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Vo výrobných a obslužných prevádz-
karňach akciovej spoločnos   Železiarne 
Podbrezová už šiesty rok prebieha súťaž 
medzi pracovnými zmenami, do ktorej sú 
zapojené pracovné kolektívy kategórie 
„R“ z oceliarne, valcovne bezšvíkových 
rúr, ťahárne rúr, centrálnej údržby, ener-
ge  ky, dopravy a odboru riadenia kvality.

Región čítajte na 2. strane

Súkromné školy čítajte na 4. strane

Dňa 17. mája sa v Dome kultúry ŽP konalo 
Valné zhromaždenie občianskeho zdru-
ženia Slovenskej železnej cesty. Predseda 
združenia doc. Ing. Gabriel Kunhalmi, 
CSc., pri prednesení analýzy konštatoval: 
„Ocitli sme sa na rázces  ...“

Vyhlásenie výsledkov 20. ročníka turnaja, 
v ktorom sme opäť videli množstvo fut-
balových a športových talentov, prebie-
halo s odovzdávaním fi nančných cien na 
podporu športovej činnos   v základných 
školách (víťazi 500, 400, 300 eur a po 
100 eur získala každá zo zúčastnených 
škôl), k tomu poháre 20. ročníka turnaja 
a medaily.

Dňa 13. mája bola na programe najprv 
kvalifikácia na 120 HZ, v ktorej sloven-
skí reprezentan   uspeli. Michaela Bab-
ková, hráčka Interu Bra  slava, zvalila 518 
kolkov, obsadila 7. miesto a postúpila do 
nedeľného fi nále. Rovnako aj Filip Bánik, 
hráč KO ŽP Šport Podbrezová, výkonom 
549 skončil na šiestom mieste.

V rozhovore s Ing. Štefanom Pintérom, 
riaditeľom FK Železiarne Podbrezová a ŠK 
Železiarne Podbrezová hovoríme nielen 
o vzniku týchto dvoch právnych nástupcov 
ŽP ŠPORT, a.s.

Obrat nastal, keď technologické procesy 
začala ovládať elektrická energia a do 
výroby vstúpila mechanizácia a automa-
 zácia, čím sa zvýšili nároky na zručnosť 

a vedomos   mladých ľudí. Začali sa zakla-
dať učňovské školy. 

Predstavujeme vám

Súťaž medzi 
zmenami

Slovenská 
železná cesta

20. ročník 
O pohár generálneho 
riaditeľa ŽP
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80. výročie 
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Železiarne Podbrezová čítajte na 2. strane

Železiarne Podbrezová čítajte na 3. strane

Železiarne Podbrezová čítajte na 3. strane

ŠK Šport čítajte na 5. strane

ŠK Šport čítajte na 7. strane

FK Šport čítajte na 8. strane

Toto obdobie tvorí vlastne celú časť môj-
ho života v produk  vnom veku. Začínal 
som ako stavebný dozor na inves  čných 
akciách železiarní a o šesť rokov neskôr 
som sa stal vedúcim oddelenia prípravy 
a realizácie stavieb.

Pokračovanie na str. 3

Pokračovanie na str. 4 

Dňa 18. mája sme oslávili Medzinárodný 
deň múzeí. Aj v Hutníckom múzeu Žele-
ziarní Podbrezová sa pri tejto príležitos   
uskutočnilo niekoľko poduja  .  

Medzinárodný 
deň múzeí

Z obsahu čísla 
vyberáme:

O. Kleinová
noviny@zelpo.sk

O. Kleinová
noviny@zelpo.sk

Pasovanie do rodiny železiarov, sprava: Ing. M. Niklová, členka Predstavenstva ŽP a personálna riaditeľka, PaedDr. K. Zingorová, riaditeľka 
SG ŽP a Ing. M. Dekrét,člen  predstavenstva a výrobný riaditeľ, ktorý blahoželá absolventovi A. Szarowskému.     Foto: A. Nociarová

Slávnostný nástup objek  vom A. Nociarovej

Žiaci sú od prvého kontaktu so školou
považovaní za budúcich zamestnancov

Tohtoročný slávnostný akt odovzdávania 
vysvedčení úspešným absolventom Súk-
romnej strednej odbornej školy hutníckej 
a Súkromného gymnázia Železiarní Pod-
brezová sa konal  26. mája 2017 v Dome 
kultúry ŽP.
  V úvodnom príhovore Ing. Vladimír 
Soták, predseda Predstavenstva a ge-
nerálny riaditeľ ŽP,  okrem iného pove-
dal: „Železiarne Podbrezová si pripo-
mínajú osemdesiate výročie založenia 
prvej závodnej učňovskej školy. Za to 
obdobie každý rok pribúdali do našich 
radov desiatky mladých perspek  vnych 
zamestnancov, vyučených v robotníckych 
profesiách.“
  So zabezpečením kvalifi kovaných robot-
níkov v požadovaných profesiách nebol 
problém až do reformy spoločnos  . Vtedy 
boli učiliš  a odčlenené od fi riem, narušil 

S Ing. Milanom MUTIŠOM, vedúcim valcovne bezšvíkových rúr

Bola to perspektíva v blízkosti môjho rodiska

Dňom 1. júna 2017 odchádza do starob-
ného dôchodku Ing. Milan MUTIŠ, vedúci 
valcovne bezšvíkových rúr a člen Dozornej 
rady ŽP, volený zamestnan-
cami.
Aký bol váš prvý kontakt 
so železiarňami? Prečo ste 
si ich vybrali a koľko rokov 
odvtedy uplynulo? 
  - O železiarňach som ve-
ľa  počul  z  rozprávania 
môjho otca, ktorý bol dlho-
ročným oceliarom. To bol 
jeden z dôvodov, prečo som 
sa rozhodol pre štúdium na 
Hutníckej fakulte v Košiciach. Počas môjho 
štúdia sa v podbrezovských železiarňach 
budoval tzv. rúrový program - výstavba val-

covne rúr a ťahárne rúr 2, čo znamenalo pre 
mňa zaujímavú perspek  vu zamestnať sa v 
blízkos   svojho rodiska.
  Do podbrezovských železiarní som nastúpil 
začiatkom júla 1978 ako technológ rúrovne, 
po absolvovaní ročnej vojenskej služby som 

začínal v novovybudovanej 
valcovni rúr ako referent 
technického rozvoja. Pos-
tupne som prešiel funkciou 
technológa, vedúceho tech-
nológa, vedúceho strediska, 
vedúceho výroby a od sep-
tembra 1994, necelých 23 
rokov som vo funkcii vedú-
ceho valcovne rúr.
  Do funkcie vedúceho pre-
vádzkarne valcovňa bez-

švíkových rúr ste nastúpili v čase, keď 
mala novovzniknutá akciová spoločnosť 
dosť problémov. Pre vás bol najakútnej-

ším  problém plynulého zásobovania kvalit-
ným vsádzkovým materiálom, čo ovplyvňo-
vala nedostatočná kvalita oceľového šrotu. 
Ako spomínate na toto obdobie?
  - Za vedúceho valcovne rúr som nastupoval 
v neľahkom období, keď došlo k výraznému 
poklesu výroby hlavne presných rúr, ale aj 
valcovaných rúr. V tom roku sme vyrobili 
len niečo cez 100 kiloton rúr, čo bolo v 
porovnaní s tohtoročným objemom výroby 
zhruba 50 percent. 
  Ako ste spomenuli, pasovali sme sa   ež 
s kvalitou, spôsobenou nedostatkom kva-
litného šrotu, čo sa nega  vne prejavovalo 
vo vysokej predváhe a teda aj zvýšených 
materiálových nákladoch na výrobu.
 Postupným zvyšovaním objemu exportné-
ho predaja do krajín západnej Európy sa 
zvyšovali nároky zákazníkov na rozmerovú 
presnosť a povrchovú kvalitu rúr, ich znače-

V   z n a m e n í  8 0 .  v ý r o č i a  o r g a n i z o v a n e j  v ý u č b y

sa tak prílev vyučených odborníkov. Vede-
nie získalo svoje učilište späť pred štrnás-
 mi rokmi. Od prvého kontaktu so školou 

sú žiaci vo fi rme považovaní za  budúcich 
zamestnancov a tomu adekvátne sú aj 
vymoženosti, ktoré sú im poskytované 
v snahe budovať u nich pocit spolupatrič-
nos   a hrdos   na svoju fi rmu. Už počas 
výučby majú možnosť spoznávať svoje 
budúce pracoviská a zžiť sa s ich zvyklosťa-
mi. Tí, ktorí chcú pokračovať v štúdiu, majú 
vytvorené všetky predpoklady. „Všetci sa 
sťažujú, že majú málo ľudí. Aj my máme 
problém získať zvonku kvalitných odbor-
níkov. Je obrovský rozdiel v kvalite tých, 
ktorí vychádzajú z našich škôl a tých, čo 
prichádzajú  zvonku,“ konštatoval Ing. 
Vladimír Soták.
   Riaditeľ SSOŠH ŽP Ing. Ivan Majer zabla-
hoželal úspešným absolventom a konštato-
val: „Život nie je len vymoženosť, je to aj 
povinnosť. Verím, že ste schopní dosiahnuť 
svoje ciele.“ Nasledovalo slávnostné odov-
zdávanie vysvedčení absolventom odbor-
nej školy  a pasovanie do rodiny železiarov. 
Na záver odznela hutnícka hymna. 
  Riaditeľka SG ŽP PaedDr. Katarína Zingo-
rová okrem iného povedala: „Želám vám, 
aby ste v každom čase robili  e správne 
rozhodnu  a, aby ste s rozvahou riešili všet-
ky ťažkos  , ktoré vám prídu do cesty. Nech 
sa vám podarí naplniť vaše sny a túžby, 
pretože budúcnosť patrí tým, ktorí veria 
vo svoje sny.“ Nasledoval slávnostný akt 
preberania vysvedčení a pasovania do 
rodiny železiarov úspešných absolventov 
SG ŽP. Na záver zaznela študentská hymna. 

   Každoročne k slávnostnej chvíli patrí aj 
odmeňovanie. Najlepší žiaci Jozef Jančiar 
zo SSOŠH ŽP a Lenka Filipiaková zo SG ŽP 
dostali hodnotný dar, šperky s diaman-
tom, ktoré opäť venoval A. Ryšavý – fi rma 
ALO DIAMONDS. Zablahoželala a ceny im 
odovzdala Ing. Mária Niklová, členka Pred-
stavenstva a personálna riaditeľka ŽP.  Za 
najlepšiu bola vyhlásená IV. B trieda, ktorá 
získala 500 eur. Cenu odovzdal člen pred-

stavenstva a obchodný riaditeľ Ing. Július 
Kriváň. Komenského plaketou a pobytom 
na Táľoch boli odmenení najlepší pedagó-
govia: Ing. Miriam Pindiaková, zástupkyňa 
riaditeľa SSOŠH ŽP, Mgr. Ľudmila Peťková, 
zástupkyňa riaditeľa pre mimoškolskú 
výchovu SSOŠH ŽP a PaedDr. Katarína 
Zingorová, riaditeľka SG ŽP. Zablahoželal 
a ceny im odovzdal Ing. Július Kriváň a Ing. 
Ivan  Majer.

   Počas praxe sa venujú na pracoviskách 
žiakom inštruktori, z ktorých najlepší boli 
opäť odmenení ďakovným listom a poby-
tom na Táľoch . Tohto roku medzi nich pat-
ria Ľudovít Lacuška z oceliarne, Branislav 
Medveď z ťahárne rúr, Michal Mar  nko 
z valcovne rúr a Milan Vraniak z centrálnej 
údržby. Zablahoželal im Ing. Miloš Dekrét, 
člen predstavenstva a výrobný riaditeľ 
a Ing. Ivan Majer.
    Medzi odmenených patria aj výchovné 
poradkyne základných škôl. Ďakovné listy 
a pobyt na Táľoch odovzdali Ing. Mária 
Niklová a PaedDr. Katarína Zingorová,  Mgr. 
Jaroslave Hlásnikovej zo ZŠ Podbrezová, 
Mgr. Mar  ne Rusnákovej zo ZŠ Pionierska 
2 Brezno a Mgr. Ingrid Sedliakovej zo ZŠ 
Valaská.
   Na záver predseda Dozornej rady ŽP Ing. 
Ján Banas povedal: „Už sa nebojíme star-
núť, keď vidíme, že je tu mladá, schopná 
generácia, ktorá nás dokáže nahradiť.“
Bodkou za príjemným dopoludním bol 
kultúrny program v podaní mladších žia-
kov našich súkromných škôl a ich učiteľov. 
Prevládal folklór a neutíchajúci potlesk 
svedčil o tom, že naši žiaci sú aj v tejto 
oblasti dobrí a zaslúžia si uznanie aj za 
umelecký prejav.
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Medzinárodný deň múzeí sme oslávili
so všetkými vekovými kategóriami

O. Kleinová
noviny@zelpo.sk

O. Kleinová
noviny@zelpo.sk

Naši najmenší hos  a si odnášali sladkos  , pozornosť od ŽP Gastroservis s.r.o. Foto: I. Kardhordová

Druháci gymnazis  ... a de   Špeciálnej základnej školy z Valaskej

Zľava: profesor Ing. Juraj Schmiedl DrSc., Ing. Milan Srnka, PhD. technický riaditeľ ŽP, docent 
Ing. Gabriel Kunhalmi, CSc. a Ing. Miloš Dekrét, člen Predstavenstva a výrobný riaditeľ ŽP 

Časť účastníkov valného zhromaždenia SŽC. Foto: I. Kardhordová

Projekt Slovenská železná cesta pri-
pravili v roku 1998 Hutnícka fakulta 
TU, Slovenská hutnícka spoločnosť 
a Slovenské technické múzeum 
v Košiciach. Cieľom združenia je 
zmapovať, prípadne doplniť histó-
riu železiarstva a výrobkov kovov 
na Slovensku, zachovať stavebné a 
iné hmotné i nehmotné pamiatky 
a využiť históriu slovenského baníc-
tva a hutníctva v rámci cestovného 
ruchu. Je to súčasť Stredoeurópskej 

Dňa 18. mája sme oslávili Medziná-
rodný deň múzeí. Aj v Hutníckom 
múzeu Železiarní Podbrezová sa 
pri tejto príležitosti uskutočnilo 
niekoľko poduja  .  Tentokrát mô-
žeme konštatovať, že sme mali tú 
česť prezentovať bohatú históriu 
podbrezovských železiarní návštev-
níkom všetkých vekových kategórií. 
Už v predvečer sviatku sme priví-
tali účastníkov Slovenskej železnej 
cesty (čítajte v samostatnom člán-
ku). Navš  vili nás žiaci Špeciálnej 
základnej školy z Valaskej, naši 
gymnazisti – druháci, informatici 
a angličtinári a nepochybne naj-
vďačnejšími hosťami v expozícii 
Hutníckeho múzea boli de   z Ma-
terskej školy v Podbrezovej.

Občianske združenie Slovenská železná cesta zasadalo v Dome kultúry ŽP

Ocitli sme sa na rázcestí
železnej cesty, jednej z európskych 
kultúrnych ciest. Činnosť združenia 
bola obnovená v roku 2009. 
   Dňa 17. mája sa v Dome kultúry ŽP 
konalo Valné zhromaždenie občian-
skeho združenia Slovenskej železnej 
cesty. Predseda združenia doc. Ing. 
Gabriel Kunhalmi, CSc., pri prednese-
ní analýzy konštatoval: „Ocitli sme sa 
na rázces  . Došli sme k poznaniu, že 
takýmto spôsobom sa ďalej fungovať 
nedá. Naša činnosť je založená na 
dobrovoľnosti, a aj dobrovoľníctvo 
má svoje hranice. Môžem povedať, 
že niektoré naše ciele sa naplnili, ale 

nenaplnili sme prvý bod. Ani jedna 
cestovná kancelária nereagovala na 
možnosť propagovať históriu baníc-
tva a hutníctva na Slovensku. Veľ-
mi ma to mrzí. Ja som sa o železnej 
ceste dozvedel prvýkrát v Rakúsku 
na konferencii a tam som videl, ako 
sa domáci snažia o to, aby miesta, 
kde fungovalo v minulos   hutníctvo 
a baníctvo, ožívali cestovným ru-
chom. A pochopenie sme nenašli ani 
v štátnych inš  túciách. Treba hľadať 
riešenie ako ďalej. Funkčné obdobie 
súčasného predstavenstva končí o rok 
a radi by sme prácu odovzdali svojim 

nasledovníkom v stave, ktorý im do-
volí pokračovať lepšie, úspešnejšie.“
Aj náš región má čo ponúknuť
   Už v roku 1568 sa spomína v okolí 
rieky Hron jedenásť hút a taký istý 
počet hámrov. Spočiatku bol naj-
významnejšou obcou z hľadiska hut-
níckej histórie Hronec, kde boli už 
v 17. storočí nízkošachtové nadzem-
né pece, tzv. dúchačky a vyhne. V 18. 
storočí začali fungovať vysoké pe-
ce. Výroba železnej rudy sa postup-
ne rozšírila v Chvatimechu, Piesku, 
Osrblí, v Lopeji a vo Vajskovej. V roku 
1854 sa začala výroba ko ľajníc v pod-
brezovských železiarňach. V okolí je 
množstvo turis  ckých atrakcií a mož-
ností športovania v zime i v lete. 
Skĺbiť históriu s cestovným ruchom 
by znamenalo aj pre náš región ne-
sporný prínos.
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Šiesty ročník súťaže medzi zmenami
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Toto obdobie 
mi dalo veľa, dá sa povedať, 

že som pracovne dospel.

V ODBORE RIADENIA KVALITY

Vo výrobných a obsluž-
ných prevádzkarňach 
akciovej spoločnosti Že-
leziarne Podbrezová už 
šiesty rok prebieha súťaž 
medzi pracovnými zme-
nami, do ktorej sú zapo-
jené pracovné kolek  vy kategórie „R“ 
z oceliarne, valcovne bezšvíkových 
rúr, ťahárne rúr, centrálnej údržby, 
energe  ky, dopravy a odboru riadenia 
kvality. Plnenie kritérií súťaže – z oblas-
  hospodárenia, kvality, dodržiavanie 

zásad bezpečnos   práce a reklamácie 
– je vyhodnocované a  zverejňované 

Predstavujeme vám: „Viac efektivity a menej stresu človek dosiahne
prostredníctvom kvalitnej komunikácie“

Dňom 1. apríla 2017 bol do funkcie vedúceho odboru technického a in-
vestičného rozvoja menovaný  Ing. Martin Sladký, MBA a my sme ho 
požiadali o rozhovor:

Čo bolo motiváciou k vášmu rozhod-
nu  u zamestnať sa  v podbrezovských 
železiarňach? 
  - V lete roku 1999 som končil štúdium a 
promoval na Stavebnej fakulte Slovenskej 
technickej univerzity v Bra  slave. Plánoval 
som svoje ďalšie kroky vo svojom živote 
a zvažoval pracovné ponuky. Moja, v tom 
čase budúca, manželka pochádza z Pod-
brezovej. V tomto období bolo jedným 
z ambicióznych cieľov vedenia Železiarní 
Podbrezová a.s. vybudovať na Táľoch prvé 
majstrovské osemnásťjamkové golfové 
ihrisko na Slovensku. Vzhľadom na moje 
vzdelanie a znalosť anglického jazyka 
mi bola ponúknutá úloha podieľať sa 
na tomto projekte ako stavebný dozor, 
koordinátor prác a tlmočník. Túto atrak-
tívnu ponuku som rád prijal. Zároveň 
bolo uvedené leto pre mňa zlomovým aj 
v osobnom živote, nakoľko som sa oženil 
a prisťahoval z Bra  slavy do tohto kraja.
Od okamihu, ako ste prvýkrát vstúpili 
do podbrezovských železiarní, uplynie 
v auguste osemnásť rokov. Ako na toto 
obdobie spomínate dnes?
  - Toto obdobie tvorí vlastne celú časť 
môjho života v produk  vnom veku. Za-
čínal som ako stavebný dozor na inves-
 čných akciách železiarní a o šesť rokov 

neskôr som sa stal vedúcim oddelenia 
prípravy a realizácie stavieb. Osemnásť 
rokov je dosť dlhá doba na rôzne zmeny, 
ktoré sa v spoločnos   postupne udejú. 
Možno to vyznie úsmevne, ale začínal 
som v období, kedy posielanie pracovných 
e-mailov bolo novinkou a len postupne 
nahrádzalo faxové správy. Telefonovanie 

prostredníctvom mobilných telefónov 
bolo vo svojich začiatkoch. Používanie 
internetu nebolo bežné a postupom času 
získavanie nových informácií na webe 
úplne zmenilo efek  vitu nielen v mojej 
pracovnej sfére.
Celý čas pracujete v jed-
nom odbore a tak vám 
d n e s  p r á v o m  p a t r í 
prívlastok „skalný“. Máte 
obdobie, na ktoré spomí-
nate najradšej, prípadne 
sú aj také, ktoré by ste naj-
radšej vymazali z pamä  ? 
  -  Hoci pracujem od ukon-
čenia vysokej školy len v tej-
to firme a v tomto odbore, je to práca 
rôznorodá a na nejakú ru  nu sa nemôžem 
sťažovať. Investičný plán pre našu spo-
ločnosť a úlohy pre dcérske spoločnos   
prinášajú každý rok nové výzvy, s ktorými 
je treba sa popasovať. Nemyslím, že by 
som mal nejaké obdobie práce vyslovene 
najradšej, teší ma však podiel mojej práce 
na obnove Národnej kultúrnej pamiatky 
– hradu Ľupča, nakoľko mám úctu k dielu 
našich predkov a páči sa mi cieľ, postup-
nou kompletnou obnovou, túto pamiatku 
zanechať aj ďalším generáciám. Čo sa týka 
spomienok, ktoré by som chcel vytesniť 
zo svojej pamä  , našťas  e ich nie je veľa 
a potvrdzuje sa mi výrok nemeckého 
filozofa Friedricha Nietzscheho „Čo ťa 

nezabije, to ťa posilní“.
Podieľali ste sa už na množstve inves  cií 
rôzneho charakteru. Spomeniete tie 
najvýznamnejšie?
  - Nakoľko som doposiaľ pracoval v od-

delení prípravy a realizácie 
stavieb, kde som sa spo-
lupodieľal na stavebných 
inves  ciách pre Železiarne 
Podbrezová a.s. a pre Žele-
ziarne Podbrezová Group, 
stavby boli doposiaľ mojím 
ťažiskom. Či už ide o „bež-
né“ postupné rekonštrukcie 
sociálnych budov jednotli-
vých prevádzkarní a odbo-

rov v starom alebo novom závode žele-
ziarní a stavebné časti technologických 
investícií alebo významnejšie ucelené 
projekty ako vybudovanie polyfunkčného 
domu Zlatý jeleň na Nám. SNP v Bra  sla-
ve, vybudovanie Závodu na spra-
covanie autovrakov a kovového 
odpadu v Hliníku nad Hronom, 
už spomenutá postupná obnova 
hradu Ľupča, postavenie objektu 
Apartmány Gray Bear na Táľoch, 
druhé golfové ihrisko Little Bear 
na Táľoch alebo naposledy rekonštruk-
cia Zelpo arény – futbalového štadiónu 
v Podbrezovej, popri futbalovom ihrisku 
s umelou trávou v Podbrezovej – časti 
Skalica.

Nepochybne sú aj také, s ktorými ste 
dovtedy nemali žiadne skúsenos  . Na-
príklad, aké to bolo pri budovaní osem-
násťjamkového golfového ihriska na 
Táľoch?
  - Áno. Obdivoval som entuziazmus nie-
ktorých členov vedenia našej a.s., s akým 
presadzovali prípravu a výstavbu takéhoto 
nového projektu na Slovensku, nakoľko 
o komplikácie už v rokoch príprav ne-
bola núdza. A pri realizácii nielen ja, ale 
okrem zahraničných špecialistov nikto 
z nás, nemal s výstavbou golfového ih-
riska doposiaľ skúsenosť. Pre dodržanie 
kvality hracích dráh sme napr. pristúpili 
k s  ahnu  u a preosia  u všetkej získanej 
zeminy z dotknutých plôch a jej spätné-
mu rozprestre  u.  Doba výstavby ihriska 
trvala celkovo 24 mesiacov a 26 dní a bola 
rozdelená do troch stavebných sezón. 
Toto obdobie mi dalo veľa, dá sa povedať, 
že som pracovne dospel. A môžeme byť 
hrdí, že spolupráca amerického dizajnéra, 
britského dodávateľa špecializovaných 
prác, slovenského dodávateľa prác a 
slovenského investora dopadla výborne 

a dcérska spoločnosť Tále a.s. od roku 
2002 zdarne udržuje dielo, ktoré pozdvi-
huje oblasť Táľov.
Plánujete vniesť do zabehnutej práce 
odboru aj nové prvky? Prezradíte nám, 

čo to bude?
  - Vďaka mojim predchodcom vo vedení, 
náš odbor funguje dobre a nie je potreb-
né meniť štýl zabehnutej práce. Mojou 
úlohou pre najbližšie obdobie je dopl-
nenie a stabilizácia pracovného kolek  -
vu či už v oddelení prípravy a realizácie 
technológií alebo prípravy a realizácie 
stavieb a splnenie plánovaných úloh v ob-
las   inves  cií pre rok 2017. Nakoľko som 
presvedčený, že viac efek  vity a menej 
stresu človek dosiahne prostredníctvom 
kvalitnej komunikácie s inými, rád by som 
pracovne vplýval na ľudí aj dostatočnou 
komunikáciou. Keďže pomerne dobre poz-
nám ľudí v odbore, budem sa snažiť ich 
manažérsky viesť a ďalej budovať  m ľudí 
s využi  m ich silných stránok a patričnou 
mo  váciou.
Práca, ktorú robíte, je veľmi náročná, 
okrem iného aj na čas. Ako využívate 
voľné chvíle?
  - Vzhľadom na to, že máme s manželkou 
štyri de  , svoj takmer celý voľný čas sa 
snažím venovať svojej väčšej rodine. 
To ma robí šťastným. Moje záľuby sa 

rokmi okresali, ale v rámci rodiny 
si vždy v zime rád nájdem čas na 
lyžovanie a v lete na golf s deťmi. 
Zároveň mojou srdcovou záleži-
tosťou sa stal jach  ng, ktorý je pre 
mňa občasnou odmenou a veľkým 
relaxom. 

   Na záver ďakujem Predstavenstvu Že-
leziarní Podbrezová a.s. za prejavenú dô-
veru, ktorú, verím, nesklamem. Všetkým 
kolegom a kolegyniam v našej spoločnos   
želám zdravie a prosperitu.

na vývesných tabuliach 
prevádzkarní a my vám 
každoročne predstavuje-
me víťazné kolek  vy jed-
notlivých prevádzkarní.
Priebeh súťaže v odbore 
riadenia kvality hodnotí 
Mária Dekrétová, referent 
reklamačného oddelenia:
Ako pokračovala súťaž 

medzi zmenami v roku 2016?
  - Keďže sme obslužný a kontrolný 
odbor, v každom oddelení prebiehala 
v roku 2016 súťaž  medzi zmenami in-
dividuálne,   podľa stanovených kritérií  
a ich pracovných požiadaviek.
Môžete konkre  zovať kritériá pre vašu 
prevádzkareň?

  - Kritériá sú rovnaké pre každé oddele-
nie a to je spokojnosť s výsledkami práce 
a s výkonom (reklamácie), dodržiavanie 
technologických postupov,  dodržiavanie 
pracovnej disciplíny a poriadku na pra-
covisku, dodržiavanie bezpečnos   práce 
a nápravné a preven  vne opatrenia.
Zaradili ste do súťaže nové prvky? 
  - Vedúci a zmenoví majstri sú spokojní 
s kritériami prebiehajúcej súťaže, preto 
z ich strany nebola vznesená nová po-
žiadavka.
Predstavíte nám víťazné kolektívy za 
rok 2016?
  - Nakoľko je náš odbor rozdelený na 
viac oddelení, víťazom nebude len 
jedna zmena. V kontrolnom a ates-
tačnom oddelení zvíťazila zmena ,,C“, 
v oddelení defektoskopie  zmena ,,D“  
a v chemickom laboratóriu zmena ,,C“, 
ktorá od mája prešla na 4-zmenný 
pracovný režim.
Čím prekvapíte súťažiacich v tomto 
roku? 
  - V tomto roku  nepočítame s výraz-
nými prekvapeniami, ale ak si to bude 
daná situácia vyžadovať, nebránime sa 
realizácii nových prvkov. 

nie a konzervovanie, skracovanie termínov 
dodávok. Bolo potrebné riešiť rozšírenie 
výrobného sor  mentu o malé priemery rúr, 
zvýšiť kapacity úpravárenských operácií, 
hlavne rovnania rúr. Problémov na riešenie 
bolo v tomto období neúrekom. Dnes však 
môžem s uspokojením konštatovať, že sa 
nám ich podarilo úspešne vyriešiť a úrovňou 
kvality rúr a technologického zariadenia 
patríme k svetovej špičke.
Na poste vedúceho kľúčovej výrobnej 
prevádzkarne ste zaznamenali množstvo 
modernizačných krokov v technológii vý-
roby. Je možné stručne zhodno  ť dvadsať-
triročný vývoj v tejto oblas  ?
  - Počas tohto obdobia prešla valcovňa rúr 
mnohými významnými zmenami, súvisiacimi 
s vyrábaným sor  mentom, štruktúrou výro-
by, inováciou a modernizáciou technologic-
kých zariadení a riadiacich systémov. 

Bola to perspektíva v blízkosti môjho rodiska

Víťazná zmena D oddelenia defektoskopie objek  vom Anny Nociarovej

Víťazná zmena C v chemickom laboratóriu.  Foto: A. Nociarová

Víťazná zmena C kontrolného a atestačného oddelenia objek  vom I. Kardhordovej

  Výrazné zvýšenie podielu exportu si vy-
žiadalo investovať do nových fi nalizačných 
zariadení, ako rovnanie rúr, farebné značenie 
a razenie rúr, konzervovanie povrchu rúr 
UV lakom pre zámorskú prepravu, geo-
metrické balenie rúr do šesťhranu. Stále sa 
zvyšujúce požiadavky na kvalitu a znižovanie 
výrobných nákladov vyúsťujú do ďalších 
modernizačných akcií. V roku 1995 to bolo 
zavedenie výroby rúr v tzv. malom progra-
me, čo umožnilo rozšíriť sortiment valco-
vaných rúr o zákazníkmi žiadanú skupinu 
rozmerov priemeru 21,3 až 30 milimetrov. 
V roku 1997 sme pokračovali modernizáciou 
riadenia procesu valcovania rúr v ťahovej 
redukovni, ktorá umožnila výrazné zníženie 
materiálových nákladov, zvýšenie rozmero-
vej presnos   a tým aj významné zvýšenie 

konkurencieschopnos   na svetovom trhu. 
V tom istom roku bol zavedený nový ria-
diaci systém ohrevu vsádzky v karuselovej 
peci, umožňujúci zrovnomernenie ohrevu 
po priereze vsádzky a zníženie spotreby 
zemného plynu. 
  Rozvojové zámery valcovne rúr sa upria-
mujú na nové výrobky s vyššou pridanou 
hodnotou, ako sú legované kotlové rúry, 
rúry na výrobu ložiskových krúžkov, rúry 
pre automobilový priemysel. Tieto zámery 
vyúsťujú do ďalších investícií, z ktorých 
spomeniem vybudovanie úpravárenských 
liniek na spracovanie kotlových rúr, delenie 
vsádzky na tvrdokovovej píle LINSINGER, 
programovo riadený sústruh na opracovanie 
kalibrov redukovne. Výrazný posun technic-
kej úrovne v oblas   ohrevu lúp pred reduko-

vaním priniesla rekonštrukcia krokovej pece. 
Použi  e moderného systému regeneračných 
pulzných horákov, zmena žiaruvzdorného 
materiálu a zmena geometrie pracovného 
priestoru pece, umožňuje rýchlu reakciu na 
požadovanú teplotu priestoru pece, zníženie 
spotreby zemného plynu až o 25 percent a 
rovnomernejší ohrev lúp. Pre zabezpečenie 
dostatočnej kapacity hotových rúr boli vybu-
dované dva automa  zované sklady, umož-
ňujúce bezpečný spôsob skladovania rúr s 
dobrou prístupnosťou k jednotlivým zväz-
kom rúr, čo umožňuje podstatne skrá  ť čas 
nakládky kamiónov. Okrem spomenutých 
inves  čných akcií bol v tomto období zreali-
zovaný celý rad organizačných a technických 
opatrení, zameraných na zvýšenie výkonu, 
hospodárnos   a kvality výrobkov a tak  ež 

na udržanie technologického zariadenia na 
požadovanej úrovni.
 Počas produktívneho obdobia ste boli 
v jednom kolobehu. Nebude vám to chý-
bať? 
  - Myslím si, že pre mňa nadišiel ten správny 
čas, keď je potrebné ten kolobeh a životné 
tempo zmierniť. Nebude to ľahké, no život 
pre mňa priniesol oveľa ťažšie chvíle, verím, 
že v tejto novej životnej etape budem mať 
dostatok času na splnenie svojich prianí a 
realizáciu záľub, na ktoré doteraz nie vždy 
vyšiel čas.
  Pri tejto príležitosti chcem poďakovať 
vedeniu akciovej spoločnosti za dôveru, 
všetkým zamestnancom valcovne rúr, aj 
obslužných prevádzkarní a útvarov za spo-
luprácu a prajem všetkým zamestnancom 
Železiarní Podbrezová a.s., aj dcérskych 
spoločností veľa zdravia, pracovných a 
osobných úspechov.
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*  č i t a t e ľs k á  s ú ťa ž  *  č i t a t e ľs k á  s ú ťa ž  *  č i t a t e ľs k á  s ú ťa ž  *
Z podkladov Ing. J.  Starkeho
spracovala O. Kleinová

Súťažná otázka č. 8
Koľko učňov navštevovalo závodnú 
učňovskú školu v Piesku v roku 1948?
Správne odpovede posielajte do redak-
cie Podbrezovan do desiatich dní od 
vydania. Nezabudnite uviesť kontakt. 
Žrebovanie o lákavú cenu sa uskutoční 
na konci súťaže. Podmienkou je účasť 
vo všetkých súťažných kolách.

Stavy zamestnancov sa museli dopĺňať 
mladými ľuďmi, ktorí sa v minulos   za-
účali v jednotlivých pracoviskách u skú-
sených robotníkov a majstrov. Technická 
úroveň v 19. storočí používaných tech-
nologických zariadení si nevyžadovala, 
aby mladí ľudia pred nástupom do práce 
prechádzali špeciálnym školením. Obrat 
nastal, keď technologické procesy začala 
ovládať elektrická energia a do výroby 
vstúpila mechanizácia a automa  zácia, 
čím sa zvýšili nároky na zručnosť a ve-
domosť mladých ľudí. Začali sa zakladať 
učňovské školy. 
   Po roku 1918 podbrezovské železiarne 
patrili štátu a boli riadené Ministerstvom 

Vráťme sa na začiatok 
verejných prác v Prahe. V tom čase bojo-
vali o svoju existenciu a ani sa nezveľa-
ďovali. Obrat nastal až v roku 1935, keď 
Zbrojovka Brno vybudovala v štátnych 
železiarňach v Podbrezovej svoju pre-
vádzku  na výrobu súčiastok pre zbraňo-
vé systémy. Nová výroba v moderných 
obrábacích dielňach, vybavených veľkým 
množstvom špeciálnych obrábacích stro-
jov, si vyžadovala nových odborníkov, 
najmä mladých.
     Pre ich výchovu bola založená zá-
vodná učňovská škola v Piesku. Bolo 
to v roku 1937 a táto myšlienka vznikla 
z dôvodu, že učňovská škola bola za-
meraná okrem hutníckych profesií aj 

na výučbu strojárskych odborov a v no-
vých obrábacích dielňach boli vyčle-
nené priestory na praktické vyučova-
nie. Každý učeň mal svoj pracovný stôl 
so zverákom a so skrinkou na  náradie 
a v šatni skrinku na odev. V rámci závod-
nej učňovskej školy prebiehala aj teo-
re  cká výučba, vyučujúcimi boli skúsení 
pracovníci železiarní. Bola to prvá škola 
svojho druhu na Horehroní a bola začiat-
kom organizovanej výučby učňov.
   V čase, keď sa železiarne stali súčasťou  
Zbrojovky Brno a.s., vyučovací proces bol 
ešte zdokonalený. Proces rastu pokračo-
val až do druhej svetovej vojny. Za  aľ, čo 
hutnícke prevádzky zvádzali boj o preži-

 e, strojárska výroba sa v závode v Piesku 
v rokoch 1945 – 46 rozrastala, čím sa 
zvyšovala potreba špecializovaných pra-
covných síl v strojárskych profesiách. 
Vedenie podniku v roku 1946 nariadilo, 
aby sa  počet učňov znásobil zo 150 na 
300, v roku 1948 to už bolo 480. Keďže 
počítali s presunom  strojárskej výroby 
z pohraničia, vedenie vtedajších Stre-
doslovenských železiarní rozhodlo, aby 
sa stav učňov v roku 1950 zvýšil na 600. 
Učňovské školstvo  v Podbrezovej prekvi-
talo. Dostalo nové priestory, vybudovaná 
bola učňovská škola a začali sa prípravy 
na vybudovanie internátu. Dobre rozbeh-
nutý systém rozvoja učňovského školstva 
v Podbrezovej bol však dňom 31. decem-
bra 1950 násilne prerušený.

Pokrač. v budúcom čísle  

Žiaci sú od prvého kontaktu 
so školou považovaní 

za budúcich zamestnancov

V   z n a m e n í  8 0 .  v ý r o č i a  o r g a n i z o v a n e j  v ý u č b y
  Z úspešných absolventov SSOŠH ŽP, ktorí získali kvalifi káciu na profesie hutník 
operátor, mechanik strojov a zariadení a mechanik mechatronik, z 58 absolventov 
by malo zhruba 60 percent nastúpiť do Železiarní Podbrezová, časť prejavila záu-
jem o štúdium na vysokej škole, prípadne sa profesionálne bude venovať športu.
   Z úspešných absolventov SG ŽP v profilácii na informatiku, anglický jazyk 
a športové disciplíny – 30 absolventov chce zhruba 90 percent pokračovať v štú-
diu  a ostatní by sa mali venovať profesionálne športu, prípadne sa zamestnajú 
v Železiarňach Podbrezová.  
  Zaujímalo nás, čo si myslia absolven  , a tak sme sa opýtali, či bola ich voľba školy 
správna a ako by sa rozhodovali dnes? 

Patrik LEŠKO, SG ŽP
  - Myslím si, že moja voľba bola správna 
a urobil by som tak aj dnes. Som síce rád, 
že štúdium je za mnou, ale škola, kolek  v, 
študentský život mi bude chýbať. Prežil 
som tu štyri krásne roky. Pokračujem 
v štúdiu informa  ky a nie je vylúčené, že 
sa do Podbrezovej raz vrá  m.

Tomáš SLIVKA, SG ŽP
  - Určite to bola dobrá voľba. Škola má 
veľmi dobrú úroveň, aj uplatnenie je 
perspek  vne. Škola, aj kolek  v, mi bude 
chýbať. Pokračujem vysokoškolským 
štúdiom, rozhodol som sa pokračovať 
v informa  ke.  

Tomáš KAPAJČÍK, SSOŠH ŽP
  - Určite by som si vybral túto školu aj 
dnes. Voľba bola správna, zmaturoval 
som, moje predstavy sa naplnili, som 
spokojný. Pokračujem v štúdiu na Hut-
níckej fakulte TUKE a predpokladám, že 
sa sem vrá  m.

Štefan VALEK, SG ŽP
  - Určite som si vybral správne a opäť by 
som to zopakoval, aj keď som z Dolného 
Kubína. Som hokejista, podmienky pre 
športovcov tu boli veľmi dobré. Pokra-
čujem v štúdiu trénerstva na vysokej 
škole.

Jakub KOSTELNÝ, SSOŠH ŽP
  - Je to zaujímavá škola, odbor mechanik 
strojov a zariadení bol tiež zaujímavý. 
Voľba bola určite správna a odporúčam 
ju každému. Nastupujem do centrálnej 
údržby, tam, kde som praxoval. O týždeň 
už budem robiť. A už sa aj teším.

Najlepší študent  SSOŠH ŽP J. Jančiar získal šperk od fi rmy ALO Diamonds, ktorý mu odovzdala Ing. M. Niklová, 
členka predstavenstva a personálna riaditeľka a Ing. I. Majer, riaditeľ SSOŠH ŽP

Milan Vraniak, jeden z najlepších inštruktorov (v strede) zľava Ing. I. Majer, riaditeľ SSOŠH ŽP a sprava Ing. M. Dekrét, 
člen predstavenstva a výrobný riaditeľ

Držiteľkami Komenského plakety sa stali PaedDr. K Zingorová, Ing. M. Pindiaková a Mgr. Ľ. Peťková. Zľava Ing. I. 
Majer, sprava Ing. J. Kriváň, člen predstavenstva a obchodný riaditeľ Poďakovanie si zaslúžili aj výchovné poradkyne – Mgr. J. Hlásniková ZŠ Podbrezová. Foto: A. Nociarová 
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M. Jančovič
noviny@zelpo.sk

V. Kúkolová
noviny@zelpo.sk

Šťastní fi nalis   20. ročníka turnaja (v strede v modrom víťazi, vľavo bronzový a vpravo strieborný  m) s jeho organizátormi a vedením Futbalového klubu ŽP a ŽP Šport a.s. Stredný rad zľava
(v červenom drese) najlepší brankár Matej Multan a v podrepe štvrtý zľava najlepší hráč Patrik Baran  

Ceny najlepším v turnaji odovzdávali, zľava: Jozef Mores – koordinátor mládeže,  Štefan Pintér – 
riaditeľ  ŽP Šport, a.s., Vladimír Soták ml. – viceprezident  FK ŽP.  Foto: I. Kardhordová

Na pravé poludnie krásneho slnečné-
ho dňa boli vyhlásené výsledky finále 
futbalového turnaja O putovný pohár 
generálneho riaditeľa Železiarní Pod-
brezová 2017. 
     Finálovým zápoleniam turnaja žiakov 
do 10-rokov  predchádzali výsledky zo 
základných kôl, rozdelených do troch 
skupín. V nich o postup bojovali tímy 
z devätnástich základných škôl. Víťa-
zi skupín z ihrísk Skalica Podbrezová, z 
Heľpy a Brezna (staré ihrisko) postúpi-
li do finále. Boj o medaily sa odohral  
19. mája 2017 na futbalovom štadióne 
Podbrezová - Skalica medzi zástupcami 
základných škôl z Beňuša a dvoch škôl 
z Brezna - ZŠ Pionierska 2 a ZŠ K. Rapoša. 

Dvadsiaty ročník futbalového turnaja žiakov základných škôl do 10 rokov „O putovný pohár generálneho riaditeľa ŽP“ 

Víťazom turnaja sa opäť stala ZŠ Pionierska 2
V prvom fi nálovom zápase sa pro   sebe 
postavili  družstvá ZŠ K. Rapoša a Beňuša  
3:1 (hetrik Peter Kvietok). Potom odohrali 
svoj zápas odvekí rivali ZŠ Pionierska 
2 a K. Rapoša 3:1 a v  treťom zápase 
na seba narazili Beňuš a Pionierska 2, 
s výsledkom  1:9 (hetrik Artur Surový). 
    Vyhlásenie výsledkov 20. ročníka tur-
naja, v ktorom sme opäť videli množstvo 
futbalových a športových talentov, pre-
biehalo s odovzdávaním fi nančných cien 
na podporu športovej činnos   v základ-
ných školách (víťazi 500, 400, 300 eur a po 
100 eur získala každá zo zúčastnených 
škôl), k tomu poháre 20. ročníka turnaja 
a medaily. V jubilejnom  ročníku opäť na 
najvyššom stupni  stála Pionierska 2, do 
ktorej putovali aj ďalšie poháre za indivi-
duálne výkony. Najlepším hráčom sa stal 
Patrik Baran a najlepším brankárom Matej 

Multan, obidvaja z tejto školy. Strieborný 
pohár a medaily si vybojovali žiaci zo ZŠ K. 
Rapoša a bronz si odnášali žiaci z Beňuša.   
   Všimli sme si, že všetky zápasy pozor-
ne sleduje tréner mládežníckych tímov 
nášho klubu, Július Szöke, ktorý nám 
prezradil: „Cieľ turnaja – prilákať deti 
k športu, konkrétne k nášmu podbre-
zovskému futbalu, sme opäť naplnili. 
V turnaji sa zišli pohybovo talentova-
né deti z celého Horehronia a my sa 
snažíme nájsť medzi nimi chlapcov, ktorí 
by mohli neskôr doplniť naše mládežnícke 
družstvá,  a možno,  keď futbalovo 
vyzrejú,  posilniť i náš seniorský tím. 
Aj v tohtoročných najlepších žiackych 
družstvách boli chlapci, s ktorými už 
niekoľko rokov pracujeme. Napriek tomu 
sa našlo ešte pár pohybovo nadaných 
chlapcov, o ktorých by sme mali záujem. 

Samozrejme, že nie všetci tí, ktorých sme 
oslovili prídu. V ich rozhodovaní zohráva 
veľkú úlohu podpora rodičov a my sme 
radi, že talenty z Valaskej a Predajnej, 
našli potrebnú podporu u svojich rodičov.“ 
   Skalným turnaja sa nechce veriť, že od 
nultého ročníka, ktorý sa niesol v znamení 
hesla Športom pro   drogám, Železiarne 
Podbrezová v spolupráci s Nádáciou ŽP, 
ŽP Šport, a.s. a TJ ŽP Šport Podbrezová 
úspešne zorganizovali už jeho dvadsiaty 
ročník. „Za tento čas sa turnaja zúčastnilo 
asi štyri  síc žiakov vo veku do 10 rokov 
z celého Horehronia. Mnohí aktéri z pr-
vých ročníkov už dnes hrajú, alebo trénujú 
najvyššie súťaže na Slovensku, ako na-
príklad Jozef Rejdovian (Zlaté Moravce),  
Michal Faško (Ružomberok), v našom 
fortunaligovom mužstve Matej Kochan 
a Juraj Pančík, ktorý aktuálne hosťuje 
v Šamoríne a ďalší. Verme, že k nim z roka 
na rok budú pribúdať ďalší odchovanci 
zo širokej mládežníckej základne podbre-
zovského futbalového klubu,“ povedal  
Andrej Smékal, jeden z tohtoročných or-
ganizátorov . 

R oz l účk a  s o  š p o r tov ý m  s ve to m  m l á d e že

   Počas prestávky zápasu Fortuna 
ligy, v ktorom sme 19. mája v Zelpo 
aréne hostili MFK Ružomberok, 
nastala pamätná chvíľa pre pod-
brezovskú futbalovú mládež. Naj-
skôr sa na hlavnú hraciu plochu, 
pred vyše 2 000 divákov postavili 
hráči do 19 rokov. Poďakovania za 
reprezentáciu našich farieb sa ujal 
riaditeľ ŽP Športu Štefan Pintér, 
viceprezident FO ŽP Šport Vra  slav 
Greško, športový manažér Michal 
Budovec a koordinátor mládeže Jo-
zef Mores. Rozlúčka so športovým 
svetom mládeže mala pre našich 
starších dorastencov skutočne ne-

N a j l e p š í  h r á č i  j e d n o t l i v ý c h  v e k o v ý c h  k a t e g ó r i í

Michal Lukáč U12 Tomáš Gecelovský U16

Foto: I. Kardhordová

Jakub Matula U13 Richard Ludha U17

Marek Krnáč U14 Samuel Vavrúš U19

Igor Brozman U15 Adrián Kačerík U21

zabudnuteľnú atmosféru a mladí 
futbalisti mohli nazrieť do sveta 
futbalu dospelých, za  aľ aspoň skrz 
prítomnos   početnej diváckej kuli-
sy. Či sa pred divákov dostanú na 
trávnik opäť, ale už v dresoch a nie 
v civilnom oblečení, záleží len od 
ich futbalových zručnos  . Ako vzor 
im slúži Samuel Vavrúš, ktorý síce 
bol ocenený v rámci futbalového 
mužstva U19, no ako jediný mal na 
sebe dres, keďže v spomínanom 
zápase Fortuna ligy sedel na lavičke 
náhradníkov A mužstva.
   Po rozlúčke U19 s mládežníckym 
futbalom prišli na rad aj mladší hrá-
či. V končiacej sezóne 2016/2017 
boli ocenení najlepší jednotlivci 
z jednotlivých vekových kategórií 
a rovnako, ako v prípade starších 
dorastencov, im za reprezentáciu 
podbrezovských farieb poďakovali 
čelní predstavitelia ŽP Šport a Fut-
balového klubu ŽP. 
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Jedálny lístok
5. – 11. 6. 2017

Jedálny lístok
12. – 18. 6. 2017

Pondelok
Polievky: šošovicová s kyslou kapustou, 
roľnícka, pečivo.
● Hovädzí guláš maďarský, knedľa ● 
Bravčový rezeň na zelenine, ryža, uhor-
ka ● Vyprážaná treska plnená brokoli-
cou a syrom, zemiaky, šalát ● Pestrý 
cestovinový šalát ● Ohnivé kuracie 
stehno orientálne, zeleninová obloha 
● Rezancový nákyp s tvarohom a jaho-
dami ● Bageta salámová so šalátom ● 
Ovocný balíček.

Utorok
Polievky: zeleninová s rajbaničkou, 
frankfurtská, pečivo.
● Vyprážané čevapčiči, zemiaky, šalát 
● Kuracie stehno s kuriatkovou omáč-
kou, cestovina ● Držky na diabolský 
spôsob, knedľa ● Grécky šalát, pečivo 
● Špenátové halušky s tvarohom, za-
kysanka ● Pečené buchty so slivkovým 
lekvárom, kakao ● Bageta syrová ● 
Mliečny balíček.

Streda
Polievky: morčacia, tekvicová, pečivo.
● Hovädzia roštenka cigánska, ryža, 
šalát ● Pečený bôčik s plnkou, kapusta, 
knedľa ● Kuracie stehno na zelenine, 
štuchané zemiaky s cibuľkou ● Šalát zo 
surovej zeleniny s jogurtom, pečivo ●  
Cestoviny s brokolicou a smotanovou 
omáčkou ● Šúľance so strúhankou  ● 
Bageta Gurmán ● Ovocný balíček.

Štvrtok
Polievky: fazuľová kyslá, krupicová so 
zeleninou, pečivo.
● Bravčové stehno záhradnícke, tarho-
ňa, šalát ● Hydinové ražniči, zemiaková 
kaša, uhorka ● Klužská kapusta ● Syro-
vé tajomstvo, pečivo ● Plnené hovädzie 
mäso, zeleninová obloha ● Buchty na 
pare s nutelou, maková posýpka, kakao 
● Bageta s kuracím mäsom ● Mliečny 
balíček.

Piatok
Polievky: terchovská, pohronská, pe-
čivo.
● Hovädzie dusené, paradajková omáč-
ka, knedľa ● Kuracie prsia prírodné, ze-
leninová ryža, šalát ● Zemiakovo-bryn-
dzové pirohy so slaninou ● Lahôdkový 
šalát, pečivo ● Bravčové mäso dusené 
s kelom ● Palacinky s džemom a čoko-
ládou ● Bageta moravská ● Víkendový 
balíček (polievka, vyprážaný bravčový 
rezeň, zemiakový šalát s majonézou).

Sobota
Polievka: krúpková, pečivo.
● Bravčový rezeň s pečeňou, zemiaky, 
cvikla ● Perkelt z morčacieho mäsa, 
cestovina ● Bageta syrová.

Nedeľa
Polievka: prešporská, pečivo.
● Kuracie prsia s horčicou, ryža, cvikla 
● Bravčové stehno hamburské, knedľa 
● Bageta Ape  to.

T
6

6

Firma Siemens s.r.o. v rámci kampane 
prevencie rakoviny prsníka uskutočnila 
v dňoch 25. a 26. mája 2017 v priesto-
roch zdravotného strediska ŽP a.s. so-
nografi cké vyšetrenie žien. Lekárka  so 
špecializáciou v odbore rádiológia vyšet-
rila sonografi ckým prístrojom  78 žien. 
Okrem zamestnankýň ŽP a.s. možnosť 
vyšetrenia využili aj zamestnankyne 
dcérskych spoločnos   ŽP Gastroservis, 
ŽP Informa  ka, ŽP Bezpečnostné služby 
a ŽP Rehabilitácia.  Text: J. Kochanová

F: A. Nociarová

Pondelok
Polievky: držková, sedliacka, pečivo.
● Jarné kuracie stehno, zemiaky ● 
Hovädzie mäso na korení, slovenská 
ryža, šalát  ● Baraní guláš, halušky ● 
Študentský šalát, pečivo ● Zapekané 
zemiaky s pórom ● Šišky s džemom, 
kakao ● Bageta syrová ● Mliečny ba-
líček.

Utorok
Polievky: slepačia, cesnaková s haluš-
kami, pečivo.
● Bravčový guláš segedínsky, knedľa ● 
Hovädzie fi lé kopaničiarske, ryža, šalát 
● Šampiňóny na paprike, cestovina 
● Tlačenkový šalát, pečivo ● Kelový 
karbonátok, zemiaky, šalát ● Hanácke 
koláče, kakao ● Bageta s kuracím mä-
som ● Ovocný balíček.

Streda
Polievky: hŕstková, mrkvová s pórom, 
pečivo.
● Kuracie prsia na hubách, tarhoňa, 
šalát ● Bravčový rezeň belehradský, 
opekané zemiaky, uhorka ● Údené 
mäso, hrachová kaša, uhorka, chlieb 
● Pikantný syrový šalát, pečivo ● 
Halušky s kyslou kapustou ● Zapekané 
palacinky s  tvarohom ● Bageta 
moravská ● Mliečny balíček.

Štvrtok
Polievky: boršč s mäsom, francúzska, 
pečivo.
● Morčacie prsia so syrom a špená-
tom, ryža, šalát ● Hovädzia pečienka 
sviečková, knedľa ● Ryba na vidiecky 
spôsob, zemiaky, šalát ● Parížsky šalát, 
pečivo ● Zapekaný baklažán s hydino-
vým mäsom a zeleninou ● Maxi buchta 
s orechovo-višňovou plnkou, vanilkový 
krém ● Bageta s pikantným mäsom ● 
Ovocný balíček. 

Piatok
Polievky: slovenská hubová, bulharská, 
pečivo.
● Vyprážané kuracie stehno, zemiako-
vá kaša, kompót ● Bravčový perkelt, 
cestovina ● Plnená hlávková kapusta, 
knedľa ● Šalát švajčiarsky s tofu, pečivo 
● Hovädzí guláš so zelenou fazuľkou ● 
Zemiakové knedličky s nutelou, maková 
posýpka ● Bageta Gurmán ● Mliečny 
balíček.

Sobota
Polievka: karfi olová, pečivo.
● Bravčová pečienka sedliacka, červená 
kapusta, knedľa ● Hovädzí guláš me-
xický, ryža, šalát  ● Bageta s kuracím 
mäsom.

Nedeľa
Polievka: oravská fazuľová, pečivo.
● Hovädzia roštenka na slanine, zemia-
ky, cvikla ● Kuracie prsia na paprike, 
cestovina ● Bageta Ape  to.

Nemocničné nákazy sú ešte stále v našich 
zdravotníckych zariadeniach podceňované

Mária Tolnayová
RÚVZ B. Bystrica

Zvyšujúci sa počet hospitalizovaných 
pacientov so sebou prináša aj zvýšené 
riziko pravdepodobnos   vzniku nemoc-
ničných (nozokomiálnych) nákaz - NN. 
Tieto infekcie sú sprievodným javom 
zdravotníckej starostlivosti na celom 
svete aj na začiatku 21. storočia, Sloven-
sko nevynímajúc. Za rok 2016 evidovali 
odborníci v SR 10 091 prípadov nozo-
komiálnych nákaz čo pri počte 959 178 
hospitalizovaných pacientov predstavuje 
incidenciu 1,02 percent z počtu hospita-
lizovaných. Je to ale len zlomok predpo-
kladaného výskytu NN v zdravotníckych 
zariadeniach v SR, pretože ide o pasívny 
zber údajov. Výraznejší posun počtu 
nozokomiálnych nákaz na oddeleniach 
alebo klinikách oproti minulému roku 
nebol zaznamenaný, incidencia NN sa 
ako najreálnejšia javí na OAIM (Od-
delenie anesteziológie a intenzívnej 
medicíny)  a KAIM (Klinika anesteziológie 
a intenzívnej medicíny) a to 17,2 per-
centa, na interných klinikách a oddele-
niach 16,5 percenta a na chirurgických 
klinikách a oddeleniach 10,3 percenta 
z počtu hospitalizovaných.
Úroveň hlásnej služby v  zdravotníckych 
zariadeniach v jednotlivých krajoch je 
evidentne rozdielna, najvýraznejšie sa 
hlásna služba zlepšila v Bratislavskom 
a Nitrianskom kraji. Ako uviedol ve-
dúci oddelenia nemocničných nákaz 
Odboru epidemiológie Regionálneho 
úradu verejného zdravotníctva (RÚVZ) 
v Banskej Bystrici MUDr. Pavol Lokša, 
v Banskobystrickom kraji bolo vlani zo 
zdravotníckych zariadení nahlásených 
celkom 756 nemocničných nákaz, čo je 
nárast opro   roku 2015 o 27,7 percenta. 
Incidencia pri 150 786 hospitalizovaných 
pacientoch bola 0,5  percenta z hospita-
lizovaných pacientov. 

Podľa renomovaných slovenských od-
borníkov, zaoberajúcich sa touto prob-
lema  kou, nízke čísla nemusia vypove-
dať o kvalite zdravotníckych zariadení 
v tom-ktorom kraji. „Renomované zdra-
votnícke zariadenia vo vyspelých štátoch 
Európy, napríklad v Nemecku, či Rakúsku 
uvádzajú incidenciu od štyroch do osem 
percent. Problematika výskytu týchto 
nákaz, boj pro   nim, ako aj preven  vne 
opatrenia, sa ešte stále v slovenských 
zdravotníckych zariadeniach podceňujú. 
Evidujeme aj pomerne veľké regionálne 
rozdiely. V niektorých oblas  ach, ktoré 
monitorujú tieto nákazy zodpovednej-
šie, nám nahlasujú niekoľkonásobne 
vyšší výskyt nemocničných nákaz, ako je 
uvádzaná vlaňajšia incidencia,“ konšta-
toval MUDr. Lokša. Snahou slovenských 
odborníkov je preto skvalitniť hlásnu 
službu, aby sa lekári a ďalší odborníci ne-
riadili dnes ešte stále rozšíreným „pravid-
lom“, že keď nákazu nenahlásia, nebudú 
problémy. Je to naozaj falošná ilúzia už 
aj preto, že nemocničným nákazám sa 
nedarí úplne sa vyhnúť kvôli vysokej re-
zistencii viacerých kmeňov mikróbov ani 
v špičkových klinikách. Pri previerkach 
hygienicko-epidemiologického režimu v 
niektorých zdravotníckych zariadeniach 
zis  li vlani odborníci na niektorých lôž-
kových oddeleniach nedostatok alebo 
nepoužívanie základných jednorazových 
materiálov a pomôcok, ako sú dávkovače 
mydla, papierové uteráky, jednorazové 
čiapky, či rúška. Zistili aj nedostatok 
dezinfekčných prostriedkov, problémy s 
bielizňou, ktorá je poškodená neustálym 
kolovaním a nenahrádza sa novou. „Je 
potrebné uviesť, že už aj na Slovensku 
narastá počet priznaných nákaz a v 
zdravotníckych zariadeniach sú vedúci 
pracovníci, ktorí majú konečne ochotu 
ich nielen priznať a riešiť, ale dôsled-
nou prevenciou im aj predchádzať. Pri 
zdravotníckych zariadeniach pôsobia 

nemocničné komisie, ktoré sa týmto 
nákazám pravidelne venujú. Intenzívne 
sa zaoberajú otázkou, čo s nimi a odbor-
nící v jednotlivých Regionálnych úradoch 
verejného zdravotníctva v SR sa im v tom 
snažia pomáhať“ zdôrazňuje MUDr. 
Lokša. Najčastejšie sa vyskytujúcim mik-
robiologickým pôvodcom nemocničných 
nákaz bol v posledných rokoch v slo-
venských zdravotníckych zariadeniach 
Staphylococcus aureus a iné stafylokoky 
s 15,4-percentným podielom. Nasleduje 
Klebsiela sp. s 15,1 percenta, Clostridium 
diffi  cile s podielom 14 percent, E. coli je 
zastúpená 8,4 percenta,  Pseudomonas 
sp. s výskytom 8,4 percenta, zvyšok tvo-
ria iné mikroorganizmy. Sepsy tvoria 17,1 
percenta všetkých nemocničných nákaz, 
najviac ich epidemiológovia zaznamenali 
na OAIM, KAIM, interných, chirurgických 
a hematologických  oddeleniach. 
Táto téma je permanentne aktuálna 
hlavne kvôli svojej potenciálnej nebez-
pečnos   a v konečnom dôsledku aj eko-
nomickej náročnosti. Za najúčinnejšiu 
zbraň v boji pro   nim považujú odborníci 
dôslednú a účinnú prevenciu. Je nut-
ný neustály úzky kontakt s klinickými 
pracovníkmi, potreba neustále upozor-
ňovať na chyby v hygienicko-epidemio-
logickom režime, pripomínať princípy 
asepsy a antisepsy, dekontaminácie a  
bariérovej ošetrovateľskej techniky. Je 
neustále nutné myslieť na to, že väčšina 
nemocničných nákaz sa prenáša rukami 
a teda používať rukavice, pacientov 
triediť a izolovať  podľa rizika infekcie 
ale i kolonizácie mikroorganizmami. 
Účinná a účelová by mala byť aj 
dezinfekcia s najväčším dôrazom na 
oddelenia s intenzívnou starostlivosťou, 
n a  o p e r a č n ý c h  a  z á k r o ko v ý c h 
sálach - tam treba investovať aj do 
finančne náročnejších dezinfekčných 
prostriedkov, lepivých fólií, fungujúcej 
klimatizácie a pod. 

Naša ŽP REHABILITÁCIA sa so svojimi služ-
bami dostáva do povedomia širokého oko-
lia. Nejeden významný športovec už prišiel 
otestovať laser. Dňa 25. mája  ho vyskúšal 
aj slovenský hokejista Tomáš Tatar, ktorý sa 
zotavuje po chirurgickom zákroku na rame-
ne. V aktuálnej sezóne odohral všetkých 82 
stretnu   Detroitu, v ktorých získal 46 bodov 
za 25 gólov a 21 asistencii. -ok-
 F: archív ŽP Rehabilitácia
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Dňa 16. júna si pripomenieme osemnáste 
výročie odvtedy, ako sme sa  navždy rozlúčili 
s našim drahým manželom, otcom, starým 
a prastarým otcom

Arnoldom ZVARÍKOM z Podbrezovej.
Spomíname s láskou a úctou

...
“Predobré srdce na svete sme mali, ktoré 
vedelo nás milovať, keby sme láskou zobudiť 
ho chceli, neozve sa nám viackrát, zmĺklo, 
s  chlo, išlo už spať.“
Dňa 12. júna si pripomenieme osem rokov, 
čo nás navždy opustil manžel, otec, starý 
a prastarý otec

Jozef CSORDÁŠ
S láskou spomíname

Poďakovanie 
Ďakujeme všetkým príbuzným, spolupra-
covníkom, priateľom a známym za účasť na 
poslednej rozlúčke s našou milovanou dcé-
rou, manželkou, mamičkou, starou mamou, 
sestrou        

Máriou ZÁZRIVCOVOU z Brezna.
Ďakujeme za kve  nové dary a prejavy sústras-
 , ktorými ste sa snažili zmierniť náš veľký žiaľ.

Smú  aca rodina

Spomienky
Dňa 3. júna si pripomenieme šesť rokov od 
úmrtia nášho drahého manžela, otca a sta-
rého otca

Ivana DIMITROVA 
z Podbrezovej – Š  avničky.

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

S láskou a úctou spomíname
...

„Odišiel  ško, už nie je medzi nami, no v srd-
ciach našich stále žije spomienkami.“
Dňa 4. júna uplynie desať rokov odvtedy, ako 
sme sa navždy rozlúčili s milovaným manže-
lom, otcom, starým a prastarým otcom

Jánom BRAŠOM z Podbrezovej.
S láskou a úctou spomínajú manželka, syno-
via s rodinami

...
Dňa 8. júna uplynie desať rokov odvtedy, ako 
nás navždy opustil milovaný manžel, otec 
a starý otec

Anton BANÍK z Valaskej.
S láskou a úctou spomínajú manželka a synovia 
s rodinami

... 
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V nemeckom De  enheime sa 12. až 14. mája uskutoč-
nil piaty Svetový pohár žiakov U14 v kolkoch. 
   Dňa 13. mája bola na programe najprv kvalifi kácia na 
120 HZ, v ktorej slovenskí reprezentan   uspeli. Michaela 
Babková, hráčka Interu Bra  slava, zvalila 518 kolkov, 
obsadila 7. miesto a postúpila do nedeľného finále. 
Filip Bánik, hráč KO ŽP Šport Podbrezová, výkonom 549 
skončil na šiestom mieste.
   V súťaži dvojíc, kde sa dva výkony z kvalifi kácie zrátali, 
obsadili slovenskí reprezentan   7. miesto (1067) a od 
medaily ich delilo 63 kolkov. Z prvenstva sa radovali 
Slovinci (1141), druhí skončili domáci Nemci (1133) a 
tre   Maďari (1130).

7. SVK Michaela Nina BABKOVÁ 368  150  9  518 
            Filip BÁNIK 377  172  5  549
 745  322  14  1067
   Po kvalifi kácii  prišila na druhý deň na rad súťaž zmie-
šaných tandemov, kde žiak a žiačka z každej krajiny na-
stúpili spoločne k štartu 120 HZ tandemovým spôsobom 
(po každom hode sa striedali). Spoločnými silami zvalili 
Michaela s Filipom 520 kolkov, stačilo to na konečné 9. 
miesto. Zvíťazilo Srbsko (604), na druhom mieste skončili 
Slovinci (570) a bronzoví boli Maďari (569).
   Nedeľné fi nále neskončilo pre slovenské farby podľa 
našich predstáv. Michaela Babková po výkone 508 skon-
čila na 8. mieste, Filip Bánik zvalil 524 kolkov a obsadil 7. 
miesto. Na medailu mu chýbalo 22 kolkov. V kombinácii, 
kde sa sčítavali výkony z kvalifi kácie a z fi nále,  slovenská 
hráčka za súčet 1026 brala 8. miesto, reprezentačný 
kolega bol o jedno miesto lepší 1073.

7. SVK Filip BÁNIK  377  172  5  549  
 364  160  7  524  
 741  332  12  1073

B. Vadovič
tréner SVK

PIATY SVETOVÝ POHÁR ŽIAKOV U14
8. SVK Michaela Nina BABKOVÁ  368  150  9  518  
 354  154  14  508
 722  304  23  1026
 
De  enheim bol v dňoch 14. – 19. mája aj dejiskom 
dvanástych Majstrovs  ev sveta dorastencov a doras-
teniek kategórie U18.
MS - súťaž družs  ev dorastenci (16. mája) 
1.AUT  1564  823  11  2387
2.GER  1552  819   4  2371
3.CRO  1495  835  11  2330
8.SVK  1516  767  17  2283 
Radoslav Fúska: 578 postup do fi nále jednotlivcov
Marek Švantner: 597 postup do fi nále jednotlivcov 
Matúš Červenec: 535
Viliam Mag: 573 horšou dorážkou nepostúpil do fi nále 
jednotlivcov
   Marek Švantner z KO ŽP Šport Podbrezová bol 
najlepším slovenským hráčom v súťaži družstiev, kde 
predviedol fantastický výkon 597 a hlavne výbornou 
hrou v dorážke, na prvej dráhe dokázal hodiť štyri de-
viatky po sebe, čím si vyslúžil potlesk publika. 

MS - súťaž tandem mixov a šprintov (18. máj) 
1.kolo:
Gabriela Hupčíková (SVK) Matúš Červenec (SVK) 1 16
Štepánka Vy  sková (CZE)  Ján Mecerod (CZE) 1 14
Štvrťfinále:
G. Hupčíková (SVK) M. Červenec (SVK) 1 13
Milena Jurisic (SRB) Vuk Boskov (SRB) 1 10
Semifi nále:
G. Hupčíková (SVK)  M. Červenec (SVK)  2
Sabrina Parigger (ITA) Julian Huber  (ITA)  0
Finále:
Matea Juricic (CRO)  Mihael Grivicic (CRO)  2
G. Hupčíková (SVK) M. Červenec (SVK)  0
   Druhé miesto v tandem mix znamenalo veľký úspech 
pre slovenský zmiešaný tandem Červenec a Hupčíková. 

V hoteli Sitno vo Vyhniach sa 5. mája 
konalo vyhlásenie 23. ročníka ankety 
„Kráľ biatlonovej stopy“. Pred samotným 
vrcholom večera prebehli  vyhlásenia 
celkových víťazov slovenského pohára 
v letnom biatlone 2016, ako aj v biatlone 
v sezóne 2016/2017. 
  V súťaži o najlepších strel-
cov, ktorú Slovenský zväz 
biatlonu vyhlasoval tretí 
raz,  si  za letný a zimný 
pohár ocenenie  prevzal 
Samuel Závalec.
 Pri príležitosti životných 
jubileí ocenil SZB tých, ktorí 
pomáhajú rozvoju sloven-
ského biatlonu. Najlepším 
mládežníkom sa za trináste miesto na 
majstrovstvách sveta stal junior Šimon 
Bartko z Dukly Banská Bystrica. Zväz  
ďalej ocenil Martina Otčenáša, ktorý 
vybojoval dva  tuly majstra sveta v let-
nom biatlone na kolieskových lyžiach, aj 
Anastásiu Kuzminovú za ôsme miesto na 

Predám 2- izbový byt na Šupkovej 43 
v Podbrezovej. Byt je v pôvodnom stave, 
nerekonštruovaný.
Info: 0905 946 200

Inzertná služba

Už len kúsok šťas  a vo fi nále na druhej dráhe nám mo-
hol zabezpečiť ešte súboj v SV, ale chorvátska dvojica 
nerobila žiadne veľké chyby a právom sa stala víťazom. 
Matúš aj Gabika v súťaži družs  ev nemali presvedčivé 
výkony, ale dostali šancu napraviť si reputáciu v tandem 
mixe. A ako debutan   na majstrovstvách sveta dorastu si 
nakoniec odviezli domov strieborné medaily.
   V šprinte (na 10 plné + 10 dorážka/x2)  postúpil Ma-
rek Švantner až do štvrťfinále, kde jednu dráhu vyhral 
a druhú prehral. V nasledujúcom rozstrele na 3 hody SV 
sa šťas  e priklonilo na stranu súpera, ktorý vyhral 25:22. 
Ak by Marek postúpil,  mal by istú účasť v semifi nále 
a aj medailu, nakoľko porazení semifi nalis   už nehrajú 
o bronz. Takže menšie sklamanie, pretože mu len o 3 
kolky u  ekla medaila.
1.kolo
Marek Švantner (SVK1)   1 18
Ma  eo Fan  ni (FRA1   1 17
2.kolo
Oliver Mahlknecht (ITA2)       1 13

Marek Švantner  (SVK1)   1 17
Štvrťfinále:
Marek Švantner (SVK1)   1 22
Lukas Temistokle (AUT2)   1 25

MS – fi nále jednotlivcov (19. máj Dettenheim)
Do fi nále postupovalo 24 najlepších hráčov z prvého 
štartu v súťaži družs  ev:
1. SLO Denis PASIC    636
2. AUT Ma   ZATSCHKOWITSCH     630
3. GER Daniel BARTH Daniel    617
12.SVK Marek ŠVANTNER     584
18.SVK Radoslav FÚSKA     552
 

Výsledky kombinácie
V ktorej sa sčítavali výkony zo súťaže družs  ev a z fi nále:
1. AUT M. ZATSCHKOWITSCH     1280
2. GER D. BARTH    1243
3. AUT L.TEMISTOKLE    1226
8.SVK M. ŠVANTNER    1181
21.SVK R. FÚSKA      1130

Pamätná trofej aj
pre našu biatlonistku

Zdroj: Internet majstrovstvách sveta v rakúskom Hoch-
fi lzene. Druhý raz  za sebou sa víťazkou 
hlavnej ankety „Kráľ biatlonovej stopy“ 
stala  rodáčka z Čierneho Balogu a členka 
Dukly Banská Bystrica  Paulína Fialková, 
ktorá v sezóne zaujala peknými výsledka-
mi na majstrovstvách sveta, ako aj piatym 
miestom v s  hacích pretekoch Svetového 
pohára.

   Vlaňajší ročník vyšiel veľmi 
dobre aj Zuzane Remeňovej 
z Hruštína (žiačka SG ŽP), 
ktorá je odchovankyňou 
KB Breza a v súčasnos   už 
členkou Biatlonového klu-
bu Železiarní Podbrezová. 
Vo vekovej kategórii od 16 
do 17 rokov bola najlepšou 
dorastenkou a preto si za-

slúžene prevzala pamätnú trofej.
  Cenu  si prebrala aj Anežka Smarkoňo-
vá, odchovankyňa KB Breza a aktuálne  
biatlonistka Podbrezovej. V súťaži Hamé 
strelecký pohár pre kategóriu 16 a 17-roč-
ných dievčat sa stala najúspešnejšou 
strelkyňou.

Z. Remeňová

Slovenská reprezentácia

Okrem hradných sokolíkov, ktorí sa k 

nám vracajú každý rok, máme na hrade 

Ľupča  nových obyvateľov. Veveričia ro-

dinka si spravila domov v Korvínovej lipe. 

Foto: J. Homolová

Dvanáste majstrovstvá sveta dorastencov a dorasteniek U18
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 Z podkladov ŽP FUTBAL spracoval M. Jančovič

Futbal dokáže aj bolieť, o čom sa presvedčili naši futbalisti po prehre s Ružomberkom 0:1. Foto: I. Kardhordová

M. Jančovič
noviny@zelpo.sk

Aká bola sezóna krásna, 
taká bola v závere krutá
Vyše dve tisícky fanúšikov sa v poslednom domácom zápase prišli rozlúčiť 
s historicky najúspešnejšou sezónou pre FO ŽP Šport Podbrezová, v ktorom sme 
mohli pridať aj čerešničku na torte, v podobe miestenky do Európskej ligy UEFA. 
Futbal však ukázal svoju  enistú stránku a eufóriu z jesenného  tulu vicemajstra 
vystriedal na konci súťaže smútok. Futbalistom, trénerom, či organizačnému 
 mu  však patrí veľké poďakovanie za výsledok, ktorý v krátkom, troj-sezónnom, 

pôsobení v najvyššej súťaži na Slovensku, dosiahli. Verme, že podobnú radosť 
ešte zažijeme a raz sa „na konci“ budeme tešiť my. 

FO ŽP Šport Podbrezová – MFK Ružomberok 0:1 (0:0)

MŠK Žilina – FO ŽP Šport Podbrezová  4:0 (1:0)
Góly: 12. Káčer, 82. a 89. Šejdajev, 87. Hlohovský.
   Do posledného ligového zápasu vstúpili ak  vnejšie domáci Žilinčania, 
ale bez výraznejších gólových príležitos  . V 12. minúte sa však skóre 
menilo, keď sa z prvej strely na bránu radovali domáci. Po prihrávke 
Hlohovského sa k strele dostal ľavý obranca Mazáň a jeho slabú strelu 
tečoval presne k žrdi Káčer. V 20. minúte prenikol po pravej strane 
domáci kapitán Škvarka, ktorého prudký center našiel pred bránou 
Otubanja, ale ten zakončil rukou do brány Kuciaka a rozhodca gól uznať 
nemohol. Na druhej strane, v 24. minúte, vys  hol prihrávku Vavra 
Polievka, výborne sa presadil na hranici pokutového územia, no jeho 
strela opečiatkovala len žrď Volešákovej brány. Gólové šance prichá-
dzali po individuálnych chybách a jednu z nich urobili hráči Podbrezo-
vej, keď sa do samostatného nájazdu dostal Otubanjo, ktorého ešte 
vychytal brankár Kuciak. Päť minút pred prestávkou pohrozil tvrdou 
strelou z priameho kopu Škvarka, ale tesne minul brvno Kuciakovej 
brány. Pred polčasom pohrozil aj najlepší ligový strelec Hlohovský, 
ktorý po prihrávke ak  vneho Škvarku z hranice päťky prestrelil. V dru-
hom polčase sa očakával tlak od zverencov trénera Praženicu a v 52. 
minúte pohrozil nebezpečnou strelou Bernadina. Postupne sa prebrali 
aj domáci, najskôr po rohovom kope zakončil Vavro kolenom do brvna, 
Otubanjo prestrelil bránu a Hlohovského strelu z vnútra pokutového 
kopu zblokoval obetavý Kostelný. Diváci čakali na ďalšiu šancu až do 68. 
minúty, kedy Mikuš nabil Viazankovi, ale s jeho strelou si poradil po-

zorný Volešák. V 74. minúte sa po prieniku Hlohovského dostal k strele 
Vavro a brankár Kuciak svojim dobrým zákrokom stále držal nádeje 
Podbrezovej. O osude zápasu rozhodol v 82. minúte Šejdajev, ktorý 
spracoval dlhú prihrávku brankára Volešáka a z voleja zvýšil na 2:0. Tri 
minúty pred koncom stretnu  a zvýšil Hlohovský na 3:0. Minútu pred 
koncom zakončil debakel „Železiarov“ do prázdnej brány svojim druhým 
gólom Šejdajev. V poslednom ligovom zápase sme prehrali najvyšším 
tohto-sezónnym výsledkom. „Je to niečo neuveriteľné. Žilinský zápas 
bol klinec do našej jarnej rakvy. O Európu sme prichádzali postupne. 
Najmä v domácich zápasoch, keď sme dávali veľmi málo gólov. Možno 
už v polovici jari sme mohli mať pohárovú miestenku a v pokoji by sme 
si potom uhrali tre  e miesto. Teraz to už vieme. Nehovorím, že by nie-
kto nechcel, podobne ako v Žiline, ale mal som pocit, že na mužstve je 
obrovská „deka“. Neviem si vysvetliť príčinu, prečo tam bola, ale možno 
je dobré, že sa sezóna, hoci pre Podbrezovú historicky najúspešnejšia, 
skončila. Aká bola krásna, taká bola krutá. Taký je však aj normálny 
život,“ zakončil hodnotenie brankár Kuciak. 
MŠK Žilina: Volešák – Mabouka, Králik, Vavro, Mazáň – Káčer, Diaz (81. 
Jankauskas), Škvarka – Špalek (69. Cociuc), Otubanjo (61. Šejdajev), 
Hlohovský.
FO ŽP Šport: Kuciak – Migaľa (22. Kupčík), Krivák, Kostelný, Djordjević 
(35. Vajda) – Kochan, Podio – Viazanko, Bernadina, Polievka (58. Kuzma) 
– Mikuš.

 Góly: 88. Daniel.
  Kvôli majstrovstvám sveta v ľadovom hokeji 
sa predposledné kolo presunulo na piatok. 
Podbrezová doma hos  la Ružomberok v pria-
mom súboji o postup do Európskej ligy UEFA. 
Už v desiatej minúte, po prihrávke Viazanka 
na hranicu malého vápna, strieľal Mikuš, trafi l 
však len do obrancu MFK. O štyri minúty neskôr 
sa mohol po chybe Menicha do samostatného 
nájazdu dostať spomínaný ofenzívny hráč „Že-
leziarov“, ale veľmi dobre sa vrá  l Kružliak a 
zastavil ho. Ružomberok pohrozil zhruba desať 
minút pred koncom polčasu, kedy sa náš bývalý 
hráč Peter Gál-Andrezly dostal z krídla k strele, 
Kuciak vyrazil iba k útočníkovi Danielovi, no 
ten minul odkrytú časť brány. Vstup do druhé-
ho polčasu mali domáci vynikajúci. Už v 48. 
minúte sa zoči-voči brankárovi Macíkovi ocitol 
Bernadina, zakončením po zemi sa mu však 
nepodarilo skórovať. Nasledovala prudká rana 
Mikuša spoza pokutového územia pod brvno, 
opäť bol v permanencii gólman Ružomberku. 
V 61. minúte prišiel jeden z podbrezovských 
rohov, ktorý si Ružomberčania sami takmer 
zrazili do brány, no v poslednej chvíli zakročil 
skvele chytajúci brankár MFK. Podbrezová hrala 
v druhom polčase dobre, lenže chýbalo tomu 
gólové zakončenie. Z ničoho nič sa v závere 
presadil Ružomberok, keď presný pas našiel 
Daniela a ten z voleja trafi l nechytateľne. „Bol 
tam môj súboj so „Smejom“ (Gál-Andrezly), 
lopta prepadla, on odcentroval a na zadnej 
žrdi sme to nezatvorili, dostali sme gól. Taký 
je futbal. Súper bol raz na našej polovici, dal 

gól. My sme mali dosť šancí, no neskórovali 
sme,“ povedal o rozhodujúcom momente 
kapitán Jaroslav Kostelný. „My sme niekde 
museli futbal strašne uraziť, pretože sme mali 
mať boj o Európsku ligu dávno vyhratý a nie sa 
spoliehať na posledný domáci zápas. V tomto 
zápase sme boli jednoznačne lepší, dominantní. 
Vytvorili sme si veľké množstvo šancí, ale s ich 
premieňaním sa trápime celú sezónu. Zápasy, 
ktoré sme mali zvládnuť na domácej pôde sme 
poprehrávali o gól, teraz zase. Necháme si 
streliť úplne primi  vny gól v poslednej minúte 
riadneho hracieho času,“ hodno  l sklamaný 
brankár Mar  n Kuciak. Aj tréner Karol Praženi-
ca videl posledný domáci zápas v tejto sezóne 
podobne, ako jeho zverenci: „Zápas sa mi ťažko 
hodno  . Prvý polčas sme sa nedostávali do šan-
cí, ako by sme si predstavovali, pretože súper 
hral dobre, snažil sa prehusťovať svoju polovicu 
a chodiť do nebezpečných brejkov. Do druhého 
dejstva sme išli s tým, že chceme zápas zlomiť 
na svoju stranu. Boli sme ak  vnejší, tlačili sa 
do zakončenia, vytvorili si príležitosti, ktoré 
ale brankár súpera zneškodnil a podržal svoje 
mužstvo. Pred koncom sme dostali z brejku 
gól, čo sa niekedy vo futbale stáva. Súper bol 
efek  vnejší, a preto vyhral.“ 
FO ŽP Šport:  Kuciak – Turňa, Kostelný, Krivák, 
Djordjevič – Podio, Vajda – Viazanko, Kochan 
(85. Kuzma), Bernadina – Mikuš (78. Polievka).
MFK Ružomberok: Macík – Čurma (81. Lovás), 
Menich, Kružliak, Kupec – Nagy, Ďubek (66. 
Gerec) – Daniel, Faško, Gál Andrezly – Mareš 
(72. Lačný).

Pre čitateľov Podbrezovanu vaše meno nie je 
veľmi známe, hoci v štruktúrach ŽP pracujete 
už takmer dvadsať rokov. Priblížte nám vašu, 
nielen profesijnú, genézu ...
  - Som rodený Hugáň. Rodičia žili a pracovali 
v Brezne. Takže aj ja som sa tu narodil a chodil 
do základnej aj strednej školy. Absolvoval som 
SPŠS a keďže som mal stále blízko k novos  am, 
tak som sa rozhodol pre automatizované 
systémy riadenia. Bol to prvý rok odboru auto-
ma  zácie na dovtedy klasickej strojníckej prie-
myslovke v Brezne. Potom som sa rozhodol 
študovať ďalej aj pro   vôli otca, ale našťas  e 
ma podržala mama, ktorá mi fandila a tak som 
sa mohol prihlásiť na VŠT v Košiciach. Keďže 
ma to stále ťahalo k novým veciam, začal som 
študovať na Fakulte ekonomiky a riadenia, kde 
som vyštudoval odbor Automa  zované systé-
my technologických procesov. Potom som sa 
vrá  l späť do Brezna a začal som pracovať ako 
programátor v Mostárni Brezno (MB) v odbore 
Organizácia a technika riadenia. Postupne som 
prešiel viacerými pozíciami, cez analytika, 
vedúceho prevádzky až som kariéru v MB 
ukončil ako vedúci odboru OTR. Keďže MB 
sa začala dostávať do problémov, odišiel som 
pracovať do Zlievarne Hronec, kde som pra-
coval ako fi nančno-personálny riaditeľ až do 
septembra 2000 a následne som prišiel do ŽP. 
Začal som pracovať v oddelení pre vymáhanie 
pohľadávok, potom som chvíľku pracoval na 
nákupe šrotu, aby sa začala moja exilová púť 
cez Sisak do ŽĎASu, ktorý v roku 2002 kúpili 
ŽP v zúboženom stave. Tu som pracoval ako 
riaditeľ pre logis  ku až do jeho predaja v roku 
2016. Pod moju kuratelu patril: Nákup, Colné 
a špedičné služby, Nákladná a osobná doprava, 
Príprava materiálu, Ochrana podniku, Hasiči, 
Pošta a telekomunikácie, Údržba komunikácií 
a zelene, aj hotel a ubytovňa. Mimochodom, 
v tomto období ŽĎAS zaznamenal jeden z naj-
väčších úspechov v histórii fi rmy a myslím, že 
dnes ľudia s nostalgiou a úctou spomínajú na 
ŽP a hovoria o tomto období ako o zlatých 
časoch ŽĎASu. Bolo to krásne obdobie v mo-
jom živote, krásne aj pre ŽĎAS a je mi veľmi 
smutno, keď vidím, resp. počujem, čo sa tam 

So Štefanom Pintérom, riaditeľom akciových spoločností ŠK a FK Železiarne Podbrezová

„Nielen chlebom je človek živý“
momentálne deje. Keď z exce-
lentnej fi rmy, známej a uznávanej 
v celej Európe, je teraz nie veľmi 
prosperujúca spoločnosť, z ktorej 
odchádzajú ľudia.
Vaše manažérske schopnosti 
neostali bez povšimnu  a a prišla 
pre vás nová výzva, z oblasti, 
s ktorou ste doteraz nemali veľa 
spoločného. V čom vidíte svoje najväčšie 
devízy pre ŽP Šport, a.s.?
  - Máte pravdu, je to niečo nové, je to iné, 
ale stále je to manažérska práca. Stále je to 
o riadení. Dôležité je spoznať odbor, ktorý 
človek riadi, ľudí, získať dostatok informácií 
o riadenom procese, zamilovať si prácu, ktorú 
robí a byť trpezlivý, aby človek v príliš-
nej snahe o rýchly výsledok nenarobil 
viac škody ako úžitku. Všetko má svoju 
zotrvačnosť. Niekedy ľudia pre stromy 
nevidia les. Vo svojej praxi sa mi osvedči-
lo byť trpezlivý. Ľudia neradi menia svoje 
zvyky a návyky. Stretávam sa s tým, že 
vám každý povie čo treba zmeniť, pokiaľ 
sa to netýka jeho. Preto je dôležité pre-
svedčiť ľudí o svojej pravde, o svojej vízii, 
veľakrát vysvetliť, ukázať cieľ, výsledok, aby to 
pochopili. Dôležité je ísť za niečím, nie pro   
niečomu. A v čom si myslím, že tkvie moje 
tajomstvo k úspechu? Som trpezlivý, dôsledný, 
počúvam ľudí, uznávam tímovú prácu a vo 
všetkom musí byť systém a potom v tom tre-
ba len systema  cky pokračovať. Ľudia neradi 
počúvajú kri  ku, chcú počuť, akí sú dobrí, ale 
keď sa kritika zmení na diskusiu, keď každý 
zo zainteresovaných upustí od svojho ega, 
tak z konštruk  vnej diskusie vznikajú krásne 
návrhy, myšlienky a riešenia.
V rámci novo-vzniknutých spoločnos   budete 
riadiť aj špecifické športové odvetvia, ako 
sú kolky alebo balónové lietanie. Sú pre vás 
 eto neznáme oblas   výzvou? Čo vás najviac 

zaujalo alebo aj prekvapilo za ten krátky čas, 
ktorý ste vo funkcii riaditeľa? 

 - Čo ma najviac prekvapilo? To, 
že futbal z pohľadu človeka, ktorý 
sa okolo neho točí, je úplne iný, 
ako z pohľadu fanúšika, laika. Je 
tam veľa starostí a problémov. 
I keď podľa starého pravidla 
„koľko ľudí toľko trénerov“, ktorí 
presne vedia, čo by urobili lep-
šie ako hráči, tréneri... Nie je to 

celkom tak. Aj toto je práca, ako každá iná, 
ale rozdiel je v tom, že túto prácu, a hlavne 
výsledok, môže kri  zovať každý, ale tú svoju 
len nadriadený. Ďalšie prekvapenie bolo, že 
kolky sa hrajú v takej búrlivej atmosfére, akú 
som ja ešte nezažil. Vždy som si myslel, že 
kolkári potrebujú pre svoju hru kľud, podobne 

ako tenis  , či golfi s  . Atmosféra, aká bola na 
Final Four, bola pre mňa zážitkom a myslím, že 
aj pre iných, ktorí poduja  e navš  vili po prvý 
raz. A naši futbalis   môžu len  ško závidieť tú 
kulisu a atmosféru. Ďalej vnímam fakt, že kolky 
sú na takej vysokej úrovni, ale propagáciu takú 
nemajú, aby sa o tom písalo a získali sme viac 
peňazí od sponzorov. Náš klub je známejší 
a populárnejší v zahraničí ako doma?! Tiež 
ďalšie športy, ktoré prevádzkujeme, sú veľmi 
úspešné, či už je to cyklis  ka, lyžovanie, biat-
lon, aj keď len v mládežníckych kategóriách. 
Ale i balónové lietanie a tiež fitnes klub sa 
môžu pochváliť svojimi reprezentantmi.
Každý mladý chlapec kopal do lopty alebo 
veľa bicykloval. Mnohým ak  vna športová 
činnosť neostala a dnes sa športu venujú len 
skrz televíznu obrazovku. Aký je váš vzťah 

k športu? 
 - Veľmi kladný. Mám rád  e športy, v ktorých 
môžem účinkovať aj sám. Od malička som 
šport miloval, preto si dodnes pamätám, ako 
mi mama zakazovala športové ak  vity, keď sa 
jej zdalo, že sa neučím tak, ako by si to ona 
želala. Vedela, že je to pre mňa najväčší trest. 
Napriek tomu som hrával futbal, hokej, stolný 
tenis, basketbal. Tiež mi bol blízky bicykel, či 
lyžovanie. V poslednom čase mi učaroval beh 
v prírode. Je to úžasný relax v krátkom čase. 
Počas kariéry v ŽĎAS-e som vďaka p. Sotá-
kovi pričuchol ku golfu, ktorý mi dovtedy nič 
nehovoril. Jeho zásluhou je, že golf milujem 
a veľmi rád ho hrám. Vďaka golfu som spoznal 
množstvo úžasných ľudí. Je to nádherný šport, 

ktorý odporúčam každému. Napriek tomu 
sa dnes rád prebehnem, zalyžujem si alebo 
preveziem na bicykli. Len keby toho času na 
záľuby bolo viac. Tvrdím, že dobrý športo-
vec by nemal byť orientovaný len na jeden 
šport, i keď vo svojom musí byť majster.
Vo funkcii ste len krátko, no práve počas 
vášho pôsobenia došlo k rozdeleniu ak-
ciovej spoločnosti ŽP Šport na dve nové 
spoločnos  . Predstavte nám ich.

  - Na rozdelenie ŽP Šport môj príchod do 
funkcie riaditeľa nemal žiadny vplyv. Bo-
lo to rozhodnutie mimoriadneho valného 
zhromaždenia ŽP Šport z 10. mája 2017 
s tým, že obchodná spoločnosť ŽP Šport, a.s., 
zanikla bez likvidácie, formou rozdelenia na 
právnych nástupcov FK Železiarne Podbre-
zová a.s. a ŠK Železiarne Podbrezová a.s., 
k 1. júnu 2017. Už z textu vyplýva, že ide 
o rozdelenie na futbalový klub a športový 
klub. Jedna spoločnosť bude užšie zamera-
ná na futbal a druhá na ostatné športy tak, 
ako boli. Pravdepodobne sa trocha zmení 
organizačná štruktúra, ale zásadné zmeny 
nie sú za  aľ plánované. Vrcholový futbal nie 
je celkom lacná záležitosť, aj keď Železiarne 
Podbrezová dokázali, že aj v skromných pod-
mienkach sa dá vybudovať kvalitné mužstvo, 

ktoré nám mnohí závidia. Ale práve preto sa 
týmto rozdelením vytvorili podmienky pre 
prípadného strategického partnera, ktorý 
by chcel do futbalového klubu zainvestovať, 
a tak ešte skvalitniť podmienky a pravidelne 
hrávať o popredné miesto v tabuľke. Keďže 
čas rýchlo beží a my sme potrebovali s  hnúť 
nový súťažný ročník 2017/2018, museli práce 
prebiehať veľmi rýchlo. A preto z tohto mies-
ta ďakujem všetkým, ktorí sa o zdarný prie-
beh rozdelenia pričinili. V spolupráci s Mgr. 
R. Rybovičom sme pripravili návrhy nového 
loga, ktoré sa dúfam bude páčiť a vys  huje 
vzniknutú situáciu. 
Viete povedať, ktorej oblas   sa chcete veno-
vať detailnejšie? 
  - Je to, ako keby ste sa ma spýtali, ktoré dieťa 
budem podporovať viac, a mám ich tri. Z tejto 
pozície sú mi všetky rovnako blízke. Ako som 
už spomínal, väčšiu propagáciu by si zaslúžili 
kolky lebo nás reprezentujú fakt na svetovej 
úrovni. Ale určite si najviac pozornos   a kon-
troly zaslúži futbal. Je to fenomén súčasnej 
doby a tečie tam najviac peňazí. Ale má aj naj-
väčšiu základňu. Je to celkom oriešok zvládnuť 
celú logis  ku okolo toho. 
Aké ja vaše prianie do budúcnos  ?
 - Veľká pravda je v tom, že nie len chlebom je 
človek živý. Preto v prvom rade veľké uznanie 
a vďaka všetkým, čo okolo športu robia. Či už 
sú to manažéri, tréneri, rodičia, ktorí sú veľa-
krát aj manažérmi a trénermi v jednej osobe. 
Ďalej obslužný personál, ktorý pripravuje pod-
mienky a logis  ku pre úspešnú reprezentáciu 
a propagáciu ŽP.
  Po druhé, obrovská vďaka ŽP za podporu 
športu, zvlášť v dnešnej dobe, keď de   milujú 
počítače od útleho detstva a niektorí skĺznu 
aj na šikmé chodníčky. Asi si ani neuvedomu-
jeme, aké je to bohatstvo a záslužná činnosť 
podporovať mladých ľudí v športovej ak  vite, 
keď štát až taký štedrý nie je. 
 Želal by som si, aby sa futbal na Horehroní 
hral aspoň na takej úrovni, ako teraz. Aby 
prinášal radosť a potešenie pre ľudí a vzory 
pre mládež. Ale nielen futbal, ale akýkoľvek 
šport, na ktorý my, Horehronci, môžeme byť 
hrdí. Šport, ako taký, nebol nikdy extra ziskový, 
prináša viac radosť a potešenie, ale aj smútok, 
keď sa nedarí.


