému úspechu 
blahoželáme aj vedeniu klubu, 
prezidentovi Júliusovi Kriváňovi, 
viceprezidentom Marianovi Kurčí-
kovi a Vladimírovi Sotákovi ml., a 
športovému manažérovi Michalo-
vi Budovcovi. Pri tejto príležitosti 
prevzali naši úspešní futbalisti aj 
kópiu pohára Ligy majstrov, kto-
rý pre nich vyrobil Ján Kán.       ok

Duálnym systémom sme vzorom pre ostatných

„Našim absolventom nezamestnanosť nehrozí“

Najväčší úspech – postup do Fortuna ligy

Foto: I. Kardhordová.

Slávnostné prijímanie do rodiny železiarov objektívom I. Kardhordovej

Veľkú cenu Samuela Mikovíniho prevzal Vladimír Soták, predseda 
predstavenstva a generálny riaditeľ z rúk Dušana Čaploviča, mi-
nistra školstva, vedy, výskumu a športu SR.          F: I. Kardhordová

gymnázium ŽP sa konal 30. mája 
v Dome kultúry ŽP a bol umocne-
ný prítomnosťou, ako už tradič-
ne, významných hostí. 
   Pozvanie tentokrát prijali minister 

školstva, vedy, výskumu a športu 
SR Dušan Čaplovič, štátny tajom-
ník Ministerstva práce, sociálnych 
vecí a rodiny Jozef Burian, dekan 
HF TU Košice Peter Horňak, pri-

mátor Brezna Jaroslav Demian, zá-
stupcovia Okresného úradu odboru 
školstva, starosta obce Podbrezová 
Ladislav Kardhordó a výchovní po-
radcovia zo základných škôl. V hľa-
disku nechýbali rodičia, pedagógo-
via, stredný manažment ŹP a spo-
lužiaci z nižších ročníkov. 
   V sprievode slávnostných tónov 
od Vangelis na javisko s pátosom 
vpochodovalo  so svojimi triedny-
mi učiteľmi 49 tohtoročných  úspeš-
ných absolventov Súkromnej stred-
nej odbornej školy hutníckej Žele-
ziarní Podbrezová v študijných od-

boroch hutník operátor, mecha-
nik elektrotechnik, mechanik stro-
jov a zariadení a mechanik mecha-
tronik. Štúdium úspešne ukončilo aj  
32 absolventov gymnázia s profi lá-
ciou na šport (futbal a biatlon) a in-
formatiku. 
   V úvode slávnosti sa prítomným 
prihovoril Vladimír Soták, predse-
da Predstavenstva a generálny ria-
diteľ ŽP a zablahoželal absolven-
tom k dôležitej etape života. Zdô-
raznil, že v porovnaní s absolvent-
mi iných stredných škôl na Sloven-

Letné kúpalisko ŽP Šport bude otvorené 28. júna 2014
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„Našim absolventom nezamestnanosť nehrozí“

ŽP Informatika s.r.o. pozýva študentov vysokých škôl 
so zameraním na informačné technológie na každoroč-
ný študentský kemp informačných technológií. Kemp 
sa uskutoční v termíne od 7. do 25. júla 2014. Ďalšie po-
kyny a informácie sú dostupné na adrese:

http://www.zpinformatika.sk/kemp2014/intro.pdf

Dňa 22. mája 2014 navštívil 
súkromné školy Železiar-
ní Podbrezová podpredse-
da Európskej komisie Maroš 
Šefčovič. Po zvítaní s Pred-
stavenstvom ŽP a riaditeľkou 
súkromných škôl bol obozná-
mený s podmienkami, v kto-
rých sa študenti pripravujú 
na budúce povolanie. V úvo-
de besedy konštatoval: „Som 
veľmi rád, že som mal mož-
nosť navštíviť školu, akú som 
ešte na Slovensku  nevidel. 
Je vidieť, že sa učíte aj prak-
tické veci a som veľmi rád, že 
sa špecializujete aj na infor-
mačné technológie. Viem, že 
u vás funguje systém moti-
vácie, že máte garanciu za-
mestnanosti, veľmi dobré 
športové podmienky a mate-
riálne vybavenie. Som rád, 
že toto nie je škola, ktorá vy- Foto na rozlúčku objektívom A. Nociarovej

Podpredseda Európskej komisie Maroš Šefčovič:

„Takúto školu som ešte na Slovensku nevidel“

Pasovanie do rodiny železiarov

Plaketu J. A. Komenského prevzala D. Kvačkajová

Najlepší boli odmenení prsteňom z bieleho zlata od fi rmy Alo 
Diamonds – zľava: Jakub Koštiaľ a Ján Straka.

Foto: I. Kardhordová

sku, im nehrozí, že padnú do soci-
álnej siete medzi nezamestnaných. 
Hovoril o význame duálneho vzde-
lávania, ktoré v železiarňach trvá 
už desiatky rokov. „My sme len ne-
dovolili, aby bol po roku 1989 tento 
systém zrušený,“ povedal V. Soták.  
Dušan Čaplovič vyzdvihol skutoč-
nosť, že duálny systém vzdelávania 
v Podbrezovej je dnes vzorom pre 
slovenské školy a konštatoval, že  
ak sa aj iné školy prispôsobia potre-
bám zamestnávateľov, klesne vy-
soká nezamestnanosť absolventov.
   Minister Čaplovič v tomto sláv-
nostnom okamihu Vladimírovi Sotá-
kovi odovzdal najvyššie vyzname-
nanie Ministerstva škol-
stva, vedy, výskumu a 
športu SR „Veľkú cenu 
Samuela Mikovíniho“ za 
celoživotné dielo v oblas-

chováva  ľudí, ktorí by mali 
problém zohnať prácu“. Po-
čas besedy študenti  smero-
vali svoje otázky na pomery 
Slovenska v porovnaní s vy-

spelými krajinami Európskej 
únie. Maroš Šefčovič umocnil 
atmosféru presvedčením, že  
euro je  našou perspektívou.

O.Kleinová

Ján MALIČKÝ, SSOŠH ŽP -  
mechanik strojov a zariadení
   - Určite áno. SSOŠH hodno-
tím ako veľmi dobrú školu, páči-
lo sa mi tam, mali sme veľa rôz-
nych výhod a v tomto momente 
mám pocit, že som aj dobre pri-
pravený do života. A čo ďalej? 
No, v prvom rade treba peniažky, 
takže idem zarábať. Nastupujem 
do dopravy.
Patrik HARTVICH, SSOŠH ŽP 
- mechanik strojov a zariadení
   - Rozhodol by som sa pre túto 
školu znova. Je tu profesionálny 
prístup, na praxi sme sa veľa na-

Otázka pre absolventov: „Keby si si mal vybrať ešte raz, volil by si opäť štú-
dium v tejto škole? Ak áno, prečo? Čo ďalej?“

J. MALIČKÝ P. HARTVICH J. MATULA

učili. Jednoznačne by som si vy-
bral túto školu, myslím, že ma 
dobre pripravili do života. Nastu-
pujem do práce. Idem do valcov-
ne rúr, do údržby.
Jaroslav MATULA, SG ŽP - in-
formatika
   - Napadla ma už podobná otáz-
ka, rozmýšľal som už o tom a ur-
čite by som si zvolil túto školu 
znova. Je tu taká kamarátska at-
mosféra. Prístup učiteľov k žia-
kom má vyslovene rodinný cha-
rakter, úplne iný ako v druhých 
školách. Nevládne tu stres, cí-
tiť pozitívne myslenie a učitelia 

sa so žiakmi bavia aj mimo vyu-
čovania, čo tiež nie je v školách 
zvykom. A ďalej? Pokračujem vo 
vysokoškolskom štúdiu na žilin-
skej univerzite.
Lukáš KUNŠTÁR, SSOŠH ŽP – 
hutník operátor
   - Rád by som si to zopakoval. 
V tejto škole sme mali veľa výhod 
a mojou bola aj vzdialenosť. Ne-
musel som dochádzať, resp. bý-
vať v internáte... Aj mimoškolský 
život sme mali pestrý, bude na čo 
spomínať. Nastupujem do práce 
v novom závode. Pracovisko už 
poznám z praxe.                    (ok)

L. KUNŠTÁR

ti vedy a techniky.
   Riaditeľka súkromných škôl  Že-
leziarní Podbrezová Ing. Anna Pav-
lusová poďakovala pedagógom a 
vedeniu ŽP a.s. za vytvorené pod-
mienky pre vzdelávanie, rodičom a 
absolventom zaželala šťastnú bu-
dúcnosť. Svoj príhovor ukončila že-
laním: „Nuž, vykročte do sveta plné-
ho prekvapení a nájdite v ňom svo-
je šťastie.“    
   Nasledovalo odovzdávanie vy-
svedčení a „pasovanie“ do rodiny 
železiarov. Akt ukončili hutníci hut-
níckou hymnou a gymnazisti štu-
dentskou hymnou. V mene absol-
ventov Súkromnej strednej odbor-
nej školy hutníckej poďakoval Ja-

kub Koštial vedeniu ŽP, 
vedeniu školy, pedagó-
gom i rodičom. Za gym-
nazistov poďakoval Ján 
Straka.

   Súčasťou tohto významného do-
poludnia bolo oceňovanie tých naj-
lepších. Z radov absolventov Súk-
romnej strednej odbornej školy hut-
níckej bol vyhodnotený ako najlepší 
Jakub Koštial z Čierneho Balogu a 
najlepším študentom z gymnazistov 
sa stal Ján Straka z Prešova. Prste-
ne z bieleho zlata od fi rmy ALO DI-
AMONDS im odovzdal Marian Kur-
čík, podpredseda predstavenstva. 
Vyhodnotená bola aj najlepšia trie-
da ročníka - 4H zo SG ŽP, s profi -
láciou informatika, ktorej venoval  
Vladimír Soták šek s fi nančnou od-
menou 500 eur.
   Ocenení Komenského plaketou 
boli pedagogickí pracovníci: Danica 
Kvačkajová a majster odbornej vý-
chovy Jozef Zákalický. Zablahože-
lal a ceny im odovzdal Ján Banas, 
predseda Dozornej rady ŽP a riadi-
teľka škôl. Najlepším inštruktorom 

odbornej praxe – Ladislavovi Hudí-
kovi z ťahárne rúr, úpravne, Ľubo-
mírovi Kánovi, Jozefovi Kováčiko-
vi, Martinovi Slivkovi a Slavomíro-
vi Pančíkovi z centrálnej údržby po-
ďakoval, ceny odovzdal a zablaho-
želal Vladimír Zvarík, člen Predsta-
venstva a výrobný riaditeľ ŽP. Od-
menené boli aj najlepšie výchovné 
poradkyne základných škôl Marti-
na Pavlendová zo ZŠ Pionierska 
2 Brezno, Anna Gáliková zo ZŠ K. 
Rapoša Brezno a Ingrid Sedliako-
vá zo ZŠ vo Valaskej, aj riaditeľka 
Centra pedagogicko – psychologic-
kého poradenstva a prevencie Oľga 
Jorčíková. Všetci ocenení dostali 
víkendový pobyt pre dvoch do ho-
tela Stupka na Táľoch.  

   V závere Vladimír Soták vyjad-
ril potešenie, že mnohí z absolven-
tov už o tri dni nastúpia do práce a 
ostatným zaželal veľa úspechov a 
chuti do učenia. Bodkou za príjem-
ným predpoludním bolo kultúrne 
predstavenie v podaní študentov a 
pedagógov súkromných škôl.
   Zhruba 80 percent absolventov 
SSOŠH využije možnosť nástupu 
do zamestnania v materskej fi rme, 
ostatní budú pokračovať v štúdiu, 
resp. sa chcú venovať profesionál-
ne športu. Gymnazisti chcú pokra-
čovať vo vysokoškolskom štúdiu. 
Tým, že boli prijatí do železiarskej 
rodiny, majú všetci záruku, že dvere 
sú tu pre nich otvorené.

O. Kleinová
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   Kvalita je pre fi rmu základ-
ným predpokladom konkuren-
cieschopnosti. Kvalita a ino-
vácia sú nádejou do budúc-
nosti. Trendy jasne naznaču-
jú, že cesta vedie cez moder-
nizáciu zariadení a zefektívne-
nie výroby.
   V našom ponímaní práce spo-
jené s rekonštrukciou zariade-
nia pre plynulé odlievanie oce-
le (ZPO) a kvalitatívne paramet-
re výrobku, ako kontinuálne od-
lievaný blok si vyžiadali zo strany 
dolaďovania technológie výroby 
práce spojené s garančnými kva-
litatívnymi skúškami a s množ-
stvom metalografi ckých analýz. 
Pričom náročnosť prác si vyža-
dovala včasné, precízne a odbor-
né posúdenie kvality odlievaných 

Ako pokračuje súťaž medzi 
zmenami vo vašich stredis-
kách?
  - Vo valcovni rúr prebieha sú-
ťaž v štyroch úsekoch, na tep-
lej časti, úpravni, expedícii 
a na linke kotlových rúr. Tep-
lá časť sa skladá zo stredísk 
výroba lúp a výroba rúr. Hod-
notené sú ako celok, preto-
že výsledok jedného stre-
diska má vplyv na výsledok 
druhého a je nesmierne dô-
ležitá spolupráca medzi tými-
to dvoma strediskami. Súťaž 
medzi zmenami už prebieha-
la v minulosti, hodnotil sa vý-
kon na trati, t.j. počet vyvalco-
vaných lúp a hmotnosť vlast-
ných nepodarkov, v roku 2010 
sa urobil „reštart“ súťaže s fi -
nančnou motiváciou a doplni-
li sme ďalšie ukazovatele, kto-

Súťaž medzi zmenami – valcovňa bezšvíkových rúr

Základom je
kolektívna práca

Kvalita, výsledky hospodárenia, dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci,  reklamácie, 
to sú oblasti, z ktorých boli vypracované kritériá súťaže medzi jednotlivými pracovnými 
zmenami vo výrobných a obslužných prevádzkarňach. Súťažia pracovníci kategórie „R“ z 
valcovne bezšvíkových rúr, ťahárne rúr, oceliarne, druhovýroby, centrálnej údržby, ener-
getiky, dopravy a odboru riadenia kvality. Ako súťažia vo valcovni bezšvíkových rúr, opý-
tali sme sa Ing. Adriana Mojžiša, vedúceho teplej časti trate.

ré majú vplyv nie-
len na ekonomic-
ké ukazovatele pre-
vádzkarne.
Došlo k nejakým 
podstatným zme-
nám hodnotenia 
vo vašich stredis-
kách?
   - Ostatné roky 
ukázali, že stano-
vené ukazovatele po doplne-
ní do súťaže sú správne. Hod-
notíme výkon na trati, t.j. po-
čet vyvalcovaných lúp za zme-
nu, nutné technologické pre-
stoje, ostatné technologic-
ké prestoje, ktoré pozostáva-
jú z prestojov z dôvodu chy-
by hutného náradia, materiálu, 
osobného zavinenia zamest-
nanca. Vyhodnocujeme po-
čet vhodne nasadených dĺžko-

vých skupín oceľo-
vých blokov do na-
rážacej peci, čo ma 
vplyv na prestrih a 
predváhu vyrába-
ných rúr. Kontrolu-
jeme technologic-
ký odpad vznikajú-
ci v strediskách vý-
roba lúp a rúr, kto-
rý porovnávame s 

plánovanými hodnotami. Ne-
zabúdame na bezpečnosť za-
mestnancov, úrazy na praco-
visku výrazne ovplyvňujú cel-
kové poradie. Poslednou kapi-
tolou je poriadok na pracovis-
ku, ktorý má vplyv na bezpeč-
nosť zamestnancov.
Ako hodnotíte minulý rok?
  - Prelomový, v  roku 2013 
sme naplno nabehli na výrobu 
lúp na tŕňových tyčiach triedy 

19, s novým mazaním, vylúči-
li sme mazanie zelenou skali-
cou. Ide o novú, modernejšiu 
technológiu, ktorá ma zaručiť  
presnejší vstupný materiál do 
našej redukovne. Nábeh sme 
urobili za plnej prevádzky, sa-
mozrejme, že sa vyskytli ne-
jaké problémy hlavne s trha-
ním lúp, ale získanými skúse-
nosťami sme si nastavili pra-
vidlá, ktorých sa momentál-
ne držíme. Zabiehanie nových 
sád - môžem povedať - že 
máme zvládnuté. Osobne ma 
teší, že zamestnanci sa tomu-
to „pokroku“ rýchlo prispôsobi-
li a nemalo to výrazný vplyv na 
plnenie výrobných úloh. Ne-
ustále zbierame skúsenosti a 
poznatky a hľadáme možnos-
ti ako znížiť prestoj z dôvodu 
ohrevu koncov tŕňových tyčí. 

Vieme, že riešením by mohla 
byť modernizácia ohrevu pece 
stabilizácie.  Získali sme nové 
zariadenie na meranie hrúbky 
steny pred pecou redukovne, 
s ktorým sa musíme dôklad-
ne oboznámiť a využívať jeho 
možnosti.
Predstavíte nám aktuálneho 
víťaza za uplynulý rok?
- Áno, v posledných mesia-
coch víťazstvo na svoju stra-
nu strhla zmena C pod vede-
ním majstra – dispečera M. 
Langa. Všetci však vieme, že 
základ je pracovať ako kolek-
tív, pretože pri hodnotení úloh 
sa nehodnotí zmena, ale celá 
trať. Dúfam, že s týmto posol-
stvom sa zhoduje väčšina za-
mestnancov teplej časti a bu-
deme plniť všetky naše úlohy 
aj v ďalšom období.             ok

Kvalitou ku konkurencieschopnosti
oceľových blokov, čo súviselo aj 
s náročnou prípravou vzoriek.
   Od spustenia nového ZPO 
do prevádzky po súčasnosť boli 
odobraté vzorky na analýzu zo 
146 tavieb, postupne z jednot-
livých typorozmerov oceľových 
blokov, ako aj z tavieb, v ktorých 
sa postupne, vývojom, menili pa-
rametre odlievania. Bolo vyhod-
notených 176 kusov makrolep-
tov. Bolo vypracovaných 94 me-
talografi ckých správ, v ktorých sú 
hodnotené parametre výrobku, 
makroskúšky, mikroštruktúra lia-
cej kôry, čistota ocele, geomet-
ria... To si vyžiadalo odbornú prí-
pravu vzoriek v počte 735 kusov, 
ich rezanie, brúsenie, leštenie 
a dôležité vyhodnotenie, ako dô-
ležitý podklad pre potrebné zása-

hy pri úprave technológie ďalšie-
ho odlievania ocele.
   Pre komplexnejší a ucelený 
obraz o kvalite odlievanej oce-
le prostredníctvom nového ZPO 
bolo nutné súčasne vyhodnoco-
vať aj vzorky z fi nálnych výrob-
kov – rúr valcovaných, resp. ťa-
haných. Len pre lepší obraz o vy-
konaných analýzach a rozboroch 
bolo za obdobie od 1. januára do 
31. mája 2014 vypracovaných 
351 metalografi ckých správ, pri-
čom za celý rok 2013 výsledky 
rozborov boli  zhrnuté v 594 me-
talografi ckých správach.
   Postupne každým dňom boli 
vyhodnocované výsledky kvali-
ty a prijímané nápravné riešenia 
a opatrenia. Bola, a je, to ešte 
stále práca náročná a zodpoved-

ná, hlavne na včasnosť výsled-
kov a analýz.
   Kvalita je to, keď sa vracia 
zákazník (s novou objednáv-
kou) a nie tovar (reklamovaný), 
a preto je potrebné zohľadňo-
vať a uplatňovať požiadavky od 

zákazníkov a spotrebiteľov. Pla-
tí jedna pravda – pokiaľ nebu-
dú nároční spotrebitelia, a aj za-
mestnanci, nikdy sa k vysokej 
kvalite nedopracujeme!

Ing. Jozef Turis,
vedúci odboru riadenia kvality

Víťazná zmena „C“ objektívom A. Nociarovej

Ilustračné foto: A. Nociarová
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Otázka 9. kola
Kedy sa Podbrezovej uskutočnilo prvé vyradenie učňov?

Súťažný text č. 9

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

   Technológia výroby v podbrezovských 
železiarňach vyžadovala od začiatku 
kvalifi kovaný prístup a preto sa prípra-
ve následníkov venovali už koncom 19. 
storočia. Predbežné plány  potrieb kva-
lifi kovaných robotníkov vypracoval ešte  
pred rokom 1840 M. Raffelsberger. Ve-
denie vysielalo jednotlivcov získavať 
skúsenosti do západných  a predlitov-
ských krajín a tí ich potom odovzdáva-
li ďalej. Provizórnym školiacim stredis-
kom sa stala klinčiareň v Hronci a ko-
váčska dielňa v Podbrezovej. Prípravou 
robotníkov boli poverení banský rad-
ca Martin a Július Lehotský, ktorí požia-
dali Hornokomornogrófsky úrad v Ban-
skej Štiavnici o zriadenia učňovskej ško-
ly so sídlom v Hronci. Zo zachovaných 
písomností je zrejmé, že už v roku 1869 
sa venovala pozornosť výchove učňov. 
Výučným listom, ktorý vydával Priemy-
selný spolok v Brezne, získal absolvent 

oprávnenie stať sa pomocníkom tovari-
ša. Na základe Zákona pre vznik verej-
ných učňovských škôl na území Sloven-
ska č. 117/884 „sa na továrenské práce 
mohli využívať aj deti od 12 rokov“. Boli 
zaškoľované formou „technického mini-
ma“. V dôsledku hospodárskej krízy bolo 
prijímanie učňov pozastavené v 20. ro-
koch dvadsiateho storočia. V roku 1925 
zanikol Priemyselný spolok v Brezne 
a učňovské školstvo prevzalo Živnos-
tenské spoločenstvo, ktorého poslaním 
bolo odborné vzdelávanie učňov,  získa-
lo oprávnenie vykonávať učňovské a to-
varišské skúšky a vydávalo výučné listy. 
Do Živnostenského spoločenstva vstú-
pili v roku 1930 aj podbrezovské žele-
ziarne, čím vznikli nové podmienky pre 
usporiadanie učňovských pomerov. 
   Dňa 12. októbra 1937 bola vytvorená 
Závodná učňovská škola v Podbrezo-
vej, Banskej a hutnej účastinnej spoloč-
nosti, so sídlom v Piesku. V tomto roku 
bolo prijatých 37 chlapcov pre potreby 

Štátnych železiarní v Podbrezovej. Vý-
ber uchádzačov o výučbu bol prísny. 
Záujemcovia si museli podať písomnú 
žiadosť o prijatie k prijímacím skúškam, 
ktorých absolvovanie bolo podmienkou 
prijatia. O skúšku sa mohli uchádzať len 
absolventi troch ročníkov meštianskej 
školy. Uchádzači absolvovali aj psycho-
technickú skúšku, v ktorej boli zahrnu-
té kritériá na hodnotenie predstavivosti, 
kresliarske vlohy, manuálna zručnosť, 
pozornosť a pracovná presnosť. Vý-
učba bola trojročná a záverečné skúš-
ky absolventi vykonávali na Okresnom 
živnostenskom spoločenstve v Brezne. 
Učitelia v tomto období dostávali odme-
nu 20 korún za jednu vyučovaciu ho-
dinu, triedny učiteľ paušálny jednora-
zový príplatok 150 korún. Učni prvé-
ho a druhého ročníka mali možnosť bý-
vať v internáte. Vychovávateľmi boli za-
mestnancami železiarní a ich mesač-
nou odmenou za prácu bolo 100 ko-
rún a byt v domove mládeže zdarma. 

Učni boli ubytovaní v domove mláde-
že zdarma. Mali postarané aj o stravo-
vanie a dostávali mesačnú odmenu 20 
korún (I. ročník) a 50 (II. ročník). V uč-
ňovskej škole sa vyučovalo v sloven-
skom a nemeckom jazyku. Po skončení 
druhej svetovej vojny došlo k zásadným 
zmenám v odbornej príprave učňov. Na-
koľko učňovské dielne kapacitne nesta-
čili, začalo sa s praktickou výučbou v 
prevádzkarňach podniku. Až do roku 
1948 vydávanie výučných listov patrilo 
do kompetencie Živnostenského spo-
ločenstva v Brezne. V roku 1950 bolo 
otvorené Stredisko pracujúceho doras-
tu a Domov učňovskej  mládeže v hra-
de v Slovenskej Ľupči, kde si Švermo-
ve železiarne pre svoju potrebu vycho-
vávali budúcich strojných zámočníkov, 
sústružníkov, automechanikov, vodoin-
štalatérov, hutníkov a rysovačov. Učni 
dostávali zadarmo raz do roka pracovné 
a civilné ošatenie (zimný plášť, vychádz-
ková košeľa, čiapka, trenírky, ponož-
ky, tepláková súprava, pracovný sveter, 
zimné nohavice, tričko, poltopánky, via-
zanka, tenisky). Učni ubytovaní v domo-
ve učňovskej mládeže sa v popoludňaj-
ších hodinách venovali rôznej záujmo-
vej činnosti. Praktická výučba bola rea-
lizovaná vo výrobných prevádzkarňach 
Švermovych železiarní. Výučba sa v 
Stredisku pracujúceho dorastu skončila 
1. augusta 1952. V roku 1958 v zmysle 
legislatívy odborné učilišťa prechádzali 
do správy podnikov. Z uvedeného dôvo-
du  bolo v Podbrezovej zriadené Učňov-
ské stredisko, kde učni získavali praktic-
ké vedomosti a teoretické na Piesku (22. 
septembra 1959 bola uzavretá zmluva s 
Odborným učilišťom v Piesku o prevza-
tí učňov Švermovych železiarní na teo-
retickú výučbu). 
   V roku zriadenia prijali prvých 55 uč-
ňov. Prvý rok absolvovali teoretickú i 
praktickú výučbu pod vedením miest-
nych odborníkov. Odborný výcvik bol 
realizovaný individuálnou formou. Pra-
covné vedomosti a zručnosti učňom po-
skytovali zamestnanci podniku. Bola to 
veľmi obľúbená forma prípravy, preto-
že poskytovala bezprostredný styk uč-
ňov s výrobným procesom. Bolo to však 
len dočasné. Dňa 22. septembra 1959 
prevzalo Odborné učilište Piesok uč-
ňov Švermovych železiarní na teoretic-
kú výučbu. Motivujúcim prvkom vtedy 
bolo pre učňov vreckové v prvom roční-
ku 30, v druhom 40 a v treťom ročníku 
mohol učeň dosiahnuť už hrubý záro-
bok 1400 až 1600 korún. Po prvýkrát na 
Slovensku sa 24. júna 1961 uskutočnilo 
vo Švermovych železiarňach slávnost-
né vyradenie 48 vyučených remeselní-
kov medzi robotníkov. Nárast potreby 
odborníkov v hutníckych profesiách vie-
dol k rozhodnutiu v roku 1976 začať s 
výučbou študijného odboru hutník ope-

rátor pre potreby Švermovych železiar-
ní, v SOU hutníckom v Košiciach. Ne-
ustále zvyšovanie požiadaviek prinútilo 
vedenie Švermovych železiarní uvažo-
vať do budúcnosti aj v oblasti výchovy 
nastupujúceho dorastu a v roku 1980 sa 
začala na zelenej lúke v Lopeji výstav-
ba prvej etapy nového učilišťa. Momen-
tálne kapacity nepostačovali a tak bolo 
v roku 1980 zriadené Miestne odlúčené 
pracovisko Podbrezová pri SOU strojár-
skom v Piesku sídlilo v dnešnom dome 
športu. Do siete stredných odborných 
učilíšť bolo 1. septembra roku 1985 za-
radené SOU hutnícke v Podbrezovej. 
Prvým riaditeľom učilišťa sa stal Ing. 
Samuel Rosiar. Učilište prvý rok sídlilo v 
pôvodných priestoroch bývalého miest-
neho odlúčeného pracoviska  a 1. sep-
tembra 1986 sa presťahovalo do novo-
vybudovaných priestorov. V prvej etape 
výstavby bola odovzdaná moderná ško-
la a domov mládeže. V máji roku 1989 
boli dané do užívania priestory druhej 
etapy výstavby – dielne, jedáleň  a te-
locvičňa. 
   Rozhodnutím Ministerstva hospo-
dárstva SR bolo 31. marca 1991 SOU 
hutnícke Podbrezová - Lopej vyčlene-
né zo štátneho podniku Švermove že-
leziarne  a 1. apríla sa stalo samostat-
nou príspevkovou organizáciou. Do-
šlo k podstatným zmenám v zabezpe-
čovaní žiakov. Prevádzkovú prax však 
zabezpečovalo učilište vo výrobných 
prevádzkarňach Švermových železiar-
ní. V rámci racionalizačných opatrení 
bolo 1. júla 1996 pričlenené k SOU hut-
níckemu SOU strojárske Piesok. Diev-
čenská škola, ktorá sídlila v priesto-
roch SOU hutníckeho a bola jeho sú-
časťou, bola odčlenená ako samostat-
ný právny subjekt a  presťahovaná do 
uvoľnených priestorov v Piesku. V roku 
1998 uzavrelo Ministerstvo hospodár-
stva Slovenskej republiky so Železiar-
ňami Podbrezová a.s. zmluvu o dočas-
nom užívaní hnuteľného a nehnuteľné-
ho majetku SOU hutníckeho pre potreby 
akciovej spoločnosti na dobu neurčitú. 
Dňa 1. júla 2002 sa zriaďovateľom SOU 
hutníckeho v zmysle Zákona 416/2001 
Z. z. stal  Banskobystrický samospráv-
ny kraj, ktorému Železiarne Podbre-
zová predložili „Projekt transformácie 
SOU hutníckeho na Súkromné stred-
né odborné učilište hutnícke ŽP a.s.“ 
Na druhýkrát, na zasadnutí Zastupiteľ-
stva Banskobystrického samosprávne-
ho kraja bol v auguste roku 2003 Pro-
jekt transformácie schválený. 
   Školským rokom 2003/2004 sa výcho-
va hutníckeho dorastu dostala plne do 
rúk ŽP a.s. Prvý deň školského roka bol 
zároveň dňom otvorenia Súkromného 
stredného odborného učilišťa hutnícke-
ho Železiarní Podbrezová. 

O. Kleinová
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ZAŽITE
S NAMI
SVETOVÝ
GOLF NA
TÁĽOCH

BEZPLATNÝ

VSTUP

PROGRAM TURNAJA
ŠTVRTOK
PIATOK
SOBOTA
NEDEĽA

19.06. 2014
20.06. 2014
21.06. 2014
22.06. 2014

1. KOLO TURNAJA
2. - P ´ „C “KOLO TURNAJA LAYER S UT
3. KOLO TURNAJA
FINÁLE

7:30 – 18:00

7:30 – 18:00

8:00 – 14:00

8:00 – 14:00

WWW SLOVAKGOLFOPEN SK. .
FACEBOOK SLOVAK GOLF OPEN:

LADIES EUROPEAN TOUR

, TÁLE
GOLF É IHRISKOOV

19 JÚN
ŠTVRTOK

2014 22 JÚN
NEDEĽA

2014
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Jedálny lístok
9. - 15. 6. 2014

Jedálny lístok
16. - 22. 6. 2014

Pondelok
Polievky: furmanská, horác-
ka, pečivo.
● Jarné kuracie stehno, ze-
miaky ● Bravčový perkelt, 
cestovina ● Vyprážaný eg-
gchesse, zeleninový šalát 
● Šalát strukovinový mieša-
ný, pečivo ● Plnené hovä-
dzie mäso, zeleninová oblo-
ha ● Šišky s džemom, kakao 
● Bageta salámová so šalá-
tom ● Mliečny balíček.

Utorok
Polievky: hŕstková, frankfurt-
ská, pečivo.
● Pečený bôčik s plnkou, 
kapusta knedľa ● Hovä-
dzí guláš mexický, ryža, ša-
lát ● Špenátové listy s hliva-
mi, opekané zemiaky ● Ša-
lát z červenej repy so sy-
rom, pečivo ● Morčacie pr-
sia s mrkvou, šalát z čínskej 
kapusty s ananásom ● Muffi -
ny s čokoládou, kakao ● Ba-
geta s pikantným mäsom ● 
Vyprážané kuracie stehno 
v cestíčku, pečivo.

Streda
Polievky: fazuľková kyslá 
s kôprom, kláštorná, pečivo.
● Kuracie prsia na papri-
ke, cestovina ● Vyprážané 
čevapčiči, zemiaky, šalát ● 
Restovaná kačacia pečeň, 
hrášková ryža, cvikla ● Štu-
dentský šalát, pečivo ● Ope-
kané tofu, hrachová kaša, 
volské oko, uhorka ● Zape-
kané palacinky s tvarohom ● 
Celozrnná bageta syrová ● 
Ovocný balíček.

Štvrtok
Polievky: morčacia, zemia-
ková gulášová, pečivo.
● Bravčové mäso na hu-
bách, ryža, šalát ● Hovädzia 
pečienka sviečková, kned-
ľa ● Pizza s moravským mä-
som ● Horehronský syrový 
šalát, pečivo ● Kelový karbo-
nátok, zemiaky, šalát ● Maxi 
buchta s orechovo-višňovou 
plnkou, vanilkový krém ● Ba-
geta s kuracím mäsom ● Pe-
čené kačacie stehno, pečivo.

Piatok
Polievky: mexická, špenáto-
vá so syrovými haluškami, 
pečivo.
● Hydinové ražniči, zemia-
ky, čalamáda  ● Bravčové 
stehno záhradnícke, sloven-
ská ryža, šalát ● Zemiakové 
knedličky s údeným mäsom, 
kapusta ● Windsorský ša-
lát, pečivo ● Losos na mas-
le, dusená zelenina ● Ryžo-
vý nákyp s ovocím ● Bageta 
Gurmán ● Mliečny balíček.

Sobota
Polievka: roľnícka, pečivo.
● Hovädzie dusené, paradaj-
ková omáčka, knedľa ● Ku-
racie prsia Andalúzia, ryža, 
šalát ● Bageta moravská. 

Nedeľa
Polievka: boršč s mäsom, 
pečivo
● Bravčový rezeň belehrad-
ský, opekané zemiaky, uhor-
ka ● Morčacie mäso na les-
ných hríboch, tarhoňa, šalát 
● Bageta Apetito.

Strategickým cieľom národného projek-
tu „Rozvoj stredného odborného vzdeláva-
nia,“ do ktorého sa zapojila naša škola spo-
lu so zriaďovateľom, je zvýšenie kvality od-
borného vzdelávania a prípravy v stredných 
odborných školách vo vybraných skupinách 
odborov a celkové zvýšenie kvality odborné-
ho vzdelávania, ktoré sú v kompetencii Štát-
neho inštitútu odborného vzdelávania. Dĺžka 
trvanie projektu je od 1. marca 2013 do 31. 
októbra 2015.

Na realizácii projektu sa podieľajú:
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu 
SR (MŠVVŠ SR),
Štátny inštitút odborného vzdelávania (ŠIOV),
vyššie územné celky (VÚC),
stredné odborné školy (SOŠ),
sedem zamestnávateľských zväzov: RÚ Z, 
AZZZ, SOPK, SLK, SBK, SŽ K, SPPK.
 
   Realizáciou projektu je riešená problematika 
prepojenia odborného vzdelávania v stredných 
odborných školách s potrebami zamestnávate-
ľov, zvýšenie kvality a pripravenosti budúcich 
absolventov týchto škôl vo vzťahu k ich schop-
nosti zamestnať sa po ukončení štúdia, spolu-
práca stredných odborných škôl s profesijnými 
a stavovskými organizáciami, nastavenie mode-
lu viaczdrojového fi nancovania a normatívov fi -
nancovania stredných odborných škôl, kariérne-
ho poradenstva a profesijnej orientácie žiakov 
v zmysle potreby pripraviť sa čo najfl exibilnejšie 
na možné zmeny na trhu.
   Súčasťou národného projektu sú pilotné akti-
vity v rámci obsahovej prestavby vzdelávania, 
a to na základe zapojenia zástupcov profesij-
ných a stavovských organizácií do jednotlivých 
procesov ovplyvňujúcich zameranie jednotli-
vých odborov, až po spätnú väzbu (odporúča-
nia) pre budúce revízie Školských vzdelávacích 
programov a didaktické pomôcky vrátane učeb-
ných pomôcok a iniciovanie potrebných zmien. 
Predmetom aktivít je aj dodanie didaktických 
pomôcok hmotného a nehmotného charakteru 
a didaktických pomôcok zameraných na moder-
nizáciu vzdelávacieho obsahu pre žiakov, ktoré 
podporia zvýšenia kvality vzdelávania v zapoje-
ných stredných odborných školách (SOŠ).

Špecifi cké ciele projektu:
1) Obsahová prestavba vzdelávania v SOŠ, s 
využitím inovovaných foriem a metód výučby.
   Poskytnutý bude digitalizovaný učebný ob-
sah a moderná technická infraštruktúra pre 321 
škôl. Vyškolených bude 321 učiteľov a zabezpe-
čený program mobility pre pedagógov, ktorí sa 
podieľajú na realizácii projektu. Zároveň budú 
dopracované normatívy pre zadefi nované sku-
piny odborov.

2) Prepojenie vzdelávania v SOŠ s potrebami 
praxe, za účasti zástupcov profesijných a sta-
vovských organizácií.
   Do procesu prepojenia vzdelávania s praxou 
bude zapojených minimálne 250 zamestnávate-
ľov, 7 zamestnávateľských zväzov a 800 učite-
ľov, ktorí budú vyškolení a prenesú informačno 
- komunikačné technológie a nové formy vyučo-
vania do praxe. Pre lepšiu orientáciu verejnos-
ti pri výbere povolania bude spracovaná mapa 
uplatniteľnosti na trhu práce po školách, regió-
noch a krajoch, a to v podobe portálu. Zároveň 
bude vytvorených 21 praktických centier odbor-
ného vzdelávania a prípravy s najmodernejším 

vybavením.

3) Podpora kariérneho poradenstva v SOŠ za 
účelom orientácie žiaka na potreby praxe.
   Bude vypracovaná metodológia činnosti ka-
riérneho poradcu a návrh hodnotenia účinnos-
ti jeho činnosti. V rámci tejto aktivity bude v no-
vom systéme vyškolených 400 kariérnych po-
radcov.

   V rámci projektu sa bude overovať duálny sys-
tém vzdelávania, v ktorom je úzko prepojený za-
mestnávateľ so školou. Pre potreby národného 
projektu plánujeme, že sa bude duálny systém 
využívať pilotne. 
   V rámci tejto čiastkovej aktivity  sa bude ove-
rovať spolupráca so zamestnávateľmi, a to pri: 
•  špecializácií školy;
•  úpravách školských vzdelávacích programov;
•  zabezpečení praktického vyučovania, výcviku 
odbornej praxe v priestoroch zamestnávateľa;
•  zabezpečení propagácií odborov pri nábore 
žiakov v základných školách;
•  zabezpečení stáží pedagogických pracovní-
kov;
•  spolufi nancovaní vybavenia a chodu školy 
vrátane lízingu zariadenia a vybavenia;
•  príprave a realizácií overovania ukončovania 
štúdia;
•  zavedení kariérneho poradenstva;
•  spolupráce stavovskej organizácie, zamest-
návateľov a školou.

   Povolanie je zložené z vedomostí, zručnos-
tí, schopností a pracovných návykov, ktoré musí 
daný človek spĺňať, aby mohol dané povolanie 
vykonávať. Profi l absolventa SOŠ má zodpove-
dať potrebám trhu práce, t.j. zamestnávateľov z 
daného odvetvia, pre ktorých sa žiak pripravu-
je. Výstupom bude profi l absolventa, ktorý bude 
podkladom pre tvorbu Školských vzdelávacích 
programov.
   Ku každému učebnému a študijnému odboru 
bude zadefi novaný zamestnávateľský profi l ab-
solventa, a to:
•  kľúčové kompetencie;
•  všeobecné kompetencie;
•  odborné kompetencie (vedomosti, zručnosti, 
osobnostné predpoklady).

   Národný projekt sa zameriava na riešenie na-
sledujúcich okruhov problémov:
1) Kvalita a aktuálnosť obsahu vzdelávania v 
rámci odborného vzdelávania a podpora akti-
vít rozvoja odborného vzdelávania a prípravy 
na SOŠ.
2) Prepojenie odborného vzdelávania na aktuálne 
potreby zamestnávateľov a praxe, a tým zvý-
šenie kvality výstupov vzdelávania a uplatni-
teľnosti absolventov stredných odborných škôl 
(zapojenie zástupcov profesijných a stavov-
ských organizácií).
3) Nízka uplatniteľnosť absolventov stredných 
odborných škôl v príbuzných odboroch, pocho-
penie potreby špecializácie a nadstavbového 
štúdia a pochopenie potreby ďalšieho a celo-
životného vzdelávania za účelom adaptácie na 
neustále sa meniace potreby trhu práce.

   Výsledky projektu majú dlhodobý a preven-
tívny efekt na zníženie nezamestnanosti mla-
dých ľudí.

Ing. Peter Mlynarčík, 
Štátny inštitút odborného vzdelávania

Pondelok
Polievky: šošovicová s kys-
lou kapustou, karfi olová, pe-
čivo.
● Hovädzí guláš debrecín-
sky, knedľa ● Kuracie prsia 
prírodné, zeleninová ryža, 
šalát ● Vyprážaná treska pl-
nená brokolicou a syrom, ze-
miaky, šalát ● Tlačenkový 
šalát, pečivo ● Pečené ze-
miaky s paradajkovou omáč-
kou ● Rezance s orechmi ● 
Bageta s pikantným mäsom 
● Ovocný balíček.

Utorok
Polievky: gulášová, mrkvová 
s pórom, pečivo.
● Husárska roláda, zemia-
ková kaša, uhorka ● Peče-
né kuracie stehno, tarhoňa, 
kompót ● Šošovicový príva-
rok, volské oko, chlieb ● Só-
jový šalát s údenou rybou, 
pečivo ● Kuracie prsia s pln-
kou, zeleninová obloha ● 
Buchty na pare s lekvárom, 
kakaová posýpka, kakao ● 
Celozrnná bageta syrová ● 
Vyprážaný bravčový rezeň, 
pečivo.

Streda
Polievky: zeleninová s rajba-
ničkou, šurdica, pečivo.
● Bravčové mäso Chilli con 
Carne, ryža, šalát ● Hovä-
dzie dusené, kôprová omáč-
ka, knedľa ● Roľnícke ze-
miaky, uhorka ● Šalát pa-
rížsky, pečivo ● Zapekaná 
brokolica s tofu ● Žemľov-
ka s tvarohom ● Bageta Gur-
mán ● Mliečny balíček.

Štvrtok
Polievky: prešporská, broko-
licová dánska, pečivo.
● Perkelt z morčacieho 
mäsa, cestovina ● Sekaný 
rezeň z bôčika, zemiakový 
šalát s majonézou ● Torteliny 
so šunkou, syrová omáčka ● 
Bulharský šalát s bravčovým 
mäsom, pečivo ● Špaldovo - 
zemiakové placky, zakysan-
ka ● Kysnutý koláč marhu-
ľový, kakao ● Bageta s kura-
cím mäsom ● Pečená brav-
čová krkovička, pečivo. 

Piatok
Polievky: slovenská hubová, 
krupicová so zeleninou, pe-
čivo.
● Pečené kačacie stehno, 
červená kapusta, knedľa ● 
Hovädzia roštenka portugal-
ská, ryža, šalát ● Vypráža-
ný karfi ol, zemiaky, tatárska 
omáčka ● Pestrý cestovi-
nový šalát ● Ohnivé kuracie 
stehno orientálne, zelenino-
vá obloha ● Šúľance s ma-
kom ● Bageta moravská ● 
Ovocný balíček.

Sobota
Polievka: údeninová, pečivo.
● Kuracie prsia plnené bryn-
dzou, zemiaky, šalát ● Brav-
čové stehno bratislavské, 
cestovina ● Bageta salámo-
vá so šalátom.

Nedeľa
Polievka: slepačia, pečivo
● Hovädzí guláš maďarský, 
knedľa ● Morčacie prsia se-
čuánske, ryža, šalát ● Bage-
ta šampiňónová so šunkou.

Železiarne Podbrezová a.s. a Súkromná stredná
odborná škola hutnícka Železiarne Podbrezová

v národnom projekte



Dňa 14. júna si pripomenieme pät-
náste výročie odvtedy, ako nás na-
vždy opustil náš drahý manžel, 
otec, starý a prastarý otec 
Arnold ZVARÍK z Podbrezovej.

S láskou a úctou spomínajú
manželka, dcéra a synovia

s rodinami
...

„Nezabudli sme, len sme sa naučili žiť s tým, že 
už nie si medzi nami.“

Dna 18. júna uplynie desať rokov 
odvtedy, ako nás opustil manžel, 
otec a starý otec.

Viliam HRIANČIK z Lopeja.
Spomína manželka a dcéra

s rodinou
...

„Osud je občas veľmi krutý, nevráti čo raz vzal, 
zostanú iba spomienky a v srdci veľký žiaľ.“
Dňa 4. júna uplynulo sedem rokov odvtedy, 

ako sme sa navždy rozlúčili s mi-
lovaným manželom, otcom, starým 
a prastarým otcom

Jánom BRAŠOM
z Podbrezovej.

S láskou a úctou spomínajú
manželka a synovia s rodinami

...
Dňa 18. júna uplynie sedemnásť rokov odvtedy, 
ako sme sa navždy rozlúčili s bývalým podniko-
vým riaditeľom

Ing. Antonom KOLENIČKOM 
z Brezna,

ktorý v tejto funkcii pracoval dvad-
saťtri rokov.

S úctou spomínajú
manželka a dcéry s rodinami

...
Dňa 5. júna sme si pripomenu-
li prvé výročie odvtedy, ako nás 
opustila naša drahá mama, stará 
a prastará mama 
Elena GROLMUSOVÁ z Lopeja.

S láskou a úctou spomíname.
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júnovým

Spomienky
Odišli do dôchodku

v máji

Pozývame vás:

Inzertná služba

Zajasalo Horehronie, 
rieky, hory, doliny,
že zástupca v prvej lige,
budete vy jediní.

Za cieľom sa išlo presne,
tri jesene i letá,
medzi elitu sa dostať,
to bola túžba svätá.

Prešov šliapal nám na päty, 
ale veru márne,
veď klub pevne držali 
Sotákove železiarne.

Veľká radosť zavládla,
v horehronskom okolí.
Našli sa aj neprajníci,
no to všetko prebolí.

Je to moment historický, 
treba zvolať sláva.
Dá sa krásne víťaziť,
keď sa srdce dáva!

Nebude to zase ľahké
v tej najvyššej lige.
Treba tuho bojovať,
tak vždy úspech príde.

Blahoželať treba chlapcom
i celému klubu.
A verím, že aj v lige,
bojovať vždy budú.

Všetci svorne dobre vieme:
„ťažká práca čaká!“,
v úspech všetci veríme,
nikto sa neľaká.

Pyšný Ďumbier spod oblakov
tiež radostne máva,.
odkazuje – zdolať sa dá
aj tá Bratislava.

Chystajme sa svorne všetci
na tú prvú ligu,
by si od nás partneri
vždy odniesli fi gu.

Plňte ľudia štadión,
povzbudzujte smele,
nech je radosť z futbalu,
v celej Podbrezovej.

(Verše venované FO ŽP 
ŠPORT pri príležitosti histo-
rického úspechu podbrezov-
ského futbalu Jurajom Sarva-
šom, hercom  a publicistom).

„Šport ľudí spája! Myslím si, 
že je to nádherná myšlienka. 
Má svoj cieľ a ten náš sme si 
dnes opäť splnili. Po tretíkrát 
za sebou sme obhájili víťaz-
stvo, v tomto roku o to cennej-
šie, že sme nastúpili s omlade-
ným tímom. Máme nesmier-
nu radosť, odnášame si roční-
kový pohár a fi nančný príspe-
vok. Minuloročný sme použi-
li na nákup dresov a tohtoroč-
nú výhru použijeme na návšte-
vu wellness centra,“ poveda-

predčasného
dôchodku

Soňa BOROŠOVÁ
Ladislav BOROVIČ

Ján DANKO
Dušan GARAJ

Miroslav LOVÁS
Anna MARKUSOVÁ
Helena MINKOVÁ

Marian SCHRÖTTER

starobného dôchodku
Ing. Emil KOSNO

Alena KUNŠTÁROVÁ

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

Pracovné jubileá
35-ročné

Ľubica BADINKOVÁ
Peter ENGLER

Alžbeta GIERTLOVÁ
Mária MIKLOŠKOVÁ
Marta PANČÍKOVÁ

Anna STIERANKOVÁ
Igor ŠŤAVINA

30-ročné
Marta SIMANOVÁ

25-ročné
Mária DEKRÉTOVÁ

20-ročné
Ing. Drahomír ĎURČENKA

Mgr. Dana ORAVCOVÁ

Životné jubileá
Ján DEKRÉT
Jozef KUBEK

Vladimír LITVINENKO
Daniela MÔCIKOVÁ

Dušan PEŤKO
Ing. Ivan SETVÁK

Ľubomír ŠÁRIK
Marta BERAXOVÁ

Lýdia CENCEROVÁ
Pavol HLÁSNIK

Dana JAGERČÍKOVÁ
Mgr. Jarmila KUPCOVÁ

Eva MALČEKOVÁ
Aneta POTOČÁROVÁ

Eva RAČÁKOVÁ
Dušan GRÍSNIK

Ján MÚKA
Ing. Ján NÚTER

Marta SIMANOVÁ
Adolf ŠARÍK

na 14. Turíčny jarmok, kto-
rý sa uskutoční 7. júna  
v príjemnom prostredí par-
ku SNP, vedľa Miestneho 
kultúrneho strediska, v Slo-
venskej Ľupči.  Svoje vý-
robky tu budú prezentovať 
ľudoví remeselníci – koši-
kári, pernikári, či výrobco-
via keramiky. Návštevníci 
si program môžu spestriť 
prehliadkou Hradu Ľupča, 
ktorý bude sprístupnený 
od 10. do 15.30. hod.

Na Futbalovom štadióne v Podbrezovej vyvrcholil 23. 
júna sedemnásty ročník turnaj O pohár generálneho ria-
diteľa ŽP semifi nálovými a fi nálovými zápasmi štyroch 
najlepších tímov základných skupín.

Posledné minúty boli dramatické

la po dramatickom fi nále Mgr. 
Renáta Cipárová, učiteľka ZŠ 
s MŠ Pionierska 2 Brezno. Ví-
ťazný tím tejto školy v semifi -
nále porazil Pioniersku 4 (3:1) 
a vo fi nále zdolal ZŠ Brusno 
(2:1). O tretie miesto bojova-
li Pionierska 4 Brezno a Poho-
relá (4:2). 
   Ročníkové poháre a ceny 
jednotlivcom (najlepší hráč Ja-
kub Chromek z Brusna a naj-
lepšia brankárka Vanesa Du-
najská, Pionierska 2 Brezno) 

odovzdali v prestávke 2. ligo-
vého zápasu za ŽP Šport, a.s. 
- predseda Predstavenstva Jú-
lius Kriváň a riaditeľ Jozef Mar-
čok a prezident Únie ligových 
klubov Dušan Tittel.
   Ďalší ročník najobľúbenej-
šieho športového podujatia 
malých futbalistov základných 
škôl na Horehroní skončil, a už 
začínajú prípravu na ten ďalší. 
Akciová spoločnosť ŽP Šport s 
futbalovým klubom a hlavným 
garantom podujatia Železiar-
ňami Podbrezová a.s., od nul-
tého ročníka aj touto formou 
podporujú rozvoj športu na Ho-
rehroní. 
   Na druhej strane, čo moti-
vuje každoročne účastníkov? 
Snaha malých futbalistov byť v 
súbojoch čo najlepšími, ale aj 
možnosť nadviazať nové pria-
teľstvá medzi hráčmi a škola-
mi. V neposlednom rade 100- 
eurová fi nančná podpora od 
organizátora  pre každý zú-
častnený tím a pre štyri najlep-
šie  družstvá 500 - 330 - 230 
- 165 eurová odmena a ďalšie 
vecné dary. Neoceniteľnou je i 
podpora, ktorú pohybovo na-
daným žiakom pri rozvíjaní ich 
talentu poskytujú spoločnosti 
ŽP GROUP.

(vk)

Účastníci semifi nále a fi nále 17. ročníka turnaja o „Pohár generálneho riaditeľa ŽP“.

Predám Fiat Marea Weekend 
– 1,8 benzín, r. v. 12/1998, 
169500 km, STK do 5/2015, 
zachovalé, elektróny + sezón-
ne prezutie. Cena 1000 eur, 
dohoda možná. 
Kontakt: 0903 735 131

...
Lacno predám veslársky tre-
nažér.
Kontakt: 0903 527 619

K postupu
do prvej ligy

Foto: I. Kardhordová
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*futbal*futbal*futbal*
FO ŽP – MŠK R. Sobota

3:1 (1:0)
Góly: 27´ Kožička, 87´ Kochan 
(11 m), 90´ Minčič - 50´ Čer-
tík. ŽK : 44´ Kupčík - 49´ Kostú-
rik, 87´ Sivčevič. ČK : 88´ Sivče-
vič. Pred 1350 divákmi rozho-
dovali: Michlian - Ádám, Hrčka.
   Atmosféru osláv postupu žele-
ziarov do najvyššej súťaže umoc-
nili zaplnené tribúny, siedmi chla-
pi zo Šumiaca, ktorí pri nástu-
pe mužstiev zanôtili Na Kráľovej 
holi a v prvom polčase skvelá ak-
cia, keď Vaščák v rohu šestnást-
ky vyobracal súperových obran-
cov. Nasledoval center, Snitkova 
hlavička k bližšej žrdi, ktorú Pro-
šovský refl exívne vyrazil a odra-
zenú loptu poslal Kožička pohoto-
vo do vzdialenejšieho rohu (1:0). 
V úvode druhého polčasu vybojo-
val stratenú loptu v rohu šestnást-
ky Válovčan, prihral Čertíkovi, kto-
rý si dovolil na päťke kľučku a vy-
rovnal (1:1). Vzápätí ušiel Kostúrik 

a Válovčanovi chýbalo pred brá-
nou pol kroka... Hlavička Kožičku, 
v čistej šanci,  minula cieľ a strelu 
J. Pančíka,  pod brvno,  Hrošovský 
bravúrne vyrazil. V samom závere 
odpískal rozhodca za ruku Sivče-
viča pokutový kop, ktorý preme-
nil Kochan (2:1). Kapitánovi hostí 
povolili nervy a nedohral. Po pria-
mom kope Harvilka, zvýšil vole-
jom zblízka Minčič (3:1). Soboťa-
nia športovo zablahoželali hráčom 
Podbrezovej a prezident Únie ligo-
vých klubov Dušan Tittel s riadite-
ľom celoslovenských súťaží Duša-
nom Huňadym odovzdali víťazovi 
druhej ligy pohár, medaily a šek na 
10 000 eur.

...
MFK Tatran L. Mikuláš – FO ŽP 

0:4 (0:1)
Góly: 13´, 48´, 58´, Gerec, 68´ Ko-
chan. Pred 310 divákmi rozhodo-
vali Sedlák - Brendza, Jenčura. 
Naši sa ujali vedenia už v 12. mi-
núte, keď Gerec v samostatnom 

nájazde popri brankárovi rozvl-
nil sieť. Domáci sa nevzdávali a v 
priebehu prvého polčasu si vypra-
covali niekoľko výborných príleži-
tostí na vyrovnanie a živili tak ná-
dej na výsledok, ktorý by im za-
bezpečil vyhnúť sa baráži. Hneď 
v úvode druhého polčasu sa opäť 
presadil Gerec a domácim sa sna-
ha o získanie, čo i len bodu zača-
la rozplývať. O desať minút Gerec 
zavŕšil čistý hattrick po individuál-
nej akcii, keď odobral loptu stopé-
rovi domácich a zoči-voči Šavolovi 
nezaváhal. Konečné skóre na 0:4 
dokončil Kochan po umiestnenej 
strele, spoza 16-ky, k pravej žrdi. 
Železiari dosiahli v konečnej tabuľ-
ke rekordných 82 bodov, pred dru-
hým a tretím v poradí si vytvorili 
priepastný 21 bodový náskok. Na-
vyše, dokázali nastrieľať najviac 
gólov v súťaži (64) a inkasovať v 
33 zápasoch iba 16-krát. 

R. Kupec

   Víťazstvom v Liptovskom Mi-
kuláši zakončili hráči nášho 
A- tímu historickú, mimoriad-
ne úspešnú druholigovú sezó-
nu. Vyvrcholila postupom, kto-
rý je naplnením pre všetkých, 
ktorí majú čosi spoločné s na-
šim klubom. Dôležitá bola aj po-
sledná bodka, posledné úspeš-
né kroky mužstva v súťaži.  Ako 
hráči na čele s realizačným tí-
mom avizovali, aj napriek faktu, 
že 4 kolá pred koncom zavŕšili 
postupový sen, chceli aj tie zo-
stávajúce vyhrať, čo sa im na-
pokon podarilo. Slovenskí fut-
balisti s tým majú občas prob-
lém, načerpať v sebe motivá-
ciu, keď fakticky už „o nič nej-
de“, naši hráči však ukázali pro-
tipól a dodržali svoje slovo.
   Liptáci neboli ľahkou prekáž-
kou. Už minulú sezónu mali 
plné ruky so záchranárskymi 

prácami a ligu ratovali v posled-
nom víťaznom zápase sezóny 
s Dolným Kubínom. Teraz boli 
v podobnej situácii, aj keď kon-
cové svetlo v tabuľke držal Ša-
morín, hráči Liptovského Miku-
láša potrebovali víťazstvo, aby 
nenechali nič na náhodu a ne-
skončili na barážovej priečke. 
To sa im napokon nepodarilo, 
nemali s nami výsledkovú šan-
cu, prehrali a vzhľadom na troj-
bodové zábery Šale a Šamorí-
na skončili na poslednej prieč-
ke.
   Na ihrisku MFK nám výraz-
nou mierou pomohol rýchly gól 
Štefana Gereca, ktorý mal na-
pokon strelecký deň a do brá-
ny Mateja Šavola vsietil hetrik. 
Štvrtý gól pridal Matej Kochan. 
Všetky zásahy padli po indivi-
duálnych akciách poznačených 
kvalitou a streleckou chuťou.

   Ako už bolo spomenuté, 
máme za sebou naozaj skvelú 
sezónu, v ktorej sme si počíta-
li fantasticky. Dominantne. Do-
siahli sme 82 bodov, máme naj-
lepšie útočné i obranné ukazo-
vatele čo sa gólov týka, vybu-
dovali sme si rešpekt. Stálo to 
kusisko obrovskej práce, driny 
a viery. Síce nie úplne  vždy to 
bol od našich hráčov dokonalý 
futbal, vyskytli sa aj hluché pa-
sáže, ktoré k futbalu ako také-
mu zákonite patria, obzvlášť, 
keď ešte niektorí z nich sa nikdy 
nestretli so situáciou, že hra-
jú o postup. Napokon to zvládli 
bravúrne. Ponúkli nám veľa ra-
dosti, hrdosti a zaiste i neopa-
kovateľné chvíle. Už si len vy-
súvať rukávy a pustiť sa do prá-
ce smerom do Fortuna ligy. Ďa-
kujeme chlapci!

Miroslav Čief

Na tento okamih nikdy nezabudneme.                                                          Foto: I. Kardhordová

    V súťaži družstiev juniorov 
Erik Kuna a Martin Kozák,  naj-
lepšími výkonmi v tíme pomohli 
vybojovať pre slovenskú repre-
zentáciu bronzovú medailu. Ko-
zák zvalil 651 a Kuna 630 kol-
kov. Celkový výkon ju-
niorského družstva bol 
3731 kolkov. Majstrami 
sveta sa stali hráči Srb-
ska, v novom svetovom 
rekorde 3890 kolkov, 
druhí skončili reprezen-
tanti Maďarska (3769).
   Na MS jednotliv-
cov - mužov a žien,  sa 
predstavilo až 6 hráčov 
nášho klubu: Ivan Čech, 
Tomáš Pašiak, Bystrík 
Vadovič a Martin Ko-
zák, ktorí reprezentova-
li Slovenskú republiku. 
Ďalší hráči, Vilmoš Za-
varko a Robert Ernješi, 
nastúpili za farby Srb-
ska. Aj tréneri oboch re-
prezentácií boli z Podbrezovej, 
Ondrej Kyselica viedol Sloven-
sko a Miloš Ponjavič Srbsko. 
Prvé dva dni prebiehala kva-
lifi kácia, v ktorej sa po výbor-
ných výkonoch podarilo dostať 
do 32 - členného fi nále štyrom 
podbrezovským hráčom. Naj-
lepší výkon predviedol Zavarko 
(691 kolkov), Čech obsadil 12. 

Čech majstrom sveta
Kuna a Kozák bronzoví v družstvách
   Na dva týždne sa stalo české mesto Brno centrom 
svetových kolkov, kde sa predstavili najlepší v junior-
skej a následne, v seniorskej kategórii. Na svetovom 
šampionáte sa výborne prezentovali aj hráči Kolkárske-
ho oddielu ŽP Šport Podbrezová.

miesto (660), Tomáš Pašiak 19. 
miesto (651), Martin Kozák 26. 
miesto (642). Bystrík Vadovič 
(583), ani Róbert Ernješi (629) 
sa do fi nále nekvalifi kovali. Vo 
vyraďovacích bojoch sa ani jed-

nému hráčovi nepodarilo postú-
piť do ďalšieho kola. Zavarko 
prekvapujúco vypadol s Hube-
rom (AUT), Čech po sporných 
kartách od rozhodcov podľa-
hol Sajkovi (SLO). Pašiak ne-
stačil na Ostojiča (SRB) a Ko-
zák na Zapletana (HUN). Oveľa 
úspešnejší sme boli v disciplíne 
šprint, v ktorej sa Ivan Čech stal 

majstrom sveta a Vilmos Za-
varko obsadil 3. priečku. Ďalšiu 
bronzovú medailu získal v kom-
binácii Zavarko, celkovým vý-
konom 938 bodov. Na tohtoroč-
ných majstrovstvách bolo pre-
konaných 9 svetových rekordov, 
najvýraznejším je nový svetový 
rekord mužov na 120 Hz, ktorý 
prekonal Tamás Kiss z Maďar-
ska s hodnotou 734 bodov. Maj-
strami sveta sa v kategórii mu-
žov stal Levente Kakuk (HUN) 
a žien Sina Beisser (GER).

Martin Kozák+foto
V kombinácii získal bronz  Vil-
mos Zavarko

Sprava: majster sveta Ivan Čech s tré-
nerom Ondrejom Kyselicom

Radosť z bronzu v juniorskej kategórii spolu s hráčmi Erikom 
Kunom a Martinom Kozákom zdieľal aj  predseda Predstaven-
stva ŽP Šport a KO Július Kriváň

Postupová sezóna zakončená 
v skvelom podaní


