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P ra jeme vám pr í j emnú dovo lenku

Aký  bo l  p rvý 
polrok vo vašej 
spoločnosti?
  - Z hospodár-
skeho hľadiska 
bol úspešný. Plá-
novaný výsledok 
h o s p o d á r e n i a 
prvého polroka 
sa nám podarí prekročiť. Ukazuje 
sa, že zodpovedný prístup, ktorý 
predstavenstvo a vedenie spoloč-
nosti nasadilo od prvých týždňov 
nového roka, bol na mieste. Jed-
notlivé výrobné odbory boli najmä 
v prvom kvartáli vyťažené podľa 
plánu. V druhom štvrťroku, v má-
ji a júni, je už evidentný pokles 
naplnenosti kapacít jednotlivých 
výrobných odborov, najmä výroby 
výkovkov, odliatkov a strojárskej 
výroby. Aj napriek poklesu napl-
nenosti výroby v závere druhého 
štvrťroka môžeme prvú polovicu 
roka z hľadiska ekonomických 
ukazovateľov hodnotiť pozitívne.
Čím žijete v týchto dňoch?
  -V súčasnosti sa sústreďuje-
me hlavne na získanie zákaziek 
na nasledujúce mesiace a s tým 
súvisí zvýšená aktivita obchodné-
ho úseku. Obchodníci absolvujú 

Želez iarne navšt ív i l i  eurokomisár i

Akciovú spoločnosť Železiarne Podbrezová navštívili 9. júla  členovia delegácie Európskej ko-
misie na čele s jej podpredsedami – Antoniom Tajanim, zodpovedným za priemysel a podnikanie 
a Marošom Šefčovičom, zodpovedným za medziinštitucionálne vzťahy a administratívu. Vzácna 
návšteva si vyžiadala aj zodpovedný prístup k prezentácii nielen našej spoločnosti, ale Slovenska 
ako takého, keďže Antonio Tajani bol v našej vlasti po prvýkrát. Tri desiatky členov delegácie sa 
v úvode oboznámili s výrobnou činnosťou, vzdelávacím programom, ako aj s ďalšími aktivitami 
našej spoločnosti, potom nahliadli do výrobných hál a na záver sa v priestoroch múzea oboznámili 
so 173-ročnou históriou podbrezovských železiarní. No a s akými dojmami opúšťali brány akciovej 
spoločnosti obaja podpredsedovia?
Antonio Tajani:  „Myslím si, 
že to bola pre nás veľmi užitoč-
ná návšteva. Dôležité pre odvet-
vie priemyslu je získavať skúse-
nosti v takých spoločnostiach, 
akou sú  Železiarne Podbrezová. 
Pred dvoma týždňami schválila 
Európska rada náš akčný plán 
podpory oceliarstva, čo je veľmi 
dôležité, nakoľko hutníctvo je 
chrbtovou kosťou európskej eko-
nomiky. Dôležitá je aj ochrana 
európskeho oceliarskeho trhu an-
tidampingovými opatreniami pred 
konkurenciou čínskych dovozov. 
Páči sa mi, že Železiarne Pod-

brezová nepracujú len v oblasti 
priemyslu, máte aj vlastný systém 
vzdelávania, čo považujem za 
vynikajúcu myšlienku, no oceňu-
jem najmä investovanie v oblasti 
cestovného ruchu, keďže ten je 
dôležitou súčasťou európskej 
ekonomiky. Každé odvetvie má 
svoju úlohu a kombinácia oce-
liarstva a turistického ruchu je 
výborná myšlienka. Želám vám 
veľa šťastia, nielen podbrezov-
ským železiarňam, ale aj celému 
regiónu.“
Maroš Šefčovič: „Nie som v Že-
leziarňach Podbrezová prvýkrát, 

no dnes som tu o to radšej, že 
som mohol so sebou priviesť 
svojho kolegu z Európskej ko-
misie, pána Tajaniho, lebo on 
zodpovedá presne za to, čo je 
pre Podbrezovú kľúčové – za 
priemysel i za rozvoj turizmu. My 
si veľmi dobre rozumieme, keďže 
taliansky a slovenský tempera-
ment sú si blízke. Myslím si, že 
Železiarne Podbrezová dnes uro-
bili skvelú prezentáciu  Slovensku 
a bol by som rád, ak by sme na 
Slovensku mali viacero takých 
firiem akou je tá vaša.“

M. Jančovič

Zľava podpredsedovia Európskej komisie - M. Ševčovič, A. Tajani, predseda Predstavenstva a generálny riaditeľ 
ŽP a.s. V. Soták a vedúci Zastúpenia EK na Slovensku D. Chrenek. F: I. Kardhordová

V novom závode sa oboznámili s výrobnými prevádzkarňami. F: I. Kardhordová

Na záver navštívili účastníci delegácie EK aj naše múzeum. F: A. Nociarová

S Ing. Miroslavom ŠABARTOM, 
podpredsedom Predstavenstva 

a generálnym riaditeľom ŽĎAS, a.s.

Situácia v polovici roka

K posilňovaniu dodávateľsko - odberateľských vzťahov prispieva aj Deň obchodných partnerov, ktorý sa 
uskutočnil 28. júna 2013 na Hrade Ľupča. Foto: Zdeno Kubár

množstvo obchodných ciest 
k súčasným zákazníkom, ale 
aj pri hľadaní nových odbe-
rateľov. Situácia na trhu nie 
je len pre nás nepriaznivá. 

Výkyvy európskeho a svetové-
ho hospodárstva totiž zákonite 
ovplyvňujú aj naši zákazníci, ktorí 
starostlivo premýšľajú, či sa za sú-
časného stavu púšťať do investícií 
a modernizácie svojich zariadení. 
Obava investovať potom samo-
zrejme ovplyvňuje dopyt, ktorý sa 
výrazne znížil. Hlavnú úlohu hrá 
konečná cena. 
Ako sa javí vývoj v nasledujú-
cich mesiacoch?
  -To je ťažko odhadnúť. Je mož-
né, že dôjde k zmene, či už k hor-
šiemu alebo k lepšiemu, ale môže 
to byť aj trvalejší stav. Ja však 
verím, že sa situácia na svetových 
trhoch zlepší a podarí sa nám 
zabezpečiť dostatočné množstvo 
zákaziek do všetkých výrobných 
odborov tak, aby bol stanovený 
hospodársky plán na tento rok 
splnený. O.K.
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Ján KULICH
  Ako 15 - ročný bol prijatý na 
Akadémiu výtvarných ume-
ní v Prahe do medailérskej 
špeciálky profesora Otaka-
ra Španiela. Tu absolvoval aj 
umeleckú ašpirantúru. Sochár, 
portrétista, tvorca viacerých 
komorných i monumentálnych 
prác a popredný medailér pô-
sobil dlhé roky ako profesor 
a rektor Vysokej školy výtvar-
ných umení v Bratislave, kde 
získal veľa ocenení, vrátane 
titulu národného umelca. Svo-
jou tvorbou obsiahol všetky 
sochárske žánre a techniky. 
Osobitné umelecké ambície 
prejavil v portrétnej, medailér-
skej a monumentálnej tvorbe, 
ale aj v tvorbe drobných plas-
tík. Jeho sochy a pamätníky 
vidieť po celom Slovensku, 
monument na Dukle, súsošie 
na Slavíne, socha Juraja Já-
nošíka v Terchovej, pamätník 
Ľ. Štúra vo Zvolene, socha 
M. Kukučína v Jasenovej, 
pamätník M. Bela – Funtíka 
v Očovej, súsošie na Námestí 
SNP v Bratislave , Valaška vo 
Zvolene... V portrétnej tvorbe 
nadviazal na tvorivý realizmus 
vo svete, za čo bol často kriti-
zovaný, ale ukázalo sa, že svet 
uznáva jeho kvality a vie ich aj 
oceniť. Osobitne významné je 
dielo Kríž, venované kardiná-
lovi Korcovi, figurálny portrét 
Matky Terezy, ktorý prezident 
R. Schuster daroval pápežo-
vi Jánovi Pavlovi II., súsošie 
Cyrila a Metoda... Stvárňova-
nie tém rôznych oblastí a pre-
javov tradičnej kultúry sa mu 
stalo celoživotným programom. 
Výber tvorby na Hrade Ľupča 
predstavuje svojím obsahom 
hlavný okruh Kulichovho tvori-
vého záujmu a vydáva svedec-
tvo o jeho trvalom vzťahu ku 
kultúrnemu dedičstvu národa.

V západnom nádvorí Hradu Ľupča pribudli dve nové expozície  
Z diela majstra Jána Kulicha
Dňa 27. júna 2013 sa na Hrade Ľupča uskutočnilo oficiálne otvorenie expozície výtvarnej 
tvorby národného umelca profesora Jána Kulicha v barokových priestoroch západného 
nádvoria. Výstava bola sprístupnená k 1150. výročiu príchodu sv. Cyrila a Metoda na územie 
Veľkej Moravy pod názvom „1150 rokov písma na Slovensku – tvorcovia slovanského písma 
a slovenskí spisovatelia v diele Jána Kulicha.“

„Je pre nás cťou, ak dnes môžeme slávnostne odovzdať verejnosti ďalšiu hodnotu – stálu expozíciu sochárskej tvorby Jána Kulicha. Majstrovi 
želáme, aby sa vo svojom kraji stretol so srdečnosťou, s úctou a obdivom svojho ľudu,“ povedal pri tejto príležitosti Vladimír Soták, predseda Pred-
stavenstva Železiarní Podbrezová. Sprava: J. Banas, M. Niklová, V. Soták, J. Kulich, R. Schuster, V. Zvarík a M. Kurčík objektívom A. Nociarovej

R. Schuster, bývalý prezident SR a Ivan Sečík, štátny tajomník Ministerstva kultúry SR v Rubigallovej veži

Vernisáž otvoril Martin Babjak národnou piesňou.  Foto: A. Nociarová

  Významných hostí, medzi kto-
rými bol štátny tajomník Minis-
terstva kultúry SR Ivan Sečík, 
predseda Matice slovenskej 
Marián Tkáč, predseda Ban-
skobystrického samosprávneho 
kraja Vladimír Maňka, bývalý 
prezident SR Rudolf Schuster, 
predseda Klubu výtvarných 
umelcov Ladislav Skrek, pro-
fesorka, akademická maliarka 
Eugénia Lehotská, akademický 
maliar Andrej Smolák a ďalší, 
privítal predseda Predstavenstva 
ŽP Vladimír Soták, podpredseda 
Marian Kurčík, členovia predsta-
venstva Vladimír Zvarík a Mária 
Niklová a predseda Dozornej 
rady ŽP Ján Banas.

 Výstavu otvoril Martin Babjak 
národnou piesňou s klavírnym 
sprievodom Branka Ladiča. 
K prítomným sa prihovoril Vla-
dimír Maňka, ktorý okrem iného 
povedal: „Ako župan si vážim, 
že takýto nádherný hrad bol 
zrekonštruovaný, že vedenie 
Železiarní Podbrezová zo zis-
ku investovalo do kultúry. Hrad 
by asi zľahol popolom a to, čo 
dnes máme možnosť vidieť, je 
vďaka iniciatíve, vôli a ochote 
pána Sotáka, podporiť celoži-
votné dielo Jána Kulicha, a tým 
zároveň aj slovenskú kultúru.“ 
Ivan Sečík vyjadril presvedčenie, 
že Hrad Ľupča si tak, ako v roku 
2008 získal ocenenie „Kultúrna 

pamiatka roka,“ zaslúži aj ďal-
šie ocenenia. Poprial, aby „...to 
úsilie, energia vynakladaná na 
podporu slovenskej kultúry zo 
strany Železiarní Podbrezová, 
pokračovali aj naďalej a minis-
terstvo kultúry sa bude podľa 
svojich možností snažiť o ich 
podporu.“ Prítomným sa prihovo-
ril aj M. Tkáč a kurátor L. Skrak 
priblížil dielo majstra Kulicha. 
O kultúrne spestrenie sa po-
staral Juraj Sarvaš fragmentom 
z Proglasu, prvého literárneho 
diela napísaného v staroslovien-
skom spisovnom jazyku. 

O. Kleinová 
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Súťaž  medzi  zmenami  –  energet ika

Ako pokračuje súťaž medzi 
zmenami v strediskách vašej 
prevádzkarne?
J.H.: - Súťaž medzi zmenami po-
kračovala aj v minulom roku v 

Víťazia aj jednotlivci

Kvalita, výsledky hospodárenia, dodržiavanie zásad bezpečnosti 
pri práci, reklamácie, to sú oblasti, z ktorých boli vypracované 
kritériá súťaže medzi jednotlivými pracovnými zmenami vo 
výrobných a obslužných prevádzkarňach. Súťažia pracovníci ka-
tegórie „R“ z valcovne bezšvíkových rúr, ťahárne rúr, oceliarne, 
druhovýroby, centrálnej údržby, energetiky, dopravy a odboru 
riadenia kvality. V energetike je do súťaže zapojené v novom 
závode (NZ) stredisko tepláreň, údržba rozvodov, zemného ply-
nu (zmenoví plynári) a v starom závode (SZ) súťažia strediská 
výroba elektrickej energie vo vodných elektrárňach (hydrocen-
trály Piesok, Dubová, Jasenie a Malá vodná elektráreň Predaj-
ná, vrátane pracovísk nápustných objektov – hatí), stredisko 
údržby rozvodu zemného plynu (zmenoví plynári). O priebehu 
súťaže nás informovali vedúci stredísk NZ Ing. Jozef Hiľovský 
a SZ Milan Medveď:

Kuracinová. V jednotlivých zme-
nách strediska údržby rozvodu 
zemného plynu v NZ sa kritéria 
darilo dodržiavať vcelku vyrov-
nane. Menšie rozdiely sa vyskytli 
medzi zmenami pri dodržiavaní 
vyťažiteľnosti acetylénových zväz-
kov. Na základe tohto hodnotenia 
by som vyzdvihol výsledky do-
sahované v zmene C, konkrétne 
Stanislavom Kyzekom.
M.M.: - V strediskách výroby 
elektrickej energie vo vodných 
elektrárňach SZ sme prioritne 
hodnotili dosahovanie maximál-
nej výroby elektrickej energie, t.j. 
využitie maximálneho množstva 
prietočnej vody a minimalizáciu 
poklesu výroby z dôvodu presto-
jov. Plnenie plánu výroby elek-
trickej energie vo veľkej miere 
záviselo od dobrej spolupráce 
obsluhy vodných elektrární a ob-
sluhy vtokových zariadení, ktoré 
udržiavajú čistotu česlíc na vto-
ku do privádzačov pre jednotlivé 
elektrárne. V tomto prípade by 
som vyzdvihol prácu zmenových 
predákov odlúčených pracovísk, 
t.j. elektrární. V HC Piesok je to 
Ivan Vlček, v HC Dubová Kamil 
Boháčik, v HC Jasenie Miroslav 
Cencer a v MVE Predajná Peter 
Kordulič. Aj v stredisku údržby 
rozvodu zemného plynu SZ boli 
v minulom roku hodnotiace kritériá 
plnené medzi zmenami vyrovna-
ne. Podobne, ako v stredisku NZ 

  Stredná oprava vo valcovni 
bezšvíkových rúr sa uskutoč-
nila  od 24. do 28. júna 2013. 
Súbežne bola zrealizovaná aj 
nová investičná akcia - výmena 
meracích miest steny lupy a rúry 
(tzv. IMS) pred a za redukovňou. 
V súvislosti s oživovaním tohto 
nového zariadenia do postupnej 
prevádzky (testovanie, kalib-
rovanie a pod.) bolo nutné po 
štyroch hodinách valcovania 
odstaviť valcovaciu trať a umož-
niť realizáciu potrebných úkonov 
zamestnancom firmy IMS. 

S. Kyzek

I. Stieranka a A. Kuracinová objektívom I. Kardhordovej

sa vyskytli menšie rozdiely medzi 
zmenami v dodržiavaní vyťaži-
teľnosti acetylénových zväzkov, 
kde najlepšie výsledky dosiahla 
zmena C, konkrétne Pavol Belko. 
Ktorý kolektív bol najúspeš-
nejší?
J.H.: - V prevádzkarni energetika 
sa nedá hovoriť o kolektíve, na 
jednotlivých pracoviskách pracujú 
zamestnanci v jednotlivých zme-
nách po samom, resp. dvaja, aj 
to len v teplárni NZ. Ich pracovné 
činnosti medzi sebou nijako nesú-
visia. Ako som už vyššie uviedol 
v stredisku tepláreň je to Ivan 
Stieranka a Anna Kuracinová. V 
stredisku údržby rozvodu zemné-
ho plynu Stanislav Kyzek. 
 M.M:. - Víťazným kolektívom 
v stredisku SZ sa za rok 2012 
stala zmena A, vedená zmeno-
vým majstrom Erikom Krajčim. Za 
dosiahnuté výsledky v roku 2012 
ďakujeme aj ostatným zmenám 
nášho strediska. 

(vk)

našej prevádzkarni v nezmenenej 
forme. V stredisku tepláreň NZ 
boli kritéria zamerané na dosa-
hovanie maximálnej výroby elek-
trickej energie a minimalizáciu 

poklesu výroby z dôvodu presto-
jov. Hodnotená bola aj pracovná 
úrazovosť a udržiavanie poriadku 
na pracovisku.
M.M.: - V strediskách výroby elek-
trickej energie vo vodných elek-
trárňach SZ sme sa zamerali na 
dosahovanie maximálnej výroby 
elektrickej energie, t.j. využitie 
maximálneho množstva prietoč-
nej vody a minimalizáciu poklesu 
výroby z dôvodu prestojov. Hod-
notená bola aj pracovná úrazo-
vosť a poriadok na pracovisku. 
V strediskách údržby rozvodu 
zemného plynu boli kritéria zame-
rané na dodržanie predpísaného 
denného maximálneho množstva 
odberu zemného plynu, dodržanie 
tolerancie využitia kapacity acety-
lénových zväzkov, pracovnej úra-
zovosti a poriadku na pracovisku.
Ako boli plnené hodnotiace kri-
téria v minulom roku?
J.H.: - V teplárni NZ sme hodnotili 
hlavne dosahovanie maximálnej 
výroby elektrickej energie a mini-
malizáciu prestojov. Vzhľadom na 
charakter technologického zaria-
denia mala obsluha len skutočne 
minimálny vplyv na toto kritérium. 
Preto odlíšiť jednotlivé pracovné 
zmeny bolo možné skôr podľa 
druhoradých kritérií, akými boli 
udržiavanie poriadku na pracovis-
ku a pracovná úrazovosť. Celkovo 
by som vyzdvihol zmenu, v ktorej 
pracoval Ivan Stieranka a Anna 

Za krátky čas boli naplánované práce zrealizované

Súčasťou strednej opravy aj nová investícia
  Aj keď bola júnová oprava po-
merne krátka, takmer všetky na-
plánované opravárenské práce 
boli zrealizované. Na 
technologickom zaria-
dení bolo od posled-
nej strednej opravy, 
ktorá sa uskutočnila 
v decembri uplynulé-
ho roku, vyrobených 
95 kiloton rúr a bolo 
potrebné skontrolovať a urobiť 
nevyhnutné výmeny hlavných 
funkčných častí jednotlivých ag-
regátov valcovacej trate. V teplej 

časti trate sa to týkalo hlavne 
agregátov - ako nožnica, diero-
vací lis, elongátor, pretlačovacia 

stolica, odvalcovačka, 
redukovňa, chladník, 
a le a j  dopravníkov 
a dopravníkových sek-
cií v úseku celej teplej 
časti valcovacej trate. 
V studenej časti trate, 
v úpravni, si vyžadovali 

opravárenské zásahy hlavne 
defektomaty, píly Ohler, doprav-
níky, rovnačky, LKR a ostatné 
časti finalizačných zariadení. 
.   Ako som v úvode spomenul, 
najväčšou a najzložitejšou ak-
ciou počas strednej opravy bola 
jednoznačne výmena nového 
IMS-u. Počas strednej opravy 
bola zrealizovaná aj generálna 
oprava žeriavu č. 191 nad hyd-
rocyklónom a generálna oprava 
píly Ohler č. 6. S cieľom posú-
denia technického stavu, predo-
všetkým výmurovky nisteje, bola 
počas strednej opravy otvorená 
aj karuselová pec a bolo kon-
štatované, že pôvodne plánova-
ná životnosť výmurovky nisteje 
karuselovej pece – päť rokov, 
sa musí znížiť na štyri roky. Po-
trebné je preto ešte na tento rok 
dodatočne zaradiť k decembro-
vej oprave aj generálnu opravu 

pôdne karuselovej pece.
  Na júnovej strednej oprave 
sa podieľali, okrem interných 
zamestnancov z valcovne bez-
švíkových rúr, centrálnej údržby, 
energetiky a dopravy, aj za-
mestnanci externých firiem: 41 
zamestnancov Hutných mon-
táží, 23 zamestnancov BIS, 10 
zamestnancov z firmy Potrubie 
Košice a zamestnanci firmy Su-
nik a Staso. 
  Teplé skúšky po strednej oprave 
boli naplánované na 28. júna o 6. 

Pohľad na montáž nového IMS - č.1 pred pecou redukovne. Nové zaria-
denie na meranie hrúbky steny lupy pred redukovňou. Foto: J. Búlik

Výmena a montáž časti potrubia pre odvedenie okujovej vody do hyd-
rocyklónu

hodine, prvý kus prešiel traťou už 
o 6.15 hodine. Všetci tí, ktorí sa 
na jej realizácii podieľali prispeli 
k dobrému výsledku. Stredná 
oprava bola z časového hľadiska 
veľmi náročná, ale aj napriek 
krátkosti času je možné konšta-
tovať, niekoľko hodín po jej ukon-
čení, že splnila svoju poslanie. 
Jej kvalitu však potvrdí plnenie 
plánovaných výrobných úloh a li-
mitu porúch v druhom polroku.  

Ing. Jozef Búlik, 
vedúci strediska Tcú-Vvr
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  Dňa 18. októbra sa prváci 
zúčastnili výletu vo Viedni. Ich 
prvou zastávkou bol zámok 

V Európe a pre Európu

ŠKOLSKÝ ROK 2012/2013

Schönbrunn, ktorý bol kedysi 
letnou rezidenciou Habsbur-
govcov. Všetkých uchváti l i 

prekrásne záhrady, ktoré ho 
obklopujú. Počas prehliadky 
zámku sa mohli študenti poko-
chať miestnosťami so staroby-
lým nábytkom a obrazmi ešte 
z čias cisára Františka Jozefa 
a jeho manželky, známej pod 
menom Sisi a dozvedieť sa veľa 
zaujímavostí o tejto cisárskej 
rodine. Po absolvovaní tejto za-
ujímavej prehliadky sa presunuli 
do centra Viedne, kde navštívili 
ďalšie historické pamiatky, ako 
napríklad Hofburg. Neobišli ani 
gotický symbol Viedne, Štefan-
ský dom. Tí odvážnejší vyšli aj na 
vrchol veže, odkiaľ bol nádherný 
výhľad na celú Viedeň. 
  Na pôde Súkromného gymnázia 
ŽP sa od 5. do 12. marca 2013, 
vďaka projektu Comenius, zišli 
študenti zo zahraničných part-
nerských škôl - z gréckej školy 

gymnázia ŽP pracovali na pro-
jekte pod názvom „a  Choral 
song“ počas niekoľkých dní. 
Študentom sa podarilo nahrať 
spoločné video a pieseň pre 
projekt a  spoločne navštívili i 
ďalšiu partnerskú školu v poľ-
skej Czerwionke - Leszczyny, 
kde sa s poľskými študentmi 
zúčastnili na ateliéroch spoje-
ných s prípravou Veľkej noci 
a  so zdobením veľkonočných 
vajíčok. Návšteva gréckych a 
tureckých študentov v súkrom-
nom gymnáziu bola okorene-
ná výletmi do blízkeho okolia. 
Navštívili Hutnícke múzeu ŽP 
a kolkáreň v Podbrezovej, Hrad 
Ľupča, Bystriansku jaskyňu, 
Banskú Bystricu, ale aj lyžiar-
sky areál na Táľoch, kde sa 
mohli tureckí hostia po prvýkrát 
postaviť na lyže a vyskúšať si 
techniku lyžovania. Odchádzali 
plní neopakovateľných zážitkov 
a dojmov a určite  budú na SG 
ŽP dlho spomínať.
 Grenoble sa stalo od 14. do 20. 
apríla pre šiestich žiakov a dve 
učiteľky Súkromného gymnázia 
Železiarne Podbrezová nakrátko 

domovom. Päť krásnych dní, 
naplnených priateľskými stretnu-
tiami s francúzskymi a poľskými 
učiteľmi a žiakmi, päť dní napl-
nených dotykmi s francúzskou 
históriou a kultúrou, a to všetko 
vďaka medzinárodnému projektu 
Comenius - školské partnerstvá, 
ktorý začala naša škola reali-
zovať v tomto školskom roku. 
Najväčšou atrakciou v Grenobli 
bola pre nich lanovka v tvare 
bublín – Les Bulles - nad riekou 
Isère, smerujúca na starobylú 
pevnosť Bastilla. Nezabudnuteľ-
ná bola prehliadka mesta Voiron 
a miestnej pálenice Chartreuse, 
návšteva múzea Natural History 
Museum of Grenoble. Cenné 
skúsenosti a poznatky si od-
niesli aj z práce na jednej z tém 
projektu - životné prostredie a z 
prehliadky Meylanskej školskej 
solárnej elektrárne.
  V dňoch 18 – 20. apríla sa štu-
denti nášho gymnázia ako jediní 
zo Slovenska zúčastnili simulo-
vaného plenárneho zasadnutia 
Európskeho hospodárskeho a so-
ciálneho výboru v Bruseli „Vaša 
Európa, váš názor.“ 

Železiarne Podbrezová a.s. a Súkromná stredná odborná škola hut-
nícka ŽP získali druhé miesto v súťaži Cena ministra hospodárstva 
SR za „Najlepšiu spoluprácu strednej odbornej školy so zamest-
návateľskou sférou pri príprave žiakov pre odvetvia v pôsobnosti 
Ministerstva hospodárstva SR.“

Železiarne Podbrezová a súkromné školy prijali Štatút motivácie k bezpečnosti a ochrane 
majetku školy. V tomto školskom roku boli ocenené zo štvrtých ročníkov IV. B trieda, z tretích 
ročníkov III. G trieda, z druhých ročníkov II. E a z prvých ročníkov I. D trieda. Víťazi dostali 
od zriaďovateľa školy 500 eurové poukážky. Hurá na prázdniny... Foto: J. Čief

V rámci projektu Comenius účastníci navštívili aj Hutnícke múzeum ŽP.   Foto: A. Nociarová

Zástupcovia ocenených s triednymi učiteľmi

v Mythilens na ostrove Lesvos a 
z tureckej školy v Izmire. Spolu 
so študentmi zo Súkromného 



S Mgr. Ladislavom Kardhordóm, starostom obce Podbrezová 
nielen o plnení volebného programu
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Darí sa vám, z dnešného pohľa-
du, napĺňať tieto predsavzatia?
- Robíme všetko preto aby sme ich 
plnili, prioritne na úseku starost-
livosti o 3985 občanov a životné 
prostredie, ktoré ich obklopuje 
v Podbrezovej, Skalici, Lopeji, Vaj-
skovej, Chvatimechu a na Štiav-
ničke. V spolupráci so štátnymi 
orgánmi, správcami ciest, vodných 
tokov a lesov sa nám darí v kaž-
dom ročnom období udržiavať 
bezpečné prístupy k ich domovom, 
sociálnym či obchodným zariade-
niam a zveľaďovať verejné priesto-
ry. Nie vždy tak, ako by sme chceli, 
no aj údržba – tak ako všetko, je 
zabezpečovaná z vyčlenených 
a pridelených finančných pros-
triedkov. Napr. tohtoročná oprava 
výtlkov na troch úsekoch ciest 
zatiaľ stála obecnú kasu 3900 eur 
a to ešte musíme opraviť ďalšie 
úseky miestnych komunikácií. Ide 
o nemalé finančné prostriedky 
a verím, že ako občania tak aj my, 
by sme skôr privítali ich celkovú 
obnovu. S obecným zastupiteľ-
stvom však musíme byť prezieraví 

ZO ŽIVOTA OBCE PODBREZOVÁ
Do funkcie starostu obce Podbrezová nastúpil Mgr. Ladislav Kardhordó po komunálnych voľbách 
v roku 2010. Po svojom nástupe konštatoval: „...Mojim prvým krokom bude oboznámenie sa 
s činnosťou obecného úradu, stavom  ekonomiky, majetku, následným zvážením priorít. Budem 
hľadať možnosti na získanie finančných prostriedkov na realizovanie môjho volebného progra-
mu. Prioritou pre mňa budú úlohy súvisiace s ochranou života a zdravia spoluobčanov.“  Nie 
po sto dňoch na tomto poste, ako býva zvykom,  ale s dostatočným odstupom od jeho nástupu 
za starostu obce Podbrezová sme sa opýtali:

a rozdeľovať ich všade tam, kde 
sú potrebné, nevynímajúc menej 
obývané okrajové oblasti a ich 
obyvateľov. Od roku 2011 sme 
uskutočnili množstvo malých akcií 
v jednotlivých častiach obce (napr. 
v Podbrezovej oprava oplotenia 
domu smútku, chodníkov, obnova 
objektov v majetku či správe ob-
ce, oprava lavice cez železnicu, 
lavičiek na multifunkčnom ihrisku, 
v Lopeji výmena dlažby na cinto-
ríne, náter mosta cez Hron, kúpa 
zariadení do knižnice a výmena 
plynovej pece v materskej ško-
le, na Štiavničke výmena okien 
na základnej škole, v materskej 
škole výmena svietidiel, na Ska-
lici oprava oporného múrika, na 
Hviezdoslavovej ulici ale aj v ostat-
ných častiach obce boli okamžite 
riešené havarijné situácie – opravy 
splaškovej kanalizácie, prípojok 
pitnej vody, kanalizácie..., či ná-
sledky potopy, ktorá obec postihla 
v roku 2011). Zo spoločných inves-
tičných akcií spomeniem výmenu 
konvektomatov, vnútorných roz-
vodov a ventilátorov v základnej 
škole, obnova vozového parku, 
výmenu podlahy lavice cez Hron, 
kryty na pieskoviská materských 
škôl, úpravu priestorov pre ordiná-
ciu lekára na Kolkárni atď.
Spomínate si ešte na prvé dni 
na poste starostu? Predsa len, 

v porovnaní s prácou 
v Železiarňach Pod-
brezová to bola veľ-
ká zmena. Ako ste ju 
vnímali vtedy a ako 
dnes?
- Máte pravdu. Po de-
siatkach rokov v pod-
brezovských železiarňach, kde 
každý úsek činnosti má svojich 
špecialistov, som prešiel do sféry, 
v ktorej skoro každý musí ovládať 
všetko a neustále sa vzdelávať, 

nakoľko legislatívny proces sa ne-
ustále mení. Tak je to aj na poste 
starostu, v našich podmienkach 
vykonáva aj prácu prednostu a ve-
dúceho údržby. Na jednej strane 
sú to ušetrené mzdové prostriedky, 
na druhej ďalšie množstvo povin-
ností. Po mojom nástupe počia-
točné oťukávanie prerástlo v tím, 
ktorý - dnes to už môžem povedať, 

bývalého zamestnanca 
ŽP a.s. z oblasti CO 
Pavla Longauera, ako 
aj ďalších - poslancov 
OZ, zamestnancov OcÚ 
a v neposlednom rade 
všetkých spoluobčanov, 
ktorí sa spolupodieľali 

na zabezpečovacích a záchran-
ných prácach. Samozrejme patria 
tam aj ŽP a.s., Sunik s.r.o., Sta-
vokov, ako aj ďalšie nemenované 
podnikateľské subjekty.   

 Vo svojom volebnom programe 
ste ako prioritu uvádzali „...Spo-
kojného občana, dobre fungu-
júci obecný úrad, prosperujúcu 
obec...“ Čo sa vám ešte z toho 
podarilo dosiahnuť?
- Okrem už spomínaných menších 
akcií, ktoré po kvapkách pomáhali 
napĺňať pohár spokojnosti obča-
nov, sme sa zapojili do štrnástich 
projektov, z ktorých bolo osem 
schválených a aj finančne doto-
vaných. Bližšie informácie o pro-

obec následne centrálne triedi 
v Alhambre na Štiavničke, no túto 
prácu veľmi komplikujú občania, 
ktorí ho, neviem či úmyselne, zne-
hodnocujú. Z ďalších akcií roka 
2012 sme zrealizovali aj dve kul-
túrno - spoločenské, Jarnú sláv-
nosť sv. Juraja a  Podbrezovský 
jarmok, ale aj športové akcie vo 
futbale, kolkoch, volejbale, speed 
badmintone a mnoho ďalších.
Aké sú vaše súčasné priority 
pri spravovaní obce?
- Najviac ma trápi verejná kana-
lizácia. Obec sa už v roku 2010 
uchádzala o dotáciu, no nebola 
úspešná. V máji 2013 bola vyhlá-
sená výzva na dotáciu z eurofon-
dov, ktorá sa však týka len miest 
s počtom 10 - 15 tisíc obyvateľov. 
Z plánovaných akcií chceme zrea-
lizovať osvetlenie priechodov pre 
chodcov spolu s kamerovým sys-
témom a revitalizáciou zelene 
na Štiavničke. Súčasťou bude aj 
jedna z najväčších akcií – bezba-
riérový vstup na priechod ponad 
železnicu, ktorý uľahčí prístup 
na Kolkáreň matkám s kočíkmi, 
či imobilným občanom. K dlho-
trvajúcim problémom obce patrí 
chodník popri štátnej ceste I/66, 
ktorý sa stal najnebezpečnejším 
priechodom pre chodcov a vyžia-
dal si už štyri ľudské životy. Preto 
dnes, aj v budúcnosti budeme 
podporovať snahy o obchvat Pod-
brezovej. 
 Ďalšou oblasťou nášho záujmu, 
v ktorej by sme chceli dosiahnuť 
zlepšenia, je nezamestnanosť. V 
našej obci evidujeme vyše tristo 
nezamestnaných, z ktorých sa  
podieľa na aktivačných prácach 
asi len 10 percent. 
Vaše želania?
- Správa obce rozprestierajúcej 
sa na 1856 hektároch to je široká 
škála pôsobenia s množstvom 
želaní pre každú oblasť. Svoju 
prácu staviam na dobrej komu-
nikácii a spolupráci so štátnym 
i súkromným sektorom. Hlavne na 
dobrých vzťahoch s vedením Žele-
ziarní Podbrezová, ktoré nám pro-
stredníctvom Nadácii ŽP a Nadácii 
Miška Sotáka v našej činnosti po-
máhajú a želám si, aby pretrvávali 
aj v ďalších rokoch. Rovnaké že-
lania smerujú k vyšším územným 
celkom a ministerstvám, pri riešení 
zásadných otázok, týkajúcich sa 
modernizácie a rozvoja obce. 

V. Kúkolová 

 Bezbariérový vstup na priechod ponad železnicu

Pohľad na obec

ťahá za jeden povraz, na konci 
ktorého je spokojnosť občanov. 
Samozrejme stále je čo zlepšovať. 
  O tom, že naša obec je súdržná 
a môže stavať na ľudskom po-
tenciáli ma presvedčili nepred-
vídateľné udalosti súvisiace s 
povodňou v roku 2011. Vtedy 
sused pomáhal susedovi a ne-
oceniteľné boli aj odborné rady 

jektoch, ale aj o našej činnosti, sú 
občanom sprístupnené na www.
podbrezova.sk. V roku 2011 sme 
zo schválených projektov zreali-
zovali tri, no mrzia nás hlavne za-
mietnuté - zberný dvor a separácia 
odpadov v ostatných častiach ob-
ce. V súčasnosti obyvatelia triedia 
odpad do nádob na to určených a 
tam, kde nie sú, do vriec. Odpad 
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Jedálny lístok 15. – 21. júl 2013 Jedálny lístok 22. – 28. júl 2013
Pondelok

Polievky: slovenská hubová, pečivo
kláštorná, pečivo

Vyprážaný syr, zemiaky, tatárska omáčka
Bravčový rezeň prírodný, tarhoňa, šalát

Roľnícke zemiaky, uhorka
Hydinový šalát, pečivo

Plnené hovädzie mäso, zeleninová obloha
Šišky s džemom, kakao

Bageta Apetito
Mliečny balíček

Utorok
Polievky: zeleninová s rajbaničkou, pečivo

šurdica, pečivo
Pečené kačacie stehno, červená kapusta, knedľa

Hovädzí guláš mexický, ryža, šalát
Ryba s holandskou omáčkou, zemiaky

Študentský šalát, pečivo
Zapekaný baklažán s hydinovým mäsom a ze-

leninou
Palacinky s Nutelou

Bageta s pikantným mäsom
Vyprážané kuracie stehno v cestíčku, pečivo 

Streda
Polievky: mexická, pečivo
rascová s vajcom, pečivo

Sekaný rezeň z bôčika, zem. šalát s majonézou
Kuracie prsia na paprike, cestovina

Furmanské halušky
Windsorský šalát, pečivo

Ohnivé kuracie stehno orientálne, zelen. obloha
Ryžový nákyp s ovocím

Bageta Gurmán
Ovocný balíček

Štvrtok
Polievky: držková, pečivo

francúzska, pečivo
Hovädzie dusené, kôprová omáčka, knedľa

Morčacie prsia na hrášku so šampiň., ryža, šalát
Exotická bravčová kotleta, opekané zemiaky

Ružový cestovinový šalát s tuniakom
Zemiakový paprikáš, paradajkový šalát

Pečené buchty so slivkovým lekvárom, kakao
Celozrnná bageta syrová

Pečená bravčová krkovička, pečivo
Piatok

Polievky: šošovicová s kyslou kapustou, 
pečivo

horácka, pečivo
Kuracie stehno s kuriatkovou omáčkou, 

cestovina
Husárska roláda, zemiaky, uhorka

Klužská kapusta
Syrové tajomstvo, pečivo

Zapekaný bravčový rezeň so syrom, 
zelen. obloha

Dukátové buchtičky s vanilkovým krémom
Bageta s kuracím mäsom

Mliečny balíček
Sobota

Polievka: morčacia, pečivo
Hovädzí guláš maďarský, knedľa

Kuracie prsia s horčicou, ryža, šalát
Bageta salámová so šalátom

Nedeľa
Polievka: terchovská, pečivo

Bravčový rezeň s pečeňou, zemiaky, šalát
Perkelt z morčacieho mäsa, cestovina

Bageta moravská

Pondelok
Polievky: krúpková, pečivo
mrkvová s pórom, pečivo

Kurací rezeň na hubách, ryža, šalát
Hovädzia pečienka sviečková, knedľa

Ravioly so syrom, paradajková omáčka
Mexický šalát, pečivo

Bravčové mäso dusené s kelom
Plnené rožky orechové, kakao
Bageta s pikantným mäsom

Ovocný balíček
Utorok

Polievky: kapustová s údeným mäsom, pečivo
sedliacka, pečivo

Hydinové ražniči, zemiaky, šalát
Bravčové mäso na paprike, cestovina

Pečená klobása, hrachová kaša, uhorka, chlieb
Šalát brokolicový s kuracím mäsom a olivami, 

pečivo
Zapekané zemiaky s pórom

Buchty na pare s lekvárom, kak. posýpka, kakao
Bageta salámová so šalátom

Vyprážaný bravčový rezeň, pečivo
Streda

Polievky: fazuľková kyslá s kôprom, pečivo
roľnícka, pečivo

Bravčová pečená krkovička, kapusta, knedľa
Hovädzia roštenka na slanine, ryža, šalát

Špenátové listy s hlivami, opekané zemiaky
Pestrý cestovinový šalát

Morčacie prsia na hrášku, mrkvový šalát
Žemľovka s tvarohom

Celozrnná bageta syrová
Mliečny balíček

Štvrtok
Polievky: hovädzia s pečeň. haluškami, pečivo

goralská, pečivo
Vypr. kurací rezeň furmanský, zem. kaša, uhorka
Bravčové stehno záhradnícke, slov. ryža, šalát

Pizza zeleninová so salámou
Šalát rančerský, pečivo

Rezance s tvarohom, zakysanka
Kysnutý koláč marhuľový, kakao  

Bageta moravská
Pečené kačacie stehno, pečivo

Piatok
Polievky: oravská fazuľová, pečivo

krupicová so zeleninou, pečivo
Hovädzí guláš debrecínsky, knedľa

Pečené kuracie stehno, zeleninová ryža, kompót
Zemiakovo-bryndzové pirohy so slaninou

Pikantný syrový šalát, pečivo
Zapekaná ryba so šampiň., šalát z čer. kapusty 

s kukuricou
Muffiny s čokoládou, kakao

Bageta Gurmán
Ovocný balíček

Sobota
Polievka: boršč s mäsom, pečivo

Detvianska nátura, opekané zemiaky, uhorka
Hovädzie filé kopaničiarske, slov. ryža, šalát

Bageta s kuracím mäsom
Nedeľa

Polievka: pohronská, pečivo
Bravčové stehno na smotane, knedľa
Kuracie prsia Andalúzia, ryža, šalát

Bageta šampiňónová so šunkou

Opaľovať sa treba, ale rozumne Slnečné žiarenie je prospešné, ale 
v určitej miere. Podporuje rast no-
vých buniek v pokožke, udržuje 
hormonálnu rovnováhu, imunitný 
systém a zlepšuje náladu. Žiare-
niu sa úplne vyhnúť nedá, ale ma-
li by sme sa snažiť predísť jeho 
nadmernému pôsobeniu na náš 
organizmus. Na tvorbu vitamínu D 
pre našu dennú spotrebu stačí 20 
minút na slnku. Teplé slnečné dni 
idú ruka v ruke s opaľovaním. Vysta-
venie ultrafialovému žiareniu (UV) 

je do vysokej miery zodpovedné za 
predčasné starnutie, vznik vrások 
na koži a v horšom prípade vznik 
rakoviny kože. Slnko nás obdarúva 
tromi formami žiarenia: infračervené 
a viditeľné svetlo (sú pre nás naj-
dôležitejšie, dodávajú nám svetlo 
a teplo), ultrafialové (môže byť pre 
nás nebezpečné podľa pôsobe-
nia jeho vlnových dĺžok, UVC lúče 

majú najkratšiu vlnovú dĺžku, UVB 
strednú a UVA lúče majú najdlhšiu 
vlnovú dĺžku). Každý z lúčov preniká 
cez atmosféru Zeme a pôsobí tak na 
naše zdravie. Najväčšiu intenzitu 
majú v čase od 10. do 15. hodiny. 
UVC lúče sú absorbované ozónovou 
vrstvou, ktorá sa dobou, vplyvom ex-
halátov, freónov a iným znečistením 
stenčuje, a tým cez ňu prechádzajú 

a vplývajú na našu kožu. Ich vstre-
bávaním vzniká tvorba rakovinových 
buniek. UVB lúče prenikajú do hlb-
ších vrstiev kože, kde spôsobujú 
deštrukciu bunkových vrstiev. Pô-
sobením týchto lúčov sa narúša 
tvorba kožných tkanív (napr. elastín 
a kolagén), ktoré majú za následok 
tvorbu vrások a predčasné starnu-
tie. Spôsobujú spálenie slnkom, 
narúšanie imunitného systému, sú 
zodpovedné za poškodzovanie bie-
lych krviniek a rozvoj melanómu. 
UVA lúče prenikajú do kože, kde sa 
nahromaďujú počas celého dňa. Sú 
viac škodlivé ako sa myslelo. Preni-
kajú aj cez sklo a plasty. Tieto lúče 
poškodzujú ochranné vrstvy oka, 
výsledkom môže byť sivý zákal, po-
rucha videnia. Vedci zistili, že UVA 
lúče spôsobili poškodenie DNA v 
hĺbke kože, vo vrstvách kde sa rege-
neruje, tým sa zvyšuje riziko vzniku 
rakoviny kože. Najväčšia časť tela, 
ktorá je vystavená vplyvom slneč-
ného žiarenia je pokožka (vrchná 
viditeľná vrstva kože). Je to naša 
ochranná vrstva pred vonkajším 
svetom. V jej spodných vrstvách sa 
tvorí látka melanín, ktorá pôsobí ako 
prirodzená ochranná funkcia pred 
nadmerným pôsobením UV lúčov. 
Ich genetická výbava určuje fototyp 
kože. Tým, že pokožka stmavne, 
spigmentuje. Nadmerným slnením 
sa tieto pigmentačné látky nestačia 
tvoriť a tým sa v koži začína chaos 
v podobe zmien DNA alebo mutácia 
buniek. Zhnednutie kože je jedným z 
hlavných prejavov ako sa telo chráni 
samé pred slnkom. Čas, ktorý je 
vhodný pre slnenie bez spálenia 
kože závisí od typu pleti. Známych 
je šesť základných typov pleti, každý 
s rôznou mierou tolerancie na slneč-
né lúče. Limity pôsobenia slnka sú 
individuálne, čo je pre vašu kožu 
prospešné môže byť nebezpečné 
pre iných s rovnakým fototypom 
pleti. Fototyp I - ľudia so svetlou 
pokožkou a svetlými vlasmi (blond, 
ryšavé) by mali byť vystavený slnku 
bez spálenia 4 – 8 minút. Koža je 
extrémne citlivá, svetlá s minimál-
nym množstvom pigmentu. Už po10 
minútovom pobyte na slnku koža 
reaguje začervenaním a lúpaním 
pokožky. Voľba ochranných prí-
pravkov s vysokým faktorom SPF 
(40+) je nevyhnutná. Fototyp II - 
citlivosť na slnko u ľudí tohto typu 
pleti je miernejšia. K sčervenaniu 
pokožky dochádza po 10 – 20 mi-
nútach opaľovania sa. Zhnednutie 
pokožky je minimálne. Vlasy majú s 
orieškovo hnedým alebo s červeným 
sfarbením. Taktiež použitie ochran-
ných prípravkov s vysokým faktorom 
SPF (30+) je nevyhnutné. Fototyp 
III - ľudia s tmavým tónom pleti a 
vlasov môžu zostať na slnku 20 – 30 
minút bez spálenia. Pokožka neskôr 
zhnedne. Používajte ochranný faktor 
SPF 20+. Fototyp IV - ak máte pri-
rodzene snedú pleť a hnedočierne 
až čierne vlasy vaša znášanlivosť 
slnečných lúčov je teda veľmi dob-
rá. Pokožka hneď zhnedne a cit-
livosť na slnečné žiarenie začína 
po 45 – 50 minútovom opaľovaní 
sa. Aplikujte SPF 10 - 15. Fototyp 
V a VI - veľmi tmavé rasy, etnické. 
Výborná znášanlivosť slnečných 
lúčov, žiadne začervenania.
   Skratka SPF (Sun protection 
factor) označuje ochranný faktor 
slnečného žiarenia v kozmetickom 

výrobku. Číslo za SPF udáva stupeň 
ochrany poskytovanej po dobu slne-
nia. Množstvo slnečného žiarenia 
závisí od mnohých faktorov (od 
vlnovej dĺžky žiarenia, hodín, ze-
mepisnej plochy cez poveternostné 
podmienky). SPF udáva ochran-
nú hodnotu času počas pôsobenia 
slnka bez slnečného ochranného 
prípravku. Týka sa ochrany iba pred 
UVB lúčmi, ktoré spôsobujú opále-
nie, ale aj popáleniny zo slnka. SPF 
faktor vám pomôže určiť, ako dlho 
môžete zostať na slnku. Pri výbere 
opaľovacieho prípravku si uve-
domte, že výška SPF neponúka 
väčšiu, ale dlhšiu ochranu pred 
slnečným žiarením. Európska 
asociácia kozmetického priemys-
lu vydala ustanovenie týkajúce sa 
označenia kategórie SPF opaľo-
vacích prípravkov:
• SPF 6 - 10 nízka ochrana
• SPF 15 - 20 - 25 stredne vysoká 

ochrana
• SPF 30 - 50 - vysoká ochrana
• SPF 50+ veľmi vysoká ochrana

Ako si vypočítať SPF 
ochranný faktor?

Počet SPF x doba, ktorú môžete 
byť na slnku bez ochranného prí-
pravku, sa rovná času pod ktorým 
máte ochranu pred slnečnými lúčmi 
s ochranným prípravkom (za pred-
pokladu, že ste opaľovací ochranný 
prípravok aplikovali správne).
Príklad: Ak vaša pokožka je vy-
stavovaná slnku počas 10 minút 
neaplikovaním ochranného príprav-
ku a nespáli sa, môžete si zvoliť 
opaľovací prípravok s SPF 15.
Takže, budete mať 15 x 10 = 150 
minút (2,5 hodiny) ochranný účinok 
pred slnečným žiarením. Po uplynutí 
tejto doby je vhodné na predĺže-
nie účinku ochrany aplikovať opäť 
ochranný prípravok.

Ako sa bezpečne opáliť 
bez spálenia?

• Obohaťte svoju stravu o množstvo vi-
tamínov, antioxidantov (betakarotén, 
vit. D, C, E, A).

• Vyhýbajte sa ostrému slnku v čase 
od 11. do 15. hodiny.

• Najlepším spôsobom ako dosiahnuť 
bezpečné a trvácne opálenie je po-
stupné denné 15 minútové slnenie 
(čas je závislí od vášho fototypu 
pokožky).

• Chráňte si pokožku. I pod mrakom či 
v tieni sa dá opáliť.

• Držte sa odporúčaných časových 
dôb podľa fototypu. Opaľujte sa s 
rozumom (nadmerné slnenie vedie 
k predčasnému starnutiu a vzniku 
rakoviny kože).

• Pre dosiahnutie vyššej ochrany pred 
slnkom nanášajte ochranný opaľova-
cí prípravok najmenej 15 minút pred 
vystavením sa slnečným lúčom.

• Aplikujte opaľovací prípravok s vyš-
ším SPF a po dobe jeho ochranného 
pôsobenia si ho opäť naneste.

• Aj vode odolné opaľovacie prípravky 
strácajú svoju ochrannú funkciu pri 
styku s vodou alebo s potom. Preto 
je lepšie si po plávaní opäť naniesť 
opaľovací prípravok. 

• Pokožku si dôkladne hydratujte.
• Dopĺňajte tekutiny počas celého dňa, 

aspoň 3 litre denne.
• Chráňte svoje telo odevom, prikrýv-

kou hlavy a kvalitnými slnečnými 
okuliarmi.

• Vyhýbajte sa parfumovanej kozme-
tike, niektorým liekom a syntetickým 
vôňam. Spôsobujú fotosenzibilitu, 
začervenania a nepríjemne svrbiace 
vyrážky.

(Zdroj: Internet)



ŽP Informatika s.r.o. 
pozýva študentov vysokých 

škôl so zameraním 
na informačné technológie 

na každoročný 

ŠTUDENTSKÝ 
KEMP 

INFORMAČNÝCH 
TECHNOLÓGIÍ. 

Kemp sa uskutoční v termíne 
od 15. júla 2013 

do 2. augusta 2013. 
Ďalšie pokyny a informá-
cie sú dostupné na adrese: 
http://www.zpinformatika.sk/
kemp2013/intro.pdf 

Spomienka
Dňa 26. júla si 
pripomenieme 
siedme výro-
č ie odvtedy, 
ako nás na-
vždy opusti l 
n á š  d r a h ý 
manžel, otec, starý a prastarý 
otec

Ondrej MEŠKO 
z Podbrezovej.

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

S úctou spomíname
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Inzertná služba

Odišli 
do dôchodku

V júni odišli 
do predčasného 

starobného dôchodku
Janka ČÍŽIKOVÁ,

Veronika KRÁLKOVÁ,
Ján MATEJČEK,

do starobného dôchodku
Ida ŠTELLEROVÁ,
Eva ŠUHAJDOVÁ.

V mene vedenia Železiarní 
Podbrezová a.s. im ďakuje-
me za odvedenú prácu a do 
ďalších rokov života želáme 
len slnečné dni.

Viktória KÚDELKOVÁ, 7 ročná
- Mne sa najviac páčilo ako spie-
vali, ale aj čert a Alžbetka.

ÚSMEV PRE DETI

  Séria profesionálnych golfo-
vých turnajov pokračovala na 
Táľoch aj po Ladies European 
Tour. Už počas nasledujúceho 
týždňa hostilo od 25. do 27. júna 
ihrisko Gray Bear českých a 
slovenských profesionálov v 
rámci turnaja ŽP PIPEX 2013, 
ktorý je zaradený do Czech 
PGA Tour. O skvelý výsledok 

  Kabaretným programom Úsmev pre deti, v podaní umelcov z Martina, Prievidze, Bojníc a Tren-
čína, odštartovali predškoláci a žiaci základných škôl zamestnancov Železiarní Podbrezová 
a ich dcérskych spoločností tohtoročné prázdniny 29. júna v dome kultúry. Úsmevné postavičky 
Alžbetka, čert Babráčik a Anjela ich nielen rozosmiali, ale aj sprevádzali dvojhodinovým progra-
mom, do ktorého sa detské obecenstvo pohotovo zapájalo. Nechýbali raperi a úžas na ich tvárach 
vyvolala laserová a ohňová šou. „A aké boli ich dojmy?“ opýtali sme sa pri rozlúčke:

Katka KÚDELKOVÁ, 6 ročná
- Najlepší bol čert Babráčik, lase-
rová a ohňová šou.

Tomáš PATÚŠ, 9 ročný
- Ohňová šou a raperi boli najlepší.
Kristián HORVÁT, 5 ročný

V. Kúdelková K. Kúdelková T. Patúš K. Horvát L. Muránska J. Kúkol

● Predám 1-izbový byt v Brezne. Ce-
na dohodou. Kontakt: 0918 245 786
● Predám rodinný dom so záhradou 
na trvalé bývanie v Ráztoke. 
Informácie: 0905 253 672
● Predám auto Fabia combi, r.v. 
2002, garážované, so servisnou kniž-
kou. Cena dohodou. Bližšie informá-
cie: 0910 517 354, 611 37 28

Czech PGA Tour na Táľoch

sa hneď v premiérovej sezó-
ne medzi profesionálmi po-
staral Juraj Zvarík z GK Tále, 
ktorý skončil na výbornom 2. 
mieste s výsledkom -1, keď 
za víťazom Petrom Ničom z 
Golf Clubu Praha zaostal len 
o jednu ranu. „Som rád, že 
sa mi podaril tento výsledok, 
pretože posledné dva týždne 

pred turnajom som netrénoval, 
ale staral som sa o ihrisko pred 
Ladies European Tour a myslím 
si, že týmto spôsobom mi to ih-
risko vrátilo,“ povedal po turnaji 
jeden z najlepších slovenských 
profesionálov, ktorý zahral 1. ko-
lo na 74 rán (+2) a 2. kolo na 69 
rán (-3). Na celkovom 4. mies-
te, ale 1. medzi ženami skon-
čila najúspešnejšia slovenská 
profesionálna golfistka, ktorá je 
tiež členkou GK Tále - Zuzana 
Kamasová. Tá zahrala obe kolá 
na 74 rán, teda v súčte 4 údery 
nad par ihriska. „Odohrala som 
dve vyrovnané kolá, ktoré stačili 
na 4. miesto. Počasie nám v 
1. kole veľmi neprialo a ihrisko 
bolo podstatne iné, ako počas 
LETky. V 2. kole som hrala s 
Petom Ničom, ktorý hral skvele 
a zaslúžene vyhral, uzavrela 
Kamasová. Czech PGA Tour sa 
teraz presúva do Skalice, kde sa 
27. až 29. júla odohrá turnaj pod 
názvom HANT TROPHY.

Zdroj: Tále a.s.

  Dychová hudba Železiarní Pod-
brezová sa 29. júna 2013 zúčast-
nila Dní slovenskej kultúry v kultúr-
nom programe mesta Békéscsaba 
„Radničné večery.“ 
  Celý repertoár sme nacvičovali 
počas dvoch mesiacov pod tak-
tovkou dirigenta Pavla Šianského. 
Vyrážali sme v sobotu ráno o 8. 
hodine z Podbrezovej plní elánu 
a očakávania. Koncert sa konal 
v komornom prostredí nádvoria 
radnice mesta Békéscsaba. Diváci 
nás srdečne privítali neutíchajúcim 
potleskom. Prvá skladba, ktorá 
mala názov Slávnostný pochod 

od Pavla Šianského a následne 
celé naše vystúpenie zožali veľký 
úspech. Ako poďakovanie divákom 
orchester Dychovej hudby ŽP za-
hral prídavok - skladbu Lístoček 
z brezy. Okrem nášho orchestra sa 
vystúpenia zúčastnil aj Mládežníc-
ky dychový orchester z Maďarska. 
  V príjemnom prostredí sme pre-
žili dva prekrásne dni. Stretli sem 
sa s milými a srdečnými ľuďmi, 
ktorí nás pohostili vynikajúcimi 
strapačkami, a odchádzali sme 
spokojní, že sem splnili očakáva-
nia divákov.

Eva Dekrétová, členka DH ŽP

Radničné večery 

FRAGMENTY FOLKLÓRU
Členovia fotoklubu Granus – An-
na Nociarová, Iveta Kardhor-
dová, Alenka a Martin Sojkovci, 
František Hereta, Peter Berčík, 
Mikuláš Paučo, Dušan Seifert, 
Peter Halmos, Milan Kováčik, 
Ferdinand Hrablay, Ľudovít La-
cuška, Ján Weiss, Michal Bobák, 
Milan a Peter Kováčikovci, Mi-
kuláš Paučo, opäť prezentovali 
viac ako sedemdesiat svojich 
prác na výstave „Fragmenty 
folklóru.“ Vernisáž sa uskutoč-
nila 4. júla v Obvodnom úrade 
v Brezne za prítomnosti organi-

zátorov a sponzorov - riaditeľky 
Stredoslovenského osvetového 
strediska Márie Palúchovej, eko-
nomického riaditeľa Železiarní 
Podbrezová a.s. Mariana Kur-
číka, starostu Obecného úradu 
Podbrezová Ladislava Kardhor-
du, komisára výstavy, ktorým bol 
významný slovenský fotograf Ján 
Krížik a priaznivcov fotografie. 
Fujara a ľudové piesne v podaní 
člena FS Mostár Martina Tesá-
ka, navodili správnu atmosféru 
tomuto okamihu. Členovia klubu 
predstavili verejnosti svoj pohľad 

na život našich predkov, na ich 
zvyky, obyčaje, ale priblížili aj 
súčasnú generáciu - pokračova-
teľov ľudových tradícií, verne zo-
brazených nielen vo víre tanca. 
Pestrofarebnosťou jednotlivých 
snímok, hlavne portrétnych, pou-
kazujú na šikovnosť slovenských 
výšivkárok, ktoré odlišným stvár-
nením vzorov nám umožňujú 
rýchlejšie  identifikovať jednotlivé 
kraje, či samotné dediny. 
  Výstava je verejnosti sprístup-
nená od pondelka do piatka v ča-
se od 8. do 15. hod. do konca 
júla.

(vk)

-  Videl  som to po prvý raz 
a páčila sa mi ohňová šou a čert.
Lucka MURÁNSKA, 6 ročná
- Aj dnes sa mi páčilo všetko a 

teším sa už na ďalšie vystúpenia.
Jakub KÚKOL, 5 ročný
- Páčil sa mi ten oheň a raperi.

vk + foto 

Foto: I. Kardhordová



 *letná krížovka * letná krížovka * letná krížovka

Traja bratia v najvyššej súťaži? Z cyklistických
tratí

Slovenský pohár v MTB XCO 
pokračoval 29. júna svojim tretím 
kolom v Dohňanoch. Členom Cyk-
listického klubu ŽP Šport, a.s., sa 
v jednotlivých kategóriách darilo, 
keď v kategóriách: starší žiaci bol 
7. Matúš Turošík, staršie žiačky 
2. Radka Rabatinová, kadeti 5. 
Slavomír Kujan, 6. Pavol Kvietok, 
9. Tomáš Kapajčík. V juniorských 
kategóriách zvíťazil Šimon Vozák, 
7. bol Ivan Schvarcbacher a 8. 
Jakub Somora. Ďalšou víťazkou 
juniorskej kategórie bola Tereza 
Medveďová, za ňou druhú priečku 
obsadila Nina Janušíková.

...
V Trenčíne sa v sobotu - 6. júla 
uskutočnili preteky Slovenského 
pohára 2013 na ceste - v kritériu. 
Najlepšie z podbrezovských cyk-
listov sa darilo Tereze Medveďo-
vej, ktorá medzi ženami skončila 
na druhom mieste, kadet Pavol 
Kvietok bol štvrtý. Slovenský po-
hár pokračoval na druhý deň v 
Haluziciach pretekmi jednotlivcov. 
Aj v ňom sa darilo Pavlovi Kviet-
kovi a Tereze Medveďovej, keď 
Kvietok zvíťazil a Medveďová 
bola druhá. 

(pm)
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Ing. Ľuboš Ďurinďák, Ing. Anna Pavlusová, Ing. Pavel Valent ml. Redakcia a administratíva: Železiarne Podbrezová a.s., Kolkáreň 35, 976 81 Podbrezová, telefón: 048 645 2711, 2714, fax: 048 
645 2713, e-mail: noviny@zelpo.sk, http://www.zelpo.sk Tlač HLP grafik, s.r.o. Registračné číslo 15. 
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Rodokmeň Pančíkovcov z Podbre-
zovej má futbalové korene. Bratia 
Michal, Tomáš a Juraj vyrástli na 
ešte lepších hráčov, ako bol ich 
otec a jeho dvaja bratia. 
  Najstarší, 32-ročný Michal, sa 
dostal do výberu Slovenska pod 
vedením trénera Dušana Galisa, 

Turistickými 
trasami

August
1.-4. Teplické a Adršpašské skaly 
v Čechách (os. autami), 
17.-20. Splav Hrona, Banská 
Bystrica - Psiare, 
24. Šiesty ročník sedlo Zbojská 
(guláš), Tisovec - dolina Rima-
vy - Spuzlo - Strieborná - salaš 
Zbojská
31. Račková dolina - Jamnická 
dolina - Jakubiná (2194 m), BUS

September
7. Sedlo Javorinka - Stolica (1477 
m), os. autami, 
14. Staré Hory - Majerova skala 
- Krížna (1574 m) - hotel Kráľova 
studňa - Túfna jaskyňa - Har-
manec, 
21. Skalnaté pleso - Veľká sviš-
ťovka (2038 m) - chata pri Zele-
nom plese - Tatranská Lomnica 
(BUS), 
28. Zbojská - Kučelach - Burda 
- Sivakova - Ostrica - Šarkanica 
- Voniaca - Tisovec

Október
5. Podkonice - Moštenica - Vla-
čuhovo - sedlo Príslop - Lupčica 
- Stará píla - Selčianska dolina 
- Selce, 
12. Festival horských filmov Po-
prad,  21. ročník
19. Strelníky - Minca - Bukovina 
(1293 m) - Povrazník, 
26. Podbrezová - vrch Brezová 
(702 m) - Skalica

November
8. Premietanie videofilmov z tu-
ristických akcií, 
23. Záver sezóny v KST Kremnič-
ka (Malachov - chata Hostinec)
29. Výročná schôdza KST Ná-
mestovo
Info: 0903 546 087 
alebo janokmet@centrum.sk

futbalovej prípravky k trénerovi 
Budáčovi a do ľudovej školy ume-
nia na harmoniku - bola väčšia 
ako ja... Mama chcela mať zo 
mňa hudobníka, lenže otec mi 
dal jedného dňa na výber - buď 
futbal, alebo harmonika. Vybral 
som si futbal, tréner Prečuch 

problémom by nemal byť ani ich 
spoločný post pravý stredopo-
liar. „Hral som už všade, okrem 
brankára, a prispôsobil som sa.“ 
Silnou zbraňou obidvoch je ťah 
na bránu, finálna prihrávka a bo-
nusom sú góly. „Na Jurajovi si 
cením ochotu nabiehať do voľných 
priestorov, ako vyhľadáva súboje 
jeden na jedného, stále sa tlačí 
pred bránu a vypracuje veľa gólo-
vých príležitostí. Ešte nech pridá 
v defenzíve a bude tvrdší a dô-
raznejší v osobných súbojoch, mal 
by byť väčší čert k súperovi, nie 
nadarmo sa vraví, že na ihrisku 
nepoznám kamaráta, a po zápase 
mu podám ruku. Je mladý a pri 
svojich rýchlostných, technických 
a silových predpokladoch nemusí 
byť Podbrezová jeho posledná za-
stávka,“ povedal Michal na adresu 
Juraja. „Michal bol od malička mo-
jím vzorom - vo všetkom. Najviac 
som bol na neho hrdý, keď hral 
výber Slovenska v Portugalsku 
a v Pohári UEFA,“ konštatoval 
Juraj. Obidvaja fandia rovnakému 
klubu – Barcelone. „Hrá pekný 

futbal, najviac sa mi páčia Messi, 
Xavi, Iniesta,“ konštatoval Michal. 
„V minulej sezóne hral v top forme 
Gareth Bale, páči sa mi aj jeho 
štýl,“ doplnil Juraj. Najnovšie majú 
aj spoločnú záľubu. „Štvorkolku. 
Keď si ju Michal kúpil, získala si 
aj mňa. Veľmi ma baví hokej a 
priateľka ma nahovorila na lyžova-
nie, ktoré ma opäť chytilo, keďže 
som dlho nelyžoval.“ A v ktorom 
športe je lepší Juraj? „Určite vo 
volejbale,“ konštatoval najstarší z 
futbalových bratov Michal, ktorý 
veľmi rád pozerá filmy. „Je to pre 
mňa relax.“ Za sebou už majú aj 
premiéru v jednom drese – v zápa-
se so Slovanom. „Teším sa, že sme 
v jednom mužstve,“ podotkol Juraj 
Pančík. „Podbrezová má ambíciu 
postúpiť, aj preto som sa vrátil a 
prijal túto výzvu. Pre jej splnenie 
urobím maximum,“ zdôraznil Michal 
Pančík. A možno raz nastúpia v 
drese materského klubu v naj-
vyššej súťaži všetci traja futbalo-
ví bratia Pančíkovci. To by bolo 
niečo! To sme u nás ešte nemali. 

Miroslav Tomášik/Šport 

700 ROKOV OD NARODENIA - Giovanni Boccaccio (nar. 16. júl 1313 vo Florencii, zomrel 21. december 1375 v Certaldo v Taliansku) bol taliansky 
spisovateľ obdobia renesancie. Jeho najznámejším dielom je Tajnička 1, zbierka poviedok, ktoré si rozprávajú Tajnička 2 a Tajnička 3 v priebehu 
desiatich dní strávených na talianskom vidieku vo Fiesole, ktorí sa tam uchýlili pred morom zúriacim vo Florencii. Dohodli sa, že každý deň bude 
striedavo jeden z nich «kráľom», ktorý bude dávať slovo ostatným. Tajnička 1 vyšiel pod názvom „Príbehy šťastných milencov“ a obsahuje spolu 
101 krátkych príbehov, noviel. Vyriešenú tajničku s kontaktnými údajmi zasielajte do 10 dní do redakcie.
BLAHOŽELÁME! Znenie tajničky letnej krížovky k Svetovému dňu UFO: „Podľa jeho priaznivcov sa tam našli (T1) trosky vesmírnej (T2) lode aj 
mŕtve telá mimozemšťanov. Výherca, ktorým je náš bývalý zamestnanec Jaroslav Kopecký z Brezna, si cenu venovanú Ing. Jozefom Urbanom 
generálnym riaditeľom ŽP Informatika s.r.o., môže prevziať v redakcii novín. 
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s Duklou Banská Bystrica získal 
Slovenský pohár a v Pohári UEFA 
hral proti Benfike Lisabon. O rok 
mladší Tomáš patril v uplynulom 
ročníku medzi kľúčových hráčov 
Detvy pri postupe do štvrtej ligy, 
hoci rok predtým nehral pre zra-
nenie. Obliekal aj dres Moldavy 
a Podbrezovej. Najmladší Juraj 
má 24 rokov a nebyť otca, bol by 
z neho muzikant. „Chodil som do 

si ma vybral do športovej ško-
ly v Brezne a harmonika šla do 
kúta. Možno by som ešte nie-
čo vedel zahrať,“ doplnil tech-
nický stredopoliar z Horehronia. 
  Michal sa po desiatich rokoch 
vrátil do Podbrezovej, takže že-
leziari majú dvoch bratov s pre-
zývkou „Pančo“. Ako ju vyriešili? 
„Nijako, reagujeme obidvaja,“ 
podotkol Michal a vysvetlil, že 

Michal Juraj Tomáš


