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Transmesa, vzhľadom na svoj trhový po-
diel, výrobkový sor  ment s vysokou prida-
nou hodnotou, orientovaný prevažne na 
automobilový priemysel a hlavne vďaka 
dobrej práci obchodného úseku, získala 
v uplynulom roku dostatok zákaziek na 
realizáciu stanoveného výrobného plánu.

Počas prvého aprílového víkendu sa v 
Podbrezovej uskutočnil 16. fi nálový turnaj 
Ligy majstrov v kolkoch, v kategóriách žien 
a mužov, za účas   8 najlepších klubových 
družs  ev z Európy, s názvom Final four 
2017, Podbrezová. 

Vedel som, že je tu fabrika, v ktorej bu-
dem môcť pracovať, a tak som si vybral 
podbrezovskú učňovku, kde som sa vyučil 
v profesii prevádzkový zámočník. Bol to 
trojročný učebný odbor bez maturity. Ne-
brali každého. Aby ma prijali, musel som 
absolvovať písomné skúšky z matema  ky 
a slovenského jazyka.

Medzinárodný 
projekt

V Transmese

Liga majstrov 2017

80. rokov 
organizovanej 
výučby

Železiarne Podbrezová čítajte na 2. strane

Železiarne Podbrezová čítajte na 4. strane

ŽP Šport čítajte na 8. strane

Hlavným cieľom tohto medzinárodného 
projektu je zatraktívniť a podporiť kva-
litnú výučbu na technicky orientovaných 
stredných odborných školách, a to takou 
formou, ktorá bude pre študentov prí-
ťažlivá. 

V dňoch 24. – 26. apríla 2017 sa uskutoč-
nia voľby členov Dozornej rady ŽP. Pred-
stavujeme vám kandidátov navrhnutých 
odborovou organizáciou a kandidátov 
navrhnutých oprávnenými voličmi.

Voľby členov DR ŽP

Z obsahu čísla 
vyberáme:

O. Kleinová
noviny@zelpo.sk

Prezident SR A. Kiska sa zvítal s predsedom Predstavenstva ŽP a.s. V. Sotákom

Pri prehliadke výrobných prevádzkární objek  vom A. Nociarovej

Ilustračné foto: Ľ. Ledňa

Dňa 3. apríla 2017 navš  vil Že-
leziarne Podbrezová a.s. Andrej 
Kiska, prezident Slovenskej re-
publiky. Privítal ho predseda 
predstavenstva Vladimír Soták 
a podpredseda  predstavenstva 
Marian Kurčík. Nasledovalo spo-
ločné rokovanie s vedením spo-
ločnos  , po ktorom prezident SR 
navš  vil ťaháreň rúr a expedičný 
sklad valcovne rúr v sprievode 
členov predstavenstva Júliusa 
Kriváňa, Ľubora Schwarzbachera 
a Miloša Dekréta. Delegácia sa 
oboznámila aj s našou výskumno 
– vývojovou činnosťou. Andrej 
Kiska pri rozlúčke konštatoval: 
„Železiarne Podbrezová sú feno-
ménom nielen regiónu, ale celé-

„Veľmi si vážim, že vedenie tejto
spoločnosti myslí aj na región.“

Prezident SR Andrej Kiska po návšteve Železiarní Podbrezová:

Smrteľný pracovný úraz v našej spoločnosti
Vo veku štyridsaťštyri rokov, pri výkone svojej práce, 27. marca 2017 

v dopoludňajšej zmene tragicky zahynul náš spolupracovník

Ján TUROŇ.
Do Železiarní Podbrezová a.s. nastúpil 10. 

januára 1996. Začínal ako delič rúr v ťahárni 

rúr 1 a v priebehu dvadsiatich rokov, počas 

ktorých v Železiarňach Podbrezová pracoval, 

prešiel niekoľkými ďalšími profesiami v ťa-

hárni rúr aj oblúkarni.  V júni roku 2016  sa rozhodol zo železiarní 

odísť. Neuplynul ani rok a vrátil sa späť. Dňa 23. marca 2017 nastúpil 

do prevádzkarne oceliareň do profesie tavič a strojník odprášenia. 

Na všetkých pracovných pozíciách sa vyznačoval aktívnym prístu-

pom a ochotou pomôcť svojim spolupracovníkom. Zosnulý zanechal 

po sebe manželku a dve deti.

Česť jeho pamiatke!

ho Slovenska. Veľmi si vážim, že 
vedenie tejto spoločnos   myslí 
nielen na výskum a vývoj, aby 
uspeli vo svete svojimi najmo-
dernejšími poznatkami, ale myslí 
aj na región. Myslí na školstvo, 
zdravotníctvo a prispieva svo-
jou pomocou hádam do každej 
okolitej dedinky.  Myslí na ľudí, 
ktorí tu žijú a pôsobia.“ Predseda 
predstavenstva Vladimír Soták 
po stretnu   povedal, že poskytli 
prezidentovi informácie o fi rme, 
hovorili o problémoch, ktoré 
ich trápia, upozornili na vysoké 
náklady na elektrickú energiu, 
na vysoké odvodové zaťaženie, 
ale hovorili aj o problematike 
školstva a dopravy, kde je akútne 
urýchlenie výstavby rýchlostnej 
cesty R1 v úseku Banská Bystrica 
– Ružomberok.

Mimoriadna
odmena

Predstavenstvo Železiarní 
Podbrezová a.s. rozhodlo, že 
zamestnancom  bude vypla-
tená mimoriadna odmena 
vo výške 70 eur vo výplate 
za mesiac marec 2017, pod 
mzdovým druhom 1416. Dos-
tane ju každý zamestnanec, 
ktorý bol v evidenčnom stave 
k 31. marcu 2017 a zároveň 
bol v evidenčnom stave  k 31. 
decembru 2016. Pochopiteľ-
ne ju nedostanú tí zamest-
nanci, ktorí od 1. januára 2017 
do 31. marca 2017 neospra-
vedlnene vymeškali jednu 
a viac hodín. 

PERSONÁLNA ZMENA
Od 1. apríla 2017 bol do funkcie 
technického riaditeľa ŽP a.s. meno-
vaný Ing. Milan SRNKA, PhD.
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Voľby členov Dozornej rady ŽP a.s.

Kandidáti navrhnutí ODBOROVOU ORGANIZÁCIOU

sa začnú  24. apríla 2017 o 6. hodine a skončia 26. apríla 2017 o 12. hodine

Pavol KOŠTIAL
Narodený: 30. januára 1960
Bytom:  Čierny Balog, Slnečná 319/22
Najvyššie dosiahnuté vzdelanie:  SOU stro-
járske v Brezne – študijný odbor univerzálny 
obrábač  kovov.   
Priebeh zamestnania:  od 1. novembra 
1983 pracuje v Železiarňach Podbrezová. Začínal v údržbe, od 
septembra 1990 v mechanickej dielni, ako kovoobrábač. Od mája 
roku 1992 do novembra 1993 bol univerzálnym sústružníkom, od 
decembra 1993 bol horizontkárom centrálnej údržby. Od 1. júla 
2008 je predsedom ZO OZ KOVO.
Menovaný má dobré organizačné a komunikačné schopnos   zís-
kané dlhoročnou odborárskou prácou. Úspešne pôsobí vo funkcii 
predsedu Základnej organizácie OZ KOVO Železiarní Podbrezová 
a.s. a v ostatných odborárskych funkciách.
Kandidatúra menovaného bola schválená delegátmi konferencie 
ZO OZ KOVO ŽP a.s., 23. marca 2017. 

Igor KINDERNAY
Narodený: 14. decembra 1961
Bytom: Brezno, 9. mája 13
Najvyššie dosiahnuté vzdelanie: SOU hut-
nícke J. A. Gagarina, Košice, študijný odbor 
hutník operátor, rok ukončenia 1981. 
Priebeh zamestnania: Po ukončení štúdia 
nastúpil  1. júla 1981 do Železiarní Podbrezová a.s., do profesie 
hutník operátor pre tvárnenie kovov v oceliarni. Po návrate zo 
základnej vojenskej služby bol v roku 1983 zaradený do robot-
níckych profesií v oceliarni. Dňa 1. mája1992 bol zaradený do 
profesie kontrolór, v roku 1997 pracoval v profesii kontrolór – 
predák, o rok neskôr ako kontrolór výstupnej kontroly. Od 20. 
marca 2015 okrem kontrolóra výstupnej kontroly zastáva funkciu 
majstra expedície oceliarne.
Menovaný má kamarátsky prístup k svojim podriadeným, je 
ochotný poradiť, pomôcť. Má dlhoročné skúsenos   ako člen 
závodného aj dielenského výboru, je aj  členom odškodňovacej 
komisie.
Kandidatúra menovaného bola schválená delegátmi konferencie 
ZO OZ KOVO ŽP a.s., 23. marca 2017. 

Kandidáti navrhnutí oprávnenými voličmi
Ing. Jozef MICHÁLIK
Narodený: 9. mája 1969
Bytom: Brezno, Pestovateľská 28
Najvyššie dosiahnuté vzdelanie: VŠ dopravy 
a spojov Žilina, Strojnícka a elektrotechnická 
fakulta, študijný odbor strojárska technoló-
gia, rok ukončenia 1991.
Priebeh zamestnania: v Železiarňach Podbrezová a.s. pracuje od 
23. septembra 1991, kedy nastúpil do funkcie referent v útvare 
rekvalifi kácie a rozvoja.     
    V júli 1992, po návrate zo základnej vojenskej služby, pracoval 
v robotníckych profesiách a v októbri 1992 bol preradený do 
funkcie majster prevádzky ťaháreň rúr I. V apríli 1994 prestúpil do 
odbytu na pracovnú pozíciu vedúci odborný referent. Vo februári 
1995 sa vrá  l do ťahárne rúr I., do funkcie majster oblukárne. 
V auguste 1995 sa stal vedúcim odborným prevádzkovo-technic-
kým pracovníkom, v máji 1996 vedúcim technickej čas   výroby a 
v októbri 2002 vedúcim výroby ťahárne rúr a 1. augusta 2014 bol 
menovaný do funkcie vedúci prevádzkarne ťaháreň rúr. 
   Počas svojej kariéry získal nielen rozsiahle technické a obchod-
né poznatky, ale aj skúsenos   s prácou s ľuďmi. Do pracovnej 
činnos   vnáša  systema  ckosť a poriadok, vyžaduje precíznosť 
a dodržiavanie pravidiel. Jeho silné stránky, ako cieľavedomosť, 
riadiace schopnosti a zameranie na záujmy organizácie, mu 
pomohli vypracovať sa na vedúceho zamestnanca a dynamicky 
viesť pracovný kolek  v.

Ing. Jaroslav ROMANČÍK 
Narodený: 3. decembra 1962
Bytom: Lopej, Čelno 402/38
Najvyššie dosiahnuté vzdelanie: VŠ technic-
ká Košice, Strojnícka fakulta, študijný odbor 
strojárska technológia, rok ukončenia 1986.
Priebeh zamestnania: do Železiarní Podbre-
zová a.s. nastúpil 5. augusta 1986.
    Začínal v prevádzke údržba ako robotník, kde pracoval aj po 
ukončení základnej vojenskej služby v roku 1987. V máji 1989 bol 
preradený do funkcie samostatný odborný technický pracovník, 
v júni 1995 do funkcie vedúci technického oddelenia strojnej 
výroby a v máji 1996 do funkcie vedúci strediska strojárenská vý-
roba.  V máji 2008 sa stal vedúcim strediska prevádzková strojná 
údržba. Dňa  1. augusta 2016 bol menovaný do funkcie vedúci 
prevádzkarne centrálna údržba. 
   Menovaný sa vyznačuje vysokou úrovňou poznania fungovania 
spoločnos   a jej fi remnej kultúry. Patrí medzi najstabilnejších 
a lojálnych zamestnancov, ktorým táto spoločnosť postupne 
prirástla k srdcu. Svoje organizačné schopnos   a odborné skú-
senos  , ktoré nadobudol počas dlhodobej praxe v prevádzkarni 
centrálna údržba, zúročil na súčasnej vedúcej pozícii. Dokáže 
zachovať rozvahu pri riešení náročných situácií. Jeho príjemné 
vystupovanie a komunikačné zručnos   sa stali silným nástrojom 
pri práci s ľuďmi.

Volebný poriadok
pre voľby a odvolanie členov Dozornej rady 

spoločnosti Železiarne Podbrezová a.s., 
volených zamestnancami spoločnosti  

Článok I.
Základné ustanovenia

V súlade s ustanovením  § 200 Obchodného 
zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskor-
ších zmien a doplnkov a Čl. XII. platných 
Stanov spoločnos   Železiarne Podbrezová 
a.s. sa týmto volebným poriadkom priprave-
ným a schváleným Základnou organizáciou 
Odborového zväzu KOVO pri obchodnej 
spoločnosti Železiarne Podbrezová a.s. 
riadi priebeh konania volieb a odvolania 
členov dozornej rady volených zamestnan-
cami spoločnosti. Voľby členov dozornej 
rady volených zamestnancami organizuje 
predstavenstvo v spolupráci so Základnou 
organizáciou Odborového zväzu KOVO.
Dozorná rada spoločnos   má v čase vydania 
tohto volebného poriadku deväť členov, 
z ktorých šesť členov volí a odvoláva valné 
zhromaždenie spoločnos   a troch členov 
volia a odvolávajú zamestnanci spoločnos  .

Článok II.
Ak  vne a pasívne volebné právo

1. Právo voliť a odvolať členov dozornej 
rady majú zamestnanci, ktorí sú ku dňu 
volieb v hlavnom pracovnom pomere 
v akciovej spoločnos  .

2. Členom dozornej rady môže byť len 
fyzická osoba staršia ako 18 rokov. Člen 
dozornej rady nesmie byť zároveň čle-
nom predstavenstva, prokuristom alebo 
osobou oprávnenou podľa zápisu v ob-
chodnom registri konať v mene spoloč-
nos  .

3. Návrh na voľbu alebo odvolanie členov 
dozornej rady volených zamestnancami 
spoločnosti je oprávnená podať pred-
stavenstvu odborová organizácia alebo 
spoločne aspoň 10 % oprávnených voli-
čov. Za účelom zefek  vnenia voľby člena 
dozornej rady, návrh odborovej organi-
zácie alebo oprávnených voličov podľa 
predchádzajúcej vety nemôže obsahovať 
kandidátov, ktorí v predchádzajúcich 
voľbách neuspeli alebo sa vzdali kandi-
datúry. 

4. Pri odvolaní sa postupuje podľa rovna-
kých princípov tohto volebného poriadku 
ako pri voľbe.

5. Podmienkou uvedenia kandidáta na 
hlasovacom lístku je jeho písomný súhlas 
s jeho kandidatúrou na člena dozornej 
rady. Kandidát sa môže vzdať svojej kan-
didatúry 1 deň pred konaním volieb, 
a to písomne do rúk predsedu Ústrednej 
volebnej komisie. Vyhlásenie o vzdaní sa 
kandidatúry nemožno vziať späť. 

Článok III.
Volebné komisie

1. Voľby riadi Ústredná (centrálna) volebná 
komisia zložená z troch členov a to:

• 1 zástupcu spoločnos  ,
• 1 zástupcu odborovej organizácie,
• 1 zástupcu zamestnancov – nečlenov 

odborovej organizácie.
Zo svojho stredu si volí predsedu, ktorý 
vystupuje v jej mene. 
Členom volebnej komisie nemôže byť kandi-
dát do dozornej rady volený zamestnancami.
Ústredná volebná komisia zabezpečí zhoto-
venie hlasovacích lístkov (Príloha č.1) a vo-
lebných protokolov (Príloha č.2) a ich doru-
čenie prevádzkovým volebným komisiám.
Ústredná volebná komisia rozhoduje v spor-
ných prípadoch o platnosti hlasovacieho 
lístka.
Ústredná volebná komisia na základe vo-
lebných protokolov predložených prevádz-
kovými volebnými komisiami spočíta hlasy 
a vyhodno   výsledky volieb. Vypracuje „Zá-
verečný protokol“ o výsledkoch volieb čle-
nov dozornej rady volených zamestnancami 
(Príloha č. 3) a oboznámi s nimi zvolených 
kandidátov a oprávnených voličov.
2. Voľby sa uskutočňujú prostredníctvom 

organizačnej štruktúry Základnej organi-
zácie OZ KOVO Železiarní Podbrezová a.s. 
t.j. v 13 volebných celkoch (dielenských 
výboroch), ktoré sú riadené prevádzko-
vými volebnými komisiami, zloženými z:

• 1 zástupcu DV OZ KOVO,
• 1 zástupcu vedenia prevádzky,
• 1 zástupcu zamestnancov – nečlenov 

odborovej organizácie.

Zo svojho stredu si volí predsedu, ktorý riadi 
jej činnosť.
Prevádzková volebná komisia dohliada na 
priebeh volieb v jednotlivých volebných 
celkoch a po uskutočnení volieb sčítava hla-
sy voličov a spisuje volebný protokol, ktorý 
odovzdá bezodkladne  spolu s  hlasovacími 
lístkami voličov Ústrednej volebnej komisii.
Prevádzková volebná komisia pri sčítaní 
hlasov osobitne  uloží do obálok osobitne 
platné hlasovacie lístky, osobitne neplatné 
hlasovacie lístky a osobitne nepoužité hla-
sovanie lístky. 

Článok IV.
Hlasovacie lístky

1. Vyhotovenie hlasovacích lístkov a ich 
doručenie prevádzkovým volebným ko-
misiám zabezpečí Ústredná volebná 
komisia.

2. Hlasovací lístok má dve časti. V prvej 
čas   hlasovacieho lístka sú uvedení kan-
didá   navrhnu   odborovou organizáci-
ou a v druhej čas   kandidá   navrhnu   
oprávnenými voličmi.

3. Neplatný je hlasovací lístok, ktorý:
 a) nie je na pôvodnom tlačive, alebo
 b) volič neoznačil zakrúžkovaním žiad-

neho kandidáta v prvej a/alebo v druhej 
čas  , alebo

 c) volič označil zakrúžkovaním obidvomi 
kandidátmi v prvej a/alebo druhej čas  .

4. Na hlasovacie lístky upravené inak ako 
predpísaným spôsobom (zakrúžkovaním 
kandidáta), sa neprihliada.

5. Pre platnosť hlasovacieho lístka sa vy-
žaduje označenie jedného kandidáta 
v každej čas   hlasovacieho lístka zakrúž-
kovaním.

6. V sporných prípadoch o platnosti hla-
sovacieho lístka rozhoduje Ústredná 
volebná komisia.

Článok V.
Hlasovanie

1. Dátum uskutočnenia volieb určí Ústredná 
volebná komisia po dohode so zástupca-
mi spoločnos   a zástupcami zamestnan-
cov.

2. Voľby sa konajú tajným hlasovaním.
3. Zamestnanec (volič)  hlasuje osobne 

a tajne tak, že na hlasovacom lístku, 
ktorý obdrží od prevádzkovej volebnej 
komisie, zakrúžkovaním označí jedného 
kandidáta v prvej čas   a jedného kandi-
dáta v druhej čas   hlasovacieho lístka za 
ktorých hlasuje.

Článok VI.
Výsledky volieb

1. Na platnosť voľby alebo odvolania členov 
dozornej rady volených zamestnancami 
spoločnos   sa vyžaduje, aby. bolo tajné 
a aby sa volieb zúčastnila aspoň polovica 
oprávnených voličov.

2. Členom dozornej rady sa stane kandidát, 
ktorý získal väčší počet hlasov  spomedzi 
kandidátov uvedených v prvej čas   hla-
sovacieho lístka a kandidát, ktorý získal 
väčší počet hlasov spomedzi kandidátov 
uvedených v druhej čas   hlasovacieho 
lístka.

3. V prípade zhodného počtu hlasov kandi-
dátov v rámci jednej čas   hlasovacieho 
lístky sa musia voľby opakovať. Hlasuje 
sa pritom už len za jedného z dvoch 
kandidátov so zhodným počtom hlasov. 

4. Po spočítaní hlasov a vyhotovení „Záve-
rečného protokolu“ o výsledkoch volieb 
členov dozornej rady volených zamest-
nancami oboznámi Ústredná volebná 
komisia s výsledkami volieb zvolených 
kandidátov a oprávnených voličov.

6. Funkčné obdobie člena dozornej rady je 
päťročné.

 Končí sa: 
 a) uplynu  m funkčného obdobia,
 b) odvolaním z funkcie zamestnancami 

spoločnos  ,
 c) odstúpením z funkcie,
 d) úmr  m.
Člen dozornej rady môže zo svojej funkcie 
odstúpiť. Je však povinný to písomne ozná-
miť dozornej rade. Vzdanie sa funkcie je 
účinné dňom vyhlásenia výsledkov volieb 
nového člena dozornej rady voleného za-
mestnancami. 

Ak si sa ešte nerozhodol kam na výšku, pridaj sa k nám a študuj zaujímavé odbory! Hutnícka fakulta Technickej univerzity 
v Košiciach   ponúka na výber päť študijných programov: Hutníctvo, Materiály, Tepelná techniky a plynárenstvo, Spracovanie 
a recyklácia odpadov a Integrované systémy riadenia. Získaš množstvo hodnotných poznatkov a máš širokú škálu pozícií, kde 
sa uplatniť. Pošli prihlášku do 31. mája 2017 a staň sa aj ty študentom Hutníckej fakulty. Na našu fakultu prijímame študentov 
bez prijímacích skúšok. Viac informácií nájdeš na www.hf.tuke.sk alebo h  p://web.tuke.sk/hf/_web_hf/.

Absolventi SSOŠH ŽP a SG ŽP, ktorí sa rozhodnú
pre štúdium na HF TUKE, majú možnosť získať 

podnikové štipendium od Železiarní Podbrezová. 
Bližšie informácie 

   získate na personálnom odbore osobne, na  tel. čísle: 645 2800, 
prípadne email: kochan@zelpo.sk.

   Tento ročník nadväzuje na úspešný mi-
nulý rok, ktorý bol historicky prvou takou-
to udalosťou, ktorú organizovala fakulta 
samostatne. Pre záujemcov o štúdium je 
pripravený bohatý program, ktorý zabez-
pečili jednotlivé ústavy. Záujemcovia budú 
mať možnosť získať mnohé informácie 
o štúdiu, študijných odboroch a o živote 
vysokoškolákov. O 10. hodine slávnostne 
otvorí Deň otvorených dverí dekanka 
Hutníckej fakulty, doc. Ing. Iveta Vasková, 
PhD., následne budú predstavené študijné 
programy a študentský život na fakulte. 

Príď  študovať  na Hutnícku fakultu TUKE

Deň  otvorených dverí
Hutnícka fakulta Technickej univerzity v Košiciach pripravila na stredu, 12. apríla 
Deň otvorených dverí pre študentov a učiteľov stredných škôl, pre rodičov budú-
cich vysokoškolákov, ale aj iných záujemcov o štúdium. 

   Po úvodnej čas   bude nasledovať pre-
hliadka jednotlivých laboratórií ústavov 
s prak  ckými ukážkami. Súčasťou progra-
mu dňa otvorených dverí bude aj mož-

nosť zažiť niečo z reálneho študentského 
života. V tento deň sa totiž uskutoční 
študentská vedecká odborná konferen-
cia METALURGIA 2017, ktorá je súťažou 
študentských odborných prác vysokých 
škôl alebo univerzít. 
   Všetky informácie a podrobný program 
nájdete na web stránke h  p://web.tuke.
sk/hf/den_otvorenych_dveri2017/index.
html.
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Zo sveta  ocele

O. Kleinová
noviny@zelpo.sk

Vstupný dopravník do žíhacej pece.

Víťazná zmena B z teplej čas   objek  vom I. Kardhordovej

Ako ovplyvňuje situácia v oceliarskom 
priemysle španielskych výrobcov a aký bol 
uplynulý rok pre vašu spoločnosť ?
  - Situácia v oceliarskom svete nebola 
v uplynulom roku priaznivá ani pre španiel-
skych výrobcov, keď podľa údajov z World 
Steel Associa  on dosiahla španielska pro-
dukcia ocele 13,6 mil. ton,  v porovnaní 
s 14,8 mil. ton v roku 2015. Pre štvrtého 
najväčšieho výrobcu v rámci krajín Európ-
skej únie to znamená medziročný pokles 
o 8 percent. Spoločnosť Tubos Reunidos, 
ako španielsky líder vo výrobe bezšvíkových 
oceľových rúr, zverejnil  za minulý rok 29,9 
percentný medziročný pokles tržieb na 
úroveň 194,9 mil. eur, zápornú hodnotu 
EBITDA 15,5 mil. a celkovú stratu vo výške 
50,2 mil. eur. 
   Napriek zložitej situácii na trhu, keď pre-
bytok výrobných kapacít vo svete výrazne 
presahuje dopyt, Transmesa, vzhľadom na 
svoj trhový podiel, výrobkový sortiment 
s vysokou pridanou hodnotou, orientovaný 
prevažne na automobilový priemysel a hlav-
ne vďaka dobrej práci obchodného úseku, 
získala v uplynulom roku dostatok zákaziek 
na realizáciu stanoveného výrobného plánu. 

S  I n g .  D r a h o m í r o m  Ď U R Č E N K O M ,  f i n a n č n ý m  r i a d i t e ľ o m

„Už dnes vidíme prínos v optimalizácii
podnikových procesov a v zefektívnení riadenia.“

Spolu s dcérskou spoloč-
nosťou TAP  vyrobili 8152 
ton presných oceľových rúr 
a profi lov, čo v porovnaní s 
úrovňou roku 2015, ovplyv-
nenou nábehom výroby 
v novej výrobnej prevádzke 
v Arenys de Mar, predstavu-
je 11 percentný medziročný 
nárast. V tejto situácii nás 
najviac trápil pokles pre-
dajných cien,  hlavne v sortimente štan-
dardných výrobkov. K udržaniu potrebnej 
cenovej úrovne na splnenie finančného 
plánu nám okrem špeciálnych projektov 
dopomohla postupná zmena zákaznícke-
ho portfólia, orientovaná na konečných 
spotrebiteľov. Napriek tomu, že celková 
fakturácia roku 2016 na úrovni 31,8 mil. 
eur predstavuje 3,7 percentný medziročný 
pokles, zvýšený podiel vlastných výrobkov 
na celkovom obrate prispel k zlepšeniu 
rentability tržieb a k dosiahnutiu konso-
lidovaného hospodárskeho výsledku,  po 
zdanení na úrovni  
1 138  s. eur.  Aj keď uplynulý rok nebol 
jednoduchý ani pre Transmesu a okrem 
vonkajších vplyvov sme sa museli vyspo-
riadať  s problémami  pri zavádzaní nového 
vnútropodnikového informačného systému 

a úlohami v oblasti riadenia 
kvality, z pohľadu dosiahnu-
tých výsledkov môžeme rok 
2016 hodno  ť ako úspešný.    
Odštartovali ste nový rok tou 
správnou nohou?
  - Cieľom pre rok 2017 je ďal-
šie zvyšovanie produk  vity vo 
výrobe a 5 percentný medzi-
ročný nárast tržieb. V prvých 
mesiacoch sa nám plánované 

úlohy podarilo splniť, keď obrat za prvý 
štvrťrok tohto roka dosiahol 9,3 mil. eur. 
Rovnako výsledok hospodárenia pred zda-
nením za prvé dva mesiace vo výške 287 
 s. eur, znamená prekročenie fi nančného 

plánu. 
   Podobne ako ostatné obchodné spoloč-
nosti skupiny, sme v Transmese v prvom 
kvartáli dosiahli nárast nových objednávok. 
Pozi  vne správy v súvislos   so zvýšeným 
dopytom a rastom cien hutníckych výrobkov 
sa u nás reálne prejavili navýšením cien 
vstupných surovín – lupy  na prvý polrok 
2017, predĺžením dodacích lehôt a vzhľa-
dom na zvýšené objemy predaja prostred-
níctvom všetkých distribučných kanálov 
ŽP Group, ako aj čiastočným obmedzením 
požadovaných objemov tovaru na priamy 
predaj.  Z uvedených dôvodov je našou 
hlavnou úlohou v  nasledujúcom období 
vysporiadať sa s touto situáciou a zosúladiť 
nárast materiálových vstupov s realizačnými 
cenami našich fi nálnych výrobkov.
Čím žijete v týchto dňoch?
  - Ako ekonóm musím spomenúť aktuálne 
prebiehajúci audit individuálnych účtovných 
závierok oboch španielskych spoločnos  .  
Pri realizácii inves  čného plánu očakávame 
v apríli dodanie laserového skeneru  Micro-
cam 4D. V rámci zvyšovania kvality našich 
výrobkov, spolupracovali zamestnanci od-
delenia kvality s kanadskou spoločnosťou 
Novacam Technologies, Inc., na možnos   
využi  a tohto zariadenia na trojrozmerné 
meranie vnútorných rozmerov, drsnos  , ako 
aj  vnútorného drážkovania rúr a nástrojov. 
S cieľom zlepšenia servisu pre našich  ame-
rických zákazníkov bola v apríli 2015 zalo-
žená dcérska spoločnosť Transmesa USA, 

Inc., so sídlom v New Jersey. V tomto roku 
plánujeme rozšíriť činnosť  tejto spoločnos   
na fi nalizáciu výrobkov formou rovinného 
povrchového brúsenia rúr a profilov. Ak-
tuálne prebieha výber vhodných výrobných 
priestorov s možnosťou vytvorenia skladu 
hotových výrobkov pre zlepšenie logis  ky 
predaja na americkom trhu. Zariadenie 
vyrábané španielskou fi rmou GER Máquinas 
Herramienta S.L., bude dodané a inštalo-
vané do prenajatých výrobných priestorov 
v septembri. 
Ako pokračujete v rozbehu nového infor-
mačného systému ABAS?
  - Ako sme už informovali, vzhľadom na roz-
voj v posledných rokoch, staré ERP nebolo 
schopné integrovať  všetky interné procesy 
a prepojenie na externých subdodávateľov. 
Po výbere najlepšej ponuky,  z hľadiska 
funkcionality systému, technickej podpory 
a ceny, bola v apríli 2015 zakúpená licencia 
na informačný systém ABAS. V nasledujú-
cich mesiacoch prebehla jeho postupná 
implementácia inštaláciou štandardnej ver-
zie, analýzou a op  malizáciou jednotlivých 
procesov, školením, testovaním a migráciou 
dát.  Napriek tomu, že v tak krátkom čase 
nebolo možné zrealizovať všetky potrebné 

úpravy, sme v januári 2016 spustili nový 
informačný systém základných procesov 
,nevyhnutných pre každodenné fungovanie 
spoločnos  , s obmedzenou funkcionalitou 
niektorých modulov. Cez počiatočné prob-
lémy sme v prvom polroku uplynulého roku 
urobili potrebné úpravy v oblas   obchodu, 
účtovníctva, financií a skladového hos-
podárstva. V druhom polroku vo výrobe 
a následne sme zrealizovali prepojenie 
systému na našich hlavných subdodáva-
teľov v oblas   pozinkovania a delenia rúr. 
Aktuálne prebieha, v spolupráci s dodá-
vateľom automatizovaného skladového 
systému FEHR so so  vérovým vybavením 
od OTT Computer, úprava rozhrania oboch 
systémov, zameraná na vyššiu automati-
záciu procesov skladového hospodárstva, 
expedície a celkové zlepšenie logistiky 
predaja . Vzhľadom na uvedené spustenie 
fi nalizácie výrobkov v USA, nás v priebehu 
tohto roku ešte čaká implementácia ERP 
ABAS v spoločnos   Transmesa USA, Inc. Aj 
keď celý proces  ešte nie je ukončený, už 
dnes vidíme prínos v op  malizácii podni-
kových procesov a v zefek  vnení riadenia, 
čo je jeden z kľúčových faktorov konkuren-
cieschopnos   každej spoločnos  .

Vo výrobných a obslužných prevádz-
karňach akciovej spoločnosti Železiarne 
Podbrezová už šiesty rok prebieha súťaž 
medzi pracovnými zmenami, do ktorej 
sú zapojené 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 oblastí hospodárenia, 
kvality, dodržiavanie zásad bezpečnosti 
práce a reklamácie – je vyhodnocované 
a  zverejňované na vývesných tabuliach 
prevádzkarní a my vám každoročne pred-
stavujeme víťazné kolek  vy jednotlivých 
prevádzkarní.
Priebeh súťaže vo valcovni bezšvíkových 
rúr hodnotí Ing. Adrian Mojžiš, vedúci 
teplej čas   trate: 
Ako pokračovala súťaž medzi zmenami 
v minulom roku?

Šiesty ročník súťaže medzi zmenami

VALCOVŇA RÚR
V. Kúkolová
noviny@zelpo.sk

  - Myslím si, že súťaž medzi 
zmenami už má nejakú tradí-
ciu a históriu v jednotlivých 
prevádzkarňach a odboroch 
našej akciovej spoločnos   a 
dostala sa do života a pove-
domia jednotlivých kolektí-
vov. Vo valcovni bezšvíkových 
rúr súťaž prebiehala podľa 
stanovených pravidiel, riadia-
cich dokumentov a hodno-
 acich kritérií v štyroch strediskách – teplá 

časť, úpravňa, expedícia a LKR.
Zaradili ste do súťaže aj nové prvky?

  - Minuloročnú súťaž medzi 
zmenami sme odštartova-
li s niektorými zmenenými 
hodno  acimi kritériami, kto-
ré dokážeme presne vyhod-
no  ť a majú vplyv na celko-
vé mesačné výsledky teplej 
časti. Konkrétne sa to tý-
ka kadencie trate, t.j.  počet 
vyvalcovaných lúp (poloto-
varov) za čistý pracovný čas. 

Do súťaže sme zaradili aj počet narezaných 
klátikov na píle Linsinger pre zabezpeče-
nie pripravenos   vsádzky v dostatočnom 

preds  hu. Uvedené kritéria majú jeden rok 
a myslím si, že boli zvolené správne.
V minulosti priebeh súťaže ovplyvnila 
zmena pracovného režimu. Bola to jediná 
zmena?
  - Zmena pracovného režimu ovplyvnila 
priebeh súťaže v roku 2015. V minulom roku 
sme pracovali v trojzmennom pracovnom 
režime v rôznych podobách, t.j. v päťdňo-
vom a šesťdňovom režime. Pracovné zmeny 
a jednotlivé kolek  vy už boli „zohraté“,  čo 
potvrdzujú dosiahnuté výsledky v roku 
2016, kedy neboli žiadne výraznejšie rušivé 
elementy a udalos  .
Predstavíte nám víťazný kolektív za rok 
2016?
  - V minulom roku v teplej časti vyhrala 
zmena B,  pod vedením majstra – dispečera  
Fran  ška Medveďa. Paradoxom je, že tento 

pracovný kolek  v už nie je v pôvodnom zlo-
žení. Z dôvodu priaznivej situácie v oblas   
zákaziek sme v priebehu januára prešli na 
štvorzmenný nepretržitý pracovný režim. 
Pre zabezpečenie plánovaných a výrobných 
úloh sme museli zamestnancov z troch 
zmien prerozdeliť na štyri zmeny s cieľom 
vytvorenia štyroch funkčných zmien a voľné 
pracovné miesta postupne dopĺňame nový-
mi zamestnancami.
Čo pripravujete pre tento rok? 
  - Pre tento rok sme kritéria súťaže ne-
menili, pri pohľade na plánovaný ročný 
objem výroby nás čakajú náročné úlohy. 
Myslím si, že prechod na štyri zmeny 
sme zvládli za pochodu,  bez výraznejších 
problémov a prestojov. V nasledujúcom 
období je potrebné nových zamestnancov 
zapracovať do kolek  vu, zaučiť na jednot-
livé profesie tak, aby v letných mesiacoch 
mohol každý čerpať dovolenku podľa 
svojich potrieb a želaní. 

Podniky výrobných odvetví znova zlep-
šujú svoju energetickú efektivitu a aj 
preto v roku 2017 obdržia zľavu na dani 
za prúd a energie. Povedala to spolková 
vláda na základe monitorovacích správ 
Rýnsko-Ves  álskeho inš  tútu pre výskum 
hospodárstva (RWI). Podľa tejto správy 
podniky dosiahli cieľové hodnoty znižo-
vania energe  ckej intenzity a obdržali tzv. 
špičkové vyrovnanie v plnej výške. Týmto 
tzv. špičkovým vyrovnaním je podnikom 
odľahčené od čas   daní za prúd a energie. 
Od roku 2013 toto vyrovnanie podniky 
dostanú, ale len vtedy, ak prinesú svoj 
podiel na energe  ckých úsporách. Cieľová 
hodnota redukcie energe  ckej intenzity 

Zdroj: Svět o oceli bola podľa údajov o 3,9 percenta nižšia, 
než priemer rokov 2007 až 2012.

… 
Nemecké oceliarske odvetvie vidí  v tomto 
roku významné riziká pre oceliarsku kon-
junktúru. Pre rok 2017 ráta odvetvový zväz 
WV Stahl s ľahkým zvýšením výroby suro-
vej ocele o zhruba 1,0 percento na 42,7 
milióna ton, pripomína však, že situácia je 
aj naďalej veľmi nebezpečná. Z vysokého 
súčasného vyťaženia nie je možné robiť 
ešte žiadne závery na bezprostrednú hos-
podársku situáciu. Konjunktúrny výhľad 
je spojený s neobyčajne vysokou neis-
totou. K tomu prichádza ešte aj vysoká 
vola  lita na surovinových trhoch, hlavne 
pri surovinách, ako je železná ruda a kok-
sovateľné uhlie.
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Ing. Lucia Vojčíková 
učiteľka odborných predmetov elektrotechnických

* čitateľská súťaž * 

O. Kleinová
noviny@zelpo.sk

M. Jančovič
noviny@zelpo.sk

Súťažná otázka č. 4
Kedy sa stal zriaďovateľom SOUh 
BBSK?

Správne odpovede posielajte do 
redakcie Podbrezovan do desia-
 ch dní od vydania. Nezabudnite 

uviesť kontakt. Žrebovanie o lá-
kavú cenu sa uskutoční na konci 
súťaže. Podmienkou je účasť vo 
všetkých súťažných kolách. 

Žiaci študijného odboru mechanik mechatronik a mechanik 
elektrotechnik, ktorí sa vzdelávajú v oblas   elektrotech-
niky, mohli na niektorých hodinách využívať učebné texty 
a metodické listy, ktoré sú súčasťou projektu „Techpedia“.  
Hlavným cieľom tohto medzinárodného projektu je zat-
rak  vniť a podporiť kvalitnú výučbu na technicky oriento-
vaných stredných odborných školách, a to takou formou, 
ktorá bude pre študentov príťažlivá. 

   Jedným  z prvkov je zmerať si aj svoje vedomos   a porov-
nať ich s rovesníkmi, študujúcimi v rovnakom type škôl, no 
v inej krajine. Súčasťou projektu je súťaž „Technická olym-
piáda“. Štyri krajiny Česká republika, Slovensko, Nemecko 
a Španielsko tvoria medzinárodné kolo. Okrem našej školy 
na Slovensku túto možnosť využilo aj jedenásť stredných 
škôl z Bra  slavy, Levíc, Mar  na, Dolného Kubína, Dubnice 
nad Váhom, Ružomberka, Liptovského Mikuláša, Žiliny, 
Banskej Bystrice. Testovanie bolo realizované on-line. Každý 
žiak mal svoje prihlasovacie meno, ktorým sa prezentoval aj 
v národnom kole. V teste bolo dvadsať otázok, za ktoré bolo 
možné dostať v celkovom hodnotení až dvesto bodov. Každá 
otázka mala štyri možnos   odpovedí, z ktorých mohli byť aj 
viaceré správne. Otázky boli tvorené zo siedmich oblas  : 
Bezdrôtové siete, Kryptografi a a Kyberkriminalita, Moderné 
bezpečnostné systémy, Iden  fi kácia používateľa, Op  cké 
systémy a siete, Optoelektronika, fotonika a senzory, Moder-
né televízne štandardy. Naši žiaci mali od 3.  do 10. marca 
2017  jedinečnú možnosť zúčastniť sa školského kola, výsled-
ky ktorého sa započítavajú do národného kola. Odmenení 
budú najšikovnejší žiaci na úrovni medzinárodného kola.
   Školského kola sa zo sedemdesiatdeväť študentov zúčast-
nilo sedemdesiattri. Najlepším žiakom v našej škole bol 
Stanislav Patráš z V. C triedy a na druhom a treťom mieste 

Projekt „Techpedia“ pokračuje...

sa umiestnili žiaci II.B, Jakub Kolečár a Dominik Géč. Pri hod-
notení tried na pomyselnom prvom mieste školského kola 
sa umiestnila trieda IV.C, na druhom III.C a tre  a v poradí 
skončila II.B trieda.
   Žiaci kladne hodno  li takéto súťaženie aj z dôvodu, že svoj 
výsledok mohli vidieť hneď po ukončení testu. Avšak, na 
vyhodnotenie vyšších kôl si budeme musieť počkať.

Zo spomienok absolventa – po 43 rokoch
„Aj dnes na to s hrdosťou spomínam.“
Ján DEMETER z centrálnej údržby, mechanickej dielne

   Keď som sa mal rozhod-
núť, kde pôjdem do školy, 
bolo úplne samozrejmé, 
že som sa tým zaoberal už 
skôr. Aj keď sa mladí dnes 
možno z  toho smejú, 
my sme stavali na istoty 
a perspek  vy.  
   Vedel som, že je tu fabrika, v ktorej 
budem môcť pracovať, a tak som si 
vybral podbrezovskú učňovku, kde 
som sa vyučil v profesii prevádzkový 
zámočník. Bol to trojročný učebný 
odbor bez maturity. Nebrali každého. 
Aby ma prijali, musel som absolvovať 
písomné skúšky z matema  ky a sloven-
ského jazyka.
   To, či ma táto práca bude baviť, som 
mal možnosť zisťovať už počas školy. 
V prvom ročníku sme chodili praxovať 
celý týždeň do dielní školy. Na konci 
prvého ročníka sme sa dostali do fabri-
ky a ja som praxoval v mechanickej 
dielni. V prevádzke sa o nás starali 
predáci aj inštruktori a samozrejme, 
majstri odbornej výchovy. Viedli sme 
si denníky, kde sme zaznamenávali 
všetko, čo sme robili. Aj my sme mali 
istú motiváciu vo forme mesačných 
odmien. Hodno  acimi kritériami boli 
študijné výsledky, ale aj výsledky dosa-
hované v praxi. V prvom ročníku sme 
dostávali okolo 25 korún a postupne sa 
to  zvyšovalo, v treťom ročníku aj okolo 
300 korún. Ale to sme už chodili do 
školy len dva dni v týždni a zvyšok na 

prax. Neexistovalo niečo 
také,  že keď si zmyslím, 
na prax neprídem. Bolo 
to prísne sledované a boli 
za to aj absencie. Učeň, 
ktorý mal absencie bol 
preradený, ale stávalo sa, 
že aj vyhodený zo školy.
   Svoje schopnos   sme si 
testovali v rôznych súťa-

žiach, chodili sme  v rámci Výrobno – 
hospodárskej jednotky hutníctva železa 
(VHJ HŽ), kde bolo tých učilíšť dosť a aj 
konkurencia bola veľká. Mne sa v škole, 
aj na praxi darilo, mal som čisté jed-
notky a triedna učiteľka p. Marošová 
ma nahovárala, aby som pokračoval 
v štúdiu. V roku 1974 som bol ocenený 
ako najlepší učeň Švermovych železiar-

ní. Bol to pre mňa zážitok, 
na ktorý s hrdosťou spo-
mínam aj po 43 rokoch. 
Nezabudnuteľné bolo poz-
vanie medzi najlepších, 
ktorí boli prija   v Třinci  generálnym 
riaditeľom FMHŤS. Ešte dnes s úctou 
a vďakou spomínam na vtedajšie ve-
denie Učňovského strediska v Podbre-
zovej na čele s Adamom Demianom, 
hlavným majstrom Štefanom Faškom, 
majstrami Eduardom Strmeňom a Pav-
lom Karafom, na pedagogický zbor 
teore  ckého vyučovania v Piesku, na 
učiteľa technického kreslenia B. Hodro-
ša, ktorému aj touto cestou ďakujem. 
   Po vyučení som nastúpil do údržby – 
mechanickej dielne, kde som dodnes. 
Prvých pätnásť rokov som bol rysova-

čom, urobil som si maturitu na večer-
nej škole. Ďalších pätnásť rokov som 
bol horizontkár na malej horizontke 
100 a v súčasnos   pracujem na hori-
zontke 160. 
   Nikdy som neobanoval, že som sa 
takto rozhodol. Práca ma napĺňala 
a bol som vždy s ňou spokojný. Počas 
svojho života som dostal za odme-
nu troje hodiniek. Prvé ako najlepší 
učeň, druhé na FMHŤS a tre  e za 30 
odpracovaných rokov v Železiarňach 
Podbrezová. Bolo to ocenenie, ktoré 
mi po celý život pripomína určité etapy 
života. Naša generácia bola hrdá na 
to, že môže byť zamestnaná vo fabrike 
s takými silnými tradíciami. Pociťovali 
sme určitú lojalitu voči fi rme a spolu-
patričnosť najmä preto, že sa tu strie-
dali celé generácie hutníckych rodov. 
Teší ma, že v Železiarňach Podbrezová 
robí aj môj syn, ktorý je veľmi spokoj-
ný, že môže pracovať vo fi rme s takou 
dlhou tradíciou.
   Mladým, ktorí sa rozhodujú, čím chcú 
byť, by som rád zdôraznil, že veľmi dô-
ležité je uvedomiť si, akú perspek  vu 
má odbor štúdia, ktorý si vyberú. Mu-
sia rozmýšľať aj nad tým, či nájdu s ním 
uplatnenie v živote. Dnes je množstvo 
škôl, ktoré pripravujú budúcich neza-
mestnaných. Technické vzdelanie má 
určite veľké perspek  vy. 

   Konferencie sa zúčastnilo 72, z celko-
vého počtu 110 delegátov. Tí si najskôr 
vypočuli správu o činnos   ZO OZ KOVO 
za minulý rok, ktorú predniesol jej pred-
seda. V skratke zosumarizoval vývoj 
udalos  , pričom podotkol, že Kolek  vna 
zmluva je vždy výsledkom vyjednávania, 
a  e boli s vedením zamestnávateľa vždy 
korektné. Vyvrá  l fámy, že počas jeho 9 
ročného pôsobenia odbory nedokázali 
„vyrokovať“ žiadne mzdové navýšenie, 
čo podložil konkrétnym sumárom jed-
notlivých kalendárnych rokov a k nim 
priradil príslušné percentá navýšení 
miezd.  Ekonomický riaditeľ Marian Kur-
čík prítomných oboznámil s prognózami 
na rok 2017 z pohľadu výroby, odbytu, 
ale i v oblas   odmeňovania zamestnan-
cov, oznámil rozhodnu  e Predstavenstva 
ŽP a.s. o vyplatení mimoriadnej odmeny 
70 eur v marcovej výplate a ubezpečil 
ich, že vedenie fabriky počíta aj v tomto 
roku s vyplatením dovolenkového, ako 
aj vianočného platu, na ktoré kumulujú 
každý mesiac prostriedky, aby boli aspoň 
v takej výške, ako v roku 2016. K otázke 
vyplácania miezd sa neskôr vrátila aj 
personálna riaditeľka Mária Niklová, 
nakoľko bolo množstvo pripomienok 
k diferenciačným príplatkom. Vysvetlila 
význam tejto mzdovej položky, ktorá ne-
môže byť menená pravidelne a rovnako 
u všetkých zamestnancov, lebo tomu 
priamo odporuje charakter príplatku. 
Ten slúži na ohodnotenie individuálnych 
schopnos   a inicia  vy zamestnanca pod-

   V roku 1998 Ministerstvo hos-
podárstva Slovenskej republiky 
a Železiarne Podbrezová  a.s. uzat-
vorili zmluvu o dočasnom užíva-
ní hnuteľného a nehnuteľného 
majetku Stredného odborného 
učilišťa hutníckeho pre potreby 
Železiarní Podbrezová a.s. V zmysle 
Zákona č. 416/2001 Z. z. sa od 1. 
júla 2002 stal zriaďovateľom SOU 
hutníckeho Banskobystrický samo-
správny kraj. Železiarne Podbre-
zová v snahe získať učilište späť, 
predložili: „Projekt transformácie 
SOU hutníckeho na Súkromné SOU 
hutnícke ŽP“ Predmetom rokova-
nia zasadnu  a Zastupiteľstva Ban-
skobystrického samosprávneho 
kraja 7. februára roku 2003 bol aj 
uvedený projekt transformácie. Na 
tomto zasadnu   projekt schválený 
nebol, nakoľko bolo zo 45 hlasu-
júcich len 8 za, 23 bolo pro   a 14 
sa zdržalo hlasovania. Napokon 
však projekt zastupiteľstvo Ban-
skobystrického samosprávneho 
kraja schválilo. 

Odborári  sa  stretl i
v  Bielej  medvedici

V hoteli Biela medvedica sa 23. marca stretli členovia ZO OZ KOVO pri ŽP a.s. 
na každoročnej konferencii. V úvode stretnu  a privítal predseda závodného 
výboru Pavol Koš  al hos  , ktorými boli zástupcovia zamestnávateľa a členo-
via Predstavenstva akciovej spoločnos   Železiarne Podbrezová, ekonomický 
riaditeľ Marian Kurčík a personálna riaditeľka Mária Niklová. 

ľa hodnotenia nadriadeného. 
  Všeobecné a platné pre všetkých sú 
tarifné triedy podľa profesie a percenta 
prémií. Potvrdila, že v súčasnosti, tak, 
ako aj v minulosti, sú tieto príplatky 
schvaľované a aktualizované podľa hod-
notení a potrieb jednotlivých prevádz-
karní a určite nepla  , že neboli menené 
niekoľko rokov. Polemiku vyvolal aj spô-
sob merania hlučnos   v prevádzkarňach, 
preto personálna riaditeľka vysvetlila 
spôsob vykonávania týchto meraní, kde 
je objektívnosť zabezpečená dodržia-
vaním postupu v súlade s legislatívou 
a za účasti nielen zástupcov zamest-
návateľa, ale aj priamo nadriadeného 
orgánu – Regionálneho úradu verejného 
zdravotníctva, ktorý vydáva záväzné 
rozhodnutie zaradení do skupín rizík 
pre daný rok. Okruh otázok bol široký 
a zúčastnení z oboch strán sa zhodli na 
tom, že pre rýchle a efek  vne riešenie 
akéhokoľvek podnetu je najpodstat-
nejšie, aby obsahoval všetky konkrétne 
informácie týkajúce sa konkrétneho 
miesta, popisu stavu a podávateľa pod-
netu. Pokiaľ sa vedeniu ŽP a.s. dostávajú 
najmä všeobecné informácie a problémy 
nie sú konkre  zované detailne, potom je 
zložité zaujať stanovisko a záležitosť rie-
šiť k spokojnos   zamestnancov. V tomto 
duchu, aj k otázkam, ktoré boli odovzda-
né písomne, sa vedenie vyjadrí a zašle 
odpoveď aj na ZV OZ KOVO. Podrobné 
informácie o priebehu konferencie vám 
poskytnú vami delegovaní zástupcovia. 



STRANA 5 ČÍSLO 7/2017www.podbrezovan.sk

Výhodné ceny pre zamestnancov Žele-
ziarní Podbrezová, dcérskych spoloč-
nos   a rodinných príslušníkov 

Kúpele DUDINCE 
ponúkajú do 15. decembra 2017 ( s vý-
nimkou Veľkej noci) ubytovanie v dvoj-
lôžkových izbách v hoteli Rubín, na tri 
a päť nocí, v cene 44 eur/osoba/noc. 
V hoteli Minerál je cena za tri, aj za 
päť nocí 39 eur/osoba/noc. V hoteli 
Smaragd môžete služby využiť za tri 
noci, aj päť nocí v cene 44 eur/osoba/
noc. V cene pobytu je zahrnutá polpen-
zia (raňajky formou bufetových stolov, 
večera ako výber z menu), zahŕňa aj 
ubytovanie, lekársku konzultáciu, 2x lie-
čebné procedúry denne, denné využi  e 
vírivého relaxačného bazéna Wellnea a 
vonkajšieho bazéna Rubín (v sezóne) a 
2x jednohodinovú návštevu vitálneho 
sveta Wellnea. 

Kúpele RAJECKÉ TEPLICE 
ponúkajú ubytovanie v dvojposteľo-
vých izbách do 25. decembra 2017, 
s výnimkou obdobia počas sviatkov. V 
Malej Fatre***, vo Villa Flóra*** a Villa 
Margareta*** v cene 56 eur za tri, aj za 
päť nocí na osobu/noc. V cene pobytu 
je zahrnutá polpenzia (raňajky formou 
bufetových stolov, večera výber z me-
nu, plus možnosť diétneho stravovania. 
V dvojlôžkových izbách v Aphrodite**** 
je cena za tri noci (štyri dni) i päť nocí 
(šesť dní) 80 eur/osoba/noc a v Aphro-
dite Palace****, v rovnakom termíne 
83 eur/osoba/noc. V cene pobytu je 

RELAXAČNÉ POBYTY PRE VÁS ZA VÝHODNÉ CENY
Zdroj: Ppam 
Informácie: M. Šuhajdová kl. 2912

zahrnutá polpenzia (raňajky a večere 
formou bufetových stolov, plus možnosť 
diétneho stravovania), ubytovanie a 
procedúry. Pri pobyte na päť nocí 1x 
perličkový olejový kúpeľ, 2x klasická 
masáž, 1x aromoterapeutická olejová 
masáž, 1x podvodná masáž, 1x refl exná 
masáž chodidiel. Pri pobyte na 3 noci - 
1x perličkový olejový kúpeľ, 1x klasická 
masáž, 1x aromaterapeutická olejová 
masáž, 1x refl exná masáž chodidiel. Pri 
pobyte vo Villa Flóra, Villa Margareta 
a Malá Fatra je vstup do Vodného sveta 
v trvaní 3 hodín, vrátane vonkajších rím-
skych kúpeľov, podľa počtu nocí a voľný 
vstup do fi tnes. Pri pobyte v Aphrodite 
a Aphrodite Palace je voľný, neobme-
dzený vstup do vodného a saunového 
sveta, aj do fi tnes. 

Kúpele SLIAČ 
ponúkajú ubytovanie v dvojposteľových 
izbách v hoteli Palace*** do 15. decem-
bra 2017. Pri pobyte na tri noci (štyri 
dni) a päť nocí (šesť dní) v cene 35 eur/
osoba/noc. V cene pobytu je zarátaná 
plná penzia (raňajky formou bufetových 
stolov, obedy a večere servírované, 
výber zo štyroch menu, šalátový bar, 
nápoj), ubytovanie, vstupná lekárska 
prehliadka, 1 liečebná procedúra denne, 
voľný vstup do rehabilitačného bazéna 
alebo na termálne kúpalisko v letnej 
sezóne.

Kúpele SKLENÉ TEPLICE 
ponúkajú ubytovanie v dvojlôžkových 
izbách v kúpeľnom dome Alžbeta, Relax 
Thermal, Goethe a  Mateja Bela. V KD 
Alžbeta a Relax Thermal sú pobyty na 
tri noci (štyri dni) za 41 eur/osoba/noc 

a pri pobyte na päť nocí (šesť dní) za 38 
eur/osoba/noc. V KD Goethe a Mateja 
Bela je ubytovanie na tri noci (štyri dni) 
za 44 eur/osoba/noc a na päť nocí (šesť 
dní) za 43 eur/osoba/noc. V cene je plná 
penzia (raňajky formou bufetových sto-
lov, obedy a večere servírované, výber z 
pia  ch druhov jedál, šalátový bar). Cena 
zahŕňa ubytovanie, stravovanie, vstupnú 
lekársku prehliadku, 2 procedúry denne, 
1x denne hodinový vstup do termálneho 

je cena pobytu na tri noci 48 a na päť 
nocí 47 eur/osoba/noc. V kúpeľnom 
dome AQUA** v mimosezóne je cena 
pobytu na tri noci 39 eur/osoba/noc a 
na päť nocí 38 eur/osoba/noc. V sezóne 
je cena pobytu na tri noci 43 a na päť 
nocí 42 eur/osoba/noc. V cene je zahr-
nutá plná penzia (raňajky – obed - ve-
čera formou švédskych stolov, možnosť 
diétneho stravovania), vstupná lekárska 
prehliadka, 2 liečebné procedúry denne, 

eur/osoba/noc. V Spa Hotel Splendid 
– krídlo Splendid*** je cena za dvojlôž-
kovú izbu 43 eur/osoba/noc a jednolôž-
kovú izbu 53 eur/osoba/noc. V hoteli 
Jalta** je cena za dvojlôžkovú izbu 33 
eur/osoba/noc a jednolôžkovú izbu 39 
eur/osoba/noc. Ubytovanie je s polpen-
ziou, raňajky formou bufetových stolov, 
večera, v cene je konzultácia s lekárom.
Liečebné procedúry: relaxačný program 
na dve noci 3 procedúry za pobyt (1x 
termálny kúpeľ – zrkadlisko, 1x čias-
točný bahenný zábal, 1 klasická masáž 
– čiastočná), tri noci 4 procedúry za 
pobyt (1x termálny kúpeľ – zrkadlisko, 1 
čiastočný bahenný zábal, 1 klasická ma-
sáž – čiastočná, 1x hydroterapia), štyri 
noci 6 procedúr za pobyt (1x termálny 
kúpeľ – zrkadlisko, 1x čiastočný bahenný 
zábal, 1x klasická masáž čiastočná, 1x 
hydroterapia/perličkový kúpeľ, 1x soľná 
jaskyňa/oxygenoterapia, 1x severská 
chôdza/skupinový telocvik), päť nocí 
8 procedúr za pobyt (2x termálny kú-
peľ – zrkadlisko, 1x čiastočný bahenný 
zábal, 2x klasická masáž čiastočná, 1x 
hydroterapia/perličkový kúpeľ, 1x soľ-
ná jaskyňa/oxygenoterapia, 1 severská 
chôdza/skupinový telocvik), šesť nocí 
9 procedúr za pobyt (2x termálny kú-
peľ – zrkadlisko, 1x čiastočný bahenný 
zábal, 2x klasická masáž čiastočná, 1 
hydroterapia/perličkový kúpeľ, 1x soľná 
jaskyňa/oxygenoterapia, 2x severská 
chôdza/skupinový telocvik), sedem 
nocí 11 procedúr za pobyt (2x termálny 
kúpeľ – zrkadlisko, 1x čiastočný bahenný 
zábal, 2x klasická masáž čiastočná, 3x 
hydroterapia/perličkový kúpeľ, 1x soľná 
jaskyňa/oxygenoterapia, 2x severská 
chôdza/skupinový telocvik).

bazéna Banský kúpeľ, denné využitie 
masážno-rekondičných strojov a parko-
vanie grá  s.

Kúpele TURČIANSKE TEPLICE
ponúkajú ubytovanie v dvojlôžkových iz-
bách v kúpeľnom dome Veľká Fatra***. 
V mimosezóne (do 31. mája 2017 a od 
1. novembra do 23. decembra 2017) je 
cena pobytu na tri noci 44 eur/osoba/
noc a na päť nocí 42 eur osoba/noc. V 
sezóne (od 1. júna do 31. októbra 2017) 

zadarmo vstup do plaveckého 25 metro-
vého bazéna Olympic a fi tnes. Pri pia  ch 
prenocovaniach 2x a pri troch 1x vstup 
do liečebného komplexu SPA&AQUA-
PARK na 3 hodiny, parkovanie grá  s.

Kúpele PIEŠŤANY
pri pobytoch od 2 do 7 nocí, v termíne 
od 15. januára 2017 do 13. januára 
2018, je cena v DHSR Esplanade – krídlo 
Palace**** v jednolôžkovej izbe 67 
eur/osoba/noc, v dvojlôžkovej izbe 56 
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Jedálny lístok
10. – 16. 4. 2017

Jedálny lístok
17. – 23. 4. 2017

Pondelok (sviatok)
Polievka: slepačia, pečivo.
● Bravčové stehno nitrianske, knedľa 
● Morčacie soté na čínsky spôsob, 
ryža, uhorka.

Utorok
Polievky: zeleninová s rajbaničkou, 
frankfurtská, pečivo.
● Kuracie prsia prírodné, tarhoňa, 
cvikla ● Hovädzia roštenka na sla-
nine, zemiaky, uhorka ● Zemiakové 
knedličky s údeným mäsom, kapusta 
● Syrové tajomstvo, pečivo ● Hubové 
rizoto, uhorkový šalát ● Rezancový 
nákyp s tvarohom a jahodami ● Ba-
geta s pikantným mäsom ● Mliečny 
balíček.

Streda
Polievky: držková, krupicová so zele-
ninou, pečivo.
● Hovädzie mäso námornícke, ryža, 
šalát ● Bravčová pečená krkovička, 
kapusta, knedľa ● Lečo s klobásou, 
zemiaky ● Parížsky šalát, pečivo ● 
Kuracie prsia s brokolicou a mandľami, 
zeleninová obloha ● Hanácke koláče, 
kakao ● Bageta moravská ● Ovocný 
balíček.

Štvrtok
Polievky: šošovicová s kyslou kapus-
tou, francúzska, pečivo.
● Vyprážaný bravčový rezeň, zemiako-
vý šalát s majonézou ● Kuracie stehno 
na smotane s hlivami, cestovina ● 
Pizza diabolská ● Šalát mrkvový s mar-
huľami ● Hovädzí guláš so zelenou 
fazuľkou ● Buchty na pare s lekvárom, 
kakaová posýpka, kakao ● Bageta Gur-
mán ● Mliečny balíček.

Piatok
Polievky: slovenská hubová, rascová 
s vajcom, pečivo.
● Hovädzie dusené, paradajková 
omáčka, knedľa ● Morčacie prsia 
na zelenine, ryža, šalát ● Važecká 
pochúťka, zemiakové placky ● Pes-
trý cestovinový šalát ● Pečená ryba 
s bylinkami, mexická zelenina ● Ze-
miakové knedličky s nutelou, maková 
posýpka ● Bageta s kuracím mäsom ● 
Ovocný balíček.

Sobota
Polievka: mexická, pečivo.
● Detvianska nátura, opekané zemia-
ky, uhorka ● Kuracie prsia orientálne, 
slovená ryža, šalát ● Bageta syrová.

Nedeľa
Polievka: sedliacka, pečivo.
● Hovädzia pečienka na víne, knedľa 
● Plnený bravčový závitok, ryža, čala-
máda ● Bageta Ape  to.

Pondelok

Polievky: prešporská, tekvicová, pe-

čivo.

●  Vyprážané kuracie stehno, zemia-

ková kaša, kompót ● Bravčový rezeň 

prírodný, tarhoňa, šalát ● Ravioly so 

syrom, paradajková omáčka ● Šalát 

zo surovej zeleniny s jogurtom, pečivo 

● Plnené hovädzie mäso, zeleninová 

obloha ● Kysnutý koláč marhuľový, 

kakao ● Bageta Gurmán ● Mliečny 

balíček.

Utorok

Polievky: kapustová s klobásou, bryn-

dzová so strúhaným cestom, pečivo.

● Hovädzia pečienka sviečková, 

knedľa ● Kuracie prsia na lesných 

hríboch, ryža, šalát ● Dusená zeleni-

na na masle, volské oko, zemiaky ● 

Tlačenkový šalát, pečivo ● Bravčové 

mäso dusené s kelom ● Muffi  ny s čo-

koládou, kakao ● Bageta syrová ● 

Ovocný balíček.

Streda

Polievky: fazuľková kyslá s kôprom, 

roľnícka, pečivo.

● Hovädzí guláš maďarský, cestovina 

● Bravčový rezeň s nivou a šampiňón-

mi, zemiaky, šalát ● Kurča dusené 

so slivkami, ryža ● Lahôdkový šalát, 

pečivo ● Halušky s kyslou kapustou ● 

Šúľance s makom ● Bageta moravská 

● Mliečny balíček.

Štvrtok

Polievky: morčacia, šurdica, pečivo.

● Pečené kuracie stehno, zeleninová 

ryža, kompót ● Bravčová pečienka 

sedliacka, červená kapusta, knedľa ● 

Vyprážaná treska plnená brokolicou 

a syrom, zemiaky, šalát ● Racio šalát, 

pečivo ● Hovädzie dusené so zele-

ninou, kečupová omáčka ● Rezance 

s orech mi ● Bageta s kuracím mäsom 

● Ovocný balíček.

Piatok (sviatok)

Polievka: krúpková, pečivo.

● Vyprážaný syr, zemiaky, tatárska 

omáčka ● Goralská pochúťka, ces-

tovina.

Sobota

Polievka: mrkvová s pórom, pečivo.

● Hovädzí guláš debrecínsky, knedľa 

● Podtatranský bravčový rezeň, ryža, 

čalamáda.

Nedeľa

Polievka: oravská fazuľová, pečivo.

● Bravčový rezeň s pečeňou, zemiaky, 

uhorka ● Kuracie prsia na paprike, 

cestovina.

Zemiakový šalát
Pripravte si ho trochu inak pri použi   
všetkých surovín, tak ako ste zvyknu-
 , ale namiesto majonézy pridajte 10 

percentnú pochúťkovú smotanu, kto-
rú rozmiešajte s kvalitnou horčicou. 
Do šalátu  dajte viac zeleniny a  bude 
výborne chutiť. Postup zopakujte 
aj pri cestovinových a zeleninových 
šalátoch.

Plnené vajíčka
Patria k symbolom týchto 
sviatkov. Pripravte si ich na 
raňajky, či ako pohostenie, 
avšak tento raz bez masla, 
margarínu a údenín. Pri 
zdobení použite veľa ze-
leniny a na naplnenie mô-
žete použiť ná  erky, ktoré 
si vyrobíte z nízkotučného 
tvarohu, avokáda, mrkvo-
vej ná  erky...
Postup: na tvrdo uvarené 
vajíčka rozkrojte pozdĺžne, 
vyberte malou lyžičkou žĺ-
tok, ktorý v miske roztlačte 
vidličkou, pridajte jemný 
tvaroh (môže byť aj bryn-
dza alebo čerstvý syr), pri-
dajte trochu horčice, soli, 
korenia, pažítku a dobre 
vyšľahajte. Naplňte va-
jíčka a ozdobte červenou 
a žltou čerstvou paprikou, 
alebo kaviárom, sardelou, 
kaparami, reďkovkami, jar-
nou cibuľkou, bylinkami... 
Zvyšnú ná  erku použite na 
chlebíčky alebo chuťovky. 

Chlebíčky (chuťovky) 
sa dajú pripraviť s rôznymi ná  erka-
mi. Základnú ná  erku    urobte z jem-
ného tvarohu, pochúťkovej smotany, 
horčice a soli a potom ju obmieňajte:
• tvarohová jarná ná  erka: pridajte 
jarnú cibuľku, nakrájanú reďkovku, 
pažítku (medvedí cesnak!),
• nátierka s lososom: pridajte na 
drobno nakrájaného údeného lososa, 

trochu citrónovej šťavy a ozdobte 
čerstvým kôprom,
• vajíčková ná  erka:  pridajte  nakrá-
jané uvarené vajce, trochu horčice 
a ozdobte vňaťou jarnej cibuľky,

má veľmi pozitívny vplyv na vašu 
imunitu.

Špikované morčacie stehno
Stehno bohato prešpikujte (oravskou 
slaninou), osolte, pridajde korenie 
a nechajte 2 – 3  hodiny v chladničke. 
Očis  te šalotku, mrkvu, zeler a paštr-
nák, nakrájajte na väčšie kúsky a celú 
hlávku cesnaku prekrojte na polovice. 
Čerstvý tymian a rozmarín zabaľte 
do listov póru a previažte. Na väčšej 

panvici rozohrejte olej a prud-
ko opečte pripravené mäso. 
Očistenú šalotku restujte na 
oleji do sklovita v nádobe, kde 
budete piecť mäso, pridajte 
výpek z opekania mäsa, nakrá-
janú zeleninu, cesnak a bylinky, 
pár minút restujte a pridajte 
k tomu prešpikované stehno. 
Podlejte trochou vývaru (resp. 
vína) a vložte do rúry (180 
stupňov Celzia), prikryté poma-
ly pečte. Občas polievajte mäso 
výpekom. Upečené porciujte 
a podávajte so zemiakovým 
štátom (bez majonézy). Vhod-
nou prílohou je aj zelenina 
z pečenia a dusená ryža.
Ku každému jedlu si pripravte 
čerstvý zeleninový šalát.

Ovocný tvarohový dezert 
v pohári

Vyšľahajte jemný tvaroh 
s bourbon vanilkovým cuk-
rom, pridajte trochu agáve 
sirupu. Do širších pohárov 
dajte vrstvu nakrájaných čer-
stvých jahôd, ďalšiu vrstvu 
tvarohu, vrstvu na drobno 
nakrájaného zrelého manga, 
vrstvu tvarohu a pokračujte 

vrstvou nakrájaného tmavého hroz-
na. Výber ovocia je veľmi variabilný. 
Dezert si pripravte pred obedom. 

Ovocný koláč s mandľami
Tenký plát kysnutého cesta dajte na 
plech, husto posypte ovocím pod-
ľa chuti,  navrch pridajte nasekané 
mandle, posypte trs  novým cukrom 
a upečte.

HODOVAŤ, ALE S MIEROU
 Prichádzajú veľkonočné sviatky a je tu čas prípravy jedál na sviatočný stôl s vedomím, že chcete dodržať tradície, 
ale zároveň si nechcete zaťažovať telo ťažkými jedlami.
   Tradičnými jedlami veľkonočného slávnostného menu sú vajcia, šunka, klobásy, rôzne druhy syrov, vyprážané 
bravčové mäso, jahňacina a rôzne druhy sladkos   vo forme zákuskov a koláčikov. Ak ste dodržiavali pôst a stried-
mou stravou ste si očis  li organizmus, vaše telo je pripravené hodovať, ale s mierou. Znamená to, že zo všetkých 
tých dobrôt môžete okúsiť, ale je treba si sledovať množstvo skonzumovaného jedla. Naši predkovia to  ž, aj keď si 
nepočítali kalórie, nikdy nemali na stole množstvá jedál,  akými sa prehýbajú stoly dnes.
   Odporúčame konzumovať malé množstvá tradičných pokrmov s časovými odstupmi a ak pridáte k nim vlákninu 
v podobe zeleniny, nemusíte sa obávať. Ak si na raňajky dáte varené vajíčko, kúsok syra, celozrnné pečivo a napr. 
paradajku, na obed môžete ochutnať plátok pečeného mäsa a zeleninový šalát.

Z internetu spracovala V. Kúklolová
noviny@zelpo.sk Veľkonočné 

jedlá 
trochu inak

Symboly
Baránok – tento symbol môžeme nájsť už v predkres-
ťanských tradíciách. V židovskej tradícii sa používal ako 
obetné zviera za hriechy. V kresťanstve je baránok jedným 
zo symbolov Ježiša Krista obetovaného za spásu sveta.

Sviečka – pochádza zo starovekých osláv Veľkej noci a v 
mnohých kultúrach je chápaná ako znamenie života. Veľ-
konočná sviečka symbolizuje vzkrieseného Krista.

Vajíčko – pretože obsahuje zárodok života, je symbolom 
plodnos  , života, úrodnos   a vzkriesenia. V kresťanstve 
sa vajce vykladá ako symbol zatvoreného hrobu, z ktorého 
vstal Kristus.

Zajac – symbol má pôvod v pohanských rituáloch osla-
vujúcich príchod jari. Dodnes de   v Česku či Anglicku na 
Veľkú noc „naháňajú veľkonočného zajaca“, teda hľadajú 
vajíčka ukryté v záhrade.

Šibačka – v dnešnej dobe chlapci dievčatá šibú možno len 
pre zábavu a výslužku. Myšlienka šibačky je však hlbšia, 
poriadne vyšibané dievčatá by mali byť po celý rok zdravé, 
usilovné a veselé.

Bahniatka – palmové listy boli symbolom Kristovho víťaz-
stva nad hriechom a smrťou. U nás ich nahradili bahniatka, 
rozkvitnuté ratoles   vŕby či rakyty, ktoré  ež signalizujú 
prebúdzajúci sa život na začiatku jari.

Na stole nechýbali
mäso: slanina, údené, klobáska, šunka nesmeli chýbať na 
veľkonočnom stole preto, lebo po 40 dňoch sa konečne 
skončil pôst a sviatky si aj naši predchodcovia užili. Starou 
tradíciou bolo pečenie jahňaciny, kozľaciny, ale dnes sa 
pripravuje aj bravčovina a hydina, 
syrek: hrudka z vajec a mlieka v tvare bochníka, ktorá 
nechýbala najmä na stoloch ľudí z východného Slovenska. 
Bol symbolom plodnos  , nového začiatku... 
haruľa: obradné jedlo známe najmä na západe Slovenska, 
obsahujúce všetky možné dobroty. Údené mäso, klobásy, 
vajcia, žemle. Symbolizovala návrat k hojnos   po dlhodo-
bom pôste.

Sviatky u našich susedov
Poľsko – de    hľadajú košík so sladkosťami, muži šibú ženy 
prútmi a polievajú ich vodou.
Maďarsko – zachovala  sa oblievačka, v poslednom čase 
najmä voňavková.
Nemecko – zdobia si aj stromy a kríky v záhradách, šibačku 
nepoznajú.
Taliansko – Veľkonočný pondelok trávia v prírode na 
pikniku.
Rakúsko – v sobotu  a nedeľu nakladú symbolické vatry 
a pália Judáša.

• avokádová ná  erka: pridajte avoká-
do, citrónovú šťavu, korenie a ozdob-
te kúskom paradajky.

Slepačí vývar
Je základom sviatočného obeda. Pri-
pravte ho z kvalitného mäsa, pridajte 
soľ, korenie. Pomaly varte 2 – 3  ho-
diny, hodinu pred dovarením pridajte 
zeleninu. Nezabudnite, kvalitný vývar 



„Už navždy prestali pre teba hviezdy svie  ť, už 
navždy prestalo pre teba slnko hriať, ale   čo ťa 
mali radi, nikdy neprestanú na teba spomínať.“

Dňa 13. apríla si pripomenieme štvrté smutné 
výročie odvtedy, ako nás navždy opus  la naša 
drahá mama a stará mama

Zuzana PALIDEROVÁ z Podbrezovej.

Spomíname s láskou a úctou
...

Dňa 19. apríla uplynú dva roky odvtedy, ako 
sme sa navždy rozlúčili s našim milovaným 
bratom, švagrom, strýkom a ujom

Milanom HÔRČIKOM z Jasenia.

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

S láskou spomína celá rodina
...

„Nemôžeme zastaviť čas, ani vrá  ť minulosť, 
ale môžeme pohladiť spomienky na teba.“ 

Dňa 19. apríla uplynie dvanásť rokov, ako nás  
navždy opus  l manžel, otec a starý otec

Jozef BOHÁČIK z Pohronskej Polhory.

Kto ste ho poznali, venujte mu  chú spomienku. 

S láskou spomínajú manželka, de   s rodinami, vnúčatá s rodinami
...

„Odišiel si  ško, už nie si medzi nami, ale žiješ 
v srdciach, čo ťa milovali.“

Dňa 19. apríla si pripomenieme prvé výročie 
odvtedy, čo nás opus  l milovaný manžel, otec 
a starý otec

Július KOŠTIAĽ z Brezna.

S láskou a úctou spomína manželka, dcéry a syn

Poďakovania
Ďakujeme všetkým príbuzným, priateľom, bý-
valým spolupracovníkom, známym a ostatným, 
ktorí sa prišli rozlúčiť s našim drahým manže-
lom, otcom, starým otcom a prastarým otcom

Ondrejom ĎURIANČÍKOM z Brusna.

Ďakujeme za prejavy sústras   a kve  nové da-
ry, ktorými ste sa pokúsili zmierniť náš hlboký žiaľ. Za dôstojnú 
rozlúčku ďakujeme aj Dychovej hudbe Železiarne Podbrezová.

Smú  aca rodina

...  
Ďakujeme všetkým príbuzným, priateľom, bý-
valým spolupracovníkom, susedom, známym 
a ostatným, ktorí sa prišli rozlúčiť s našim 
milovaným druhom, bratom, ujom, krstným 
otcom a príbuzným

Júliusom ÚRADNÍKOM z Brezna.

Ďakujeme za kve  nové dary a prejavy sústras  , ktorými ste sa 
snažili zmierniť náš hlboký žiaľ. 

Smú  aca rodina

Spomienky
„Len ky  čku kvetov z lásky na hrob môžeme 
dať, pokojný spánok priať,  chú modlitbu od-
riekať a s bolesťou v srdci spomínať.“

Dňa 28. marca uplynuli tri roky odvtedy, ako 
nás navždy opus  la milovaná manželka, ma-
ma, stará a prastará mama

Mária KALICKÁ z Brezna.

S láskou a úctou spomína manžel a dcéra s rodinou  

...
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Inzertná služba
Predám záhradu s chatkou za Mostár-
ňou. 
Kontakt: 0902 688 826

V marci odišli
do predčasného starobného dôchodku

Fran  šek KVIETOK

Stanislav KYZEK

do starobného dôchodku

Ing. Jozef MARČOK

V mene vedenia akciovej spoločnos   Železiarne 

Podbrezová im ďakujeme za odvedenú prácu a do 

ďalších rokov želáme veľa slnečných dní.

V. Kúkolová
noviny@zelpo.sk

Z PONUKY LETNÝCH TÁBOROV
Prežiť leto plné zážitkov, zdokonaľovania sa v cudzom jazyku alebo zvládnuť abecedu golfu 
môžu deti zamestnancov Železiarní Podbrezová a.s.: 

POBYTOVÉ TÁBORY
I. REPIŠTE – 14 denný tábor pre de   od 8 do 15 rokov:

 1. turnus
Termín: od 1. – 15. júla 2017
Program: KUNG FU Pandičky + Hrdinovia hviezdnych svetov 
– Nová nádej.

2. turnus
Termín: od 8. – 22. augusta 2017
Program: Asterix a Obelix cesta cez pol sveta + Trolkovia 
a Chňapkovia a Hľadanie šťastného a nešťastného kráľovstva. 

II. SPEAK LAND – Ľubietová, chata Lubetha, 7 dňový tábor 
pre de   8 až 16 ročné, ofi ciálnym táborovým jazykom bude 
anglič  na:

1. turnus:     1. – 8. júl 2017
2. turnus:      8. – 15. júl 2017
3. turnus:     15. – 22. júl 2017

Individuálny príchod aj odchod z tábora, vzdialeného od 
Podbrezovej približne 26 kilometrov.

Dňa 30. marca sa asi sedemdesiat žia-
kov maturitných ročníkov  Súkromnej 
strednej odbornej školy hutníckej ŽP 
a Súkromného gymnázia ŽP zúčastnilo 
prezentácie k vysokoškolskému štú-
diu  na Hutníckej fakulte  Technickej 
univerzity v Košiciach. V priestoroch 
klubovne  im študijné odbory (Mate-
riály, Hutníctvo, Integrované programy 
riadenia) priblížili interní doktorandi 
TUKE – Ing. Marianna Dolková a Ing. 
Peter Blaško. O tom, za akých pod-
mienok a s akými výhodami môžu žiaci 
pokračovať v štúdiu na vysokej škole s 
podporou Železiarní Podbezová a.s., 
ich informoval JUDr. Radim Kochan, 

DENNÝ TÁBOR
DETSKÁ GOLFOVÁ AKADÉMIA – Tále a.s., 5 dňový tábor 
(od pondelka do piatku od 8,30 do 16. hod.) pre de   5 až 
15 ročné:

1. turnus:  10. – 14. júla 2017
2. turnus:  17. – 21. júla 2017
3. turnus:  31. júl – 4. august 2017
4. turnus:  14. – 18. august 2017
5. turnus:  21. – 25. august 2017  

Individuálny príchod aj odchod, doplnkový program a hry 
v hoteli Stupka, vstup do wellness centra, tenisové kurty, 
celodenná strava a pitný režim.

Maturanti  besedovali 
o vysokoškolskom štúdiu

PhD., vedúci personálneho odboru 
spoločnos  . V diskusii bol priestor na 
zodpovedanie všetkých otázok, ktoré 
kládli záujemcovia o štúdium. Ak  vne 
do diskusie vstupoval  Dominik Hlás-
nik,  zo IV. A triedy SSOŠH ŽP, ktorý 
nám povedal: „...viac-menej som už 
bol rozhodnutý pokračovať v štúdiu 
hutníctva  na tejto vysokej škole, na-
koľko ma zamestnanci železiarní už 
v priebehu praxe presvedčili, aby som 
to skúsil. Dnešný deň ma len utvrdil 
v tom, že je to správne rozhodnu  e. 
Motivujúcimi sú nielen podmienky 
štúdia v tejto škole, ale hlavne š  pen-
dium, ktoré nám poskytnú Železiarne 
Podbrezová už od prvého ročníka a po 
ukončení štúdia garantované zamest-
nanie v tejto fi rme.“

V menších krúžkoch pokračovala diskusia aj so zástupcami vysokej školy (druhý sprava 
Dominik Hlásnik). Foto: I. Kardhordová

Ďakujeme za pomoc a podporu v situá-
cii, ktorá nás pos  hla v dôsledku požia-
ru, ďakujeme Ing. Vladimírovi Sotákovi, 
predsedovi Predstavenstva ŽP a.s. a 
vedeniu ŽP a.s. Zároveň ďakujeme aj 
všetkým tým, ktorí nám akýmkoľvek 
spôsobom pomáhali pri zmiernení ná-
sledkov mimoriadnej udalos  . 

Rodina Valentová 

Ďakujeme všetkým ľuďom dobrej vôle, 
ktorí vypočuli moje volanie o pomoc 
a vo veľkom počte darovali pre mňa to 
najvzácnejšie, krv. Ďakujem aj v mene 
ostatných chorých pacientov, lebo ste 
určite pomohli aj  im. Prajem vám veľa 
šťas  a v živote, aby ste stále boli len 
v radoch tých, ktorí môžu inému po-
môcť a nikdy sa nezaradili k tým, ktorí 
pomoc tak súrne potrebujú. Preto ešte 
raz, ďakujem.

Vaša bývalá spolupracovníčka 
Marika Zázrivcová  

V Dome kultúry ŽP odzneli 24. marca verše z tvorby Jána Smreka „Svet nemôže žiť bez nehy“, 
v podaní Juraja Sarvaša a jeho študentov. Foto: I. Kardhordová

NEPREHLIADNITE!
Vážení rodičia,

FO ŽP Šport Podbrezová oznamuje, že v spolupráci so Základnou 
školou s materskou školou Pionierska 2 Brezno,  otvára v škol-
skom roku 2017/2018 športovú triedu so zameraním na futbal. 
Športová trieda je určená pre športovo talentovaných žiakov, 
v ktorej je systema  cká športová príprava súčasťou vyučovania. 
   Špeciálne futbalové prijímacie skúšky do 5. ročníka športovej 
triedy  sa uskutočnia 20. apríla 2017 (štvrtok) o 15. hod. v ZŠ 
Pionierska 2. Žiaci si donesú so sebou primerané športové 
oblečenie a obuv. 
Kontakt: Július Szöke, 0905 685 088

Pozývame vás
Horehronské múzeum v Brezne pre vás 
v apríli pripravilo veľkonočnú výstavu 
kraslíc, ľudovoumeleckých výrobkov 
a iných ozdobných predmetov: 

SVIATKY JARI, 
spojenú s ich predajom, ktorá je otvorená 
do 12. apríla 2017.

...

V kultúrnom dome vo Valaskej vystúpi 
22. apríla 2017 o 18. hodine Zuzana 
Smatanová. Predaj vstupeniek v knižnici, 
vstupné 11 eur.

Na Hutníckej fakulte 
TUKE

De   môžete prihlásiť do 25. mája 2017. Rodičovský poplatok 
za jedno dieťa 5 eur/pobytový deň v tábore Repište, 6 eur/
pobytový deň v Speak Land a 10 eur/deň v golfovom tábore. 
Bližšie informácie na tel. č. 2818, 
e-mail: schmidtova@zelpo.sk. 
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 Kolky 
M. Kozák

Z podkladov www.zpfutbal.sk spracoval M. Jančovič

M. Trajteľ

 Ani parádna strela Kamila Kuzmu, do šibenice Muchovej brány, nepomohla k zisku bodov. Foto: A. Nociarová

   Tím z hlavného mesta je našim susedom 
v tabuľke, čo dávalo stretnu  u ďalší roz-
mer. Na Horehroní videlo viac ako 2 000 
divákov zápas, ktorý sa musel páčiť každé-
mu, aj tým, pri televíznych obrazovkách. 
Už v šiestej minúte domácich fanúšikov 
vystrašil obranca Matúš Turňa, keď si ne-
presný center takmer zrazil do vlastnej 
brány. Po jeho zlom odkope však Martin 
Kuciak bezpečne loptu zachytil na čiare. 
Podbrezová sa pokúšala o ohrozenie bránky 
Slovana, v ktorej stál Ján Mucha,  hlavne 
individuálnymi prienikmi a pokusmi spoza 
šestnástky. Zaujímavú možnosť si v jede-
nástej minúte vypracoval Róbert Polievka, 
avšak jeho dobre mierená strela po zemi 
skončila zákrokom hosťujúceho gólmana. 
Neujal sa ani priamy kop Pabla Podia, a tak 
prišiel úder „belasých“. Seydouba Soumah 
začal akciu pred pokutovým územím, využil 
voľný priestor v šestnástke na prihrávku pre 
maďarského reprezentanta Priskina a práve 
jeho strieľaný center spomínaný Afričan 
usmernil do siete, čím poslal hos   do vede-
nia. Domácich presný zásah hos   poznačil 
a chvíľu trvalo, kým sa dostali späť do her-
nej pohody. Do druhého polčasu „Železiari“ 
vleteli ako víchor a okamžite získali priamy 

Na jar stále bez víťazstva
   Po devätnás  ch dňoch sa prvého apríla vrá  l do Zelpo arény 
fortunaligový futbal. V predošlom majstrovskom zápase sme 
prehrali so Spartakom Trnava o jeden gól, nasledujúci týždeň 
mali futbalis   v programe zápas s Myjavou, ktorá sa však zo 
súťaže odhlásila a následne bola v lige reprezentačná pauza. 
Takmer tri týždne voľna dávali nádej pre doliečenie viacerých 
našich hráčov, žiaľ, v zápase so Slovanom Bra  slava sa do zostavy 

vrá  l len Miroslav Viazanko. Stále oklieštený  m Podbrezovej tak 
na začiatku apríla vzdoroval silnému Slovanu, no po konečnom 
hvizde svie  l na ukazovateli skóre opäť o jeden gól menej, než 
nastrieľal náš súper. V najbližšom kole na nás čaká obhajca  tulu 
z Trenčína, čím sa skončí ťažká séria zápasov so súpermi zvučných 
mien (Trnava, Žilina, Bra  slava, Trenčín), no ani ostatní súperi 
nám nedajú body zadarmo. V tomto ročníku niet zostupujúceho, 
a tak aj súperi zo stredu tabuľky hrajú otvorený a odvážny futbal, 
o čom svedčia viaceré prekvapivé výsledky. 

kop spred šestnástky,  po ruke Salátu. Podio 
však bránu minul. Následne prišiel ďalší faul 
Slovanistov a to vedľa pokutového územia. 
Matej Kochan loptu prudko nakopol sme-
rom do brány, stačil jemný teč a mohlo byť 
vyrovnané, lenže obrancom Slovana sa po-
darilo nebezpečenstvo odvrá  ť. O niekoľko 
minút neskôr prišiel trest v podaní gólu 
súpera, keď sa po rohovom kope presadil 
Tamás Priskin (0:2). Domáci napriek tomu 
nezložili zbrane a naďalej bojovali o cenné 
body. Striedajúci Matúš Mikuš ešte po 
centri Turňu hlavičkoval z hranice päťky 
len do Muchu, lenže Viazanko o niekoľko 
sekúnd neskôr zužitkoval presný center 
Djordjevića dokonale a gólman hos   nemal 
na jeho hlavičku nárok (1:2). „Prihrávka 
bola ideálna, tam sa už prak  cky nedalo 
nič iné, len skórovať,“ povedal skúsený zá-
ložník. Zverenci Mareka Fabuľu si následne 
vypracovali tlak a zdalo sa, že vyrovnanie je 
len otázku času. Počas náporu však prišiel 
tretí gól hostí, keď si Soumah výborne 
spracoval loptu a dostal sa za chrbát ob-
rancov do šestnástky, kde ju prihral okolo 
Kuciaka na Scheta a ten bol pri lopte skôr, 
než Matúš Turňa. Čavrić mohol v úplnom 
závere rozhodnúť o výhre Slovana, lenže 

namiesto prihrávky,  na osamoteného 
Vi  eka, mu loptu spod nôh zobral Kuciak. 
„Chceli sme bodovať, pretože chceme ostať 
na pohárových priečkach. Z výsledku sme 
sklamaní. Zvrá  ť výsledok, pro   Slovanu, 
keď vyhráva, je naozaj ťažké. Je to skúsené 
mužstvo, ktoré si to vie udržať,“ hovoril po 
zápase Kamil Kuzma, ktorý v závere zápasu 
vykresal iskierku nádeje pre Podbrezovú 
parádnou strelou spoza šestnástky. Na 
body to však už nestačilo: „Bol som sám, 
snažil som sa to prvým dotykom dobre pre-
brať a vystreliť. Nebolo tam čo špekulovať, 
iba vystreliť. Padlo to tam, ale škoda, že to 
nebolo na nejaké body,“ konštatoval autor 
presného zásahu. Tréner Marek Fabuľa 
pripísal príčinu prehry individuálnym chy-
bám, ktoré podľa jeho slov prišli pri každom 
jednom z inkasovaných gólov: „Prispeli 
sme k atrak  vite zápasu až veľmi, pretože 
sme sa dopus  li troch individuálnych chýb, 
ktoré nás stáli góly v našej sie  , čo sa nám 
momentálne stáva. Sme z toho trošku 
rozčarovaní, pretože na ihrisku sme urobili 
maximum. V takomto zápase rozhodujú 
detaily a súper chýb urobil menej, preto 
zvíťazil. Teší ma však, že sme dali dva krás-
ne góly a prispeli sme aj svojím výkonom 
k tomu, že futbal sa musel páčiť a ten, kto 
hovorí, že naša liga nie je atrak  vna, tak 
sa veľmi mýli.“

FO ŽP Šport Podbrezová – ŠK Slovan Bratislava 2:3 (0:1)
Góly: 69. Viazanko, 87. Kuzma – 24. Soumah, 60. Priskin, 77. Schet.

Na prahu mužského futbalu
S trénerom U19, Máriom Auxtom
M. Jančovič
noviny@zelpo.sk

   V prvý aprílový víkend sa v Podbrezovej 
uskutočnil 16. fi nálový turnaj Ligy majstrov 
v kolkoch, v kategóriách žien a mužov, za účas   
8 najlepších klubových družs  ev z Európy, s 
názvom Final four 2017 Podbrezová. 
   V oboch kategóriách sa z víťazstva radovali ne-
mecké družstvá, keď sa z  tulu v kategórii žien 
tešili kolkárky SKC Victoria Bamberg a v mužskej 
kategórii vyhrali kolkári SKV Rot Weiss Zerbst. 
Kolkári Podbrezovej skončili na 3. mieste, čím 
o jeden stupienok vylepšili svoje umiestnenie 
z minulého roka a mohli sa radovať zo zisku 
bronzových medailí. 

  Osem rokov bol hlavným trénerom 
starších dorastencov (U19) Ivan Dubí-
ny, ktorý v súčasnos   vedie mladších 
dorastencov v kategórii U16. Hlavného 
kormidla U19 sa počas zimnej prípravy 
zhos  l Mário Auxt, ktorý v jeseni viedol 
„podbrezovskú juniorku“. Starší doras-
tenci majú za sebou už tri zápasy jarnej 
čas  , pričom v prvých dvoch podľahli 
jediným gólom stretnu  a Spartaku Tr-
nava a Dukle Banská Bystrica V treťom 
jarnom vystúpení remizovali so Žilinou 
1:1 a v tabuľke sú na nelichotivom 
predposlednom mieste. Na priebeh 
prípravy, súčasnú situáciu,  ako aj vy-
hliadky do budúcnos   sme sa opýtali 
hlavného trénera staršieho dorastu 
Mária Auxta: 

Môžete sa v skratke vrá  ť 
k zimnej príprave a zhr-
núť jej hlavné pozi  va, aj 
nega  va? 
  - Do zimnej prípravy sme 
vstúpili s mierne obme-
neným kádrom. Niektorí 
hráči sa do prípravy už ne-
zapojili a na druhej strane  
prišli do mužstva nové posily – dvaja 
hráči z AS Trenčín (Sedláček, Vavrúš) 
a dvaja z FK Senica (Jedinák, Lepieš). 
Počas zimnej prípravy sme absolvovali 
aj sústredenie v Čechách, kde sa nám 
podarilo odohrať zápasy s kvalitnými 
českými mužstvami (Zlín, Baník Ostrava a 
Slovácko). Spomeniem aj fakt, že viacero 
našich hráčov absolvovalo tréningové 
jednotky aj s A mužstvom, a preto sme 
očakávali, že tam naberú dostatok skúse-
nos  . Počas tohto obdobia však ani nás 

neobchádzali zranenia, ktoré 
niekedy nedovoľovali tréno-
vať podľa našich predstáv. Aj 
hráči, ktorí mali posilniť naše 
mužstvo, zatiaľ neodohrali 
toľko, koľko by sme si pred-
stavovali. 
V polovici súťaže ste od B 
tímu mužov „prešli“ k do-
rastencom. Je to citeľná 
zmena? 

  - Citeľná zmena je iba v tom, že sme 
teraz urobili jednu tréningovú skupinu. 
To znamená, že „béčko“ a U19 absolvujú 
tréningový proces spolu. Tým sme chceli 
aj zvýšiť kvalita  vnu úroveň procesu a 
robiť s hráčmi, ktorí majú väčšiu per-
spek  vu pre klub. Keďže máme v klube 
juniorov, tak aj hráči z U19 majú možnosť 
byť v zápasovom rytme a ukazovať svoju 
kvalitu. Z tohto pohľadu by sme to mali 
brať ako plus pre našich hráčov.
Káder sa dosť výsledkovo trápi a má 

pasívne skóre 19:26 (k 31. marcu, poz. 
red.) V čom vidíte jeho hlavné nedo-
statky?
  - V prvom rade vidím nedostatky v 
ofenzívnej časti. Pri vytváraní si gólo-
vých príležitos   je efek  vita zakončenia 
na slabšej úrovni. Z tohto pohľadu sme 
hľadali aj posily do mužstva, čo sa nám 
podarilo. Jediným problémom je fakt, že 
 to hráči sa trápia zdravotne a ešte nám 

nepomohli v zápasoch.
Aké sú vaše ciele do budúcnos  ?
  - Najdôležitejšie bude,  aby boli hráči 
zdravotne v poriadku a absolvovali na-
plno tréningový proces. Len tak budú 
hráči na sebe pracovať a zlepšovať sa. 
Verím, že  ako hráči presvedčili svojim 
výkonom v zápase so Žilnou, tak aj v os-
tatných zápasoch ukážu svoju kvalitu a aj 
výsledkovo urobia svoj pokrok. Ak si hráči 
uvedomia, že to je len dennodenná tvrdá 
robota a prístup k svojim povinnos  am, 
tak len vtedy môžu očakávať svoje, ale aj 
kolek  vne výsledky. Viacerých čaká o tri 
mesiace najdôležitejší presun do muž-
ského futbalu a tam sa ukáže, ktorí majú 
možnosť futbalom sa aj živiť.

Ligu majstrov v Podbrezovej ovládli nemecké družstvá

P O D B R E Z O VÁ  T R E T I A

Ženy
   V semifi nálových zápasoch rakúsky obhajca 
BBSV Wien nedal šancu chorvátskej Mlake 
Rijeke a zvíťazil presvedčivo 8:0. V zápase padli 
aj 3 rekordy kolkárne, keď 2 vytvorili sestry 
Wiedermannové v jednotlivcoch a 1 v súčte 
celého družstva. V druhom zápase si hráčky 
Bambergu poradili so slovinským Celje tak  ež 
vysoko 7:1. V nedeľňajšom zápase o 3. miesto 
porazilo slovinské Celje Mlaku Rijeku 7:1 a 
získalo bronzové medaily. Vo fi nále sa opakoval 
súboj z pred roka, tentokrát však lepšie zahrali 
hráčky Bambergu a po víťazstve 7:1 nad BBSV 
Wien, sa tešili zo zisku titulu Ligy majstrov. 

Victoria Bamberg navyše vylepšila rekord 
kolkárne zo soboty, s výkonom 3 748 bodov 
a pridala aj  jeden rekord v podaní Ines Maričič 
v jednotlivcoch.
Muži
   V prvom semifi nále na seba narazili maďarský 
Szeged a chorvátsky Zaprešić. Po lepšom začiat-
ku Chorvátov zápas Maďari v druhej polovici 
rýchlo otočili a mohli sa radovať z postupu do 
fi nále, po víťazstve 6:2. V druhom semifi nále 
nastal očakávaný súboj nemeckého šampióna 
zo Zerbstu proti domácej Podbrezovej. Vo 
vyrovnanom zápase videli diváci v zaplnenom 
Dome športu ŽP napínavý zápas až do posled-
ných hodov, ktoré nakoniec tesne rozhodli 
o víťazstve Zerbstu 5:3. V súboji o 3. miesto 

Trénersko-metodická komisia Stredosloven-
ského futbalového zväzu vyhlásila za víťaza 
ankety „Najúspešnejší tréner mládeže Stre-
doslovenského futbalového zväzu v Útvare 
talentovanej mládeže 2016“ nášho dlhoroč-
ného a skúseného futbalového odborníka 
Ivana Dubínyho. Ocenenie od zástupcov 
Stredoslovenského futbalového zväzu si 
prevzal pred duelom mladších dorastencov 
na pôde FK Dukla Banská Bystrica. 

Srdečne blahoželáme!

Každý pretekár  raz  zač ínal . . . 

Ivan Dubíny
s ocenením

Mužstvo kolkárov ŽP Šport po zisku tretieho miesta v tohtoročnom Final four Ligy majstrov.
Foto: I. Kardhordová

narazila Podbrezová na chorvátsky Zaprešić. 
Po zlepšenom výkone sa domáci hráči mohli 
radovať z víťazstva 5,5:2,5 a  zo zisku bronzo-
vých medailí. Vo fi nále sa pro   sebe postavili 
družstvá Szegedu a Zerbstu. V prvej čas   zápasu 
zahral najlepšie Robert Ernješi zo Szegedu 690 
bodov, čo bol aj najvyšší výkon celého turnaja. 
Súperi zo Zerbstu však držali latku veľmi vyso-
ko, keď až dvaja hráči v prvej čas   prekonali 
hranicu 670 bodov. V závere potvrdil víťazstvo 
Zerbstu výborným výkonom nestarnúci Boris 
Benedik, ktorý 672 bodmi prispel k zisku  tulu 
Ligy majstrov pre rok 2017 (672 bodov). Zerbst 
porazil Szeged celkovým skóre 6:2.

V lyžiarskom stredisku Tále a.s.,  sa aj počas 
tejto zimy uskutočnila Lyžiarska škola 2017, 
organizovaná akciovou spoločnosťou ŽP Šport 
Podbrezová. Výučbu tento rok zabezpečovalo 
šesť učiteľov lyžovania a zúčastnilo sa jej 32 
de  . Vyvrcholením desaťdňového kurzu boli 
preteky a vyhlásenie výsledkov, s odovzdaním 

medailí a drobných darčekov. Každé zúčast-
nené dieťa bolo odmenené za svoju snahu 
a aj prístup, no poďakovanie patrí aj učiteľom 
lyžovania za prácu na svahu, za viditeľné 
zlepšenie lyžiarskej techniky a za pozitívne 
nasmerovanie m ladej generácie k pohybu v 
zimnom prostredí.


