
Deň zdravia
V dňoch 13. septembra (v starom závode 
v personálnej budove na 3. poschodí) a 14. 
septembra (v novom závode v zasadačke 
ťahárne rúr) v čase od 9. do 15. hodiny pre 
vás pripravila Dôvera zdravotná poisťovňa, 
a.s. možnosť vyšetrenia celého tela kvanto-
vým analyzátorom.

Medzinárodnú balónovú fi estu v Nízkych 
Tatrách, súčasťou ktorej bola medziná-
rodná súťaž v balónovom lietaní Sloven-
ský pohár 2016 a tradičný, už 27. ročník 
Pohár Podbrezovej v závesnom lietaní, 
sprevádzalo v tomto roku nádherné sl-
nečné počasie

Do železiarní som nastúpil prvého júla 
1982 ako robotník. Prešiel som všetkými 
dôležitými prevádzkarňami. Mal som 
možnosť poznať ľudí, ich názory, pracovné 
a odborné zručnos   a zažil som množstvo 
zaujímavých udalos  .

 V dnešnej dobe čoraz viac ľudí preferuje 
medicínu, pri ktorej sa nemusia liečiť 
chemicky, ale radšej hľadajú cestu k prí-
rodnej liečbe. Niet divu. Chemická liečba 
síce zaberie aspoň na určitý čas, zväčša 
nasledujú vedľajšie účinky.

Duel našich chlapcov proti Zlatým Mo-
ravciam sa od svojho štartu postupne 
dostával do tempa, ktoré bolo postupom 
času lepšie a lepšie. Už v 8. minúte strieľal 
nebezpečne Michal Breznanik.

Ak máte záujem o Obecnú ligu 2016/2017 
prihláste sa do 18. septembra 2016. Stretnu  e 
klubov sa uskutoční 20. septembra 2016 o 15. 
hod. v Kolkárničke, kde sa bude hlasovať aj 
o formáte súťaže. Štart ligy je naplánovaný na 
začiatok októbra.
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Dňa 10. septembra 2016 štartuje prvým kolom 
nový kolkársky projekt, ktorým je 1. ročník 
česko-slovenskej súťaže mužov s názvom
INTERLIGA. Do súťaže vstupuje dvanásť  mov, 
po šesť najlepších z Českej republiky a zo 
Slovenska (podľa poradia z minulej sezóny 
vlastných národných líg), medzi ktoré patrí aj 
Kolkársky oddiel ŽP Šport Podbrezová.
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Aj podbrezovské školy otvorili svoje brány

Čitateľská súťaž
Súťaž o najkrajšiu fotografiu 
z dovolenky sme uzavreli 31. 
augusta 2016 a tak fotografie, 
ktoré ste nám posielali po tomto 
termíne, už nebudú zaradené do 
žrebovania. Súťažné fotografi e 
budú uverejnené aj v 19. čísle 
novín a následne budú vyhod-
notené odbornou porotou zlože-
nou z profesionálnych fotogra-
fov a členov fotoklubu Granus. 
Autor víťaznej fotografi e získa 
cenu od členky Predstavenstva 
a personálnej riaditeľky ŽP a.s. 
Ing. M. Niklovej.

Prváci mali spočiatku zmiešané pocity

Netrvalo dlho a v triede sa cí  li ako doma A už prišli na rad aj učebnice. Foto: A. Nociarová

 Aj našich študentov a pedagógov súk-
romných škôl Železiarní Podbrezová vítalo 
v prvý deň nového školského roka, ktorý 
sa začínal dosť nezvyčajne – až piateho 
septembra, upršané ráno. V dôsledku 
nepriaznivého počasia sa aj slávnostné 
otvorenie konalo netradične. Po prvý-
krát od vzniku súkromných škôl počasie 
zmarilo možnosť otvoriť nový školský rok 

slávnostným aktom na školskom dvore. 
Žiakov navštevujúcich Súkromnú strednú 
odbornú školu hutnícku ŽP a Súkromné 
gymnázium ŽP je takmer päťsto a tak 
zhromaždiť také množstvo v spoločnom 
priestore pod strechou školy je problema-
 cké. Žiaci si vypočuli slávnostné príhovo-

ry, vítanie prvákov a želania úspešného 
nového školského roka v triedach pro-
stredníctvom školského rozhlasu.
 V školskom roku 2016/2017 bude navšte-
vovať Súkromnú strednú odbornú školu 

hutnícku ŽP vyše tristo žiakov, do prvých 
ročníkov ich nastúpilo 102 vrátane tých, 
ktorí sa rozhodli pre externú formu štú-
dia. Pripravovať na budúce povolanie sa 
budú v štvorročnom študijnom odbore 
hutník operátor, mechanik strojov a zaria-
dení, mechanik mechatronik a mechanik 
elektrotechnik a v trojročnom učebnom 
odbore obrábač kovov. Súkromné gymná-
zium ŽP má v novom školskom roku 184 
žiakov, do prvého ročníka ich nastúpilo 
50. Výučba je profi lovaná na informa  ku, 

anglický jazyk a šport. 
 Zriaďovateľ škôl, Železiarne Podbrezová, 
vytvára pre svojich študentov podmien-
ky, ktoré v porovnaní s mnohými inými 
strednými školami vysoko prekračujú 
štandard. Najmodernejšie materiálno 
– technické vybavenie tvorí však len 
zlomok motivujúcich prvkov, ktoré im 
školy ponúkajú. Už je len na nich, ako 
ich využijú vo svoj prospech. Prajeme 
pedagógom aj žiakom úspešný štart do 
nového školského roka.

  n a š a  č i t a t e ľ s k á  s ú ť a ž    n a š a  č i t a t e ľ s k á  s ú ť a ž  

Machu Picchu, známe aj ako Stratené 
mesto Inkov, je mesto, ktoré vytvorili 
Inkovia vo výške 2 430 metrov nad mo-
rom, na horskom hrebeni nad údolím 
Urubamba v Peru. Hiram Bingham sa o 
stratenom meste dozvedel náhodou z 
ústnych legiend starých Indiánov. S ex-
pedíciou amerických archeológov a an-
tropológov sa vrá  l do džungle v Peru. 
Mesto z údolia nebolo vidieť, vchod 
bol už dávno zničený, pravdepodobne 
zemetrasením. Po strmom a tropickou 
vegetáciou zarastenom svahu vystúpili 
na Machu Picchu, kde objavili početné 
rozvaliny starobylého mesta zaraste-
né trávou, obklopeného terasovitými 
políčkami a rozdeleného na chrámovú 
a obytnú štvrť. Stratené mesto nazval 
Machu Picchu (Starý vrch). Netušil, že 
jeho objav raz UNESCO vyhlási za súčasť 
svetového kultúrneho dedičstva. Objek-
 vom Ing. Ľubora Schwarzbachera

Najkrajšie
fotografie

z dovolenky
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Mgr. Simona Ihringová - referent správy pamiatkových objektov Hradu Ľupča + foto
Zdroj: www.hradnehuky.eu

  Prvý septembrový víkend sa na hrade 
Ľupča niesol už tradične v zvukoch a ryt-
moch gajdošskej hudby. Medzinárodný 
fes  val Hradné Huky – Zahraj mi Gajdoško 
2016, na ktorom sa predstavili hudobníci 

*  a n ke t a  *  a n ke t a  *  a n ke t a  *  a n ke t a  *  a n ke t a  *  a n ke t a  *  a n ke t a  *  a n ke t a  *

Ako ste prežili  tohtoročné leto,  dovolenku?

Ing. Pavol KOVÁČIK, Tcú
 - Vzhľadom na rôzne sprá-
vy prichádzajúce z okoli-
tých štátov, stavili sme na 
istotu a počas tohtoročnej 
dovolenky sme cestovali po 
Českej republike. Navštívili 
sme Prahu, tam je množstvo 
kultúrnych pamiatok, boli 
sme sa pozrieť na mestskú 
pamiatkovú rezerváciu Čes-
ký Krumlov a boli sme aj 
v Českých Budejoviciach.

Miroslav MIHÓK, Vvr
 - K moru sme tentokrát ísť 
nemohli, manželka mení za-
mestnanie, nemá ešte dovo-
lenku. Leto ušlo veľmi rýchlo, 
víkendy sme trávili v okolitej 
prírode a v záhrade. Tráva 
rástla, stále som kosil, nesťa-
žujem si, to je môj najlepší 
spôsob relaxu.

Ing. Janka RAFAYOVÁ, T  r
 - Leto na Horehroní je krát-
ke a chladné, preto sa v lete 
s manželom rada túlam za 
slnkom. Chodíme na kúpa-
liská v Kováčovej, grilujeme 
na chalupe, pestujeme pa-
radajky v skleníku a užívame 
si bazén v záhrade. K tomu 
stretnu  a s rodinou v Bra  -
slave, dovolenka v Chorvát-
sku a teším sa na predĺžený 
víkend - veľké  stretnu  e ses-
terníc a bratrancov na Orav-
skej priehrade. 

Ing. Ján LENDÁCKY, T  r
 - Neboli sme na dovolenke. 
Počas tohto leta sme kombi-
novali príjemné s užitočným, 
ale tak, po slovensky. Chodí-
me pomáhať dcére na stavbu 
rodinného domu, takže dni 
na „malte“ a po večeroch sa 
tešíme z vnúčat. Samozrej-
me, do prírody si vyjdeme, 
bol som aj na hubách... 

Ing. Václav KORTÁN, Vt
 - Dovolenku trávim doma, 
užívam si kľud,  cho a snažím 
sa čo najviac času stráviť so 
svojou rodinou.  

Katarína PODHAJSKÁ, Tcú
 - Tento rok som dovolenku 
strávila len formou predĺže-
ných víkendov spoznávaním 
Slovenska, oblasti Gemera, 
Malohontu, Hontu, ale naj-
mä našej obľúbenej Banskej 
Štiavnice a okolia. Dlhšiu 
dovolenku plánujem v sep-
tembri, spojím ju s príjem-
nými povinnosťami, ktoré 
ma čakajú.

Ing. Marcel ADAMČÁK, PhD.
 - Dávam prednosť ak  vnej do-
volenke, na ktorej môžem bi-
cyklovať alebo robiť turis  ku. 
Toto leto som na bicyklovanie 
využil dovolenku v Pa  nciach, 
keď som spoznával dunajskú 
cyklotrasu a okolité dedinky. 
Skvelé zážitky mám aj z krátkej 
dovolenky pri jazere Garda, 
počas ktorej sme s priateľmi 
vyskúšali lezenie po zaistených 
cestách v horskom teréne tzv. 
„feratách“.  Bolo to pre mňa 
nové a výnimočné.  

Hrad Ľupča v ozvenách gajdošskej hudby
z rôznych krajín Európy, priniesol na hrad 
atmosféru tradícií, histórie a stredovekej 
hudby, v spojení s významným nástrojom 
našej tradičnej hudby – gajdami.
  Počas prvého dňa múry hradu privítali 

rumunský kvartet TREI PARALE, ktorý 
interpretoval auten  ckú rumunskú stre-
dovekú a tradičnú hudbu s etnoprvkami. 
Dynamický balkánsky etnofolklór priniesla 
počas tohto ročníka známa chorvátska 
skupina VEJA, ktorá má na svojom konte 
viacero medzinárodných ocenení. Zaují-
mavú formu gajdošskej hudby predstavil 

Zdroj: Dôvera zdravotná poisťovňa

 V dňoch 13. septembra (v starom zá-
vode v budove personálneho odboru, 
v učebni na 3. poschodí ) a 14. septem-
bra (v novom závode v zasadačke ťahár-
ne rúr) v čase od 9. do 15. hodiny pre 
vás pripravila Dôvera, zdravotná pois-
ťovňa, a.s. možnosť vyšetrenia celého 
tela kvantovým analyzátorom. Počas vy-
šetrenia vám odmerajú krvný tlak, vyko-

najú analýzu vyšetrení srdca, ciev, pľúc, 
tráviaceho traktu, pečene, obličiek, 
kos  , aj ďalších orgánov tela a poskytnú 
konzultácie k nameraným hodnotám.
 Vyšetrení sa môžu zúčastniť zamest-
nanci odhliadnuc od toho, v akej zdra-
votnej poisťovni sú poistení. Stačí sa 
nahlásiť na telefónnom čísle 27 62. 
Poistencom Dôvery zdravotná poisťov-
ňa, a.s., bude poskytnutý aj klientsky 
servis a zástupca poisťovne zodpovie 
aj na vaše otázky týkajúce sa verejného 
zdravotného poistenia.

mladý Austrálčan narodený v Sheffi  elde 
v Anglicku, Allen Grace, dnes žijúci v Ne-
mecku, so zoskupením Claymore bagpipes 
and drums. Unikátnou raritou tohto roč-
níka bolo určite spojenie etnojazzového 
majstrovstva slovenského PACORA tria 
s poľským perkusionistom a hráčom na 
škótske gajdy, Przemekom Wawrzyniakom 

a excelentným hráčom, skladateľom mno-
hých skladieb pre gajdy a sláčikový orches-
ter, či škótskej opery, Lindsay Davidson zo 
Spojeného kráľovstva. Na záver sobotné-
ho večera sa predstavil, ako čerešnička na 
torte s moravským folklórom a moravskou 
gajdošskou hudbou vynikajúci Brnenský 
rozhlasový orchester. Druhý deň fes  val 
navš  vilo množstvo návštevníkov, ktorých 
prilákali najmä domáce gajdošské tradície, 
vystúpenie DFS Dratvárik zo Slovenskej 
Ľupče a predovšetkým temperamentný 
Orchester Jána Berkyho Mrenicu ml. so 
sólistami, gajdošmi. 
  Okrem kultúrneho zážitku v areáli hradu 
boli tento rok pripravené pre návštevníkov 
aj rôzne stánky s občerstvením, tradičnou 
ľudovou keramikou či obrazmi. Popri 
prehliadke hradu, ktorú mohli návštevníci 
absolvovať pred programom festivalu, 
boli pripravené aj drobné atrakcie pre 
de   v podobe skákajúceho hradu, ktorý 
zaznamenal pri malých účastníkoch ob-
rovský úspech.
  Festival aj tento rok, vďaka podpore 
Železiarní Podbrezová a.s., priniesol ne-
opakovateľnú atmosféru plnú tradícií a 
histórie sprevádzanej gajdami, nástrojom 
zapísaným do Reprezenta  vneho zoznamu 

nehmotného kultúrneho dedičstva UNES-
CO. Vďaka tomuto unikátnemu poduja  u, 
ktorého hlavnou myšlienkou je spomienka 
na spojenie gajdošskej kultúry a dávne-
ho stredovekého života hradu Ľupča, sa 
návštevníci mohli na chvíľu preniesť do 
minulos   a zažiť atmosféru spievajúcich 
hradných múrov.

P r e v l á d a l  z á u j e m  o   v y š e t r e n i e  z r a k u

Zdravotné poisťovne ponúkajú možnosť 
preven  vneho testovania zdravia aj na 
pracoviskách. V tomto roku ich v akciovej 
spoločnosti Železiarne Podbrezová 
odštartovala Všeobecná zdravotná 
poisťovňa. Dni zdravia sa uskutočnili 30. 
a 31. augusta 2016, v čase od 8.30 do 16. 
hodiny. O ich priebehu sme sa zhovárali 
s Mgr. Jarmilou Kupcovou z odboru pra-
covnej a zdravotnej služby:
  - Pôvodne bolo toto poduja  e pláno-
vané v jednom termíne, ale pre veľký 
záujem o vyšetrenie zraku zo strany za-
mestnancov, bola akcia predĺžená o ďalší 
deň. V utorok si dalo preven  vne vyšetriť 
tlak, cholesterol, glukózu, triglyceridy, 
vitálnu kapacitu pľúc a ostrosť zraku šty-
ridsaťpäť zamestnancov. O  almologické 
vyšetrenie bolo zamerané na vyšetrenie 
zrakovej ostros   a meranie objek  vnej 
refrakcie. V stredu sa uskutočnilo pre-

ven  vne vyšetrenia zraku a absolvovalo 
ho päťdesiat zamestnancov. Výhodou 
preven  vnej o  almologickej prehliadky 
bolo aj zmeranie potrebných dioptrií 
s výberom vhodného typu rámu a do-
danie okuliarov priamo na pracovisko. 
Túto službu využilo tridsať z vyšetrených 
zamestnancov.
Môžete nám priblížiť, na čo budú zame-
rané septembrové dni zdravia?
  - So zdravotnou poisťovňou Dôvera pri-
pravujeme 13. a 14. septembra Dni pre 
naše zdravie. Vyšetrenia budú vykonané 
kvantovým magne  ckým analyzátorom, 
ktorý testovaným odporučí potrebné 
zmeny, s orientáciou na chýbajúce stopo-
vé prvky a minerály, aby mohli organizmu 
vytvoriť priaznivé a zdravé prostredie 
potrebné pre správne fungovanie tela 
a prežitie dlhého a plnohodnotného 
života bez chorôb. Po ukončení testu 
získajú 38 správ o zdraví a 261 podrob-
ných analýz. Okrem podrobnej analýzy 
zdravotného stavu získajú aj postup od-
porúčanej liečby

DEŇ ZDRAVIA

Foto: I. Kardhordová
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To podstatné 
je výsledok vašej 

práce, ako dokážete
výrobné zariadenia 

udržať v spoľahlivom 
stave pre zabezpečovanie 

výrobných úloh 
a pritom dodržiavať 

stanovené ukazovatele. 

V júli uplynulo tridsaťštyri rokov 
odvtedy, ako ste vstúpili prvýkrát do 
Švermovych železiarní po skončení 
VŠT, Strojníckej fakulty v Košiciach. 
Čo bolo mo  vom, že ste sa rozhodli 
pre Podbrezovú?
 - V prvom rade môj záujem pracovať 
v železiarňach, nakoľko som mal dos-
tatok informácií od môjho otca, star-
šieho brata a svokra, ktorí vo fabrike 
prežili podstatnú časť svojho života. 
Osobne som mal záujem o techniku. 
V tom čase bola v prevádzke ťaháreň 
rúr II len dva roky a relatívne nová 
bola aj valcovňa rúr, takže ponuka 
pracovať v údržbe ma oslovila.
 S odstupom času si veľmi presne 
spomínam na môj prvý pohovor, na 
ktorý ma pozval dnes už nebohý Ing. 
Emil Lacko, vtedajší vedúci údržby. 
Pýtal sa ma, čo ma zaujíma,  čomu by 
som sa chcel venovať a aké možnos   
mi poskytuje práca v údržbe... Aj ten-
to rozhovor ma utvrdil v správnos   
môjho rozhodnu  a.
 V neposlednom rade to bola aj moja 
rodina. Bol som ženatý, manželka 
pracovala v Brezne, mali sme dcéru 
a bývali sme u svokra v Podbrezovej. 
Bolo potrebné riešiť aj bytovú otázku 
a železiarne mi pri nástupe ponúkli 
možnosť získať nový byt na sídlisku 
Š  avnička, kde práve prebiehala výs-

„Vždy som mal dobrý pocit z toho, keď sme po studených 
a teplých skúškach spustili výrobu bez vážnejších problémov.“

S   I n g .  M i l a n o m  P o d k o n i c k ý m ,  d l h o r o čn ý m  v e d ú c i m  p r e v á d z k a r n e  ú d r ž b a

O. Kleinová
noviny@zelpo.sk

tavba nových bytoviek. 
Už v roku 1983 sme sa 
sťahovali do nového 
bytu.
Aké boli vaše začiatky v 
železiarňach?
 - Do železiarní som nastúpi prvého 
júla 1982 ako robotník. Prešiel som 
všetkými dôležitými prevádzkarňami. 
Mal som možnosť poznať ľudí, ich 
názory, pracovné a odborné zručnos   
a zažil som množstvo zaujímavých 
udalos  .
  Byť v styku s realitou každého dňa, 
to bola pre mňa osobne úžasná de-
víza pre pôsobenie a rozhodovanie 
v údržbe. Po necelom roku som sa 
stal majstrom v mechanickej dielni 
v novom závode. Potom prišla po-
nuka pracovať v technickom odde-
lení údržby pri zabezpečovaní opráv. 
Od  roku 1993, až do nástupu za ve-
dúceho strojárenskej výroby v roku 
1994, som pracoval ako technický 
zástupca vedúceho ťahárne rúr II. 
Takže, celé moje obdobie práce v že-
leziarňach až po súčasnosť bolo úzko 
spojené s údržbou. 
V roku 1994 ste sa stali vedúcim 
strojnej údržby. Ako to fungovalo 
v tom čase?
 - Začiatky deväťdesiatych rokov pat-
rili medzi zložité obdobia. Hľadali sa 

 

vyhlasuje výberové konanie 
na obsadenie pracovnej pozície:

Výskumno - vývojový zamestnanec 
pre oblasť materiálového inžinierstva

Požadované predpoklady pre uchádzačov:

• vysokoškolské vzdelanie II. stupňa technického smeru (strojár-
stvo, hutníctvo) alebo prírodovedného smeru (fyzika tuhých 
látok), 

• vysokoškolské vzdelanie III. stupňa vítané,

• ak  vna znalosť jedného svetového jazyka,

• skúsenos   v odbore materiálového inžinierstva so zameraním na: 

• tvorbu a vývoj mikroštruktúry kovových materiálov,
• štruktúrnu podstatu mechanických vlastností ocelí,

• vplyv chemického zloženia na termodynamiky fázových premien,

• kine  ku precipitácie v oceliach,

• prak  cké hodnotenie parametrov štruktúry a mikroštruktúry ocelí, 

• štatistické metódy hodnotenia parametrov chemického zloženia 
a mikroštruktúry.

Žiadosti do zamestnania, spolu so životopisom, zasielajte na adresu:
ŽP Výskumno - vývojové centrum, s.r.o.

Kolkáreň 35
976 81 Podbrezová

Kontaktná osoba: 
Ing. Lenka Nováková, novakova@zelpo.sk, tel. 048/645 40 35

Termín prijímania žiados   je do 15. októbra 2016.

rôzne modely usporiada-
nia údržby. S  odstupom 
času môžem povedať, že 
bolo rozumné rozhodnu-
tie vedenia spoločnosti 
nekopírovať všetko to, 
čo sa dialo v podobných 
spoločnos  ach, ako boli 
Železiarne Podbrezová.
 Decentralizácia údržby 
znamenala osamostat-

nenie stavebnej údržby, vytvorenie 
samostatných prevádzkarní strojá-
renskej výroby, výroby náradia a elek-
troúdržby. Prevádzkové údržby boli 
zaradené pod výrobné prevádzkarne. 
V zabezpečovaní veľkých opráv (gene-
rálnych a stredných opráv) sa zásadne 
nič podstatné nezmenilo.
V roku 2006 bola prijatá nová kon-
cepcia usporiadania údržby a vy ste 
dostali menovací dekrét na vedúce-
ho centrálnej údržby. Je to už desať 
rokov. Ako hodno  te tento systém 
z dnešného pohľadu?
 - Áno, máte pravdu. V roku 
2006 bola prijatá nová kon-
cepcia usporiadania údržby 
– centralizácia. Zmyslom 
centralizácie bolo vytvoriť 
racionálne riadenie a fun-
govanie údržby. Skúsenos   
z predchádzajúceho obdo-
bia sme mali, ale opakovať 
to, čo bolo prekonané, ne-
bolo možné. Uvedomovali 
sme si, že robiť skokové 
zmeny nemusí byť tá naj-
vhodnejšia alternatíva. 

Preto v prvom roku boli zlúčené do 
centrálnej údržby len prevádzkarne 
strojárenská výroba, výroba náradia, 
elektroúdržba a automa  zácia. Po ro-
ku boli do centrálnej údržby opätovne 
zaradené aj prevádzkové údržby. 
  Začiatky sú vždy zložité a nie inak 
tomu bolo aj v roku 2006. Myslím si 
však, že sme to spoločne s kolegami, 
ktorých si nesmierne vážim, vcelku 
úspešne zvládli.
   A teraz odpoveď na vašu otázku: 
„ako hodno  m centralizáciu z dnešné-
ho pohľadu.“ Každé usporiadanie má 
svoje výhody, aj nevýhody. To podstat-
né je však výsledok vašej práce, ako 
dokážete výrobné zariadenia udržať 
v spoľahlivom stave pre zabezpečova-
nie výrobných úloh a pritom dodržia-
vať stanovené ukazovatele. 
Na ktorú etapu svojho pôsobenia 
v železiarňach spomínate najradšej?
 - Pre mňa, ako vedúceho údržby, bolo 
vždy dôležite zvládnuť veľké opravy, 

hlavne vo valcovni rúr, v oceliarni 
a ťahárni rúr. Kon  nuálne výrobné 
prevádzky valcovňa rúr a oceliareň 
si zvlášť vyžadovali mimoriadny 
prístup k príprave, realizácii a ukon-
čovaniu opráv. 
  Vždy som mal dobrý pocit z toho 
keď sme po „studených“ a „teplých 
skúškach spustili výrobu bez váž-
nejších problémov. Takže, každá 
úspešná oprava vo mne zanechala 
len  e najlepšie spomienky.
  Samozrejme, že v pamäti vám 
zostávajú aj neočakávané opravy 
a mimoriadne udalosti, ale tých 
bolo chvalabohu podstatne menej.
Vaše želanie železiarňam do budú-
cich rokov?
 - Železiarňam Podbrezová želám 
hlavne úspešné a stabilné podnika-
teľské prostredie, ktoré je zárukou 
napredovania a rozvoja spoločnos  , 
vzdelaný a spoľahlivý pracovný ko-
lek  v, korektné medziľudské vzťahy 
a dostatok zákaziek.
  Zároveň by som sa chcel pri tej-
to príležitosti poďakovať všetkým 
spolupracovníkom a pracovníkom 
údržby, výrobných prevádzok a spo-
lupracujúcich útvarov a v neposled-
nom rade aj vedeniu spoločnos   za 
podporu a spoluprácu počas celého 
môjho pôsobenia v Železiarňach 
Podbrezová.

  Do nasledujúcej etapy života vám 
prajeme hlavne pevné zdravie a 
naplnenie snov, ktoré ste nes  hli 
doposiaľ realizovať.

Dňa 18. septembra 2016 odchádza do starobného dôchodku dlho-
ročný vedúci prevádzkarne centrálna údržba Ing. Milan Podkonický, 
ktorého sme požiadali o rozhovor:

Zdroj: Svět o oceli
NASTAVIŤ PONUKU, 

UMOŽNIŤ FÉROVÚ SÚŤAŽ
Oceliarsky priemysel znížil emisie CO2 od 
roku 1992 o 19 percent a nemá už pri sú-
časných technológiách žiadny ďalší výrazný 
znižovací potenciál. Európska komisia sa 
snaží znížiť emisie CO2 zo základu roku 
1990 do roku 2030 o 40 percent. Roz-
hodla sa pre systém obchodu s emisiami 
s použitím certifikátov, ako trhovo eko-
nomickým nástrojom pre dosiahnutie 
uvedených cieľov. Pretože sa oceliarsky 
priemysel nachádza v medzinárodnej sú-
ťaži a je ohrozený tzv. „Carbon Leakage“, 
preložením výrobných kapacít do zahra-
ničia dostáva certifikáty CO2 bezplatne. 
Množstvo takýchto certifikátov je však 
v tretej perióde (od roku 2013 do roku 
2020) výrazne pod skutočnými potrebami. 
Prideľovanie CO2 sa riadi podľa tzv. „ben-
chmarsk“, ktoré v prípade výroby surového 
železa a ocele leží zhruba 10 percent pod 
minimálne dosiahnuteľnými emisiami. 
Ani najmodernejšie výrobné zariadenia 
nemôžu  eto hodnoty dosiahnuť. To ale 
nie je všetko. Podiel voľných cer  fi kátov 
na celkovom množstve emisných práv je 
obmedzený na maximálne 43 percent. Os-
tatných 57 percent sa draží na trhu. Podľa 
návrhu komisie z 15. júla, by malo byť 
množstvo voľných certifikátov vo štvrtej 
obchodnej periode (2021 – 2030) drasticky 
obmedzené. Celkové množstvo certifikátov 
má každý rok klesať o 2,2 percenta. Aby 
sa to dosiahlo, chce Európska komisia 
existujúci benchmarsk pre priemysel každý 
rok znižovať o 1 percento. Následkom toho 
bude musieť oceliarsky priemysel znížiť 
výrobu alebo cer  fi káty dokupovať. Náklady 
nebude možné, vzhľadom na svetovú kon-
kurenciu, prenášať na zákazníkov. S poli  cky 
požadovanými vyššími nákladmi na cer  -
fikáty budú ale stúpať aj ceny elektrickej 

Z o  s v e t a  o c e l e
energie s následkom podstatných ďalších 
dodatočných nákladov.

ANTIDUMPINGOVÉ CLÁ
Európska únia uvalila s definitívnou plat-
nosťou antidumpingové clá na hutnícke 
výrobky z Číny a Ruska. Aplikované budú 
na päť rokov a uplatnia sa aj na import 
registrovaný počas dvoch mesiacov, ktorý 
predchádzal predbežnému opatreniu z 12. 
februára 2016. Clá sa vzťahujú na oceľ val-
covanú za studena, používanú na výrobu 
obalov, bielej techniky, ale i v stavebnom 
a automobilovom priemysle.  
 An  dumpingové vyšetrovanie sa začalo 14. 
mája 2015 na základe sťažnos   európskych 
výrobcov ocele. Pre čínskych výrobcov bude 
pla  ť clo v rozpä   od 19,7 do 22,1 percenta 
a pre ruských producentov od 18,7 do 36,1 
percenta. Tieto ochranné obchodné nástro-
je uplatňuje Európska komisia v súvislos   
s globálnou nadprodukciou ocele, s cieľom 
obnoviť rovnaké podmienky pre európskych 
výrobcov ocele a producentov z krajín mimo 
únie. Európska únia má momentálne vyše 
sto opatrení na ochranu obchodu, 37 z nich 
súvisí s neférovým dovozom hutníckych 
výrobkov, pričom 15 sa dotýka priamo Číny. 

INOVÁCIA PRE BUDÚCNOSŤ
Nemecký hospodársky úspech spočíva 
podstatne na sile inovácií, vede a vývoji. 
Práve oceľ je preto dobrým príkladom. Úzko 
previazaná výskumná sieť je v Nemecku 
vo svojej hustote a kvalite jedinečná. Pla   
to rovnako pre vysoký počet patentov 
ako meradla pre technické know – how. 
Výskumná a vývojová základňa okolo 
materiálu ocele spĺňa všetky predpoklady 
preto, aby si nemecký priemysel zacho-
val aj v stále viac digitalizujúcom svete 
svoju inovačnú vedúcu úlohu. Napríklad 
v budúcich pätnás  ch rokoch sa očakáva, 
že sa posunú výrazné podiely rôznych 
materiálov na stavbe automobilov. Zá-
sadný význam pritom bude mať vývoj 

vysokopevných a najpevnejších druhov 
ocele. Oceľ si zachová svoju dominantnú 
úlohu. Vysoko výkonné materiály stavajú 
nové požiadavky na tvárniacu techniku 
vo fáze výroby, a ďalšieho spracovania.
Vysoko pevné ocele vyžadujú výkonnejšie 
tvárniace stroje, ktoré musia mať vysokú 
odolnosť proti opotrebovaniu a tým aj 
prispôsobenú povrchovú tvrdosť. Ná-
strojové ocele musia mať vysokú pevnosť 
za zvýšených teplôt. Vyžadovaná je stále 
vyššia rovinnosť, ktorá musí spĺňať stále 
užšie tolerancie. Nepretržité meranie tep-
loty v pásoch valcovaných za studena je 
náročné vzhľadom na to, že termografi cké 
kamery vyžadujú veľmi čisté prostredie. 
Pomocou termočlánkov vo valcoch je ale 
možné získať prehľad o rozdelení teplôt 
v páse po šírke a využiť to k chladeniu 
valcov. Nevyhnutným predpokladom 
pre budúcnosť je digitalizácia výrobných 
procesov, čo sľubuje drama  cké zmeny 
v automa  zovanej výrobe.

REŽÚ POD VODOU HRUBÉ 
OCEĽOVÉ STENY LASEROM

Splavné rieky a kanály dosahujú v Nemec-
ku dĺžku 7 500 kilometrov. Mnohé svahy 
brehov, predovšetkým pri mostoch a pla-
vebných komorách, sú zabezpečované šte-
tovnicovými stenami. Ak je nutné vymeniť 
poškodené alebo nefunkčné čas   týchto 
s  en, používali doposiaľ techniku rezania 
elektrickým prúdom, elektróda bola pri 
tom vedená rukou potápača. V kalných 
vodách to bolo veľmi zdĺhavé a nebez-
pečné. Pri stenách hrúbky 10 milimetrov 
nie je potápač schopný oddeliť viac ako 1 
milimeter za sekundu. V laserovom centre 
v Hannoveri vyvinuli automa  zovaný reza-
cí spôsob, ktorý dokáže za sekundu rezať 
až 20 milimetrov. Ako ochranný plyn pritom 
používajú kyslík. Využi  e nie je obmedzené 
len na štetovnicové steny a svahy brehov. 
Možnos   použitia sa rysujú aj pri off sho-
rových štruktúrach a na ďalších vodných 
dielach. V súčasnos   sú vedené rozhovory o 
vhodných robotoch pre túto činnosť, aj prvé 
rozhovory s potenciálnymi dodávateľmi.
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O. Kleinová
noviny@zelpo.sk

Ing. Soňa Roštárová 

Právny odbor - referát organizácie a vnútornej legislatívy

INFORMUJE

  Vnútorná legisla  va sa dotýka všetkých 
oblastí činnosti Železiarní Podbrezová 
a.s.  a je záväzná pre zamestnancov, 
ktorí v zmysle jej ustanovení vykonávajú 
jednotlivé činnos  . Preto je nevyhnutné, 
aby  bola vždy platná a aktuálna. Celý 
proces jej  tvorby, pripomienkovania, 
schvaľovania a zverejňovania sa realizuje 
v elektronickej forme. Oboznámenie 
zamestnancov so stanovenými postupmi 
a povinnosťami, ktoré z nej vyplývajú, je 
zabezpečované  prostredníctvom vedú-
cich zamestnancov.  Na druhej strane, 
všetkým zamestnancom je stanovená po-
vinnosť oboznamovať sa s tou vnútornou 
legisla  vou, ktorá je potrebná pri výkone 
ich funkcie alebo profesie. Aj z tohto 
dôvodu  je tu pravidelná rubrika Právny 
odbor – referát organizácie a vnútornej 
legislatívy informuje, kde sú zverejňo-
vané informácie o organizačných nor-
mách,  individuálnych riadiacich aktoch 
a informačných aktoch, ktoré boli vydané 
v priebehu predchádzajúceho mesiaca.
   Všetky organizačné normy, individuálne 
riadiace akty a informačné akty sú v elek-
tronickej forme v platnom úplnom znení 
zverejňované a všetkým zamestnancom 
dostupné na Intranete v čas   Dokumenty 
- úsek generálneho riaditeľa – prehľad 
vnútropodnikových noriem na adrese: 
http://dbmis/informatika/VPN/Index.
htm

V auguste boli zverejnené organizačné normy:

Poriadok P-01/2015
revízia 4, zmena I

Organizačný poriadok Železiarní Podbrezová 
a.s.

Dokument D-01/2015
revízia 2, zmena I

Koncepcia a stratégia kvality, environmentál-
neho manažérstva a bezpečnos   práce ŽP a.s.

Smernica S-010/2014
revízia 0, zmena I Vstup a výstup zo ŽP a.s. – iden  fi kačné karty

Smernica S-232/2016
revízia 3, zmena 0

Ochrana zdravia pred záťažou teplom a chla-
dom pri práci

Smernica S-264/2016
revízia 2, zmena 0 Príprava a vzdelávanie zamestnancov ŽP a.s.

Smernica S-514/2015
revízia 1, zmena I Elektrická požiarna signalizácia

Pokyn PO-213/2016
revízia 1, zmena 0

Postup pri výbere externého dodávateľa sta-
vebných prác

V auguste boli vydané a zverejnené 
individuálne riadiace akty generálneho riaditeľa ŽP a.s.: 

Rozhodnu  e č. 12/2016
Menovanie pracovného  mu na prehodnote-
nie organizačnej štruktúry a stavu zamestnan-
cov ŽP a.s.

Rozhodnu  e č. 13/2016 Menovanie rady požiarnej prevencie

Rozhodnu  e č. 14/2016 Menovanie fi nančnej rady

Rozhodnu  e č. 15/2016
Menovanie komisie na posudzovanie technic-
kého stavu a ekonomickej použiteľnos   dlho-
dobého hmotného majetku

Príkaz č. 07/2016 Inventarizácia majetku a záväzkov a rozdielu 
majetku a záväzkov v ŽP a.s. v roku 2016

Medzinárodnú balónovú fi estu v Nízkych Tatrách, sú-
časťou ktorej bola medzinárodná súťaž v balónovom 
lietaní Slovenský pohár 2016 a tradičný, už 27. ročník 
Pohár Podbrezovej v závesnom lietaní, sprevádzalo 
v tomto roku nádherné slnečné počasie. Poduja  a sa 
uskutočnili v dňoch 26. až 29. augusta za medziná-
rodnej účas   špičkových pilotov zo Slovenska, Česka, 
Maďarska, Litvy, Ukrajiny a Poľska a po jednom pilo-
tovi z Japonska a Austrálie.
 Ranné súťažné dni síce rušila hmla, ale to nič nezme-
nilo na kvalite súťaženia a s priebehom poduja   boli 
všetci zúčastnení spokojní. Zahraničným pilotom sa 
veľmi páčil náš prekrásny región, oceňovali pohos  n-
nosť našich ľudí a veľmi kladne hodno  li organizáciu 
a priebeh poduja  , na ktorých majú svoj podiel aj 
členovia ŽP ŠPORT. 
 Na stupienok víťazov Slovenského pohára 2016 sa 
postavil Roman Serbinčík z Rakúska, reprezentujúci 
Balónový klub Višťuk, druhé miesto obsadila pilotka 
oddielu balónového lietania ŽP ŠPORT Anna Nociaro-
vá a tre  e miesto patrilo pilotovi Mariánovi Hraňovi 
z Aero klubu Prievidza. Bodovali aj ďalší naši pilo  , 
Leoš Taraba bol piaty a Matej Hruš  nec ôsmy.

Z a h r a n i č n í  p i l o t i  o c e n i l i  k r á s y  n á š h o  r e g i ó n u

Lety balónov sprevádzalo nádherné počasie

Foto: T. Náther

Foto: E. Vlčková

Foto: A. Nociarová

Foto: A. Nociarová

Foto: T. Náther
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Nočný Český Krumlov objek  vom Ľudovíta Lacušku

Nočné ráno v nórskom  orde objek  vom Eleny Slabeyovej

Nízke Tatry objek  vom Borisa Ivanova

Plážový router (Egypt 2016) objek  vom Michaely Krajčiovej

Chvíľa pre búrkou v Niedzici (Poľsko) objek  vom Juraja Jánošíka

Výhľad z najvyššej veže sveta Burj Khalifa v Dubaji (SEA) objek  vom Jany Kohútovej

Najkrajšie fotografie z  dovolenky
•  naša  č i tate ľská sú ťaž  •  naša  č i tate ľská sú ťaž  •  naša č i tate ľská sú ťaž  •



lese, pri ceste. Zbiera sa vňať v máji 
až v septembri. Pomáha pri choro-
bách obličiek a mechúra, taktiež 
zastavuje krvácanie a pomáha aj pri 
reume a dne.
Šalvia lekárska – ľudovo nazývaná 
babské ucho, pestuje sa aj v našich 
záhradkách. Zbiera sa list, čas zberu 
je máj a jún. Má silný pro   bakte-
riálny účinok, čiže pomáha najmä 
problémom v ústnej du  ne a hrdle, 
pri zápale ďasien a paradentóze…
Yzop lekársky – má rád slnečné 
stanovište, suché, dobre priepust-
né a vápnité pôdy, ktoré obsahujú 
dostatok živín. Pomáha stabilizovať 
krvný tlak, pôsobí proti pľúcnym 
infekciám, uľavuje pri kašli…
Lastovičník – ras  e vo vlhkých kro-
vinách, priekopách, na násypoch, 
pozdĺž múrov. Vňať z lastovičníka 
sa zbiera na začiatku kvitnu  a od 
mája do septembra. Pomáha pri 
ochoreniach pečene, prečisťuje krv. 
Odporúča sa aj pri hemoroidoch, 
pri ktorých dochádza k páleniu 
konečníka, pri pichaní a rezaní pri 
močení a iné.

REGENERÁCIA ORGANIZMU 
Hildegarda odporúčala ľuďom s 
ochorením na reumu pôst, liečebné 
kúry, správny a častý pohyb, ochra-
nu pred stresom a saunu. Upozor-
ňuje na „zlé šťavy“, vznikajúce v tele 
z hnevu a rozmnožujúce melancho-
ly – čiernu žlč. Reuma  ci by v nej 
mali liať ovsený odvar na rozpálené 
kamene a inhalovať výpary. Odpo-
rúča sa sauna 2 x týždenne po dobu 
dvoch mesiacov.
Každé jedlo má obsahovať aspoň 
jeden „frohmacher“: korenie, kto-
ré robí človeka radostným (aj toto 
si všíma Hildegarda!). Sú to najmä:
• fenikel – podporuje dobré trá-

venie, používa sa do čaju, do 
zeleninových a obilných jedál,

• mletý galgant - podporuje srdce, 
používa sa namiesto čierneho 
korenia,

• bertram - zlepšuje imunitu, po-
užíva sa spolu s galgantom do 
všetkých jedál,

• škorica – posilňuje, robí človeka 
radostným. Napr. zmes 4 diely 
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Pondelok
Polievky: slovenská hubová, roľnícka, 
pečivo.
● Bravčový rezeň s broskyňou a sy-
rom, zemiaky, šalát ● Goralská po-
chúťka, cestovina ● Restovaná ka-
čacia pečeň, hrášková ryža, cvikla ● 
Svieži letný šalát, pečivo ● Pečené 
zemiaky s paradajkovou omáčkou ● 
Maxi buchta s orechovo-višňovou 
plnkou, vanilkový krém ● Bageta 
syrová ● Mliečny balíček.

Utorok
Polievky: hŕstková, bulharská, pečivo.
● Hovädzí guláš mexický, ryža, šalát 
● Pečené kačacie stehno, červená 
kapusta, knedľa ● Štefanská sekaná 
pečienka, zemiakový prívarok, chlieb 
● Pestrý cestovinový šalát ● Bravčové 
mäso dusené s kelom ● Žemľov-
ka s tvarohom ● Bageta Gurmán ● 
Ovocný balíček.

Streda
Polievky: slepačia, pohronská, pečivo.
● Kuracie stehno na smotane s hli-
vami, cestovina ● Sekaný rezeň 
z bôčika, zemiakový šalát ● Držky 
na diabolský spôsob, knedľa ● Ho-
rehronský syrový šalát, pečivo ● Za-
pekaná brokolica s tofu ● Ryžový 
nákyp s ovocím ● Bageta moravská 
● Mliečny balíček.

Štvrtok (sviatok)
Polievka: oravská fazuľová, pečivo.
● Bravčové stehno hamburské, 
knedľa ● Kuracie prsia prírodné, ry-
ža, šalát. 

Piatok
Polievky: boršč s mäsom, sedliacka, 
pečivo.
● Hydinové ražniči, zemiaky, uhorka 
● Hovädzia pečienka cigánska, tar-
hoňa, šalát ● Baraní guláš, halušky ● 
Šalát zo surovej zeleniny s jogurtom, 
pečivo ● Zapekaná ryba so šam-
piňónmi, šalát z červenej kapusty 
s kukuricou ● Šúľance s makom ● 
Bageta s kuracím mäsom ● Mliečny 
balíček.

Sobota 
Polievka: karfi olová, pečivo.
● Bravčový guláš segedínsky, knedľa 
● Morčacie prsia so syrom a špená-
tom, ryža, šalát ● Bageta moravská.

Nedeľa
Polievka: fazuľková kyslá s kôprom, 
pečivo.
● Bravčový rezeň belehradský, ope-
kané zemiaky, uhorka ● Jelenie ragú 
s brusnicami, cestovina ● Bageta 
Ape  to.

Jedálny lístok
12. – 18. 9. 2016

Jedálny lístok
19. – 25. 9. 2016

Pondelok
Polievky: držková, kelová so zemiak-
mi, pečivo.
● Hovädzie mäso námornícke, ryža, 
šalát ● Bravčová pečená krkovička, 
kapusta, knedľa ● Furmanské halušky 
● Ružový cestovinový šalát s tunia-
kom ● Zapekané zemiaky s pórom 
● Plnené rožky lekvárové, kakao ● 
Bageta s pikantným mäsom ● Ovocný 
balíček.

Utorok
Polievky: mexická, rascová s vajcom, 
pečivo.
● Vyprážaný bravčový rezeň, zemia-
ková kaša, uhorka ● Kuracie prsia 
na paprike, cestovina ● Tortelíny so 
šunkou, syrová omáčka ● Grécky ša-
lát, pečivo ● Plnené hovädzie mäso, 
zeleninová obloha ● Buchty na pare 
s nutelou, maková posýpka, kakao ● 
Bageta Gurmán ● Mliečny balíček.

Streda
Polievky: stupavská zabíjačková, mrk-
vová s pórom, pečivo.
● Hovädzia pečienka sviečková, 
knedľa ● Morčacie prsia na lesných 
hríboch, ryža, šalát ● Zemiako-
vo-bryndzové pirohy so slaninou ● 
Parížsky šalát, pečivo ● Kelový kar-
bonátok, zemiaky, šalát ● Muffiny 
s čokoládou, kakao ● Bageta s kura-
cím mäsom ● Ovocný balíček.

Štvrtok
Polievky: hovädzia s pečeňovými ha-
luškami, francúzska, pečivo.
● Pečené kuracie stehno, tarhoňa, 
kompót ● Husárska roláda, zemiaky, 
šalát ● Pizza zeleninová so salámou 
● Študentský šalát, pečivo ● Hubové 
rizoto, uhorkový šalát ● Zapekané 
palacinky s tvarohom ● Bageta syrová 
● Mliečny balíček.

Piatok
Polievky: šošovicová kyslá, frankfurt-
ská, pečivo. 
● Bravčový rezeň na rasci, ryža, šalát 
● Hovädzí guláš debrecínsky, knedľa 
● Vyprážaná treska plnená brokolicou 
a syrom, zemiaky, šalát ● Šalát z čín-
skej kapusty s hroznom a jablkami, 
pečivo ● Kuracie rezančeky, zelená 
fazuľka s baby mrkvou ● Pečené 
buchty so slivkovým lekvárom, kakao 
● Bageta moravská ● Ovocný balíček.

Sobota
Polievka: roľnícka, pečivo.
● Morčacie soté na zelenine, sloven-
ská ryža, šalát ● Hovädzia roštenka 
na slanine, zemiaky, uhorka ● Bageta 
salámová so šalátom.

Nedeľa
Polievka: terchovská, pečivo.
● Bravčové stehno nitrianske, knedľa 
● Kuracie prsia orientálne, ryža, šalát 
● Bageta Gurmán.

Z podkladov spracovala O. Kleinova
noviny@zelpo.sk Špalda je najlepšie obilie. Je teplá, 

mastná, plná sily a príjemnejšia 
ako ostatné druhy obilia. Vytvára u 
človeka, ktorý ju konzumuje, správ-
ne svaly a dobrú krv, veselé zmysly a 
radostnú myseľ. Je dobrá vo formách 
jedenia chleba, ale je dobrá aj varená…“

Hildegarda z Bingenu

HILDEGARDA V SÚČASNEJ DOBE
 V dnešnej dobe čoraz viac ľudí 
preferuje medicínu, pri ktorej sa 
nemusia liečiť chemicky, ale radšej 
hľadajú cestu k prírodnej liečbe. 
Niet divu. Chemická liečba síce 
zaberie aspoň na určitý čas, zväč-
ša nasledujú vedľajšie účinky. Pri 
určitej boles   brucha, zubov alebo 
hlavy v dnešnej dobe siahame po 
tabletkách. Ak je bolesť častá, uží-
vame viac a viac liekov, na ktoré si 
telo navykne a bude chcieť silnejšiu 
a silnejšiu dávku a tak sa stáva ná-
vykovým. Preto je niekedy liečba 
prírodnou cestou na nezaplatenie.

HILDEGARDINE BYLINKY
Žihľava dvojdomá – (ľudovo – 
žahavka, žíhavka). Mladá žihľa-
va pomáha najmä pri očistných 
kúrach, pomáha pri ateroskleróze, 
upravuje krvný tlak, znižuje hladinu 
cukru v krvi a iné…
Ibiš lekársky - (ibištek, slezová ruže, 
rímsky slez) - je trvácnou bylinou, 
zbierajú sa korene, listy aj kvety. 
List sa zbiera od mája do júla, v ok-
tóbri až v novembri, koreň sa zbiera 
v marci a apríli. V dnešnej dobe sa 
využíva aj v podobe sirupov, od-
varov, liečivých čajov a obkladov. 
Má odhlieňovací a slizový účinok a 
používa sa pri kataroch dýchacích a 
tráviacich ústrojov.
Baza čierna – zbiera sa kvet so 
stopkou a neskôr plod bez stopky. 
Doba zberu je máj až jún (kvet) a 
plody v auguste a v septembri. V 
dnešnej dobe ho využívame ako čaj, 
zábal, kúpeľ, masť,  nktúru. Pomá-
ha zmierniť depresie, regeneruje 
pečeňové bunky a iné.
Alchemilka obyčajná – rastie na 
lúkach, pasienkoch, v lesoch, pri 
cestách, potokoch. Zbiera sa vňať 
v máji až v septembri. Pomáha 
zastaviť krvácanie, odporúča sa 
pri ženských problémoch, hlavne 
pri silnej menštruácii, zhoršenej 
funkcii vaječníkov, zápaloch a he-
moroidoch, jemne uvoľňuje kŕče a 
je močopudná.
Hloh obyčajný – zbiera sa kvet 
alebo celé kvetenstvo s mladými 
listami, neskôr plod. Kvet s lista-
mi sa zbiera v máji a v júni, plod 
v septembri a v októbri. Pomáha 
nášmu srdiečku, zmierňuje depre-
sie, zlepšuje cirkuláciu krvi a iné.
Pľúcnik lekársky – má bielo škvrnité 
listy. Zbiera sa vňať, čas zberu je 
apríl až máj. Používa sa pro   kašľu, 
pri katare bronchov, pľúcnych cho-
robách, žalúdočnom krvácaní, pri 
hnačke, hemoroidoch a iné. 
Praslička roľná – rastie najmä v 
piesčitých a hlinitých pôdach, na 
poliach aj v záhradách, na lúkach, v 

Spojila rôzne liečebné postupy do jedinej náuky

Ženou, ktorej zásluhou poznáme medicínu v prírodnej podobe až dodnes, 
bola svätá Hildegarda z Bingenu. Narodila sa v roku 1098 ako posledná 
z desia  ch de   v Bermersheimu u Alzey a od narodenia bola zasvätená 
Bohu. Keď mala Hildegard osem rokov, dali ju do klauzúry ku gró  e 
Ju  a zo Sponheimu, kde dostala vzdelanie. Klauzúra sa časom rozrástla 
v kláštor benedik  nok, ktorého abatyšou sa stala v roku 1136. Svätá 
Hildegarda zomrela 17. septembra 1179 a zanechala po sebe praktické 
používanie medicínskych a prírodných náuk a znalostí liečby. Spojila 
rôzne liečebné postupy do jedinej liečebnej náuky, ktorá v sebe zahŕňa 
fytoterapiu, litoterapiu, balneoterapiu, očistnú liečbu, psychoterapiu, 
diétoterapiu, aplikáciu tepla a iné.

Zdravie podľa svätej Hildegardy
škorice, 2 diely muškátový orech, 
dáva jasnú myseľ,

• yzop - prečisťuje organizmus, 
lepší je varený, možno použiť do 
všetkých jedál,

• saturejka -drvené listy alebo prá-
šok, do zeleniny a strukovín,

• šalvia - prečisťuje organizmus. 
Denne jesť 1 - 2 čerstvé listy na 
chlieb, prípadne variť v jedlách.

Špalda a jej prínos pre zdravé 
stravovanie
 Vysoká hodnota špaldy nespočíva 
v prvotriednej schopnosti peče-
nia – špalda zodpovedá pšenici s 
vysokým obsahom lepku – ale je to 
najlepší základný výživový prostrie-
dok, aký ras  e na tejto zemi. Je to 
najlepšie zrno. Ani pšenica, ani jač-
meň, ani ovos, ani raž nedosahujú 
jej kvality. Keď jete špaldu, nič vám 
nechýba: ani vitamíny, ani stopo-
vé prvky. Dokonca ani u kojencov 
nenastávajú výživové poškodenia 
z múky, ako sa to môže stať pri 
pšenici. Špalda dodáva zdravým aj 
chorým, starým aj mladým výživové 
stavebné látky, ktoré sú potreb-
né na tvorbu zdravého svalstva a 
dobrú krvotvorbu. Človek od nej 
nepriberá. Len zo špaldy je jemne 
zomletá múka presne taká hodnot-
ná, ako celé zrno. Špalda pritom 
dodáva ľuďom dobrú náladu a po-
city duševnej rovnováhy. Špalda je 
oporným stĺpom klasickej Hildegar-
dinej kuchyne. Obsahuje všetko, čo 
potrebujeme pre naše stravovanie, 
pre naše zdravie.

KOLÁČIKY PROTI 
TRUDNOMYSEĽNOSTI

Potrebujeme: 45 gramov mletého 
muškátového orieška, 45 gramov 
mletej škorice, 10 gramov mle-
té klinčeky, 1 kilogram špaldovej 
múky, 300 gramov trstinového 
cukru, pol kilogramu masla a 4 
vajcia.
Postup: korenia zmiešame s múkou 
a ostatnými prísadami, vypracu-
jeme cesto a necháme postáť do 
druhého dňa. Potom ho vyvaľká-
me a vykrajujeme malé koláčiky. 
Môžeme ho však aj zvinúť a krájať 
tenké pláty. Pečieme päť – šesť mi-
nút, pri teplote 180 stupňov Celzia. 
Hildegarda odporúča mať „koláčiky 
na dobrú náladu“ stále v zásobe. 
Zjesť však môžete denne len 5 – 8 
kúskov (závisí od ich veľkos  ). Tieto 
„koláčiky pro   trudnomyseľnos  “ 
obšťastnia človeka a odnímu mu 
zo srdca horkosť, z tela množstvo 
horkých š  av. Človek sa stane pre-
zieravejším, jeho horizont sa rozšíri 
a takto posilnený môže nájsť rieše-
nie svojho problému.
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Spomienky
„Bolesťou unavený tíško si zaspal, 
zanechal si všetkých, ktorých si mal 
rád. Spi sladko, snívaj svoj večný sen, 
v spomienkach sme pri tebe každý 
deň. Smútok a žiaľ v srdci máme, na 
teba s láskou spomíname.“ 
Dňa 6. septembra 2016 uplynulo 
sedem rokov odvtedy, ako nás navždy opustil manžel, 
otec, zať, švagor a kolega 

Stanislav SRNKA z Brezna. 
S láskou a vďakou spomínajú manželka, de   Stanka a 
Tomáš, ostatná rodina a kolegovia 

...
„Sú chvíle, ktoré ťažko prežívame a 
sú okamihy, na ktoré tisíckrát spo-
míname.“
Dňa 12. septembra uplynie dvadsať-
dva rokov odvtedy, čo nás navždy 
opustil náš otec, starý, prastarý 
a praprastarý otec 

Štefan ZUBAĽ z Polomky.
Kto ste ho poznali venujte mu s nami  chú spomienku.
S úctou spomínajú de   s rodinami a ostatní príbuzní

...
Dňa 14. septembra si pripomenieme 
smutné druhé výročie odvtedy, ako 
nás navždy opus  la milovaná mama, 
stará a prastará mama

Viera LOVÁSOVÁ z Podbrezovej.
S láskou a úctou spomína celá rodina

...
 „Nezabudli sme, len sme sa naučili žiť 
s tým, že už nie je medzi nami.“
Dňa 24. septembra si pripomenie-
me tretie výročie od úmrtia mojej 
manželky

Márie VEŠTÚROVEJ, 
rod. Mojžišovej z Brezna.

Kto ste ju poznali, venujte jej  chú spomienku.
S láskou a úctou spomína manžel

Inzertná služba
Predám staré tehly. Kontakt: 645 53 35

...
Predám garáž v Podbrezovej pri dome kultúry. Cena dohodou. 
Kontakt: 618 33 88

Ďakujeme
Ing. Vladimírovi Sotákovi, predsedovi Predstavenstva a generál-
nemu riaditeľovi ŽP a.s. a Jozefovi Sotákovi  za rýchlu pomoc pri 
vybavení urgentnej liečby manžela a otca v UNB LD Bra  slava.

Rodina Peihoff nerová



Odišli
do predčasného starobného dôchodku

Ľubomír RAČÁK
Vladimír SLEZÁK

Jozef VESELOVSKÝ

starobného dôchodku
Jaroslav RIDZOŇ

Pavol SRNKA

V mene vedenia akciovej spoločnos   Železiarne Pod-
brezová im ďakujeme za odvedenú prácu a do ďalších 
rokov života želáme veľa slnečných dní.
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pracovné jubileá
45-ročné

Ján DEMETER
Peter KNAPČOK

Ján KŇAZÍK
Štefan KOCMEL

Stanislav KOSTÚR
Vladimír KVAČKAJ

Milan MAGÁŇ
Anton PREČUCH
Daniel VEVERKA

40-ročné
Ján BERÁK

Ján ČERVIENKA
Anton ČIŽMÁR

Ľudovít LACUŠKA
Miroslav LANG

Jozef MARCINKO
Júlia MOTOŠOVÁ
Jozef OLOŠTIAK

Kamil RÁDL
Drahoslav TRAJTEĽ

Ľubomír TURŇA

35-ročné
Dušan BELKO

Fran  šek BUBELÍNY
Ing. Ľubomír DOLINSKÝ

Renáta GIERTLOVÁ
Jozef HLÁSNIK

Jozef KÁN
Kazimír KOKAVEC

Ľubomír LOPEJSKÝ
Vladimír LUPTÁK

Miroslav MAKOVNÍK
Fran  šek MEDVEĎ

Peter MEDVEĎ
Slavomír PANČÍK
Milan REHULA
Ivan STEHLÍK
Mar  n ŠÁRIK

Ondrej ŠVANTNER
Milan TALIAN

Stanislav TALIAN
Miroslav TURŇA

Ján VETRÁK

30-ročné
Ivan BALCO 

Mária DROPČOVÁ

Tibor ĎURČO
Marián GLEMBA

Ľubomír GREGOR
Soňa HAVRANOVÁ

Ivan JAGERČÍK
Ján KLEIN

Erik KRAJČI
Miloš KRAJČI

Peter KÚR
Miroslav LIČKO
Marek LUCIAK

Ing. Janka MURÁNSKA
Juraj PAULOVIČ
Milan RUSNÁK

Svetozár SCHNEIDGEN
Jozef SCHÖN
Ján STEHLÍK

Ivan STRIGÁČ
Pavol STRUHÁR
Jozef ŠUCHAŇ

Dušan ŠVANTNER
Miroslav VARL
Peter VRÁNSKY

25-ročné
Ing. Zdeno KOŠIČIAR
Ing. Jozef MICHÁLIK

20-ročné
Dezider KARAKO

Boris KOSEC
Ing. Ján LENDÁCKY

Michal NÁTHER
Ján ŠUCHANČOK

životné jubileá
Renáta BÁNIKOVÁ

Ing. Jozef HIĽOVSKÝ
Miloš KOSTÚRIK
Ing. Peter PILIAR
Milan REHULA

Miroslav TURŇA
Milan BALDOVSKÝ

Ján BERÁK
Ta  ana MEDVEĎOVÁ

Michal BOHÁČIK
Milan DOBRÍK
Viliam FLOCH

Libuša KOVAŘOVICOVÁ
Marian KVAČKAJ
Mar  n PAČESA

- Vy ste si ma museli s niekým pomýliť ... T1 – T5.

Blahoželáme 
v septembri

Z tvorby Juraja Pančušku
V. Kúkolová + foto
noviny@zelpo.sk

Po pätnástich rokoch sa horehronskej 
verejnosti autorskou výstavou obrazov, 
sôch z dreva, hliny i medi opäť pripomenul 
Juraj Pančuška z Jasenia,náš dlhoročný 
spolupracovník. 

Vernisáž výstavy Z tvorby Juraja Pan-
čušku, ktorá nás zaujala novým pohľadom 
na jeho tvorbu, sa uskutočnila 5. septem-
bra v priestoroch Meštianskeho domu 
v Brezne, v kruhu najbližších – priateľov, 
umelcov a verejnosti. V štyroch výstav-
ných priestoroch môžete obdivovať jeho 

fi gurálnu tvorbu, portréty, zá  šia, krajinky, 
vytvorené pomocou rôznych techník (akva-
rel, grafi ka, kresba perom, uhľom, pastel). 
Učarovala mu práca so sochárskou hlinou, 
kovom a jeho umenie je vyryté aj do dreva. 
„V súčasnos   sa zaujímam o priestorové 
formy, to je základ sveta, života, vesmíru. 
Darí sa mi to pri portrétoch, sochách, 
fi gurálnej tvorbe, riešim aj priestorové zo-
brazenie krajiniek, čo ma celkom pohl  lo. 
Najdôležitejšie pre mňa však je, udržať si 
vlastný smer a byť mu verný,“ prezradil 
nám autor. Na vernisáži jeho tvorbu priblí-
žil akademický maliar Miroslav Brož, ktorý 
je s autorom už dlhé roky v tvorivom kon-

takte a okrem iného povedal: „...krea  vita 
a tvorivosť sú Jurajovi vlastné a tým je on 
pre nás zaujímavý.“

Mladších spolupracovníkov bude zau-
jímať aj profesijná cesta Juraja Pančušku 
v podbrezovských železiarňach, kde odpra-
coval štyridsaťpäť rokov a vlani odišiel do 
dôchodku. Začínal v starej rúrovni (r.1970) 
a o dva roky nastúpil do novootvorenej 
prevádzkarni ťaháreň rúr 1, robil pri pe-
ciach, na rovnačke, v oblukárni a naposledy 
v úpravni rúr.  

Výstavu si môžete pozrieť do konca sep-
tembra v Meš  anskom dome Horehron-
ského múzea v Brezne. 



Obecná liga v kolkoch
Ak máte záujem o Obecnú ligu 2016/2017 

prihláste sa do 18. septembra 2016 na e-mail: kozak@zelpo.sk.

Stretnu  e klubov sa uskutoční 20. septembra 2016 o 15. hod. v Kolkárničke, 
kde sa bude hlasovať aj o formáte súťaže: 
 ▪ družstvá 4 x každý s každým + turnaj jednotlivcov

 ▪ družstvá 3x každý s každým + Play off  + turnaj jednotlivcov
Štart ligy je naplánovaný na začiatok októbra.
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 Futbal Muži A

M. Kubove

 Futbal Dorast U19

I. Dubíny

 Futbal Dorast U19

Zdroj: ŽP Šport

 Kolky Muži A 

M. Kozák

SO ZLATÝMI MORAVCAMI
Sobota, 27. august 2016, Zelpo aréna Podbrezová

Fortuna liga, 7. kolo

FO ŽP Šport Podbrezová 
– FC ViOn Zlaté Moravce – Vráble 1:1 (0:0)

Góly: 90. Podio (11 m) - 87. Konnsimbal. ŽK: Válovčan, Kapor – Vajda, Kostelný. Pred 1 654 divákmi rozhodovali: Pavlík 
– Ferenc, Hrmo.
Duel našich chlapcov pro   Zlatým Moravciam sa od svojho štartu postupne dostával do tempa, ktoré bolo postupom 
času lepšie a lepšie. Už v 8. minúte strieľal nebezpečne Michal Breznanik. Jeho tvrdý projek  l už možno niektorí videli 
v sie  , ale lopta trafi la bočnú sieť. Domáci aj naďalej nespúšťali z ofenzívy a boli lepším  mom na ihrisku. Rozdielovým 
hráčom bol najmä ak  vny Breznanik, no druhú veľkú šancu mal kapitán Jaroslav Kostelný. Po rohovom kope mohol 
zakončovať spred Kováča do brány, avšak nedokázal z voleja presne zakončiť a loptu poslal len do rukavíc skúseného 
gólmana. Hra Podbrezovej musela byť v prvom polčase pre diváka naozaj zaujímavá. Krásne kombinácie i herné umenie 
jednotlivcov však mierne za  enila smola vo fi nálnej fáze. Druhé dejstvo otvorila strela Podia z priameho kopu k žrdi, 
ale Kováč bol na mieste. Tempo však mierne upadlo a aj šancí bolo pomenej. Dopredu sa navyše dostávali častejšie 
Zlaté Moravce, ale ich najväčší náznak akcie nemal zakončenie, pretože podbrezovskí futbalis   na poslednú chvíľu od-
kopli prihrávku na päťku pre útočníka súpera. Breznanik mal poslednú možnosť pred svojim odchodom z duelu, lenže 
center Bernadina tesne pred ním zrazil na roh Ranko. Ešte väčšiu príležitosť si vypracoval Miroslav Viazanko, ktorý sa 
oprel do lopty zhruba z 25 metrov a trafi l brvno Kováčovej svätyne. V závere to ale bola neskutočná dráma. Najskôr 
Jesus Konnsimbal otvoril skóre, keď využil zaváhanie našej defenzívy, no už chvíľu na to Viazanko vybojoval penaltu 
a tú Podio bez problémov premenil. Z duelu pro   ViOn-u nám do tabuľky ide jeden bod a len čas ukáže, či je to bod 
získaný alebo dva stratené.
FO ŽP Šport: Kuciak – Turňa, Kostelný, Krivák, Djordjevič – Vajda, Podio – Breznanik (72. Jur. Pančík), Kochan (85. Kuzma), 
Viazanko – Šafranko (59. Bernadina).

So Zlatými Moravcami objek  vom I. Kardhordovej Vyrovnávajúci gól, ktorý nám zabezpečil tre  u domácu remízu strelil Pablo Podio (druhý sprava)

Foto: A. Nociarová 

V minulom čísle Podbrezovana zapracoval tlačiarenský škriatok – uvádzame 
správne znenie: Autorom klubovej hymny je český hudobný skladateľ On-

dřej Soukup (v strede), ktorému v prestávke zápasu s Michalovcami dres Futbalového 
oddielu ŽP Šport odovzdali: Ing. Július Kriváň, predseda Predstavenstva ŽP Šport, a.s. 
a prezident futbalového klubu (zľava) a  Ing. Jozef Marčok, riaditeľ ŽP Šport, a.s.(sprava).
Čitateľom sa ospravedlňujeme.

V sobotu, 20. augusta 2016, odohrali 
mládežnícke družstvá FO ŽP Šport 
Podbrezová úvodné kolo 
nového súťažného roč-
níka. Starší dorastenci 
U19 cestovali na prvé 
majstrovské stretnutie 
do Trnavy. Zápas musel 
byť už po piatich mi-
nútach prerušený kvôli 
nepríjemnému zraneniu 
domáceho hráča. Daniel 
Dubec, hráč FC Spartak 
Trnava a mládežnícky 
reprezentačný útočník sa vo vzduchu 
hlavou zrazil so Samuelom Hrubcom, 
brankárom ŽP Šport Podbrezová, zo-
stal v bezvedomí ležať na zemi. V tom 
momente sa začal boj o mladý ľudský 
život. Situácia bola kritická, ale na-
šťas  e sa našiel človek, ktorý zachoval 

Zachránil mu život
duchaprítomnosť a podaním rýchlej a 
profesionálnej prvej pomoci zachránil 
život tomuto talentovanému hráčo-
vi. Bol to MUDr. Ivan Dubíny, tréner 
starších dorastencov U19, civilným 

povolaním lekár. Po kri-
 ckých sekundách sa mu 

rýchlym lekárskym zá-
sahom podarilo obnoviť 
dýchanie a uviesť ho do 
stabilizovanej polohy. 
MUDr. Ivan Dubíny tým-
to hrdinským počinom 
ukázal obrovské srdce, 
profesionalitu, gesto fair-
play, ktoré ocenili nielen 
zástupcovia domáceho 

klubu, ale udalosť si všimli aj zástup-
covia médií. Danielovi Dubcovi v mene 
celého klubu želáme skoré uzdravenie 
a skorý návrat na futbalové trávniky. 
Ďakujeme MUDr. Ivanovi Dubínymu 
za hrdinský čin, profesionalitu a vzornú 
reprezentáciu klubu! 

V sobotu, 10. septembra 2016 štar-
tuje prvým kolom nový kolkársky 
projekt, ktorým je 1. ročník čes-
ko-slovenskej súťaže mužov s názvom
INTERLIGA. 
  Do súťaže vstupuje dvanásť tímov, 
po šesť najlepších z Českej repub-
liky a zo Slovenska (podľa poradia 
z minulej sezóny vlastných národ-
ných líg), medzi ktoré patrí aj Kol-
kársky oddiel ŽP Šport Podbrezová.
Najlepšie slovenské, resp. české druž-
stvo sa stane po skončení súťaže majs-
trom republiky svojej krajiny a za-
bezpečí si účasť v Svetovom pohári v 
danom roku a rovnaký postup pla   aj 
pre Európsky pohár a NBC pohár. 

Kolkári Podbrezovej vstupujú do kvalitne obsadenej medzinárodnej súťaže

INTERLIGA
  V 1.kole Interligy sa 10. septem-
bra 2016 o 14. hodine predstaví náš 
podbrezovský klub, ktorý v šesť-
dráhovej kolkárni Domu športu ŽP 
privíta súpera z Interu Bratislava.
Predstavujeme družstvá 1. ročníka 
česko-slovenskej INTERLIGY:

Česká republika
Klokani CB Dobřany (4 dráhová kol-
káreň, najlepší hráč minulej sezóny: 
David Junek/priemer 594,1 boda)
TJ Sokol Luhačovice (4 dráhová, Ros  -
slav Gorecký/612,3) 
SKK Rokycany (4 dráhová, Roman 
Pytlík/604,9) 
TJ Sokol Brno Husovice (4 dráhová, 

Zdeňek Vymazal/606,6)
KK Slavoj Praha (4 dráhová, Zdeňek 
Gartus/598,6)
KK PSJ Jihlava (4 dráhová, Václav 
Rychtařík/604,4)

Slovenská republika
KO ŽP Šport Podbrezová (6 dráhová, 
Vilmoš Zavarko/682,3) 
KK Inter Bratislava (6 dráhová, Ján 
Jasenský/624,7) 
TJ Slavoj Veľký Šariš (6 dráhová, Rado-
slav Fol  n/611,6)
Š K K  T r s t e n á  ( 4  d rá h o vá ,  I va n 
Čech/622,1)
ŠK Modranka (4 dráhová, Michal Do-
vičič/593,2)
KK Tatran Sučany (4 dráhová, Marek 
Knapko/597,6)

Viac informácií na stránke 
www.zpkolky.sk

Sobota, 27. august 2016, Valaská
I. liga dorast, 2. kolo

FO ŽP Šport Podbrezová – FK Dukla B. Bystrica 1:1 (0:1)
Góly : 71´ Pajdučák - 15´ Tóth
V derby sa zrodila zaslúžená remíza. V úvodnej štvrťhodine sme mohli ísť do vedenia, 
ale Mejri svoje dva samostatné nájazdy nepremenil. Trest prišiel v 15. min., keď po 
viacerých individuálnych chybách našich hráčov hosťujúci Tóth pohodlne poslal Duklu 
do vedenia. V druhom polčase sa ani po dvojnásobnom striedaní náš výkon nezlepšil. 
V 71. min. sklepol loptu Tešlár Pajdučákovi, ktorý krížnou strelou vyrovnal. Od tohto 
momentu sme mali dobrú fázu zápasu, ale vytúžený druhý gól neprišiel. 

OPRAVA:


