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Prajeme vám
úspešný rok 2016

  som presvedčený, že ste si  užili 
vianočné sviatky v kruhu svojich 
rodín a v dobrej kondícii ste sa 
vrátili do zamestnania. Verím, 
že vianočné sviatky ste využili 
na oddych a upevnenie svojho 
zdravia. 
   Pri bilancii môžem s potešením 
konštatovať, že  sme rok 2015 
skončili s kladným výsledkom 
hospodárenia a mohli sme vyplatiť dovolenkový aj 
vianočný plat.  Situácia na trhu bola veľmi, veľmi ťažká. 
V dôsledku mimoriadneho poklesu ceny ropy sa výrob-
covia rúr vrhli na náš sortiment a ja som veľmi rád, že 
aj napriek tomu sme dokázali  udržať objem zákaziek 
na veľmi dobrej úrovni. Veľmi negatívne sa nás dotkol 
aj dovoz 75 tisíc ton valcovaných rúr z Ukrajiny,  vďaka 
zrušeniu ciel EÚ na dovoz hutníckych výrobkov. 

Vážení spolupracovníci, 
   som rád, že predstavenstvo splnilo všetky záväz-
ky vyplývajúce z Kolektívnej zmluvy na rok 2015, 
aj z Programu Predstavenstva ŽP v starostlivosti o 
zamestnancov.  Mám radosť z toho, že nám fungujú 
školy, výskum,  že naša komunikácia s dodávateľmi 
a odberateľmi bola  na veľmi korektnej úrovni. Te-
ším sa, že všetky naše prevádzkarne splnili výrobné 
úlohy a viac – menej sme v minulom roku nezazna-
menali žiadnu haváriu, či väčší problém vo výrobe. 
  A čo môžeme čakať od roku 2016? Bude podobný ako 
ten predchádzajúci, aj keď sú avíza, že  situácia by sa 
mohla mierne zlepšiť vďaka predpokladanému nárastu 
cien ropy a tým zmenšeniu negatívnych vplyvov.  Na 
druhej strane, vo svete, najmä v Ázii a v Číne vznikajú 
nové kapacity na výrobu nášho sortimentu a s tým sa 
budeme musieť popasovať. Tešiť nás však všetkých 
môže, že Železiarne Podbrezová svojim sortimentom, 
kvalitou, ktorú ponúkajú na európskych trhoch, svojim 
servisom ponúkaným odberateľom, sa radia medzi  špič-
kové svetové firmy. To vytvára našu dobrú základňu pre 
to, aby sme sa dostali k zákazkám a udržali si pozíciu na 
trhu. Máme na to všetky predpoklady a verím, že aj zo 
strany predstavenstva  zabezpečíme všetky úlohy tak, 
aby sme mohli normálne fungovať. 
   Na prahu nového roka ďakujem aj všetkým dcérskym 
spoločnostiam za ich služby a poskytovaný servis.  
Železiarne Podbrezová sú  veľmi dobre zabehnutou spo-
ločnosťou, ktorá, pokiaľ by neprišli mimoriadne vplyvy 
zvonku, dokáže prežiť aj veľmi ťažké obdobia, o tom 
som presvedčený. Naša spoločnosť disponuje veľmi 
kvalitným kádrom zamestnancov. Svojim prístupom 
k odberateľom sa radí nesporne medzi špičkové firmy. 

Vážení spolupracovníci.
   Na začiatku nového roku vám prajem veľa osobných, 
pracovných úspechov, hlavne dobré zdravie vám i va-
šim blízkym. Som presvedčený, že v roku 2016 budeme 
pokračovať vo všetkých smeroch v nastúpenom trende. 
Moje prianie patrí  aj všetkým dcérskym spoločnostiam 
a ich zamestnancom prajem úspešný nový rok 2016.

Ing. Vladimír Soták, 
predseda Predstavenstva a generálny riaditeľ ŽP a.s.

Deviataci, rozhodujete sa kde ďalej? Čítajte na tretej a štvrtej strane

Novoročný príhovor
predsedu predstavenstva

O predsavzatiach 
na nový rok

Boli sme na Dni 
otvorených dverí

Dostali odmenu
za vernosť

Aké výročia nás
čakajú v tomto roku?

Športové 
aktuality

Vážení spolupracovníci, 

Zima objektívom O. Kleinovej
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  - Moje predsavza-
tia pre rok 2016 vo 
veľkej miere sú-
visia s niektorými 
uda los ťami ,  za 
ktorými sa musíme 
ohliadnuť do roka 
predchádzajúce-
ho. Nechcem ešte 
hodnotiť rok 2015, ale musím 
povedať, že to bol rok nároč-
ný a v mnohých ohľadoch 
komplikovaný a nestabilný.
  Začiatok minulého roka sa 
niesol v znamení konečnej 
fázy príprav nového zákona 
o odpadoch a jeho schválenia. 
Nejednoznačnosť výkladu je-
ho niektorých ustanovení a ich 
vyjasňovanie do posledných 
dní starého roka, to je stav, 
ktorý predpovedá, diplomatic-
ky povedané, veľmi zaujímavé 
prvé mesiace jeho aplikácie 
v praxi. Našou snahou bude 
aktívne vstupovať s prísluš-
nými orgánmi a organizáciami 
do procesov implementácie 
jednotlivých článkov zákona 
do reálneho života.
  Ešte komplikovanejším sa 
ukázal vývoj na trhu s oceľo-
vým šrotom, ktorý bol ovplyv-

S akými predsavzatiami vstupujete do nového roka?

  - Začiatok nového 
roku je vždy obdo-
bím, ktoré je spoje-
né s bilancovaním,  
oh l i adnu t ím  sa 
späť na rok minulý, 
ale aj so želaním 
a odhodlaním, aby 
naša spoločnosť 
naplnila stanovený obchodný 
plán na rok 2016.
  Rok 2015 a trh s hutníckym 
materiálom nebol jednoduchý 
nielen pre naše obchodné 
teritórium v Českej republike, 
ale aj pre globálny trh. Najmä 
v druhom polroku 2015 došlo 
k negatívnym zmenám v ob-
chodnej situácii, ktoré ovplyv-

nili objemy predajov 
v nadväznosti aj ce-
novej úrovne hut-
níckej produkcie.
  Naša spoločnosť 
obchodné úlohy 
v roku 2015 napl-
nila s výsledkom, 
ktorý len mierne 

prekročil plánované hodnoty. 
V súčasnosti zabezpečujeme 
objem zákaziek pre obdobie 
január a február 2016 a mô-
žem konštatovať, že dopyt a 
s tým aj súvisiaci objem reali-
zácie v podobe objednávok sa 
zásadne nezmenili a zodpo-
vedajú posledným mesiacom 
uplynulého roka. Stále sme 

vystavení extrémnemu tlaku 
a prostrediu vytvorenému 
konkurenčnými výrobcami a 
dodávateľmi v súťaži o kaž-
dú zákazku. 
  Osobné rokovania s našimi 
hlavnými odberateľmi v zá-
vere roka tento stav len po-
tvrdzujú. Som však optimista 
a verím, že stabilizácia trhu a 
následný obrat aj v cenových 
hladinách hutníckych výrob-
kov v priebehu roku 2016 
nastane.
  Všetkým zamestnancom 
skupiny ŽP GROUP prajem 
v novom roku pevné zdravie, 
šťastie a spokojnosť v pra-
covnom aj rodinnom živote.

Martin ČERMÁK, 
generálny riaditeľ

  - Na zač iatku 
roka 2016 vám 
chcem poďakovať 
za vynaložené 
úsilie v minulom 
roku. Európske 
hutníctvo, ktoré 
je najdôležitejším 
odberateľom na-
šich žiaruvzdorných mate-
riálov, sa dostáva do veľmi 
zložitej situácie dovozom 
lacnej ocele na málo chrá-
nený európsky trh. Problé-
my avizujú všetci naši od-
beratelia z oblasti hutníctva 
a zlievarenstva. Pokles 
výroby v tomto sektore sa 
samozrejme prenáša aj na 
výrobcov žiaromateriálov. 
Preto sa aj nám nepoda-
rilo v minulom roku splniť 
všetky ukazovatele finanč-
ného plánu. Napriek tomu 
boli odmeny v minulom roku 
vyplatené vo väčšom ob-
jeme ako v roku 2014. Za 
to chcem v mene všetkých 

nený viacerými 
medzinárodnými 
udalosťami, kto-
ré mali dosah na 
európsky hutníc-
ky priemysel. Bol 
by som rád, keby 
niekoľkomesačnú 
stagnáciu z konca 

uplynulého roka vystriedalo 
opätovné oživenie oceliarske-
ho priemyslu a jeho prinavrá-
tenie sa na pôvodné pozície 
s rastovými trendmi.
  Toto je základný predpo-
klad úspešnosti a prosperity 
pre rok 2016 a vytyčovanie 
ďalších mét pre jednotlivé ob-
lasti rozvoja našej spoločnosti 
bude závisieť od toho, ako 
rýchlo dôjde k spomínanému 
obratu.
  Dovoľte mi záverom po-
ďakovať všetkým našim za-
mestnancom za úsilie, ktoré 
vynaložili počas uplynulého 
roka pri plnení pracovných 
povinností. Zároveň chcem 
zaželať im a ich najbližším 
pevné zdravie, pozitívnu 
myseľ a veľa pracovných aj 
osobných úspechov počas 
celého roka 2016.

Ing. Roman 
VEVERKA, 
generálny riaditeľ

  - Za spoluprácu 
v roku 2015 ďa-
kujem všetkým 
našim obchod-
ným partnerom, 
materskej spoloč-
nosti Železiarne 
Podbrezová a.s., 
aj všetkým dcér-
skym spoločnostiam ŽP a.s. 

Ing. Ľubomír 
KUPEC, 
generálny riaditeľ

zamestnancov 
Žiaromat, a.s., 
poďakovať maji-
teľom a Predsta-
venstvu ŽP a.s.
  Tento rok,  zdá 
sa, nebude o nič 
lepší. Som pre-
svedčený, že aj 

v tejto zložitej situácii náj-
deme spoločne so všetký-
mi spolupracujúcimi spo-
ločnosťami, dodávateľmi aj 
odberateľmi také riešenia, 
ktoré zabezpečia plynulú 
a rentabilnú výrobu vo vyso-
kej kvalite. Verím, že tak ako 
v minulých rokoch, sa straty 
z predaja tradičného sorti-
mentu eliminujú ponukou 
nových výrobkov s vyššou 
pridanou hodnotou.
  Prajem všetkým zamestnan-
com a ich rodinným príslušní-
kom spoločností ŽP GROUP 
v roku 2016 veľa zdravia, 
šťastia a pohody v pracov-
nom aj osobnom živote.

Ing. Anna KOVÁČOVÁ, 
riaditeľka

  - Asi pre každého 
z nás nový rok zna-
mená začiatok no-
vých plánov, pred-
savzatí a určenie si 
nových cieľov, ktoré 
by sme počas na-
stávajúceho roka 
chceli uskutočniť.
ZANINONI SLOVAKIA, s.r.o. 
pre zákazníkov poskytuje 
služby súvisiace s obstaraním 
prepravy tovaru, a to hlavne 
exportných prepráv hutníc-
kych výrobkov.
  V rámci všetkých našich 
činností kladieme dôraz na 
kvalitu a presnosť v súlade 
so zákazníckymi požiadav-
kami a toto vyžadujeme aj od 
dopravcov, ktorí vykonávajú 
samotnú prepravu. Snažíme 
sa hlavne zameriavať na spo-
luprácu s partnerom, ktorý má 
potrebné vybavenie a skúse-
nosti s prepravou hutníckeho 
tovaru a dokáže dodržiavať 
dohodnuté termíny. 
  Pri cestnej preprave od do-
pravcov žiadame pristaviť na 
nakládku návesy v dobrom 
technickom stave, s nepo-

škodenou plachtou, 
keďže prepravova-
ný tovar podlieha 
pove te rnos tným 
vplyvom a rýchlo 
môže dôjsť k jeho 
znehodnoteniu. 
A k o  v ý z n a m n ý 
trend sa v dnešnej 

dobe presadzujú softwérové 
nástroje, ktoré umožňujú dis-
ponentom dopravcu plánovať 
a optimalizovať trasy, auto-
maticky prideľovať objednáv-
ky - zákazky a súčasne mať 
kontrolu nad ich plnením v re-
álnom čase. Disponent môže 
operatívne reagovať, keď je 
treba preplánovať trasu či rie-
šiť inú neočakávanú situáciu. 
V tomto trende by sme chceli 
rozvíjať aj našu komunikáciu 
s dopravcami a mať možnosť 
on line prístupu k pre nás dô-
ležitým dátam a informáciám 
v ich programoch.
  Šetrenie, opt imal izácia, 
zefektívňovanie, znižovanie 
nákladov, to sú slová, ktoré 
už niekoľko rokov rezonujú vo 
firmách, ktoré si chcú udržať 
miesto na trhu a popasovať sa 

s konkurenciou. Ani v tomto 
roku to nebude inak. Dôležité 
však je, aby vzájomný vzťah 
medzi nami a zákazníkom, 
ako aj medzi nami a doprav-
com, bol naďalej založený na 
partnerstve, ochote porozu-
mieť potrebám druhej stra-
ny, aby výsledky zodpovedali 
predstavám zákazníka o doda-
ní kvalitného servisu, serióznej 
spolupráci a spokojnosti všet-
kých zainteresovaných strán.
  Zvládnuť tieto úlohy si vyža-
duje vysokú disciplínu zamest-
nancov, pružnú a profesio-
nálnu reakciu na individuál-
ne požiadavky zákazníkov, 
rýchle a správne rozhodnutia 
pri zabezpečovaní jednotli-
vých prepráv tovaru. Všetko 
stojí na ľuďoch, ktorí musia 
byť nielen lojálni, ale hlavne 
pracovití a spoľahliví. V ZANI-
NONI SLOVAKIA, s.r.o. takýto 
tím ľudí máme, funguje dobre 
a je predpokladom i zárukou 
naplnenia cieľov a plánu pre 
rok 2016. K tomu im, aj všet-
kým našim partnerom, prajem 
veľa energie, síl, entuziazmu 
a dobré zdravie.

Mgr. Peter SUJA, 
riaditeľ

Spolupracovníkom 
ďakujem za odve-
denú prácu a do 
nasledujúceho ob-
dobia želám všet-
kým veľa zdravia, 
spokojnosti v rodi-
ne i v práci. Som 
presvedčený, že aj 

v tomto roku sa nám podarí 

udržať nastúpený trend zni-
žovania počtu majetkových 
bezpečnostných incidentov. 
Zameriame sa na vykoná-
vanie preventívnych opatre-
ní. Jednoduchšie a hlavne 
účinnejšie je totiž bezpeč-
nostným incidentom pred-
chádzať, ako ich následne 
riešiť.

Aké boli pocity deviatakov?



  -V  prvom rade 
prajem všetkým na-
šim zamestnancom 
a ich rodinám v roku 
2016 veľa zdravia 
a rodinnej pohody. 
Z pohľadu obchodu 
by som bol veľmi 
rád, keby sa v tomto 
roku začal znižovať rozdiel medzi ponukou 
a dopytom v našom odvetví, aj keď zatiaľ 
tomu nič nenasvedčuje. Napriek tomu ve-
rím, že všetci vyvinieme maximálne úsilie, 
aby sme v roku 2016 opäť dosiahli kladný 
hospodársky výsledok.

  - V roku 2016 želám  všetkým zamestnancom 
Železiarní Podbrezová a.s. hlavne pevné zdra-
vie, šťastie, pracovnú a osobnú pohodu. Pevne 
verím, že i v tomto roku budeme pokračovať 
v nastúpenom trende znižovania počtu pracov-
ných úrazov, ako i ostatných bezpečnostných 
incidentov a spolu sa nám podarí ochrániť si to 
najcennejšie čo máme - naše zdravie.

  - Novoročné predsavzatia 
si nedávam, lebo doteraz 
sa mi ešte  nepodarilo žiad-
ne novoročné predsavzatie 
dodržať celý rok. Skôr mám 
želania, ale ich splnenie 
vôbec nezávisí odo mňa: 
nemeniť daňové zákony 
niekoľkokrát za rok, znížiť 
byrokraciu, ktorá nás všetkých zaťažuje, zlepšiť 
komunikáciu medzi úradmi, aby pravá ruka vedela 
čo robí ľavá, atď.
   Ale to nie sú moje predsavzatia len moje želania 
a obávam sa, že ani tieto nebudú v roku 2016 
naplnené.

  - Rok 2015 bol z pohľadu výsledkov 
kvality výroby veľmi úspešný. Poďako-
vanie patrí všetkým zamestnancom, 
ktorí zodpovedným prístupom k pra-
covným povinnostiam prispeli k tejto 
skutočnosti.
   Do roku 2016 želám čitateľom týchto 
riadkov hlavne zdravie, šťastie a úspe-
chy v osobnom, rodinnom, aj pracov-
nom živote. Mojim predsavzatím a zároveň aj želaním, a 
verím, že aj želaním všetkých zamestnancov odboru riadenia 
kvality, je zabezpečiť realizáciu požiadaviek kladených na náš 
odbor, hlavne zo strany výrobných prevádzkarní. Verím, že rok 
2016 bude minimálne taký úspešný, ako jeho predchodca,  že 
v novom roku za prispenia zdravia, porozumenia a vzájomnej 
tolerancie zamestnancov budú dosiahnuté ešte lepšie výsledky 
v oblasti kvality výroby.

  - Aj tento rok, tak ako minulý, 
sa v prevádzkarni ťaháreň rúr 
začal veľmi dobre. Operatív-
ny plán distribučnej výroby 
presných bezšvíkových rúr na 
mesiac január 2016 je navýše-
ný o 10 percent, v porovnaní 
s finančným plánom a verí-
me, že trend bude rovnaký aj 
v ďalších mesiacoch. Tento stav nám vytvára dobrý 
základ pre proces zlepšovania. Našim dlhodobým 
cieľom je pracovať bez úrazov. V tomto roku chceme 
znížiť počet registrovaných úrazov o 20 percent.
   Tlak na znižovanie cien výrobkov z ťahárne rúr nás 
núti zvyšovať produktivitu práce. V prvom kvartáli toh-
to roku bude ukončená montáž píly medzioperačného 
delenia, umiestnená priamo na ťažnej stolici č. 4-04. 
Pretože ide o prototyp, našim cieľom je v spolupráci 
s kolegami z technického a investičného  rozvoja 
a centrálnej údržby v krátkom čase toto zariadenie 
zabehnúť, aby sme v nasledujúcich rokoch mohli 
rovnakým spôsobom riešiť medzioperačné delenie aj 
na ďalších ťažných stoliciach a ušetrených zamest-
nancov využiť na iných pracoviskách.
   Jednou z ciest znižovania nákladov je aj riešenie výs-
kumných úloh v spolupráci s kolegami z  Výskumno 
- vývojového centra. K naplneniu cieľov v roku 2016 
chcem popriať všetkým kolegom hlavne veľa zdravia, 
šťastia a vytrvalosti pri plnení každodenných úloh.

 - V uplynulom roku prevádz-
kareň oceliareň splnila všetky 
plánované operatívne úlohy, 
za čo by som chcel zamest-
nancom úprimne poďakovať. 
Súčasne sme dosiahli veľmi 
dobré výsledky v oblasti kva-
lity kontinuálne odlievaných 
blokov na rekonštruovanom 
ZPO. Prejavilo sa to v pozitívnych hos-
podárskych výsledkoch našich prevádz-
karní, ale aj pri externých odberateľoch.
  V tomto roku by sme určite chceli priaz-
nivý vývoj kvality minimálne udržať, aj keď 
to bude pri súčasnom pracovnom režime 
zložité. Preto je mojím základným prianím 

v novom roku, čím skôr prejsť 
na nepretržitý výrobný pro-
ces, ktorý zabezpečí aj lepšiu 
efektívnosť v dosahovaných 
THN. Jedným z opatrení pre 
jeho zavedenie je aj rozšíre-
nie sortimentu vyrábaných 
blokov o nový formát, kvadrát 
105 milimetrov. Tento by sme 

chceli otestovať v lete na jednom prúde 
ZPO a na základe výsledkov zaradiť do 
štandardnej výroby začiatkom roka 2017.
  Pri plnení náročných pracovných 
úloh prajem zamestnancom oceliarne, 
ale aj všetkým kolegom našej firmy 
pevné zdravie.

  - Dejiny v ľudskom živote sa v na-
šich končinách zaznamenávajú podľa 
kalendára, aby sme si vedeli merať 
čas a spomenúť si na časovej osi 
na udalosti, ktoré sa v našom živote 
odohrali. Koniec a začiatok kalendár-
neho roka je aj čas obzrieť sa, čo nám 
odchádzajúci rok priniesol a veľa ľudí 
si dáva v tomto období predsavzatia 
do nového roku 2016. Ja osobne si novoročné predsavzatia 
moc nedávam. Ak je v mojich silách niečo v živote zmeniť, 
po uvážení to urobím aj priebežne počas celého roka.  
Samozrejme v mojom podvedomí mám aj dlhodobé ciele 
na niekoľko rokov, ku ktorým sa pomaličky krok za krokom 
približujem. Dovoľte mi pri tejto príležitosti skôr zaželať 
všetkým zamestnancom ŽP a.s. do  roku 2016 veľa zdravia, 
lásky, pohody a v pracovnom živote veľa  úspechov.
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S akými predsavzatiami vstupujete do nového roka?

  - Do nového roka vstupujeme 
s predsavzatím úspešného spl-
nenia všetkých úloh v oblasti 
výroby, kvality a hlavne znižo-
vania nákladov na výrobu, čo 
je základným predpokladom 
obhájenia nášho postavenia na 
európskych a svetových trhoch.

Ing. Miroslav DOMOVEC, CSc., 
vedúci oceliarne

Ing. Jozef MICHÁLIK, 
vedúci ťahárne rúr

Ing. Alena KVAČKAJOVÁ, 
vedúca odboru 

riadenia daní a účtovníctva

Ing. Peter KRAJAN, 
vedúci dopravy

Ing. Jozef TURIS, 
vedúci odboru riadenia kvality

Ing. Milan MUTIŠ, 
vedúci valcovne bezšvíkových rúr

Ing. Pavel Faško, 
vedúci odboru bezpečnosti a životného prostredia

Ing. Vladimír SOTÁK ml., 
vedúci odboru

 predaja a marketingu
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KATARÍNA MAKOVIČOVÁ, 
HRONEC
  - Prišla som sem so synom. 
Veľmi by som chcela, aby si 
vybral túto školu, pretože je to 
škola, ktorá je jednak na vysokej 
úrovni a jednak absolventi majú 
uplatnenie. Rozhoduje sa medzi 
súkromným gymnáziom a odbor-
nou školou. Buď si vyberie odbor 
mechatronik alebo informatiku. 
Ja budem rada, ak sa rozhodne 
pre túto školu. 
JÁN BELKO, ČIERNY BALOG
  - Ja som tiež odchovancom 
podbrezovskej školy, keď ešte 
sídlila v terajšom Dome športu. 
Prišiel som so synom, ktorý sa 
zatiaľ ešte len rozhoduje. Uva-
žoval o Banskej Bystrici, ale ne-
vidíme v tom žiadne perspektívy. 
Táto škola predsa len ponúka 
nejaké istoty a hlavne garan-
ciu zamestnania. Dnes je pre 

Na Dni otvorených dverí boli deviataci zo širokého okolia

Lákadlom nie je len garancia zamestnania
Dňa 15. decembra 2015 naše 
súkromné školy žili veľkým 
ruchom. Už od rána sa tu strie-
dali potenciálni záujemcovia 
o štúdium v Súkromnej stred-
nej odbornej škole hutníckej 
ŽP či v Súkromnom gymná-
ziu ŽP. Žiaci prichádzali buď 
v skupinkách z jednotlivých zá-
kladných škôl alebo v sprievo-
de rodičov. Ich privítanie bolo 
slávnostné. Prihovorila sa im 
riaditeľka súkromných škôl Ing. 
Anna Pavlusová. Oboznámila 
ich so všetkým čo školy ponú-
kajú a okrem iného povedala: 
„Na trhu práce je nedostatok 
vzdelaných technikov, hutní-
kov, strojárov, elektrotechni-
kov, i informatikov - programá-
torov nielen v programovacom 
jazyku Java. Je preto  veľmi 
dôležité, aby boli žiaci už v zá-
kladných školách usmerne-
ní na základe schopností na 
profesie, ktoré sú potrebné, 
kde žiaci po ukončení štúdia 
získajú zamestnanie a nepôj-
du sa hlásiť na úrad práce. 
Prichádzame s ponukou a 
rozhodnutie je na vás. Som 
rada, že v našich školách má-
me zabezpečené podmienky 
na nerušený chod, výborné 
podmienky na výučbu infor-
matiky s využívaním najmo-
dernejšej techniky, počítačovú 
sieť, internet, nové jazykové 
učebne, upravené priestory, 
novú učebňu metrológie s fan-
tastickou výbavou meradlami, 
3D meracím prístrojom, novú 
odbornú učebňu pre fyziku, 
chémiu aj biológiu. Môžem 
neskromne povedať, že dosť, 
ale veľa nás ešte čaká. Pripra-
vujeme ďalšie projekty, ktoré 
máme rozdelené na obdobie 
približne piatich rokov. Je to 
napr. dokončenie výmeny 
okien v priestoroch telocvič-
ne, výmena podlahy v dielňach 
a na chodbách v priestoroch 
dielní, modernizácia strojo-
vého parku. Naši žiaci sa zá-

MATEJ JANČÍK, ZVOLEN
  - Ja som si pozeral ponuky škôl 
na internete a zaujímal som sa 
o odbor mechatronik. Táto ško-
la sa mi zapáčila a oslovilo ma 
to, že je tu duálne vzdelávanie, 
škola má moderné vyučovacie 
metódy, moderné vybavenie a pri 
porovnávaní s inými školami sa 
mi podmienky najviac pozdáva-
jú. Navyše, hrám golf, takže aj 
v tomto smere sú tu podmienky.
PAVOL BRUCHÁČ, ZÁVADKA
  - Môj brat navštevuje už štvrtý 

mladých najväčším problémom 
nájsť si po skončení štúdia prácu. 
Budem rád, ak sa rozhodne pre 
túto školu. 
MILAN POHANČÁNIK, POLOM-
KA
  - Sprevádzam syna, on sa roz-
hodol pre túto školu. .Aj ja robím 
v hutníctve. Myslím si, že tu, na 
Horehroní, sú najväčšie perspek-
tívy len v tomto odbore. Dôležité 
je však, aby ho to zaujalo, aby 
sa dobre učil, potom budeme 
môcť konštatovať, že sa rozhodol 
dobre. 
MARIÁN JANČÍK, ZVOLEN
  - Prišiel som so synom. On sa 
rozhodol pre túto školu a či sa 
rozhodol správne, uvidíme. Táto 
škola má veľké pozitíva, najmä 
lákavé je duálne vzdelávanie, 
ktoré je tu už rokmi zabehnuté, 
a aj odbor mechatronik by mal 
byť zaujímavý.

klady obrábania kovov učia 
na starších typoch strojov, ale 
i na CNC strojoch. Pripravujú 
sa v modernej učebni pneu-
matiky a hydrauliky, elektro 
učebniach, otvorili sme novú 
odbornú učebňu pre oblasť 
metrológie. V prevádzkarňach 
ŽP sa vo vyšších ročníkoch 
naši žiaci zoznamujú a pracujú 
na výrobných zariadeniach. 
Duálny systém, o ktorom sa 
v súčasnosti často rozpráva, 
u nás funguje. Žiaci SOŠ a SG 
pracujú v odborných učeb-
niach informatiky, vybavenie 
klasických tried umožňuje pra-
covať s interaktívnymi tabuľa-
mi, projektormi, počítačmi cez 
wifi, či optickú sieť. Gymnazisti 
so zameraním na informatiku 
dostávajú notebooky na vyu-
žívanie v škole i doma, v rámci 
projektu Vzdelávanie sme vy-
budovali nové odborné učebne 
pre prírodovedné predmety, 
dostali sme tablety, vymenili 
počítače v dvoch multimediál-
nych učebniach za novšie, 
výkonnejšie typy. Voľný čas 
trávia žiaci, ktorí sú zaradení 
do športových tried, na špor-
toviskách ŽP Šport, a.s., majú 
zabezpečených kvalifikova-
ných trénerov. Vzdelávacie 
poukazy využívame na činnosť 
v krúžkoch, najviac sa venujú 
informatike, cudzím jazykom, 
dopravnej výchove, ale i hud-
be. Súťaž, ktorú sme vytvorili 
pre našich žiakov pod názvom 
Štatút bezpečnosti, zabezpečí 
pre najlepšie triedy v každom 
ročníku odmenu 500 eur, ktorú 
môžu využiť napr. na stužkovú 
slávnosť, exkurzie...“
  Účastníkov Dňa otvorených 
dverí privítali žiaci súkromných 
škôl hodnotným kultúrnym 
programom. Aj prehliadka od-
borných učební a nahliadnutie 
na vyučovanie „naživo“ len 
dokumentovali úvodné slová 
riaditeľky školy.

ročník odboru mechanik stro-
jov a zariadení a je v tejto ško-
le veľmi spokojný. Ja by som 
si rád tiež vybral tento odbor. 
Dnešná návšteva školy na mňa 
urobila dobrý dojem, je veľmi 
dobre vybavená, aj podmienky 
sú lákavé.
ADAM BARTOŠ, BREZNO
  - Prišiel som zo zvedavosti, 
chcel som skúsiť, ako sa tu učí, 
aké sú tu metódy a mám z toho 
dobrý pocit. Pri prezentácii sa mi 
páčil prístup učiteľov, vidieť, že 

A tým, ktorí sa ešte 
rozhodujú,  a le  ne-
st ihl i  pr ísť  na Deň 
otvorených dverí sú-
kromných škôl Žele-
z ia rn í  Podbrezová 
len pripomíname, že 
podrobné informácie 
o študijných či učeb-
ných odboroch, ale aj 
všetko ostatné o živote 
našich škôl nájdete na 
web stránke: ssosh.sk 
a sgzp.sk

O. Kleinová 

v tejto škole je už moderný trend 
vyučovania, aj vybavenie školy je 
na úrovni. Stále sa rozhodujem, 
ale už teraz prevládajú plusy 
v prospech tejto školy.
LAURA LUCIAKOVÁ, BREZNO
  - Ja mám záujem o gymnázium. 
Nešpecializujem sa na šport, 
ale môžem sa rozhodnúť aj pre 
jazyky či informatiku. Páči sa mi 
tu. Dozvedeli sme sa o škole 
veľa zaujímavého, hlavne ma 
upútalo, že vo výučbe využívajú 
moderné metódy. Zatiaľ neviem 
určite, ale možno sa rozhodnem 
pre túto školu.

M. JANĆÍK

K. MAKOVIČOVÁ

P. BRUCHÁČ

J. BELKO

A. BARTOŠ

M. POHANČÁNIK

L. LUCIAKOVÁ

Foto: A. Nociarová

M. JANČÍK

O svoje dojmy sa s nami podelili rodičia: 

Aké boli pocity deviatakov?
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M. Adámeková P. Macuľa P. Núter M. Bartoš I.Brzko

O svoje dojmy sa s nami podelili: 
Marta ADAMEKOVÁ, kontrolór 
– balič 
- Bývam v Brezne a vyhovovalo 
mi, že hneď po maturite som 
dostala prácu v podbrezovských 
železiarňach. Nastúpila som  1. 
augusta 1985 do ťahárne rúr 
a dodnes robím v tejto prevádz-
karni, v tom istom stredisku - 
v oblúkarni,  ako balička. Naj-
väčšiu zásluhu na tom, že som 
zostala verná tomuto pracovisku 
má vynikajúci kolektív. V tom sa 
nič nezmenilo, aj keď zmeny za 
tých tridsať rokov prebehli  vo 
výrobe, kde sa zlepšili pracovné 
podmienky - prešli sme z olejo-
vých liniek na plynové a potom 
na elektrické, ale aj v starostli-
vosti o zamestnancov - pribudlo 

„To najlepšie, čo železiarne mali a majú, sú ľudia...“

   Dňa 18. decembra sa v Dome kultúry ŽP stretli členovia 
Predstavenstva a Dozornej rady Železiarní Podbrezová 
so 66 zamestnancami, ktorí v roku 2015 odpracovali 
v podbrezovských železiarňach a dcérskych spoločnos-
tiach tridsať rokov. Členka predstavenstva a personálna 
riaditeľka Ing. Mária Niklová, výrobný riaditeľ Ing. Miloš 
Dekrét a člen dozornej rady Pavol Koštiaľ, odovzdali po-
zvaným ďakovné listy a náramkové hodinky s vygravíro-
vaným venovaním firmy.  Za tridsaťročnú vernosť firme 
im poďakoval Ing. Ján  Banas, predseda Dozornej rady 
ŽP, ktorý vyzdvihol skutočnosť, že „...železiarne mali 
počas svojej 175-ročnej existencie šťastie na ľudí  vo ve-
dúcich funkciách, odborníkov v robotníckych i technic-
kých profesiách,“ a dodal, že je chvályhodné, že súčasná 
generácia železiarov pokračuje v stopách svojich dedov 
i pradedov, a navyše, vychováva budúcu generáciu že-
leziarov. Na záver svojho príhovoru konštatoval, že  „...
to  najlepšie, čo železiarne mali a majú, sú ľudia, verní 
firme desaťročia, čoho potvrdením je aj dnešný deň.“ 
Vyvrcholením stretnutia bol kultúrny program, v ktorom 
jubilujúci folklórny súbor Mostár (v tomto roku oslávil 60 
rokov od svojho vzniku – pozn. red.) spevom a tancom 
spríjemnil spoločné piatkové stretnutie. 

nové vykurovanie, automaty na 
pitný režim, kultúra stravovania 
je na vyššej úrovni. Z dnešného 
pohľadu som spokojná a neľutu-
jem svoje rozhodnutie pracovať 
v podbrezovských železiarňach.
Peter MACULA, majster – dis-
pečer
- Teším sa na tento deň  a na ná-
ramkové hodinky už  päť rokov. 
Je to krásne gesto vedenia spo-
ločnosti a nielen ono potvrdzuje 
moje správne rozhodnutie -  pra-
covať v železiarňach.  Všetko sa 
začalo po ukončení chemickej 
priemyslovky v Banskej Štiavnici 
v roku 1985, kedy som si hľadal 
prácu v tomto okolí. Železiarne 
ma oslovili s tým, že ponúkali ve-
ľa možností  pre vyštudovaného 
chemika. Začal som a dodnes 

robím v ťahárni rúr, kde prvým 
pracoviskom bola regenerácia 
kyseliny chlórovodíkovej, robil 
som tam až do odchodu na zá-
kladnú vojenskú službu. Po jej 
skončení som sa stal skladníkom 
výroby na príprave výroby a v ro-
koch 1989 – 1991 som bol zme-
novým plánovačom.  Potom som 
pracoval ako striedač dispečerov 
a nakoniec som sa stal majstrom 
– dispečerom vlastnej zmeny 
(D), s ktorou robím dodnes. So 
zmenou zaradenia súviseli i pre-
stupy do rôznych pracovných 
kolektívov ťahárencov a keď 
by som hodnotil kolektívy vtedy 
a dnes, zdá sa mi, že sa vzťa-
hy medzi ľuďmi  trochu zmenili. 
Dnes sú ľudia viac uzavretejší, 
ako tomu bývalo kedysi, keď 

sa nás na spoločných akciách 
stretávalo oveľa viac. Teší ma 
však, že to zdravé jadro funguje 
aj dnes. 
Peter NÚTER,  prevádzkový 
zámočník
- Aj ja som verný jednej prevádz-
karni – energetike. Začínal som 
v Hydrocentrále na Piesku a po 
pätnástich rokoch som prešiel 
na hať do Lopeja. Tam sú skom-
binované dve profesie, v Lopeji 
sa čerpá pitná voda nielen pre 
železiarne, ale i pre obec,  a 
zároveň zabezpečujeme prie-
tok vody do HC Dubová. Jedna 
zmena, jeden človek – nepre-
tržitá prevádzka, takže sa my, 
zmenári, nestretávame a ťažko 
je hovoriť o kolektívnom živote. 
Viac som ho zažil snáď vtedy, 
keď som robil na Piesku. Za tie 
desiatky rokov prešla rôznymi 
zmenami nielen hutnícka výro-
ba, ale zmeny sme zaznamenali 
aj my, energetici. Boli to kroky 
k zlepšeniu našej práce, naprí-
klad zautomatizovanie čistenia 
česlíc – reťazové vyhŕňanie zne-
čistenín, ktoré sa predtým robilo 
ručne.  Prácu, ktorú robím mám 
rád a preto sú železiarne mojim 
jediným zamestnávateľom. Na-
vyše, pracovisko sa nachádza 
v blízkosti môjho domova a tak 
sa do práce môžem dopraviť 
na  bicykli. 
Miroslav BARTOŠ, rovnač rúr
- Pracovať som začal na píle v 
Čiernom Balogu, bolo to moje 
prvé pracovisko. Od devätnástich 
rokov, roku 1985  robím v pod-
brezovských železiarňach. Naj-
prv to bola  zvarovňa rúr veľkých 
priemerov, kde som bol zaradený 
do profesie zvárač – zakružovač 
a po desiatich rokoch som prešiel 

do valcovne bezšvíkových rúr 
v novom závode. Robím tam 
dodnes ako pílkar, v súčasnosti 
väčšinou ako rovnač rúr. Tak,  
ako na všetkých pracoviskách 
firmy, aj u nás za tridsať rokov 
prebiehali rôzne zmeny a mo-
dernizácia výroby. Nie tak dávno 
som sa aj ja zaúčal a dnes už 
odovzdávam svoje skúsenosti 
mladším. Zmenil sa aj kolek-
tív a vzťahy v ňom. Zdá sa mi, 
že kedysi boli tie vzťahy lepšie. 
Dnes mladí ľudia prídu, trochu 
pobudnú a bez nejakej väzby na 
prácu, či kolektív, odídu. Svoje 
rozhodnutie stať sa železiarom 
neľutujem, považujem ho za ten 
najsprávnejší krok, ktorý som 
mohol urobiť. Ovplyvnilo to aj 
moju rodinu. Dnes vo valcovni 
rúr v tej istej profesii,  po vyučení 
v odbornej škole ŽP, pracuje aj 
môj syn.
Ivan BRZKO, majster strojnej 
údržby
- Hneď po skončení Strednej 
priemyselnej školy v Brezne som 
nastúpil do železiarní. Toto roz-
hodnutie  možno ovplyvnila aj 
skutočnosť, že tu robili aj rodičia. 
Niekoľko mesiacov pred vojenči-
nou som robil plánovača strojnej 
údržby, po ukončení základnej 
vojenskej služby som vo valcovni 
rúr ako strojný zámočník nastúpil  
priamo do opravy vzduchotechni-
ky. Tam pracujem dodnes, avšak 
už ako majster strojnej údržby. 
Došlo k centralizácii údržby, no aj 
k ďalším zmenám, veď za tridsať 
rokov pribúdali nové technológie 
a zariadenia, s ktorými sme sa 
museli oboznamovať. V súčas-
nosti využívame rozličné nové 
meracie prístroje – ako napr. 
diagnostiku, pribudli inšpekcie 
strojných zariadení, iné sú ná-
hradné dielce – dostupnejšie, 
no menej kvalitné ako predtým. 
Vzťahy v mužskom kolektíve 
sú jednoduchšie, povieme si na 
rovinu v čom je problém a ideme 
ďalej. Mne osobne robota prirást-
la k srdcu. My starší aj tie stroje 
berieme ako naše a tak sa o ne 
aj staráme, preto aj nad tým, ako 
budeme postupovať, čo treba ro-
biť, často rozmýšľame aj doma. 
Stranu pripravila V. KúkolováZamestnancom v mene vedenia ŽP poďakoval aj Ing. Miloš Dekrét, výrobný riaditeľ. Foto: A. Nociarová

Foto: A. Nociarová
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Pondelok
Polievky: oravská fazuľová, ras-
cová s vajcom, pečivo.
● Hovädzie dusené, kôpro-
vá omáčka, knedľa ● Peče-
né kuracie stehno, zeleninová 
ryža, šalát ● Špenátové listy 
s hlivami, opekané zemiaky 
● Windsorský šalát, pečivo ● 
Morčacie prsia s mrkvou, šalát 
z čínskej kapusty s ananásom ● 
Plnené rožky tvarohové, kakao 
● Bageta salámová so šalátom 
● Mliečny balíček.

Utorok
Polievky: boršč s mäsom, krupi-
cová so zeleninou, pečivo.
● Vyprážané kuracie stehno, 
zemiaková kaša, kompót ● Je-
lenie ragú s brusnicami, ces-
tovina ● Džuveč z bravčového 
mäsa, uhorka ● Parížsky šalát, 
pečivo ● Losos na masle, du-
sená zelenina ● Maxi buchta 
s orechovo-višňovou plnkou, 
vanilkový krém ● Bageta s pi-
kantným mäsom ● Ovocný 
balíček.

Streda
Polievky: slepačia, cesnaková s 
haluškami, pečivo.
● Hovädzí guláš mexický, ryža, 
šalát ● Plnená paprika, knedľa 
● Vyprážaný karfiol, zemiaky, 
tatárska omáčka ● Pikantný 
syrový šalát, pečivo ● Bravčové 
mäso dusené s kelom ● Šišky 
s džemom, kakao ● Bageta 
moravská ● Mliečny balíček.

Štvrtok
Polievky: slovenská hubová, 
francúzska, pečivo.
● Bravčové stehno záhradníc-
ke, slovenská ryža, šalát ● Hy-
dinové ražniči, zemiaky, uhorka 
● Pizza s moravským mäsom 
● Šalát cestovinový s kapiou 
a salámou ● Ohnivé kuracie 
stehno orientálne, zeleninová 
obloha ● Kysnutý koláč marhu-
ľový, kakao ● Bageta Gurmán ● 
Ovocný balíček.

Piatok
Polievky: hŕstková, frankfurtská, 
pečivo.
● Pečené kačacie stehno, čer-
vená kapusta, knedľa ● Bravčo-
vý rezeň na hubách, ryža, čala-
máda ● Zemiakovo-bryndzové 
pirohy so slaninou ● Grécky 
šalát, pečivo ● Plnené hovädzie 
mäso, zeleninová obloha ● Ha-
nácke koláče, kakao ● Bageta 
s kuracím mäsom ● Mliečny 
balíček.

Sobota
Polievka: goralská, pečivo.
● Sekaný rezeň z bôčika, ze-
miakový šalát s majonézou ● 
Perkelt z morčacieho mäsa, 
cestovina ● Bageta syrová.

Nedeľa
Polievka: prešporská, pečivo.
● Hovädzí guláš debrecínsky, 
knedľa ● Kuracie prsia prírodné, 
ryža, šalát ● Bageta Apetito.

Pondelok
Polievky: stupavská zabíjačko-
vá, mrkvová s pórom, pečivo.
● Bravčový rezeň belehrad-
ský, opekané zemiaky, uhorka 
● Hovädzie filé kopaničiarske, 
tarhoňa, šalát ● Kuracie stehno 
so zeleninou, špenátové rezan-
ce ● Hydinový šalát, pečivo ● 
Cestoviny s brokolicou a smo-
tanovou omáčkou ● Pečené 
buchty so slivkovým lekvárom, 
kakao ● Bageta Apetito ● Ovoc-
ný balíček.

Utorok
Polievky: fazuľová kyslá, po-
hronská, pečivo.
● Hovädzí guláš maďarský, 
knedľa ● Kuracie prsia na hu-
bách, ryža, šalát ● Ryba na 
vidiecky spôsob, zemiaky, ša-
lát ● Pestrý cestovinový šalát 
● Zapekaný bravčový rezeň 
so syrom, zeleninová obloha ● 
Žemľovka s tvarohom ● Bageta 
moravská ● Mliečny balíček.

Streda
Polievky: gulášová, roľnícka, 
pečivo.
● Bravčový perkelt, cestovina 
● Vyprážaný kurací rezeň fur-
manský, zemiaková kaša, šalát 
● Klužská kapusta ● Študentský 
šalát, pečivo ● Hubové rizoto, 
uhorkový šalát ● Buchty na pare 
s lekvárom, kakaová posýpka, 
kakao ● Bageta syrová ● Ovoc-
ný balíček.

Štvrtok
Polievky: hovädzia s pečeňový-
mi haluškami, karfiolová, pečivo.
● Morčacie prsia prírodné, zele-
ninová ryža, kompót ● Bravčová 
krkovička, kapusta, knedľa ● 
Baraní guláš, halušky ● Lahôd-
kový šalát, pečivo ● Zemiakový 
paprikáš, paradajkový šalát ● 
Šúľance s makom ● Bageta 
s kuracím mäsom ● Mliečny 
balíček.

Piatok
Polievky: držková, tekvicová, 
pečivo.
● Hovädzí rezeň obaľovaný, 
zemiaky, čalamáda ● Kuracie 
stehno na smotane s hliva-
mi, cestovina ● Údené mäso, 
hrachová kaša, uhorka, chlieb 
● Horehronský syrový šalát, 
pečivo ● Špenátové halušky 
s tvarohom, zakysanka ● Ry-
žový nákyp s ovocím ● Bageta 
Gurmán ● Ovocný balíček.

Sobota
Polievka: zeleninová s rajbanič-
kou, pečivo.
● Bravčové stehno hamburské, 
knedľa ● Hovädzie mäso na ko-
rení, ryža, čalamáda ● Bageta 
s pikantným mäsom.

Nedeľa
Polievka: furmanská, pečivo.
● Vyprážaná ryba, zemiaky, 
kompót ● Bravčové mäso na 
rasci, slovenská ryža, šalát ● 
Bageta moravská.

Jedálny lístok 
18. – 24. 1. 2016

Jedálny lístok 
25. – 31. 1. 2016

135. výročie
V roku 1881:

sa 1. apríla pod vedením Antona 
Kerpelyho začalo s prestavbou že-
leziarní

130. výročie
V roku 1886:

bola osada Brezová premenovaná 
na Zólyiom-Brezó (Zvolenská Bre-
zová) v novoutvorenej Zvolenskej 
župe. Zmenil sa názov firmy na 
Magyar királyi vasgyár Zólyiom Bre-
zó (Maďarské kráľovské železiarne 
Zvolenská Brezová).

125. výročie
V roku 1891:

na plošine Pyramis bol 29. augusta 
postavený podbrezovský kostol, 
ktorého základný kameň bol polo-
žený a vysvätený pri príležitosti 50. 
výročia začatia budovania železiar-
ní (1890).

120. výročie
V roku 1896:

bola sprevádzkovaná železničná 
trať na trase Podbrezová – Brezno 
– Tisovec.

110. výročie
V roku 1906:

bola prevádzka pudlovacích pecí 
zastavená a začalo sa s výstav-
bou novej haly oceliarne so štyrmi 
siemens-martinskými pecami, s 
kapacitou po 20 ton (postupne v 
rokoch 1906, dve v rokoch 1907 
a 1908). Do užívania bola daná 
elektráreň v Lopeji. 

90. výročie
V roku 1926:

- začalo sa s výstavbou valcovne 
profilov, 
- výroba tupozváraných rúr bola 
preložená do závodu v Piesku. 

75. výročie
V roku 1941:

železiarne sa stali súčasťou ne-
meckého koncernu Reischswerke 
Aktiengesellschaft für Waffen Ma-
schinenbau Hermann Gõring so 
sídlom v Berlíne a od 9. júla 1941 
mali štatút akciovej spoločnosti s 
názvom Železiarne Podbrezová 
účastinná spoločnosť Bratislava 
(Eisenweke Podbrezová A.G.).

70. výročie
V roku 1946:

1. januára sa železiarne stali ná-
rodným podnikom Stredoslovenské 
železiarne a podliehali pod Čes-
koslovenské závody kovodelné a 
strojírenské, n. p., Praha, oblastné 
riaditeľstvo Bratislava. 

65. výročie
V roku 1951:

- vo funkcii podnikového riaditeľa 
došlo k viacerým zmenám. Po tri-
nástich rokoch odišiel Dr. Ing. Vla-

borné učilište hutnícke Podbrezová,
- 1. augusta bola zriadená hutnícka 
druhovýroba,
- 15. augusta bol daný do skúšobnej 
prevádzky automatizovaný systém 
riadenia technologického procesu 
kontinuálneho odlievania ocele,
- 30. septembra získali železiarne 
monogram API pre špecifikácie API 
5L a API 5CT pre odvetvie nafto-
vého a olejárskeho priemyslu od 
API Dalas,
- v novembri bola zriadená podni-
ková polícia, 
- 18. novembra sa uskutočnila po-
sledná tavba na SM peci č.2.

20. výročie
V roku 1996:

- 23. februára sa stala akciová spo-
ločnosť Železiarne Podbrezová čle-
nom ESTA - Asociácie európskych 
výrobcov oceľových rúr,
- 31. marca bola daná do prevádzky 
digitálna telefónna ústredňa,
- v máji bol vo zvarovni rúr veľkých 
priemerov rozšírený sortiment o rúry 
s prírubami,
- 1. júla bolo k Strednému odborné-
mu učilišťu hutníckemu pričlenené 
Stredné odborné učilište strojárske 
Piesok,
- v decembri bol rozšírený výrobný 
program elektrooceliarne o oceľo-
vé bloky kruhového priemeru 150 
milimetrov.

15. výročie
V roku 2001:

- 21. januára bolo zriadené Hutníc-
ke múzeum Železiarní Podbrezová 
a začlenené do siete slovenských 
múzeí,
- 11. mája bolo uvedené do pre-
vádzky korózne laboratórium,
- 5. júna bola uvedená do prevádzky 
nová kogeneračná jednotka (paro-
plynové zariadenie) výroby elektric-
kej energie a pary,
- 27. novembra bola daná do užíva-
nia linka na adjustáž kotlových rúr 
vo valcovni rúr.

10. výročie
V roku 2006:

- 2. januára bol odbor informatiky 
pretransformovaný do obchodnej 
spoločnosti GAMO, a.s., 
- 4.septembra bolo otvorené Súk-
romné gymnázium ŽP so zamera-
ním na telesnú výchovu.

5. výročie
 V roku 2011:

- 1. októbra vznikla dcérska spoloč-
nosť ŽP Bezpečnostné služby s.r.o., 
- do užívania bol daný plnoautoma-
tizovaný sklad rúr.

Z historických materiálov HM ŽP 
spracovala V. Kúkolová

V roku 2016 si pripomíname
dimír Langer, dočasne závod viedol 
Ing. Miroslav Švejna a v závere 
roka sa podnikovým riaditeľom stal 
Vladimír Šupka, 
- 1. januára došlo k delimitácii hut-
nícko-strojárskeho kombinátu, vy-
tvoreného v Švermovych železiar-
ňach. Odčlenili sa tri české podniky 
a zo slovenských vznikli samostatné 
národné podniky,
- začalo sa s výstavbou novej SM 
oceliarne, ktorá bola rozdelená do 
troch etáp. V prvej bola postavená 
východná časť haly oceliarne a 
dokončená 40 tonová SM pec č.1. 
V tomto roku sa začalo aj s výrobou 
betonárskej výstuže ROXOR,
- začalo sa s vysielaním v závod-
nom rozhlase a do užívania boli 
dané prvé elektrické hodiny.

55. výročie
V roku 1961:

- v máji sa začalo s výrobou na 
dvojprúdovom zariadení plynulého 
odlievania ocele (pre železiarne 
ZPO - I. generácie), ktorého spre-
vádzkovanie znamenalo historický 
začiatok uplatňovania najprogre-
sívnejších technológií odlievania 
ocele v Československu. Spolu so 
ZPO bola odovzdaná aj kyslikáreň 
CLAUDE TE 400,
- do funkcie podnikového riaditeľa 
bol menovaný Michal Hanko. 
- 24. júna sa prvýkrát nielen vo 
Švermovych železiarňach, ale aj 
na Slovensku uskutočnil slávnostný 
akt prijatia vlastných vyučencov do 
radov železiarov.

45. výročie
V roku 1971:

- hnedouhoľné agregáty zanikli a 
16. septembra bol zapálený prvý 
horák na žíhacej peci so zemným 
plynom, 
- 25. augusta bola v ťahárni rúr 
skúšobne vyrobená prvá rúra.

30. výročie
V roku 1986:

- 1. septembra bola odovzdaná do 
užívania budova Stredného odbor-
ného učilišťa hutníckeho v Lopeji, 
čím skončila prvá etapa jeho vý-
stavby,
- 31. marca odišiel po dvadsiatich 
troch rokoch vo funkcii riaditeľa 
železiarní do starobného dôchodku 
Ing. Anton Kolenička. Jeho nástup-
com sa 14. apríla stal Ing. Anton 
Štulrajter.

25. výročie
V roku 1991:

- 1. apríla bolo učilište vyčlenené 
zo Švermovych železiarní, š.p., 
pod Ministerstvo hospodárstva SR 
a zriadená bola samostatná prí-
spevková organizácia Stredné od-

Montáž strojného zariadenia novej jemnej trate, rok 1926.  Foto: archív HM ŽP



Ďakujeme všetkým príbuzným, 
priateľom, susedom, známym a 
ostatným, ktorí sa 19. decembra 
2015 prišli rozlúčiť s našim dra-
hým manželom, otcom, starým a 
prastarým otcom

Jozefom VETRÁKOM 
z Podbrezovej.

Ďakujeme za prejavy sústrasti a kvetinové dary, 
ktorými ste sa pokúšali zmierniť náš hlboký žiaľ. 
Za dôstojnú rozlúčku ďakujeme Dychovej hudbe 
ŽP.

Smútiaca rodina
...

Ďakujeme všetkým príbuzným, 
priateľom, bývalým spolupra-
covníkom, susedom, známym 
a ostatným, ktorí sa prišli roz-
lúčiť s našim drahým man-
želom, otcom, starým otcom 
a bratom

Pavlom ŽITNÝM z Brezna.
Ďakujeme za prejavy sústrasti a kvetinové dary, 
ktorými ste sa pokúšali zmierniť náš hlboký žiaľ.

Smútiaca rodina
...

Ďakujeme  všetkým   príbuzným,  
známym  a susedom, ktorí sa 
prišli 4. januára  2016 rozlúčiť 
s našim milovaným otcom, sta-
rým a prastarým otcom

Jozefom HONKOM 
z Podbrezovej. 

Ďakujeme za kvetinové dary a prejavy sústrasti, 
ktorými ste sa snažili zmierniť náš hlboký žiaľ. Za 
dôstojnú rozlúčku ďakujeme aj Dychovej hudbe.

Smútiaca rodina

Dňa 2. januára 2016 sme si pripo-
menuli dvanáste výročie odvtedy, 
ako nás navždy opustil náš drahý 
manžel, otec a starý otec

Rudolf ČELLÁR 
z Podbrezovej.

Kto ste ho poznali venujte mu tichú 
spomienku.
S láskou a úctou spomínajú manželka a synovia 
s rodinami.

...
Dňa 10. decembra uplynul smut-
ný rok  odvtedy, ako nás navždy 
opustil milovaný manžel, otec, 
starý otec a brat 

Milan KRAMLA 
z Podbrezovej.

S láskou a úctou spomíname
...

„Čas plynie ako tichej vody prúd, 
kto ťa mal rád nevie zabudnúť.“
Dňa 15. decembra uplynulo se-
dem rokov čo nás opustil milovaný 
manžel, otec a starý otec

Robert AMTMANN 
z Mýta pod Ďumbierom.

S láskou spomína manželka a deti s rodinami
... 

Dňa 27. decembra uplynul rok 
odvtedy, ako nás navždy opustil 
drahý otec, starý a prastarý otec

Dušan JAMRIŠKA, 
z Podbrezovej, Štiavničky.

Kto ste ho poznali, venujte mu 
spolu s nami tichú spomienku.
S láskou a úctou spomínajú synovia, dcéra a sestra 
s rodinami

...
„Utíchlo srdce, utíchol hlas, mal si 
rád život a všetkých nás. Odišiel si 
navždy, hoci si veľmi túžil žiť, osud 
ti nedoprial tu s nami ďalej byť. Aj 
keď si odišiel a niet ťa medzi nami, 
v našich srdciach ostávaš navždy 
s nami.“
V týchto dňoch si pripomíname prvé výročie úmrtia 
nášho drahého manžela 

Dušana Františka PEŤKU z Lopeja,
ktorý bolesťou unavený tíško zaspal po ťažkej 
chorobe 8. januára 2015.
Kto ste ho poznali, prosíme, venujte mu tichú 
spomienku.
S láskou a bolesťou v srdciach spomínajú manželka 
Gizka, dcéra Erika s priateľom Danielom, syn Fran-
tišek s manželkou Ivanou, syn Dušan, vnučky Domi-
nika, Patrícia, Kristínka a ostatná smútiaca rodina

...
„Hviezdy prestali pre teba svietiť 
a slnko hriať, ale my, čo sme ťa 
milovali, budeme na teba stále 
spomínať.“ 
Dňa 30. decembra uplynul rok 
odvtedy, čo nás navždy opustil náš 
milovaný manžel, otec a starý otec

Ján FABRICIUS z Pohronskej Polhory.
Ďakujeme všetkým, ktorí spomínali s nami

... 
„Mal som vás všetkých rád a chcel 
som ešte žiť, ale prišla tá chvíľa, 
keď som vás musel opustiť. Ne-
plačte, nechajte ma tíško spať, čo 
mi bolo súdené muselo sa stať.“
Dňa 5. januára uplynulo sedem 
rokov, čo nás navždy opustil náš 
manžel, brat, otec a starý otec

Jozef ŠPERKA z Hornej Lehoty.
S láskou spomíname

...
Dňa 6. januára sme si pripome-
nuli druhé výročie od úmrtia a 15. 
februára si pripomenieme nedoži-
té osemdesiate prvé narodeniny 
manžela, otca, starého a prasta-
rého otca

Jozefa ŠEBU z Valaskej.
S láskou a úctou spomíname

...
Dňa 23. januára si pripomenieme 
dva roky odvtedy ako nás  navždy 
opustil manžel, otec, starý otec

Vít CHLÁDEK z Brezna. 
S láskou spomíname

Jubileá v januári
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Odišli do dôchodku
v decembri 

Inzertná služba

Spomienky

Poďakovania

Predám 1-izbový byt na Štiavničke. Kontakt: 0908 449 316

pracovné jubileá
40-ročné

Marta KRELLOVÁ

35-ročné
Peter HÔRČIK

Alena KURČÍKOVÁ

Anna ŤAŽKÁ

Ján TRNIK

Edita VETRÁKOVÁ

30-ročné
Ing. Iveta FAŠKOVÁ

Elena KOŠÍKOVÁ

Anna KUPCOVÁ

Tatiana MEDVEĎOVÁ

Elena SLOSIAROVÁ

Milan VRANIAK

25-ročné
Regina BURSOVÁ

Štefan PAZÚR

Anna SOJAKOVÁ

Alena ŠTULRAJTEROVÁ

Ján VILHAN

20-ročné
Peter DEKRÉT

Erik DUBÉCI

Milan FELNER

Peter JÁNOŠÍK

Štefan KUBALIAK

do predčasného 
starobného dôchodku
Ľubica BADINKOVÁ

Pavol BÉREŠ
Rudolf ČIAŠ
Ján DANIŠ

Anna  ĎURČÍKOVÁ
Dušan GRÍSNIK
Miroslav HUŤKA

Alena JANDEČKOVÁ
Stanislav KOKAVEC

Ján KOŠTIAĽ
Cyril KOVÁČIK
Marian LACKO
Jozef LATINÁK

Jaroslav NOSÁĽ
Ing. Ján NÚTER

Elena SEKÁČOVÁ
Ing. Marián STRMEŇ

Štefan ŠTELLER
František TURŇA
Stanislav VANÍK

Soňa ZRUBECOVÁ

do starobného dôchodku
Ing. Jozef HAŠAN

Katarína KELLEROVÁ
Jozef ROHÁČ

Andrej ŠARNÍK
Emil ŠŤAVINA

V mene vedenia akciovej spoločnosti Železiarne Pod-
brezová im ďakujeme za odvedenú prácu a do ďalších 
rokov života želáme veľa slnečných dní.

   „Navrhni svoj produkt“ je názov súťaže,  organizova-
nej  akciovou spoločnosťou Raven  Považská Bystrica. 
    Zo zadania súťaže vyplývalo navrhnúť produkt, 
ktorého základným materiálom bude oceľ. Ďalšou 
podmienkou bolo pri výrobe využiť ohýbanie, zváranie, 
poprípade pálenie plechu. Do súťaže sa zapojila aj 
Súkromná stredná odborná škola hutnícka ŽP. Re-
prezentoval ju Pavol Roháč, žiak III. C triedy  v odbore 
mechanik mechatronik, pod vedením Ing. Miriam 
Pindiakovej. A oplatilo sa! So svojím produktom Kit-
tebugina sa umiestnil na 3. mieste  a  získal pre školu 
finančnú odmenu vo výške 1000  eur. Gratulujeme!  

Ing. Zdeno KUBÁR

Igor KUBICA

Pavol KUNŠTÁR

Marcel KUPEC

Branislav MEDVEĎ

Ľubomír MEDVEĎ

Tomáš PATÚŠ

Ivan PROŠOVSKÝ

Michal ŠVARC

Ľubomíra TURŇOVÁ

Ján TUROŇ

životné jubileá
Janka HUŇOVÁ

Janka GRÍLLIOVÁ

Kazimír KOKAVEC

Pavol ČUNDERLÍK

Ing. Iveta FAŠKOVÁ

Michal KOJNOK

Pavol KOKAVEC

Alena KUPCOVÁ

Stanislav MAKOVNÍK

Peter MESIARIK

Ján VILHAN

Ľubica BARTEKOVÁ

Ján HUOSTIK

Milan KAMENSKÝ

Ján PJATER

Anton PREČUCH

Mária ŠUHAJDOVÁ

Žrebovali sme
Tajnička vianočného priania „V tento krásny čas vianočný vám všet-
kým želáme, aby všetky vaše dni boli požehnané láskou, pokojom 
a pohodou. Výherca Ing. Maroš Veverka z údržby si cenu, ktorú 
venovala Ing. Věra Buláková, riaditeľka ŽP Bytos s.r.o,  môže prevziať 
v redakcii novín.

Navrhni svoj produkt
Tisícka pre školu



Piati v reprezentácii Slovenska

Marek Fabuľa: 40 ročný hlavný tréner Futbalového oddielu ŽP Šport Podbrezová je 
bývalým reprezentantom SR, stredopoliarom, ktorý svoju hráčsku kariéru odštartoval 
v mládežníckych tímoch Tatrana Prešov. Tri roky, od roku 1995, hral v tíme mužov tohto 
klubu. Nasledovalo dvojročné pôsobenie v Slovane Bratislava (1999 - 2000, s víťazstvom 
v lige a v Slovenskom pohári ), v rokoch 2000 – 2002 obliekal dres  Ružomberka a v rokoch 
2003- 2004 hral za 1. FC Košice. Rok pôsobil v Dunajskej Strede a do roku 2007 hrával 
za Enthoi Lakatamia FC (Cyperský futbalový klub). Hráčsku kariéru ukončil v roku 2009 
po dvojročnom pôsobení v tíme Starého Smokovca. Ako tréner začínal v mládežníckych 
tímoch Prešova, s U19 vybojoval majstrovský titul a stali sa aj víťazmi Československého 

pohára. Bol asistentom trénera reprezentačnej U19. V roku 2013 začínal v tomto klube ako asistent trénera mužov 
a od roku 2014 pôsobil už na poste trénera v MFK Košice B. Do septembra viedol tím FC VSS Košice a od 21. 
septembra 2015 vedie podbrezovský fortunaligový tím.
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O zhodnotenie ročníka 2015 
v Cyklistickom klube ŽP Šport 
sme požiadali Petra Medveďa, 
trénera: 
- Rok 2015 bol pre nás náročný, 
vzhľadom k tomu, že náš klub sa 
venuje trom odvetviam cyklistiky - 
horskej (MTB), cestnej cyklistike a 
cyklokrosu. Sezóna sa pre nás za-
čala už v januári zimnou prípravou. 
Prvé preteky v MTB aj na ceste boli 

Spolu s asistentom Miroslavom 
Guzom ste nastúpili do druhej 
polovice jesenných zápasov, vied-
li tím proti takým silným súpe-
rom ako Trnava, Slovan, Žilina... 
Ako hodnotíte toto obdobie, ale 
predovšetkým, celú jesennú hru 
železiara?
- V prvom rade našli sme psychicky 
zdecimované mužstvo po negatívnej 
sérii zápasov. Bodov nebolo veľa, 
nebola ani hra. Potrebovali sme 
rýchlou analýzou vydedukovať, čo 
najviac môže mužstvu pomôcť, kde 
ho tlačí topánka. Bol to rýchly pokus 
o životodarnú injekciu. Podarilo sa 
nám zlepšiť herný prejav, získať väč-
šie sebavedomie a vieru vo vlastné 
schopnosti, ale body sa buď rodili 
veľmi ťažko, alebo sme ich vôbec 
nezískali. To bol náš najväčší prob-
lém a nedostatok. Okolnosti boli ta-
ké, že sa nám zranili Sabler i Rendla 
a museli sme smerom dopredu veľa 
improvizovať, nakoľko Melunovič 
nebol schopný a ani ochotný na seba 
zobrať zodpovednosť. Museli sme 
suplovať. Vaščák urobil na poste 
útočníka maximum, aj keď vieme, 
že to nie je jeho prioritný post. Našu 

Fortunaligisti odštartovali zimnú prípravu

hernú kvalitu sme dokázali pretaviť 
do množstva šancí, ale práve kvalita 
„zabijaka” v šestnástke nám chýbala.
Môžete konkretizovať klady, ale 
i nedostatky tímu?
- Smerom dopredu to bolo až na 
premieňanie šancí ako tak v poriad-
ku, horšie to ale bolo v defenzívnej 
činnosti. Tam sa vyskytovalo, na 
naše gusto, stále veľa individuálnych 
chýb. Ako pozitívum musím spome-

núť množstvo šancí, alebo ľahkosť 
s akou sme sa do nich dostávali. To 
malo za následok zvýšenie dôvery 
vo vlastné schopnosti a aj posilnenie 
tímového ducha.
Bude odstránenie týchto nedo-
statkov tvoriť základ tohtoročnej 
zimnej prípravy? Aký bude jej 
harmonogram, kde bude príprava 
prebiehať a s kým odohráte prí-
pravné zápasy?

V Slovenskom pohári v cyklokrose 2015 podbrezovský klub prvý

už koncom marca a sezónu sme 
skončili Majstrovstvami Slovenskej 
republiky v cyklokrose 5.decembra 
2015. Klub absolvoval vo všetkých 
disciplínach kompletný Slovenský 
pohár, čo predstavovalo štyridsať-
deväť štartov v každej kategórii. 
Zorganizovali sme preteky UCI C2 
v cyklokrose na Štiavničke.
Ste spokojný s minuloročnými 
výsledkami vašich zverencov?

- Áno, som spokojný, a to najmä 
s výsledkami v cyklokrose, kde 
naši pretekári v Slovenskom pohári 
získali 21 prvých miest. Náš klub 
vyhral Slovenský pohár v konku-
rencii 83 domácich aj zahraničných 
klubov.
  V cestnej cyklistike, ako aj v MTB, 
sme rovnako dobre obstáli nielen 
v Slovenskom pohári, ale aj na 
Majstrovstvách SR 2015 a získali 
niekoľko dobrých umiestnení. Piati 
členovia nášho klubu v priebehu 
roka reprezentovali Slovenskú re-
publiku.
Môžete zrekapitulovať ich naj-
lepšie výsledky?
- Medzi najlepšie výsledky určite 
patria umiestnenia juniorov. Slavo-
mír Kujan reprezentoval SR v cyk-
lokrose a stal sa víťazom Sloven-
ského pohára v cyklokrose, obsadil 
3. miesto na majstrovstvách SR 
v cyklokrose. Jakub Varhaňov-
ský, reprezentant SR v cyklokro-
se a v cestnej cyklistike obsadil 
2. miesto na majstrovstvách SR 
v cyklokrose, 3.miesto v Sloven-
skom pohári v cyklokrose, v cestnej 
cyklistike si vybojoval 3.miesto 
na majstrovstvách SR v časovke, 
štartoval na Majstrovstvách Eu-
rópy 2015 v cyklokrose a EYOF 

v cestnej cyklistike. Michal Pagáč 
reprezentoval SR v MTB a stal 
sa majstrom SR v MTB, štartoval 
na Majstrovstvách Európy 2015 
v MTB v Grazi. Žiak Christián Haas
je majstrom Slovenska v cyklo-
krose a víťazom Slovenského 
pohára v tejto disciplíne. Šimon 
Vozár, kategória muži U 23, repre-
zentoval SR v cyklokrose a stal 
sa víťazom Slovenského pohára 
v cyklokrose, obsadil 2. miesto na 
Majstrovstvách SR 2015 v cyklo-
krose. Varhaňovský, Kujan a Vozár 
sa v súčasnosti pripravujú na maj-
strovstvá sveta v cyklokrose, ktoré 
sa uskutočnia koncom januára 
v Belgicku.

Ako a kde bude prebiehať prí-
prava na nový ročník?
- Na novú sezónu sa začíname 
pripravovať už teraz všeobecnou 
prípravou v športovej hale, na bež-
kách a nebude chýbať turistika. Vo 
februári by sme mali absolvovať 
zimné sústredenie na bežkách a 
v marci jarné sústredenie na bi-
cykloch. Potom už nastúpi klasický 
pretekársky kolotoč.
Vaše želanie do nového roka?
- Do nového cyklistického roka 
si samozrejme prajem, aby bol 
úspešnejší ako minulý. Všeobecne, 
asi ako každý z nás, hlavne dobré 
zdravie a k tomu kus šťastia.

(vk)

Víťazi Slovenského pohára v cyklokrose 2015 

Šimon Vozár na Majstrovstvách SR v cyklokrose v Košiciach, kde 
v kategórii juniorov druhé a tretie miesto obsadili cyklisti ŽP Šport 
Podbrezová, Jakub Varhaňovský a Slavomír Kujan

Od 11. januára prebieha zimná príprava fortunaligového tímu na umelom trávniku 
na Skalici.  Foto: I. Kardhordová 

- Áno, máte pravdu. Hlavnou té-
mou bude skvalitnenie už dobrého 
a zároveň potlačenie toho nedosta-
točného. Program bude zaujímavý, 
začíname v domácich podmienkach 
sústredením na Táľoch v hoteli Golf 
od 12. januára. Pokračujeme doma, 
kde odohráme tri prípravné zápasy 
s druholigovými súpermi, 19. januá-
ra so Slovanom Duslo Šaľa, 23. 
januára s 1. FC Tatran Prešov a 26. 
januára so ŠFK Sereď. Vrcholom bu-
de sústredenie v tureckom Kemere 
od 30. januára do 11. februára. Tam 
nás čakajú kvalitní medzinárodní 
súperi  – 31. januára Dinamo Batumi, 
6. februára FC Paksi a 9. februára 
BK Odense. Záver bude prebiehať 
opäť doma, kde doladíme detaily 
a generálkou našej prípravy na jar-
nú časť Fortuna ligy, začíname 27. 
februára so Senicou, bude 13. feb-

ruára prípravný zápas s FK Pohronie 
Dolná Ždaňa. 
  Za vytvorenie takýchto podmienok 
na prípravu do jarnej časti Fortuna 
ligy ďakujeme vedeniu Železiarní 
Podbrezová.
Chystáte sa v priebehu prípravy 
testovať aj nových hráčov alebo 
zostane káder nezmenený?
- Áno, v príprave dostanú šancu 
hráči, ktorých potrebujeme vidieť 
predtým, ako rozhodneme o ich prí-
padnom angažovaní. 
Vaše želanie pre jarnú časť ligy?  
- Aby sa nám počas jej trvania vy-
hýbali zranenia. To je zárukou, že 
budeme mať k dispozícii kvalitnú 
konkurenciu, ktorá prispeje k lepšej 
výkonnosti jednotlivcov, ale aj celého 
tímu. A samozrejme, potom sa doká-
žeme skôr dostať do pokojných vôd.

V. Kúkolová


