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Poľsko je tretí najväčší obchodný
partner Slovenskej republiky a pre
našu spoločnosť je to trh významný svojim súčasným potenciálom,
ktorý je daný veľkosťou krajiny
a súčasne je aj prísľubom do budúcnosti pre jeho perspektívne sa
rozvíjajúcu ekonomiku. Hodnota

ja oceľových rúr je Poľsko pre Železiarne Podbrezová a.s. jednou
z najziskovejších krajín.
Obchodné zastúpenie Železiarní
Podbrezová a.s. spoločnosť Slovrur
Sp. z o.o. oslávilo v týchto dňoch 20
výročie svojho vzniku. Spoločnosť
sídli v meste Stalowa Wola v juhovýchodnom cípe krajiny, v regióne
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Z obsahu čísla
vyberáme:

Žijú medzi nami
„Je to už 42 rokov, čo som prišiel do Podbrezovej. Bol som zamestnaný pôvodne
v Dubovej. Šiel som na vojnu a tam ma
oslovili, či nechcem absolvovať základnú
vojenskú službu vo Švermovych železiarňach. Samozrejme, že som na to pristal,“
spomína Ján Bartoš.
Železiarne Podbrezová

čítajte na 2. strane

Turíčny jarmok
V sobotu, 3. júna, Slovenská Ľupča už po
sedemnásty raz ožila atmosférou Turíčneho jarmoku. Päťdesiat dní po Veľkej noci si
mohli účastníci tohto tradičného podujatia
vychutnať bohatý program.
Región

čítajte na 2. strane

Predstavujeme vám

Ing. Marian Kurčík, podpredseda Predstavenstva ŽP a.s., Ing. Július Kriváň, člen Predstavenstva ŽP a.s., Mgr. Andrzej Romerowicz, výkonný riaditeľ Slovrur, pri otváraní
slávnostného rautu pri príležitosti 20. výročia založenia spoločnosti Slovrur

predaja našej spoločnosti do Poľska predstavovala v roku 2016 asi
21 miliónov eur. Z hľadiska preda-

Rzeszow. Spoločnosť počas svojej
dvadsaťročnej histórie preukázala
životaschopnosť a dnes je značka

Slovrur pevne ukotvená na poľskom trhu. Zákazníkmi spoločnosti
Slovrur sú na prvom mieste skladníci hutného tovaru, ďalej skladníci
špecializujúci sa výhradne len na
predaj rúr, ale aj
výrobcovia, koncoví užívatelia rúr,
najmä z odvetví energetika, strojárstvo, lodiarstvo a automobilový
priemysel.
Z najzaujímavejších obchodov,
ktoré spoločnosť sprostredkovala
v poslednom období, spomeňme
dodávky stoviek ton kotlových rúr
pre výstavbu modernej elektrárne

Jaworzno III, pre nové bloky elektrárne s výkonom 910 MW, konštrukčné rúry na výstavbu modernej športovej haly – Tauron Arena
v Krakove.
Výkonným riaditeľom spoločnosti
je od jej vzniku
Mgr. Andrzej Romerowicz. Pod jeho
vedením pracuje šesť predajcov a
niekoľko administratívnych pracovníkov. Spoločnosti Slovrur prajeme
do nasledujúceho obdobia najmä
nevyčerpateľnú zásobu energie a
celému pracovnému kolektívu ešte
veľa úspešných rokov.

boli perspektívy oceliarskeho priemyslu na roky 2017–2018, ale aj
inovácie a digitálna revolúcia.
Z najzaujímavejších mi dovoľte
citovať optimistický názor Andrea
Zanoniho, profesora Veronskej
univerzity: „V poslednom období pozorujeme tri hlavné trendy:
posilňovanie stability oceliarstva,
slabnúci tlak na ceny, aj oživenie
makroekonomického
kontextu.
Tieto faktory budú určujúce pre
smerovanie oceliarskeho priemyslu v najbližších dvoch rokoch. Medzinárodný menový fond očakáva
mierne oživenie, index podnikateľ-

skej dôvery v celej EÚ je na najvyšších hodnotách od októbra 2007 a
index podnikateľskej aktivity v stavebníctve, ktoré absorbuje veľké
množstvo oceliarskej produkcie,
začína ukazovať oceliarom svoju
pozitívnu tvár“.
Železiarne Podbrezová a.s. sa
podujatia zúčastnili pod hlavičkou svojej najväčšej distribučnej
spoločnosti PIPEX Italia SpA. Počas troch výstavníckych dní mali
pracovníci spoločnosti možnosť
uskutočniť desiatky rokovaní s obchodnými partnermi, a to nielen
z domáceho Talianska.

Najvýznamnejšie stretnutie oceliarov

Made In Steel – značka posilňujúca svoju vážnosť
Ing. Marcel Adamčák, PhD. + foto

Made In Steel – najvýznamnejšie
stretnutie oceliarov v južnej Európe sa uskutočnilo v dňoch 17. – 19.
mája v Miláne. Made In Steel, to
sú tri rušné dni plné obchodných
rokovaní a konferencií. Tohtoročné podujatie zaznamenalo nárast
záujmu, keď počet účastníkov dosiahol 14 714, čo predstavuje o 15
percent viac návštevníkov ako v
roku 2015.
Podujatie ponúklo účastníkom
bohatý program, keď boli medzi
rečníkmi na konferencii napríklad
Giovanni Arvedi (prezident Gruppo Arvedi), Gianpietro Benedetti
(predseda predstavenstva Gruppo
Danieli) a aj Antonio Marcegaglia
(prezident spoločnosti Marcegaglia). Hlavnými témami príspevkov

Pracovať pre podbrezovské železiarne som
sa rozhodol už na vysokej škole. Dôvodom
boli moji rodičia, ktorí v železiarňach odpracovali celý život do dôchodku, ďalším
dôvodom bolo pracovať v silnej a stabilnej
spoločnosti, akou Železiarne Podbrezová
a.s. boli a sú.
Železiarne Podbrezová

čítajte na 3. strane

Obhajovali projekt
V pondelok, 5. júna 2017, sa v Súkromnom
gymnáziu Železiarne Podbrezová konala už
tradičná obhajoba prác v rámci predmetu
Tvorba projektov. Žiaci tretieho ročníka si
už v septembri vybrali zo širokej ponuky
tém tú, ktorá ich najviac zaujala.
Súkromné školy

čítajte na 4. strane

80. rokov organizovanej výučby
Od 1. januára 1951 bol v rámci delimitácie
od Švermovych železiarní odčlenený závod
Piesok spolu so všetkými zariadeniami súvisiacimi s učňovským dorastom. Zo strany
novozriadeného podniku Strojárne Piesok
nebola ochota vychovávať učňov v hutníckych profesiách, železiarne museli situáciu
riešiť náhradnými spôsobmi v provizórnych podmienkach.
Železiarne Podbrezová

čítajte na 4. strane

Nepodceňujte
slnečné lúče
Prichádza leto a slnečné lúče sú čoraz silnejšie. Sú síce nebezpečné, ale slnko nás
zohrieva a nabíja pozitívnou energiou. Navyše, dobíja nás vitamínom D. Nemôžeme
sa mu preto vyhýbať. Treba však poznať,
ako sa opaľovať tak, aby vám slnečné lúče
neuškodili.
Redakcia

čítajte na 6. strane

Očami prezidenta
futbalového klubu
Dlho, až do posledného kola, ste držali v
hrsti šancu na historickú účasť v predkole
Európskej ligy UEFA. Bude ešte dlho mrzieť, že sa vám to napokon nepodarilo?
- Na začiatku jari sme vraveli, že by sme
radi dosiahli taký historický úspech, no
nepodarilo sa. Sme z toho smutní, ale nie
nešťastní. Sami sme si to pokazili, hráči to
tak cítia. Neprišli sme o Európu v poslednom kole v Žiline, ale v predchádzajúcich.
Ako to vystihol brankár Kuciak: „Jedno
oko sa smeje, druhé plače.“
FK ŽP

čítajte na 8. strane

Po sezóne
...je pravda, že po mojom príchode boli dve
víťazstvá a remíza na pôde silnej Dunajskej
Stredy. Dobré výsledky sme však mali potvrdiť aj v domácom zápase s Ružomberkom, no nestalo sa. Možno, že sme ten
zápas nezvládli v hlavách, asi nám chýbal
väčší kľud v zakončení, keďže sme si šancí
vypracovali dosť.
FK ŽP

čítajte na 8. strane
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„Mladým by som radil
staviť na istoty“
O. Kleinová
noviny@zelpo.sk

V novodobej histórii Železiarní
Podbrezová zamestnanci, ktorí odpracovali tridsať rokov vo firme, dostávajú
hodinky za vernosť. Má ich už
aj Ján BARTOŠ
z dopravy.
„Je to už 42 rokov, čo som prišiel do Podbrezovej. Bol som zamestnaný pôvodne
v Dubovej. Šiel som na vojnu a tam
ma oslovili, či nechcem absolvovať
základnú vojenskú službu vo Švermovych železiarňach. Samozrejme,
že som na to pristal,“ spomína Ján
Bartoš na svoje začiatky v Podbrezovej. Bolo to 9. apríla 1975, keď prišiel do fabriky.
„Od nástupu som
celý čas v koľajovej
doprave. Začínal som
ako posunovač a vedúcim posunovačom
som už azda tridsať
rokov. Vtedy bolo tak,
že sme museli poznať
celú fabriku. Chodili
sme po celom závode, potom sme robili
skúšky a ako chlapi
odchádzali do penzie,
postupne ich tí mladší
nahrádzali. Ja mám na
starosti riadiť posun
koľajových vozidiel. Keď som začínal
boli traja posunovači, vedúci strojník
a pomocník. Vtedy boli parné mašiny. V robote bolo aj veselo, ale povinnosti sa plnili s rešpektom. Mali
sme BSP a to nás zaväzovalo plniť si
určité povinnosti, ale boli aj kolektívne podujatia, na ktorých bolo veselo. Chodili sme na brigády, tam sme
zarobili peniaze pre kolektív a potom
sme šli napríklad na výlet alebo urobili guľáš, atď...,“ hovorí J. Bartoš.
„Oženil som sa, potreboval som
byt, železiarne mi ho pridelili v Brezne. Dali nám mladomanželskú pôžičku a to nám na začiatku veľmi
pomohlo,“ hovorí pán Bartoš. „Boli
to iné časy. Dnes je síce všetko viac
pretechnizované, ale vtedy bola
medzi ľuďmi väčšia úprimnosť, boli
k sebe milší, kamarátskejší a možno
aj prajnejší ako teraz.
Nehovorím, že dnes sme nie dobrý

kolektív. Je tu výborný kolektív, ale
už cítim tú vekovú bariéru. Je tu veľa
mládeže a tá má už iné myslenie
ako my, starší. Aj dnes sú spoločenské akcie, ale ja už na ne nechodím.
Mladí sa zabávajú úplne inak, ako
sme boli zvyknutí my.
Aj k práci majú niektorí už iný
vzťah. To spoznáte hneď ako príde okukávať pracovisko, či sa mu
chce robiť alebo zdupká. Obyčajne
sa zľakne, že naša práca je náročná
najmä tým, že sa pohybujeme stále
vonku. Či svieti slnko, prší, mrzne,
my sme vonku. Pamätám si časy,
keď sme sa v zime museli po kolená brodiť v snehu... A toto mladých
odrádza. Ale sú aj takí, ktorým sa
robiť chce a baví ich to,“ hovorí pán
Bartoš.
Pán Ján Bartoš robí v dvanásťhodinových pracovných zmenách a svoj
voľný čas, ako hovorí, venuje predo-

Nechýbal ani tradičný alegorický sprievod, počas ktorého miestni recesisti dokonca oživili i bájneho Golema

Foto: Ivan Houška

Sedemnásty Turíčny jarmok v Slovenskej Ľupči

Na hrade takmer tisícka návštevníkov
Mgr. Ivana Majerčíková

V sobotu, 3. júna, Slovenská Ľupča
už po sedemnásty raz ožila atmosférou Turíčneho jarmoku. Päťdesiat
dní po Veľkej noci si mohli účastníci tohto tradičného podujatia vychutnať bohatý program. Na hlavnej tribúne sa predviedli miestne
folklórne súbory i žiaci základnej
umeleckej školy, priestory tržnice
zas návštevníkom ponúkli vystúpeFoto: V. Kúkolová

všetkým svojim šiestim vnúčatám.
Sú vo veku od dvoch do dvadsaťjeden rokov, a tak aj ich záujmy sú
rôznorodé. Rád si sadá k počítaču,
ale má rad aj športové prenosy. S rodinou chodia na chatu, do prírody
a s manželkou, ktorá mimochodom
tiež pracovala v Podbrezovej v novom závode ako žeriavnička a dnes
je už v dôchodku, si radi spoločne
pozrú nejaký dobrý film, ale najviac
sa tešia prítomnosti svojich vnúčat.
Ján Bartoš už onedlho odíde do
starobného dôchodku, a tak nás zaujímalo, keby sa všetko vrátilo späť, či
by opäť volil Podbrezovú a zároveň,
čo by odporúčal tým mladým, ktorí
majú celý život pred sebou. „Nikdy
som neoľutoval svoje rozhodnutie
a opäť by som si zvolil to isté. A tým
mladým by som radil staviť na istoty
a tie v Železiarňach Podbrezová bezpochyby sú.“

Počas uplynulého víkendu sa členovia Klubu balónového lietania ŠK Železiarne
Podbrezová zúčastnili na najvýznamnejšom slovenskom podujatí v balónovom
lietaní s medzinárodnou účasťou Medzinárodná balónová fiesta Košice 2017.
Naša posádka dostala pozvanie na prezentačné podujatia aj do zahraničia.

nia moderných hudobných skupín.
Počas jarmoku bol pre verejnosť
otvorený ľupčiansky Dom remesiel
a Gazdovský dvor. Ulice obce zaplnili stánky s rôznymi remeselnými
výrobkami, perníkmi či medovinou.
Samozrejme, nechýbal ani tradičný
alegorický sprievod, počas ktorého miestni recesisti dokonca oživili
i bájneho Golema.
Ako už v tento deň býva zvykom,

svoje brány sme účastníkom jarmoku otvorili aj na hrade Ľupča. Slnečné počasie naň prilákalo rekordný
počet návštevníkov. Počas dvadsaťpäť vstupov si hradný komplex, vrátane novootvoreného horného nádvoria, ktoré bolo pre návštevníkov
určite najväčším lákadlom, prezrelo
908 ľudí. Veríme, že v podobnom
duchu sa bude niesť aj celá nadchádzajúca letná sezóna.

* anketa * anketa * anketa * anketa * anketa *

Kde sa chystáte na tohtoročnú dovolenku?

Zhovárala sa: O. Kleinová
Foto: V. Kúkolová

Je tu leto, blížia sa prázdniny a čas dovoleniek. Mnohí už vedia, ako prežijú voľné dni, iní sa nechystajú nikde
a ďalší si zorganizujú leto na poslednú chvíľu. Kdekoľvek sa vyberiete, dôležité je, aby ste strávili pekné chvíle
so svojou rodinou, či priateľmi.

Stanislav DIBDIAK, koľajová doprava
- Radi cestujeme po Slovensku,
máme radi prírodu. Pôjdeme na kúpaliská, pozrieme si nejaké pekné miesta,
pamiatky. Keďže zoberieme so sebou
aj vnučku, výber miesta prispôsobíme
jej. V lete čakáme prírastok, vnuka,
takže chceme byť nablízku.

Anna PANČÍKOVÁ, koľajová doprava
- Obaja s manželom sme folkloristi.
Tohtoročnú dovolenku strávime s kolektívom nášho súboru. S Mostárom
ideme na prelome augusta a septembra do Nemecka a už dnes sa na to veľmi teším. Dva roky sme neboli nikde,
preto je to pre mňa o to vzácnejšie.

Radovan PEŤKO, zásobovanie
- Na dovolenky chodíme, vlani sme
síce neboli nikde, ale teraz sa chystáme. Chceli by sme ísť letecky do Turecka alebo do Bulharska. Keď sa vrátime
od mora, určite ešte počas prázdnin
navštívime kúpaliská na Slovensku, ale
pôjdeme aj na ryby, na huby, na chatu...

Jana FIGĽUŠOVÁ, zásobovanie
- Už zhruba pätnásť rokov chodíme
pravidelne letecky do Bulharska, či Turecka. Tento rok však máme v rodine
veľa osláv, vyššie výdavky, takže aj dovolenka bude finančne menej náročná.
Určite pôjdeme do Podhájskej.

Patrik RIDZOŇ, podniková predajňa
- Vlani sme boli v Turecku a tento rok
ešte nie sme rozhodnutí. Páči sa mi na
Korzike, tam sme boli dvakrát na motorkách, raz autami. Teraz by sme mali
ísť na kabriolete, aby mohla šoférovať
aj manželka.

Pavol DAUČÍK, oceliareň
- Vlani sme boli s manželkou v Bulharsku. Vybrali sme si letecký zájazd do
Prímorska. Veľmi sa nám tam páčilo,
boli sme nadmieru spokojní, tak sme
sa rozhodli tohto roku si to zopakovať,
len hotel sme si vybrali iný.
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O. Kleinová
noviny@zelpo.sk

Dňom 1. júna 2017 bol do funkcie vedúceho valcovne bezšvíkových rúr menovaný Ing. Ivan LIŠČINSKÝ, ktorého sme
požiadali o rozhovor:
Od čias vášho nástupu do Železiarní
Podbrezová uplynulo už dvadsaťšesť
rokov. Bolo to vaše prvé zamestnanie?
Prečo ste sa rozhodli pre Podbrezovú?
- Do podbrezovských železiarní som
nastúpil hneď po ukončení vysokoškolského štúdia Technickej univerzity v Košiciach. Pracovať
pre podbrezovské železiarne
som sa rozhodol už na vysokej škole. Dôvodom boli moji
rodičia, ktorí v železiarňach
odpracovali celý život do dôchodku, ďalším dôvodom bolo
pracovať v silnej a stabilnej
spoločnosti, akou Železiarne
Podbrezová a.s. boli, a sú. Nastúpil som v júni 1991 ako zamestnanec
údržby, kde som pracoval štyri mesiace
v stredisku výroba náradia. Po absolvovaní základnej vojenskej služby som
v roku 1992 začal pracovať ako robotník
v teplej časti valcovne bezšvíkových rúr.
Postupne som prešiel cez robotnícke
profesie, predáka, majstra – dispečera,
vedúceho teplej časti a vedúceho výroby tejto prevádzkarne. Vedúceho výroby
som vykonával dvanásť rokov, od roku
2005 do 1. júna 2017, kedy som bol menovaný do funkcie vedúceho prevádzkarne valcovňa bezšvíkových rúr.
Valcovňa bezšvíkových rúr je tridsaťosemročná prevádzkareň, v ktorej nastal
obrovský posun vpred. Ktorý považujete za najvýznamnejší v ostatných rokoch?
- Počas tridsaťosemročnej histórie prešla valcovňa rúr mnohými významnými

Vo valcovni bezšvíkových rúr
je stabilizovaný pracovný kolektív
zmenami, súvisiacimi s vyrábaným sortimentom, štruktúrou výroby, inováciou
a modernizáciami technologických zariadení a riadiacich systémov. Vďaka realizácii týchto zmien sa dnes valcovacia trať
na výrobu bezšvíkových rúr za
tepla svojou úrovňou radí medzi popredné valcovne vo svete. V prvých rokoch, po spustení výroby, bol podiel rúr pre
ďalšie spracovanie ťahaním až
70 percentný, zo zostávajúcich
30 percent realizácie tvoril
export len 6 percent. Boli to
hlavne bývalé socialistické
štáty – Rusko a Čína. Zhruba
desať rokov po uvedení do prevádzky nastal zásadný obrat v štruktúre produkcie.
Podiel lúp klesol na súčasných 35 percent a výrazne vzrástol podiel exportu,
ktorý dnes tvorí až 96 percent predaja
valcovaných rúr. Výrazné zvýšenie podielu exportu si vyžiadalo investície do
nových finalizačných zariadení, ako rovnanie rúr, farebné značenie a razenie rúr,
konzervovanie povrchu rúr UV lakom pre
zámorskú prepravu, geometrické balenie
rúr do šesťhranu.
Stále sa zvyšujúce požiadavky na kvalitu a znižovanie výrobných nákladov vyúsťujú do ďalších modernizačných akcií.
V roku 1995 to bolo zavedenie výroby
rúr v tzv. malom programe, čo umožnilo
rozšíriť sortiment valcovaných rúr o zákazníkmi žiadanú skupinu rozmerov priemeru 21,3 až 30 milimetrov. V roku 1997
sme pokračovali modernizáciou riadenia

procesu valcovania rúr v ťahovej reduniesla rekonštrukcia krokovej pece. Poukovni, ktorá umožnila výrazné zníženie
žitie moderného systému regeneračných
materiálových nákladov, zvýšenie rozmepulzných horákov, zmena žiaruvzdornérovej presnosti a tým aj významné zvýšeho materiálu a zmena geometrie pracovnie konkurencieschopnosti na svetovom
ného priestoru pece umožňuje rýchlu
trhu. V tom istom roku bol zavedený
reakciu na požadovanú teplotu priestoru
nový riadiaci systém ohrevu vsádzky
pece, zníženie spotreby zemného plynu
v karuselovej peci, umožňujúci zrovnoaž o 25 percent a rovnomernejší ohrev
mernenie ohrevu po priereze vsádzky
lúp.
a zníženie spotreby zemného plynu. Pre
Pre zabezpečenie dostatočnej kapacity
ďalšiu úsporu zemného plynu sa pristúskladovania hotových rúr boli vybudovapilo k zmene konštrukcie stropu karusené dva automatizované sklady, umožňulovej pece z klenby na rovný strop, čím sa
júce bezpečný spôsob skladovania rúr s
znížil strop na 1 350
dobrou prístupnosmilimetrov od nisteťou k jednotlivým
Podiel lúp klesol na zväzkom rúr, čo
je. Zároveň sa začala
nahrádzať zastaraná súčasných 35 percent umožňuje podstattehlová výmurovka a výrazne vzrástol podiel ne skrátiť čas nakpece na modernú exportu, ktorý dnes tvorí ládky kamiónov.Okvýmurovku, tvorespomenutých
až 96 percent predaja val- rem
nú žiarobetónovými
investičných akcií
covaných rúr.
prefabrikátmi.
bol v tomto období
Rozvojové zámezrealizovaný celý
ry valcovne rúr sa upriamujú na nové
rad organizačných a technických opatrevýrobky s vyššou pridanou hodnotou,
ní, zameraných na zvýšenie výkonu, hosako sú legované kotlové rúry, rúry pre
podárnosti a kvality výrobkov a taktiež
automobilový priemysel. Tieto zámery
na udržanie technologického zariadenia
vyúsťovali do ďalších investícií, z ktorých
na požadovanej úrovni. Technológovia
spomeniem:
valcovne rúr zásadne prerobili kalibráciu
- vybudovanie úpravárenských liniek na
valcov pretlačovacej stolice a prerobili
spracovanie kotlových rúr,
sádzací plán nášho „štosbanku“, čím do- delenie vsádzky na tvrdokovovej píle
chádza k optimalizácii toku tvárneného
LINSINGER,
materiálu počas valcovania na tŕňovej
- programovo riadený sústruh na opracotyči. Pretlačovacia stolica je osadená stovanie kalibrov redukovne.
janmi s tvrdokovovými valcami, ktorých
Výrazný posun technickej úrovne v obživotnosť mnohokrát prekračuje doteraz
lasti ohrevu lúp pred redukovaním pripoužívané valce. Dosiahli sme to aj no-

Šiesty ročník súťaže medzi zmenami

V ENERGETIKE

V. Kúkolová
noviny@zelpo.sk

Priebeh
súťaže
v energetike hodnotí Ing. Jozef Hiľovský, vedúci strediska v novom závode
– tepláreň, údržba
energetických rozvodov,
rozvodov
technických plynov,
kyslikáreň, centrálna čerpacia stanica,
kompresorová stanica, rozvody pitnej
a úžitkovej vody a vstupná rozvodňa NZ:
Ako pokračovala súťaž medzi zmenami
v roku 2016?
- Súťaž medzi zmenami pokračovala aj
v minulom roku v stredisku energetika

Vo výrobných a obslužných prevádzkarňach akciovej spoločnosti Železiarne Podbrezová už šiesty rok prebieha súťaž medzi pracovnými zmenami, do ktorej sú zapojené pracovné kolektívy kategórie „R“
z oceliarne, valcovne bezšvíkových rúr, ťahárne rúr, centrálnej údržby,
energetiky, dopravy a odboru riadenia kvality. Plnenie kritérií súťaže –
z oblastí hospodárenia, kvality, dodržiavanie zásad bezpečnosti práce
a reklamácie – je vyhodnocované a zverejňované na vývesných tabuliach prevádzkarní a my vám každoročne predstavujeme víťazné kolektívy jednotlivých prevádzkarní.
nový závod v nezmenenej forme. Zapojení do nej sú zamestnanci teplárne (dvaja
zamestnanci v každej zmene) a údržby
rozvodu zemného plynu (jeden zamestnanec na zmenu). Tieto pracovné činnosti nie sú na seba viazané, takže víťazom
v jednotlivých hodnotiacich obdobiach
môžu byť zamestnanci z rôznych zmien.
Môžete konkretizovať kritériá pre vaše

stredisko?
- Kritéria zostali rovnaké, to znamená,
že v stredisku tepláreň NZ sú zamerané
na dosahovanie maximálnej výroby elektrickej energie a minimalizáciu poklesu
výroby z dôvodu prestojov. Naďalej je
zohľadňované kritérium pracovnej úrazovosti a udržiavanie poriadku na pracovisku.

vým systémom renovácie trojice valcov
na jednom stojanovom mieste. Veľmi
dôležitá je zmena plánovania výrobných príkazov s prioritným postupným
predlžovaním dĺžky lupy a nasadzovanie
tŕňových tyčí podľa dĺžky zokujnenej
vrstvy. Predváhu sa nám darí znižovať
hlavne z dôvodu dôsledného dodržiavania rezania technologických odpadov na
trati a redukovni. Výrazne tomu prispelo
predĺženie tŕňových tyčí na 17,2 metra a
skrátenia veľkosti vstupného kužeľa tŕňových tyčí.
V roku 2015 bol inštalovaný riadiaci systém redukovne – CARTA a v súčasnosti vykonávame optimalizáciu valcovacích parametrov hlavne modulu CEC, ktorý riadi
dĺžku napechovaných koncov. V decembri
2015, po úspešnom nasadení nového zariadenia na chladenie valcov redukovne,
je tu obdobie merania teploty valcov,
optimalizácia trysiek a na základe nameraných výsledkov dochádza k postupnej
optimalizácii parametrov chladenia na
každom valcovacom stojane. Cieľom tejto
úlohy je znížiť teplotu pece redukovne,
pri zachovanej životnosti valcov a zlepšenej homogenity štruktúry valcovaného
materiálu, v spolupráci so ŽP VVC.
Čím žijete v prevádzkarni v týchto
dňoch? Plánujete robiť v jej chode nejaké zmeny?
- V súčasnosti je vo valcovni rúr stabilizovaný pracovný kolektív s vysokou
úrovňou poznania problematiky výroby,
ktorý je schopný zabezpečiť plnenie stanovených výrobných úloh pri dodržiavaní vysokej kvality našich výrobkov.
Čo robíte, ak ste nie v práci?
- Pred nedávnom som si kúpil po dvadsiatich rokoch nový bicykel, snažím sa
každú nedeľu podnikať výlety na bicykli
do prírody, v zime rád lyžujem. Posledné
roky sa venujem aj prácam okolo domu.

Pre strediská údržby
rozvodu zemného plynu
sú kritéria zamerané na
dodržanie predpísaného
denného
maximálneho
množstva odberu zemného plynu a dodržanie
tolerancie využitia kapacity acetylénových zväzkov,
kritériá zohľadňujúce pracovnú úrazovosť a poriadok na pracovisku
Pribudli do súťaže nové
prvky?
- Do súťaže medzi zmenami sme nepridávali nové Zľava víťazi – Miroslav Caban a Aleš Okša objektívom
kritériá, nakoľko vzhľadom I. Kardhordovej
na charakter jednotlivých
Okša a Zuzana Chládeková. V stredisku
pracovných činnosti je ťažko stanoviť
údržby rozvodu zemného plynu nový zánejaké nové prvky, ktoré by bolo možné
vod to bol Miroslav Caban.
objektívne hodnotiť.
Čím prekvapíte súťažiacich v tomto
Predstavíte nám víťazné kolektívy za rok
roku?
2016?
- Zatiaľ nemáme v pláne žiadne prekva- Celkovo by som za stredisko tepláreň
penia v tejto oblasti.
vyzdvihol zmenu, v ktorej pracoval Aleš

Budúcnosť slovenskej ocele je aj v rukách Bruselu
Róbert Turza
HN

Zmena systému obchodovania s emisiami a vyššie clá pomôžu producentom
v konkurenčnom boji s lacnou produkciou z Ázie. Oceliarskych producentov
v USA i v Európe dlhodobo ničí lacná
oceľ, najmä z Číny. Medzi top piatimi
krajinami – producentmi ocele sú štyri
z Ázie. Lídrom je Čína, ktorá za minulý
rok vyrobila 808 miliónov ton ocele. Na
porovnanie: Slovensko vyrobí len štyri
milióny ton tejto suroviny. Oceliari z
rozvíjajúcich sa krajín majú pri výrobe
niekoľko výhod, vďaka čomu dokážu
exportovať množstvo lacnej ocele do
celého sveta. Dôvodom sú nižšie ceny
výrobných vstupov, lacnejšie energie a
oveľa menšie nároky na ekologickosť
výroby. „Každá tona ocele vyrobená
v Európskej únii je ekologickejšia ako
tona, ktorá sa vyrobí v tretích krajinách.
Podmienky sú také prísne, že znižujú konkurencieschopnosť európskych

oceliarov,“ konštatuje hovorca spoločnosti U. S. Steel Košice, Ján Bača.
Vyjednávanie o emisiách
Podmienky na dodržiavanie ekologických podmienok pre oceliarov v Európe
sú nastavené prísne a často sa menia.
To by sa malo čoskoro zmeniť. Momentálne totiž prebieha finálna fáza rokovaní o reforme Európskeho systému
obchodovania s emisiami, na ktorej výsledok európski oceliari čakajú. V trialógu sa musí dohodnúť Európska rada s
Európskou komisiou na tom, ako budú
pozmenené pravidlá hry. Táto zmena
bude mať tvrdý dosah na mnoho odvetví, medzi ktoré patria aj oceliari. Aj
preto sa na EÚ obrátilo 76 prezidentov
a výkonných riaditeľov európskeho
oceliarskeho priemyslu. „Môžete zabrániť tomu, aby bol náš sektor zaťažený
vysokými nákladmi, ktoré obmedzia
investície alebo zvýšia riziko straty pracovných miest a zatváranie závodov v
Európskej únii,“ napísali v otvorenom

liste oceliari. Výsledok rokovaní by mohol byť jasný už o mesiac.
Ohrozený sektor
Oceliari sa pozitívne pozerajú aj na
fakt, že predsedom parlamentu je bývalý eurokomisár Antonio Tajani, ktorý
sa ako prvý zamýšľal nad termínom
carbon leakage. „Náš sektor bol jednoznačne označený v dosahovej štúdii
Európskej komisie ako jeden z najohrozenejších z hľadiska rizika, carbon
leakage‘, čo znamená presun výroby do
krajín, ktoré nemajú obdobné obmedzenia pre emisie skleníkových plynov,“
tvrdia producenti. Oceliari dali Európskemu parlamentu niekoľko pozmeňovacích návrhov o kvótach na emisie.
Bez nich sa obávajú nedostatku voľných
kvót v objeme asi 35 percent do roku
2030. Nové zmeny sa však nebudú týkať len hutníckeho priemyslu. Premietnu sa aj do iných odvetví, ktoré taktiež
môžu ovplyvniť ďalších výrobcov. „Náš
sektor bude musieť čeliť aj dodatočným

nákladom premietnutým do konečnej
ceny elektrickej energie po zarátaní
ceny uhlíkových emisií,“ uvádza Bača.
Clá pomohli
Európa už začala proti dumpingovým
cenám ocele bojovať. „Oceliarskemu
priemyslu v Európskej únii a v USA sa
darí v poslednom čase viac vďaka zavedeným clám na dovoz lacnej čínskej
ocele. Očakávame teda postupné zlepšovanie situácie,“ tvrdí analytik spoločnosti Capital Markets, Ján Jursa. Antidumpingové clo je však kapitola sama
osebe. Jeho výška sa totiž neurčuje na
konkrétny tovar či krajinu, z ktorej pochádza, ale na konkrétnu fabriku, ktorá
ho vyrobí. Predtým sa musí preukázať,
že daný výrobca porušil podmienky, čo
je zdĺhavý proces, ktorý trvá niekoľko
mesiacov. Výrobcovia sa tiež sťažujú, že
clá u nás a v USA nie sú porovnateľné.
Zatiaľ čo v USA sa na oceľ uvaľovalo clo
vo výške 250 až 300 percent, v Európe
na porovnateľné produkty iba 20 per-

cent. Pre výrobcov z tretích krajín preto
bolo veľmi jednoduché určiť, kam ich
oceľ poputuje. Zabrániť sa tomu momentálne nedá, pretože medzinárodné
dohody sú nastavené mierne v prospech čínskych producentov. „Tunajší
výrobcovia ocele však môžu zmierniť
konkurenčný tlak tak, že sa budú špecializovať na produkciu náročných
výrobkov. Pri jednoduchých oceliarenských produktoch už prakticky svoj boj
s konkurenciou prehrali a v najbližších
rokoch budú v tomto segmente strácať
trhový podiel,“ tvrdí analytik spoločnosti Finlord Boris Tomčiak.
Top päť krajín produkujúcich oceľ
Krajina
Množstvo (v mil. ton)
1. Čína
808,4
2. Japonsko 104,8
3. India
95,6
4. USA
78,5
5. Rusko
70,8
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Gymnazisti
p re ze n tova l i
s vo j e p ro j e k t y
Mgr. Ľ. Goceliaková

je program, ktorý poskytuje granty
na široké spektrum aktivít v oblasti vzdelávania

Opäť vycestujú za poznaním
Mgr. K. Tajbošová

Na konci mája sa v Súkromnom
gymnáziu Železiarne Podbrezová
uskutočnilo záverečné stretnutie
projektu ERASMUS+ KA1 „Naše
zručnosti sú vašimi zručnosťami“, ktorý sme úspešne vypracovali a podali v školskom roku
2015/2016. Na stretnutí boli prezentované hlavné a čiastkové ciele
projektu, dopad projektu na učiteľa, žiaka a samotnú školu, ciele
a priebeh jednotlivých absolvovaných kurzov v Anglicku a Lotyšsku.
V neposlednom rade odzneli konkrétne výstupy vo vyučovaní anglického a ruského jazyka.
ERASMUS+ je program Európskej
únie, ktorý podporuje a poskytuje
granty na široké spektrum akcií a
aktivít v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy mládeže a športu

počas obdobia rokov 2014 – 2020.
Tento program dáva príležitosť
stráviť obdobie v zahraničí a zlepšiť tak poznatky, zručnosti a zamestnateľnosť nielen pedagogickým zamestnancom, pracovníkom
s mládežou a dobrovoľníkom, ale
aj študentom a žiakom odbornej
prípravy.
Hlavným cieľom nášho projektu
a víziou školy je zlepšenie jazykových zručností učiteľov, aj žiakov,
zmena prístupu k výučbe pomocou
nových moderných a motivačných
metód, snaha pochopiť cudziu kultúru a zároveň otvorenie sa školy
smerom do zahraničia.
Absolvované kurzy v zahraničí
nadmieru splnili všetky očakávania
účastníčok a motivovali ich k ďalšej
práci na nových projektoch. V školskom roku 2016/2017 bol podaný
ďalší projekt KA1 s názvom „Ot-

vorme sa svetu. My&Vy.“, ktorý bol
v máji schválený. Tri pedagogičky
našej školy opäť vycestujú v lete
do zahraničia za vzdelaním. Vzhľadom nato, že dve z troch profilácií
našej školy sú informatika a anglický jazyk, tak sme volili kurzy s názvom „Využitie IKT vo vyučovaní“ a
„Oživenie britskej kultúry“. Tretím
kurzom je „Projektový manažment
pre medzinárodné výmenné projekty v Európe“, ktorý nám umožní
naplniť európsky plán rozvoja. Za
veľké plus a pokrok považujeme
aj možnosť zapojiť sa a vypracovať
projekt pre žiakov KA2 „Efektívne
učenie – lepšia budúcnosť“, spolu
so zahraničnými školami v Poľsku,
Lotyšsku, Litve a na Cypre. Veríme,
že aj tento projekt bude úspešný,
a tým umožníme žiakom našej školy SG ŽP, vycestovať do sveta za novými možnosťami.

V pondelok, 5. júna 2017, sa v
Súkromnom gymnáziu Železiarne
Podbrezová konala už tradičná
obhajoba prác v rámci predmetu
Tvorba projektov. Žiaci tretieho
ročníka si už v septembri vybrali
zo širokej ponuky tém tú, ktorá
ich najviac zaujala. Nasledujúcich
osem mesiacov mali priestor, aby
zvolenú tému čo najkvalitnejšie a najzaujímavejšie spracovali
a hlavne, aby do práce, ktorá bude
ich výstupom, zakomponovali aj
osobný prínos.
Naučili sa pracovať s rôznymi
zdrojmi informácií. K dispozícii

Poznatky z projektu žiaci určite využijú počas Ďalšieho štúdia.

*** čitateľská súťaž *** čitateľská súťaž *** čitateľská súťaž ***
(Pokrač. z minulého čísla)

Od 1. januára 1951 bol v rámci
delimitácie od Švermovych železiarní odčlenený závod Piesok spolu so
všetkými zariadeniami súvisiacimi
s učňovským dorastom. Zo strany
novozriadeného podniku Strojárne
Piesok nebola ochota vychovávať
učňov v hutníckych profesiách, železiarne museli situáciu riešiť náhradnými spôsobmi v provizórnych podmienkach.
Učni boli ubytovaní v dome číslo

Vráťme sa na začiatok
16 na Benešovej ulici, kde prebiehalo aj vyučovanie. V tomto období
žiadny riadiaci orgán neveril, že železiarne prežijú, preto ani nepristúpili k rokovaniu o možnosti výstavby
učňovského strediska. Švermovym
železiarňam sa však podarilo vybudovať prvé zariadenie pre plynulé
odlievanie ocele a vzápätí vybudovali
elektrooceliareň, bola to akási záru-

ka perspektív do budúcnosti. A tak
sa začala opätovná príprava výstavby
učňovského strediska. V decembri
1963 bola vypracovaná projektová
štúdia na výstavbu učilištia pre 300
učňov. Vo februári 1964 bola vypracovaná ďalšia projektová úloha,
ktorú Krajský národný výbor s pripomienkami schválil a 18. júna 1965
bol schválený aj úvodný projekt.

Z praktickej výučby v bývalom stredisku praktického vyučovania v roku 1987. Majster odborného výcviku Ivan Kasza so žiakmi
tretieho ročníka odboru mechanik silnoprúdových zariadení, zľava: R. Bruchánek, I. Bílly, J. Belko a M. Zvarík.
F: A. Nociarová

mali konzultanta, ktorý im pomohol a poradil po odbornej stránke.
Na konci mája odovzdali prácu
a začiatkom júna ju prezentovali
pred trojčlennou komisiou a svojimi spolužiakmi. Počas tohto obdobia tvrdej práce si osvojili rôzne
kompetencie, ako napr.: získavať
a triediť informácie, spracovať ich
do požadovanej podoby, správne
pomenovať problémy a riešiť ich,
vytvárať hypotézy a overovať ich,
prezentovať svoju prácu písomne,
aj verbálne. Tieto poznatky a zručnosti neskôr určite využijú počas
štúdia v rôznych typoch vysokých
škôl.

Bolo navrhnuté učilište na kapacitu
400 učňov, so školou, internátom
a dielňami a malo byť vybudované
na ploche železničiarskej kolónie
v rokoch 1966 – 1970. Táto stavba
bola neskôr z plánu investičnej výstavby vyškrtnutá Ministerstvom
ťažkého priemyslu (MŤP) a nakoľko
medzitým boli aj Strojárne Piesok
začlenené do MŤP, neskôr došlo k rokovaniu o tom, že od roku 1968 začalo zabezpečovať teoretickú výučbu
pre podbrezovských učňov učilište v
Piesku a praktickú výučbu si zabezpečovali v Podbrezovej sami. Bol to
krok vpred a v Podbrezovej pristúpili
k budovaniu učňovských dielní.
V marci roku 1969 bola vypracovaná projektová štúdia na výstavbu
dielní s kapacitou pre 260 učňov
v prvých dvoch ročníkoch. Pri schvaľovaní tejto stavby vyšlo Generálne
riaditeľstvo hutníctva železa v Prahe
v ústrety železiarňam, pretože do
práve budovaných ťahární rúr bolo
potrebné zabezpečiť prísun mladých
vyučencov. Pri výbere miesta bola
podmienka, aby to bolo finančne čo
najnenáročnejšie. Ako stavenisko
bola vybratá záhrada pri bytovom
dome č. 31 vedľa tenisových dvorcov (dnes Dom športu), pričom nové
dielne boli prepojené spojovacou
chodbou s bytovým domom, ktorý
bol prerobený na šatne a kancelárie
majstrov. Výstavba dielní sa začala 1.
apríla 1970 a 1. septembra 1971 boli
dielne dané do užívania.
Výstavbou učňovského strediska
sa čiastočne vylepšila situácia vo výchove učňovského dorastu, ale pretrvával problém s ubytovaním učňov.

Foto: J. Čief

Z podkladov Ing. J. Starkeho
spracovala O. Kleinová

Od roku 1971 prebiehali rokovania
o špecializáciu výrobného programu
železiarní v Podbrezovej, ktorých výsledkom bolo, že vláda ČSSR v roku
1974 určila Švermove železiarne ako
výrobcu a exportéra presných rúr do
ZSSR. Toto rozhodnutie si vyžiadalo
viacero stavieb veľkého rozsahu na
špičkovej technologickej úrovni a vykonať štrukturálne zmeny v príprave a odbornosti pracovníkov. Keďže
doposiaľ zaužívaný systém výchovy
učňovského dorastu bol provizórnym
riešením, prikročili železiarne opätovne k príprave výstavby stredného
odborného učilišťa.
(Pokrač. v budúcom čísle)

Súťažná otázka č. 9

Kedy boli dané do užívania učňovské dielne v priestoroch dnešného
Domu športu?
Správne odpovede posielajte do redakcie Podbrezovan do desiatich
dní od vydania. Nezabudnite uviesť
kontakt. Žrebovanie o lákavú cenu sa
uskutoční na konci súťaže. Podmienkou je účasť vo všetkých súťažných
kolách.
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Relaxačné pobyty PRE VÁS ZA VÝHODNÉ CENY
Informácie:
M. Šuhajdová, kl. 2912

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

Výhodné ceny pre zamestnancov Železiarní Podbrezová, dcérskych spoločností a rodinných príslušníkov
kúpeľov, podľa počtu nocí a voľný
vstup do fitnes.
Pri pobyte v Aphrodite a Aphrodite Palace je voľný, neobmedzený vstup do vodného a saunového sveta, aj do fitnes.

kových izbách v kúpeľnom dome
Alžbeta, Relax Thermal, Goethe a
Mateja Bela.
V KD Alžbeta a Relax Thermal
sú pobyty na tri noci (štyri dni) za
41 eur/osoba/noc a pri pobyte na

Veľká Fatra***. V mimosezóne
(do 31. mája 2017 a od 1. novembra do 23. decembra 2017)
je cena pobytu na tri noci 44 eur/
osoba/noc a na päť nocí 42 eur
osoba/noc. V sezóne (od 1. júna

päť nocí (šesť dní) za 38 eur/osoba/noc.
V KD Goethe a Mateja Bela je
ubytovanie na tri noci (štyri dni)
za 44 eur/osoba/noc a na päť nocí
(šesť dní) za 43 eur/osoba/noc.
V cene je plná penzia (raňajky
formou bufetových stolov, obedy
a večere servírované, výber z piatich druhov jedál, šalátový bar).
Cena zahŕňa ubytovanie, stravovanie, vstupnú lekársku prehliadku, 2 procedúry denne, 1x denne
hodinový vstup do termálneho
bazéna Banský kúpeľ, denné využitie masážno-rekondičných strojov a parkovanie grátis.

do 31. októbra 2017) je cena pobytu na tri noci 48 a na päť nocí
47 eur/osoba/noc.
V kúpeľnom dome AQUA**
v mimosezóne je cena pobytu
na tri noci 39 eur/osoba/noc a
na päť nocí 38 eur/osoba/noc. V
sezóne je cena pobytu na tri noci
43 a na päť nocí 42 eur/osoba/
noc. V cene je zahrnutá plná penzia (raňajky – obed – večera formou švédskych stolov, možnosť
diétneho stravovania), vstupná
lekárska prehliadka, 2 liečebné
procedúry denne, zadarmo vstup
do plaveckého 25 metrového bazéna Olympic a fitnes. Pri piatich
prenocovaniach 2x a pri troch 1x
vstup do liečebného komplexu
SPA&AQUAPARK na 3 hodiny, parkovanie grátis.
Kúpele PIEŠŤANY

Kúpele RAJECKÉ TEPLICE
ponúkajú ubytovanie v dvojposteľových izbách do 25. decembra
2017, s výnimkou obdobia počas
sviatkov.
V Malej Fatre***, vo Villa Flóra*** a Villa Margareta*** v
cene 56 eur za tri, aj za päť nocí
na osobu/noc. V cene pobytu je
zahrnutá polpenzia (raňajky formou bufetových stolov, večera
výber z menu, plus možnosť diétneho stravovania.
V dvojlôžkových izbách v Aphrodite**** je cena za tri noci (štyri
dni) i päť nocí (šesť dní) 80 eur/
osoba/noc a v Aphrodite Palace****, v rovnakom termíne 83
eur/osoba/noc. V cene pobytu
je zahrnutá polpenzia (raňajky a
večere formou bufetových stolov,
plus možnosť diétneho stravovania), ubytovanie a procedúry. Pri
pobyte na päť nocí 1x perličkový
olejový kúpeľ, 2x klasická masáž,
1x aromoterapeutická olejová
masáž, 1x podvodná masáž, 1x
reflexná masáž chodidiel. Pri pobyte na 3 noci – 1x perličkový olejový kúpeľ, 1x klasická masáž, 1x
aromaterapeutická olejová masáž, 1x reflexná masáž chodidiel.
Pri pobyte vo Villa Flóra, Villa
Margareta a Malá Fatra je vstup
do Vodného sveta v trvaní 3 hodín, vrátane vonkajších rímskych

Kúpele Sliač objektívom V. Kúkolovej

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

Kúpele TURČIANSKE TEPLICE
ponúkajú ubytovanie v dvojlôžkových izbách v kúpeľnom dome

Krupina 12,2 percenta a Žiar nad Hronom 11,2 percenta.
V medziročnom porovnaní počet
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Zvolen 9,3 percenta, v okrese Žiar nad
ubytovali, tvoril 10,4 percenta z celkoHronom 8,9 percenta a v okrese Banvého počtu návštevníkov v Slovenskej
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Najviac návštevníkov bolo z Čiech
ŠÚ SR
IS B. Bystrica

Podľa údajov Štatistického úradu
Slovenskej republiky ku koncu roka
2016 poskytovalo ubytovacie služby
508 ubytovacích zariadení so sídlom
v Banskobystrickom kraji. Z hľadiska
štruktúry zariadení: 421 bolo hromadných ubytovacích zariadení a 87
prevádzkovateľov poskytovalo ubytovanie v súkromí. Podľa kategorizácie:
z hromadných ubytovacích zariadení
bolo 174 hotelov a penziónov, 73
turistických ubytovní a 162 ostatných
hromadných ubytovaní. K dispozícii
bolo 7 587 izieb, s 19 880 lôžkami.
Počas roka 2016 zariadenia cestovného ruchu ubytovali 520 895 návštevníkov, z toho 16,8 percenta zahraničných.
Podľa krajiny trvalého pobytu najviac cudzincov tvorili občania Českej

republiky (6,12 percenta). Na aktívnom cestovnom ruchu sa ďalej výraznejšie podieľali návštevníci Maďarska
(2,35 percenta), Nemecka (1,32 percenta) a Poľska (1,11 percenta). Priemerný počet prenocovaní na jedného
návštevníka dosiahol 3,1 noci, pričom
zahraniční návštevníci prenocovali 2,7
noci a domáci návštevníci 3,2 noci.
Priemerná cena za ubytovanie (vrátane DPH) bola 23,49 eura, ktorú návštevník zaplatil za jedno lôžko a noc.
Využitie stálych lôžok ubytovacích
zariadení v kraji dosiahlo 28,1 percenta. Podľa kategórie zariadení najviac boli využité hotely a penzióny,
na 34,3 percenta, z toho hotely päť
a štvorhviezdičkové na 45,9 percenta, hotely trojhviezdičkové na 41,1
percenta, hotely dvojhviezdičkové na
34,6 percenta a hotely jednohviezdičkové na 23,9 percenta. Ubytovanie

pri pobytoch od 2 do 7 nocí, v
termíne od 15. januára 2017 do
13. januára 2018, je cena v DHSR
Esplanade – krídlo Palace**** v
jednolôžkovej izbe 67 eur/osoba/
noc, v dvojlôžkovej izbe 56 eur/
osoba/noc.
V Spa Hotel Splendid – krídlo
Splendid*** je cena za dvojlôžkovú izbu 43 eur/osoba/noc a
jednolôžkovú izbu 53 eur/osoba/
noc.
V hoteli Jalta** je cena za dvojlôžkovú izbu 33 eur/osoba/noc a
jednolôžkovú izbu 39 eur/osoba/
noc.
Ubytovanie je s polpenziou, raňajky formou bufetových stolov,
večera, v cene je konzultácia s lekárom.
Liečebné procedúry: relaxačný
program na dve noci 3 procedúry za pobyt (1x termálny kúpeľ –
zrkadlisko, 1x čiastočný bahenný
zábal, 1 klasická masáž – čiastočná), tri noci 4 procedúry za pobyt
(1x termálny kúpeľ – zrkadlisko, 1
čiastočný bahenný zábal, 1 klasická masáž – čiastočná, 1x hydroterapia), štyri noci 6 procedúr za
pobyt (1x termálny kúpeľ – zrkadlisko, 1x čiastočný bahenný zábal,
1x klasická masáž čiastočná, 1x
hydroterapia/perličkový
kúpeľ,
1x soľná jaskyňa/oxygenoterapia,
1x severská chôdza/skupinový
telocvik), päť nocí 8 procedúr za
pobyt (2x termálny kúpeľ – zrkadlisko, 1x čiastočný bahenný zábal,
2x klasická masáž čiastočná, 1x
hydroterapia/perličkový
kúpeľ,
1x soľná jaskyňa/oxygenoterapia, 1 severská chôdza/skupinový
telocvik), šesť nocí 9 procedúr za
pobyt (2x termálny kúpeľ – zrkadlisko, 1x čiastočný bahenný zábal,
2x klasická masáž čiastočná, 1
hydroterapia/perličkový kúpeľ, 1x
soľná jaskyňa/oxygenoterapia, 2x
severská chôdza/skupinový telocvik), sedem nocí 11 procedúr za
pobyt (2x termálny kúpeľ – zrkadlisko, 1x čiastočný bahenný zábal,
2x klasická masáž čiastočná, 3x
hydroterapia/perličkový kúpeľ, 1x
soľná jaskyňa/oxygenoterapia, 2x
severská chôdza/skupinový telocvik).

Okres Brezno
Ku koncu roka 2016 bolo v okrese
Brezno 86 ubytovacích zariadení a ich
služby využilo 76 339 návštevníkov.
Z počtu ubytovaných návštevníkov
86 percent tvorili domáci a 14 percent zahraniční návštevníci, ktorí do
okresu pricestovali prevažne z Českej republiky, Maďarska, Poľska a
Nemecka. Priemerná cena za jedno
prenocovanie dosiahla v okrese Brezno 38,35 eura, v tom pre domácich
návštevníkov 36,71 eura a pre zahraničných návštevníkov 47,58 eura.
Počet ubytovacích kapacít v okrese,
v porovnaní s rokom 2015, klesol
o 10 zariadení, ale celkový počet návštevníkov, ktorí ich využili sa zvýšil
o 10 387 (nárast o 15,7 percenta). Nárast nastal pri domácich aj zahraničných návštevníkoch. Priemerná cena
za ubytovanie sa medziročne znížila
o 2,01 eura.
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Ako spraviť z nepriateľa priateľa
Zdroj: Internet

Prichádza leto a slnečné lúče sú čoraz silnejšie. Sú síce nebezpečné, ale
slnko nás zohrieva a nabíja pozitívnou energiou. Navyše, dobíja nás vitamínom D. Nemôžeme sa mu preto strániť. Treba však poznať, ako sa
opaľovať tak, aby vám slnečné lúče neuškodili. Pokožke veľmi prospieva
slnečné žiarenie, ale len v prípade, že je primerané. Ak svoj pobyt na
slnku preženiete, pokožka sa sfarbí do červena, môžete mať úpal prejavujúci sa nevoľnosťou, vracaním, závratmi. Spálená koža je vysušená a
zhrubnutá. Slnko spôsobuje množenie pigmentových buniek, stmavnutie kože, jej zhrubnutie a urýchľuje starnutie pokožky. Podporuje prehĺbenie a vznik nových vrások a rozširovanie cievok.

Jedálny lístok
19. – 25. 6. 2017
Pondelok
Polievka: oravská fazuľová, bryndzová so strúhaným cestom, pečivo.
● Bravčový rezeň s nivou a šampiňónmi, zemiaky, šalát ● Hovädzia
pečienka milánska, cestovina ●
Restovaná kačacia pečeň, hrášková
ryža, cvikla ● Mexický šalát, pečivo
● Pečené zemiaky s paradajkovou
omáčkou ● Kysnutý koláč marhuľový, kakao ● Bageta s pikantným
mäsom ● Mliečny balíček.
Utorok
Polievky: slepačia, rascová s vajcom, pečivo.
● Bravčová pečená krkovička, kapusta, knedľa ● Kuracie prsia na
lesných hríboch, ryža, šalát ● Furmanské halušky ● Parížsky šalát,
pečivo ● Kelový karbonátok, zemiaky, šalát ● Dukátové buchtičky
s vanilkovým krémom ● Bageta
moravská ● Ovocný balíček.
Streda
Polievky: hŕstková, francúzska, pečivo.
● Morčacie prsia na zelenine, tarhoňa, šalát ● Hovädzí rezeň obaľovaný, zemiaková kaša, uhorka ●
Pizza diabolská ● Bulharský šalát
s bravčovým mäsom, pečivo ●
Opekané tofu, hrachová kaša, volské oko, uhorka ● Žemľovka s tvarohom ● Bageta syrová ● Mliečny
balíček.
Štvrtok
Polievky: držková, mrkvová s pórom, pečivo.
● Hovädzí guláš mexický, ryža, šalát ● Bravčové stehno na smotane,
knedľa ● Važecká pochúťka, zemiakové placky ● Hydinový šalát,
pečivo ● Zapekaná ryba so šampiňónmi, šalát z červenej kapusty
s kukuricou ● Škoricové osie hniezda, kakao ● Bageta s kuracím mäsom ● Ovocný balíček.
Piatok
Polievky: kapustová s klobásou,
sedliacka, pečivo.
● Vyprážaný syr, zemiaky, tatárska
omáčka ● Pečené kuracie stehno,
tarhoňa, kompót ● Džuveč z bravčového mäsa, uhorka ● Ružový
cestovinový šalát s tuniakom ● Hovädzie dusené so zeleninou, kečupová omáčka ● Rezance s orechmi
● Bageta Gurmán ● Mliečny balíček.
Sobota
Polievka: pohronská, pečivo.
● Hovädzia pečienka poľovnícka,
knedľa ● Kuracie prsia Kung-Pao,
ryža, šalát ● Bageta moravská.
Nedeľa
Polievka: fazuľková kyslá s kôprom,
pečivo.
● Goralská pochúťka, cestovina ●
Plnený bravčový závitok, zemiaky,
šalát ● Bageta s pikantným mäsom.

Zásady správneho opaľovania sa
1. Opaľujte sa primerane, pretože slnko má vplyv na predčasné
starnutie pokožky.
2. Čím vyššiu ochranu budete
používať pri opaľovaní, tým lepšie.
3. Nezabúdajte na pokrývku
hlavy, klobúky sú v móde. Aj šatky
na hlavu!
4. Používajte kvalitné slnečné
okuliare so 100 percentnou ochranou proti UV žiareniu.
5. Medzi 11 a 15 sa vyhýbajte
priamemu slnečnému žiareniu,
vtedy je najintenzívnejšie.
6. Doprajte pokožke čas a pripravte ju na pobyt na slnku, pozvoľna!

12. Zvýšenú pozornosť venujte
pokožke na tvári a nezabúdajte
ani na pery.
13. Natrite sa aspoň pol až trištvrte hodiny predtým, ako vyjdete na slnko.
14. Natrite si ušnice a na nos radšej použite dvojitú dávku krému.
15. Aj ak máte vode odolný krém
na opaľovanie, vždy, keď vyjdete z
vody, sa osušte a znova natrite.
Čo robiť, ak to preženiete
Ak pokožka sčervenie, treba na ňu
aplikovať krém s panthenolom,
aloe vera, schladiť ju obkladmi,
vlhkými uterákmi, výborný je jogurt aj potieranie smotanou.
Koľko vody denne vypiť

Foto: O. Kleinová

7. V prípade spálenia, kedy je
koža začervenaná a bolestivá, pomôžu chladiace emulzie. V prípade, že máte pľuzgiere, navštívte
lekára.
8. Natierajte sa viackrát počas
dňa.
9. Po kúpaní sa vždy osušte.
10. Prípravky na opaľovanie používajte aj keď je zamračené.
11. Prípravky na opaľovanie držte v chlade.

Nie je možné stanoviť jednotné
číslo, ktoré by platilo pre všetkých
bez rozdielu. Vo všeobecnosti sa
odporúča prijať aspoň dva litre
vody denne. Tekutiny prijaté v
strave sa do tohto čísla nezapočítavajú. Ďalšie používané pravidlo
je – na každých 10 kg váhy prijať
4 decilitrov vody, pričom dve tretiny z tohto množstva treba vypiť
dopoludnia. V horúcich letných
dňoch je dôležité príjem tekutín

zvýšiť nielen prostredníctvom samotných tekutín, ale aj konzumácie šťavnatého ovocia a zeleniny
(vhodný je napríklad červený melón).
Ako zistíte, či pijete dosť
Najčastejšie sa ľudia dopúšťajú
v rámci pitného režimu zásadného omylu – pijú až vtedy, keď pociťujú smäd. Je to chyba! Piť treba
pravidelne a najlepšie po dúškoch,
aby neboli jednorazovým príjmom veľkého množstva tekutín
príliš zaťažené obličky. Najlepším
kontrolným mechanizmom dostatočného pitného režimu je farba
moču. Bezfarebný a dožlta sfarbený moč je dobrým znamením –
pijete dostatočne. Naopak, tmavý
moč, ktorý zapácha, signalizuje
nedostatok tekutín. Nedostatočný príjem vody môže spôsobiť
dehydratáciu. Veľakrát si neuvedomujeme, že únava, nedostatok
energie alebo problémy s koncentráciou môžu byť spôsobené
práve nedostatkom tekutín. Len si
spomeňte, ako ste naposledy únavu v práci zaháňali pitím kávy, alebo sladkou tyčinkou! Pritom
si váš organizmus „pýtal“ len
obyčajnú vodu!
Zásady príjmu tekutín
n Dodržiavať pitný režim sa
treba naučiť. Zo začiatku sa k
pitiu vody možno budete nútiť, ale postupom času sa pre
vás stane samozrejmosťou.
n Začnite hneď ráno. Po
prebudení vypite dva poháre
vlažnej vody.
n Pociťujete
intenzívny
hlad? Najskôr sa napite vody.
Smäd je niekedy prezlečený za
hlad. Čím je človek starší, tým
častejšie býva smäd nesprávne interpretovaný ako hlad.
n Pite priebežne po celý
deň. Ak vás začne smädiť, je to
zlé znamenie. Organizmu už v
tej chvíli tekutiny chýbajú.
n Odporúčaný príjem tekutín
zvýšte počas horúcich letných dní,
pri športe a aj pití nápojov s obsahom kofeínu (káva, čierny čaj).
Platí to aj v prípade, že jete veľa
slaných jedál, vlákniny a proteínov.
n Hodinu pred a hneď po športovom výkone vypite aspoň pohár
vody, v prípade horúčav alebo intenzívnej aktivity pite aj počas tréningu.

Futbalisti ZŠ Pionierska 2 v Brezne a anglický jazyk
Koordinátor: PaedDr. M. Tóthová

V rámci programu Erasmus+
2016 (projekt Používajme cudzí
jazyk aktívne) už po niekoľkokrát
uskutočnila atypická hodina anglického jazyka s trénermi. K hodinám s hokejovými trénermi
HK Brezno pribudli aj futbaloví
tréneri Mgr. Ivan Minčič a koordinátor mládeže Mgr. Jozef Mores
z FK ŽP.
Netradičné cvičenia zamerané na zlepšenie komunikačných
schopností a prirodzená autorita trénerov pozitívne ovplyvnila
správanie sa žiakov – športovcov
na vyučovaní.
Zaujímavé hry v anglickom jazyku, do ktorých sa tento futbalový

tím zapájal, prispeli k rozvoju komunikácie a samozrejme odbúraniu jazykovej bariéry v angličtine.

Jedálny lístok
26. 6. – 2. 7. 2017
Pondelok
Polievky: prešporská, karfiolová,
pečivo.
● Hovädzí guláš debrecínsky, knedľa ● Morčacie prsia na hrášku so
šampiňónmi, ryža, šalát ● Špenátový prívarok, volské oko, zemiaky
● Horehronský syrový šalát, pečivo
● Kuracie rezančeky, zelená fazuľka
s baby mrkvou ● Palacinky s nutelou ● Bageta salámová so šalátom
● Ovocný balíček.
Utorok
Polievky: stupavská zabíjačková,
roľnícka, pečivo.
● Vyprážaný kurací rezeň furmanský, zemiaková kaša, uhorka ●
Bravčové stehno bratislavské, cestovina ● Zvolenské údené mäso
s fazuľou, chlieb ● Grécky šalát,
pečivo ● Hubové rizoto, uhorkový
šalát ● Buchty na pare s lekvárom,
kakaová posýpka, kakao ● Bageta
s pikantným mäsom ● Mliečny balíček.
Streda
Polievky: zeleninová s rajbaničkou,
goralská, pečivo.
● Bravčové mäso Chilli con Carne,
ryža, šalát ● Hovädzia pečienka
sviečková, knedľa ● Kuracie stehno
so zeleninou, špenátové rezance
● Lahôdkový šalát, pečivo ● Zapekané zemiaky s pórom ● Hanácke
koláče, kakao ● Bageta moravská ●
Ovocný balíček.
Štvrtok
Polievky: mexická, tekvicová, pečivo.
● Kuracie stehno na smotane s hlivami, cestovina ● Husárska roláda,
zemiaky, šalát ● Bravčové rebierko
s brusnicami a hruškou, ryža ● Študentský šalát, pečivo ● Losos na
masle, dusená zelenina ● Muffiny
s čokoládou, kakao ● Bageta Gurmán ● Mliečny balíček.
Piatok
Polievky: slovenská hubová, krupicová so zeleninou, pečivo.
● Pečené morčacie stehno, červená kapusta, knedľa ● Hovädzia roštenka portugalská, ryža, šalát ● Vyprážaný karfiol, zemiaky, tatárska
omáčka ● Windsorský šalát, pečivo
● Zapekaný bravčový rezeň so syrom, zeleninová obloha ● Šúľance
s makom ● Bageta s kuracím mäsom ● Víkendový balíček.
Sobota
Polievka: hrachová so salámou,
pečivo.
● Bravčový rezeň belehradský,
opekané zemiaky ● Kuracie prsia
prírodné, tarhoňa, šalát ● Bageta
syrová.
Nedeľa
Polievka: morčacia, pečivo.
● Plnená paprika, knedľa ● Hovädzie mäso námornícke, ryža, šalát
● Bageta moravská.
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V. Kúkolová
noviny@zelpo.sk

Je názov výstavy dvoch autorov, ktorej vernisáž sa uskutočnila
1. júna v Horehronskom múzeu
v Brezne, v budove na Námestí
gen. Milana Rastislava Štefánika
13. Výstava približuje tvorbu dvoch
členov jednej rodiny – starého otca
a vnučky. Široké spektrum umeleckých záujmov Ferdinanda Hrablaya
je verejnosti dobre známe. Či už
to je jeho dlhodobé pôsobenie v
hudobnej skupine Tulibanda alebo
fotografovanie. Menej je o ňom
známe, že zo sveta umenia ho najskôr inšpirovala maľba, čomu zodpovedalo aj absolvovanie Strednej
umeleckej školy, kde študoval pod

sícročia a zachytáva ich spôsobom
sebe vlastným. Presvedčili sme
sa o tom nielen na jeho menších
samostatných výstavách, ale aj
skupinových s členmi fotoklubu
Granus.
Osemročná vnučka Jasna zdedila
dedove umelecké cítenie. Debutovala na výstave, ktorá bola otvorená na Medzinárodný deň detí
a predstavila nám svoje prvotiny.
Zaujímavé je, že začali vznikať, keď
mala dva a pol roka. Ako štvorročná, s pomocou starkej, napísala a
ilustrovala svoju prvú rozprávkovú
knihu O veveričke Nelinke. Veľkú
záľubu žiačka Základnej školy z Beňuša a súkromnej umeleckej školy
našla v maľbe, ktorej nevie odolať a
venuje jej všetok voľný čas. Už dnes

V júni
blahoželáme
pracovné jubileá
40-ročné
Oľga BACHŇÁKOVÁ
35-ročné
Milan KAMENSKÝ
Marta MITUNÍKOVÁ
Iveta PANČÍKOVÁ
Mária PLEVOVÁ
30-ročné
Robert BOLGÁR
Juraj KLINCKO
Ján NEPŠINSKÝ
Zdeno RUŽIČKA
25-ročné
Rastislav ADÁMEK
Janka BÁLINTOVÁ
Pavel BIROŠ
Milan DROPČO
Miloš GREGUŠ
Ing. Miloslav JOURA
Jozef LÁNI
Danka MÔCIKOVÁ
Peter MURÁNSKY
Peter TURŇA
Jozef VÝBOŠŤOK

Vernisáž výstavy otvorila jej kurátorka Mgr. Ivica Krištofová, ktorá predstavila diela – zľava: Jasny Hrablayovej a Ferdinanda Hrablaya

„Keď jablko nepadlo ďaleko od stromu“
vedením vynikajúceho pedagóga
a umelca Rudolfa Fillu. Časť umeleckého cítenia neskoršie preniesol do profesijnej práce, v ktorej
sa s ním stretávame aj pri grafickej
úprave Podbrezovana. Osobitosť
vnáša i do fotografického stvárnenia monumentov doby – architektonické prvky z minulosti sa
prelínajú s modernou tretieho ti-

vie, že by chcela
byť učiteľkou výtvarnej výchovy.
Tí, ktorí majú
záujem bližšie sa
oboznámiť s tvorbou spomínaných
autorov,
majú
možnosť urobiť
tak do konca júna.

20-ročné
Juraj BREČKA
Ing. Radoslav BÚTORA
Ing. Lila CSORDÁŠOVÁ
Ing. Harold ČAPEK
Juraj GLEMBA
Peter KOŠTIAL
Milan MAJERÍK
Ing. Ľubomír PATIN
Nataša RIDZOŇOVÁ
Jozef ROHÁČ
Miroslav STRAKOTA
Milan SVITEK
Tomáš VETRÁK

Poďakovanie

Ďakujeme všetkým príbuzným, susedom, bývalým
spolupracovníkom, priateľom a známym za účasť
na poslednej rozlúčke s našim milovaným manželom, otcom, starým otcom, bratom a švagrom
Františkom BLAHÚTOM z Valaskej.
Ďakujeme za kvetinové dary a prejavy sústrasti, ktorými ste sa snažili zmierniť náš hlboký
žiaľ. Za dôstojnú rozlúčku ďakujeme Dychovej
hudbe Železiarne Podbrezová.
Smútiaca rodina

Spomienky
“Čas ako by sa zastavil, len bolesť v srdci vrytá,
len spomienka nám zostane, je v našich mysliach skrytá.”
Dňa 25. mája 2016 uplynuli tri roky od smrti nášho milovaného manžela, otca, starého
a prastarého otca.
Klementa AUXTA z Hronca.
S veľkou láskou a úctou budeme
vždy spomínať
...
“Tá rana v srdci bolí a zabudnúť nedovolí.
Prázdny je dom, smútok je v ňom, zostala nám
len bolesť a spomienka v ňom”.
Dňa 22. mája uplynulo pätnásť rokov odvtedy,
čo nás navždy opustil manžel, otec, brat
Ing. Vladimír KAŠA z Valaskej.
Ďakujeme všetkým, ktorí mu venujú tichú spomienku.
S láskou a úctou spomínajú manželka
a smútiaca rodina
...
Dňa 17. júna si pripomenieme desiate výročie odvtedy, ako nás navždy opustil náš drahý
manžel, otec a starý otec
Otto HAUER z Valaskej.
Spomíname s úctou a láskou
...
„Osud je občas veľmi krutý, nevráti čo raz vzal,
zostanú iba spomienky a v srdci veľký žiaľ.“
Dňa 20. júna si pripomenieme sedemnásť rokov odvtedy, ako nás navždy opustil milovaný
manžel, otec a starý otec
František PÔBIŠ z Podbrezovej.
S láskou a úctou spomínajú manželka,
dcéra a synovia s rodinami
...
„Keď zomrie mama, slniečko zájde, v srdci nám ostane smútok a chlad. V tom šírom
svete sotva sa nájde, kto by jak mamka vedel
mať rád.“
Dňa 24. júna si pripomenieme prvé smutné
výročie, čo nás navždy opustila milovaná manželka, maminka, starká a sestra
Mária TRNAVSKÁ z Valaskej.
S láskou a úctou spomínajú manžel,
dcéry s rodinami, súrodenci a známi
...
„Tak, ako tíško žila, tak tíško nás opustila.
Skromná vo svojom živote, ale veľká v láske a
dobrote. Odišla si bez slov a na rozlúčku nebol
čas, spomienky na teba zostanú navždy v nás.“
Dňa 27. júna si pripomenieme druhý rok, ako
nás navždy opustila naša drahá mamka, stará
mamka a prastará mamka
Mária REISOVÁ z Brezna.
S láskou a úctou spomínajú dcéry s rodinami

životné jubileá
Milan BLAŽEČKA
Daniela DONOVALOVÁ
Maroš GREGOR
Ján KRIŠTOFÍK
Roman LONGAUER
Ivana LUPTÁKOVÁ
Ľubomír ŠVANTNER
Želmíra ISKROVÁ
Karol KVAČKAJ
Vojtech PUŠKA
Anna BABJAKOVÁ
Peter ĎURIANČIK
Peter KOŠÍK
Ján KRIVÁK
Juraj LEITNER
Jozef PIKULA
Magdaléna REČLOVÁ

Pohľad do výstavných priestorov objektívom A. Nociarovej

Inzertná služba

ĎAKUJEME
Nadácii Železiarne Podbrezová za
sponzorský dar, ktorý pomohol zrealizovať pre žiakov našej školy koncoročný výlet do Bojníc
a umožnil pedagogickým zamestnancom ukázať žiakom
krásy Bojnického zámku, spoznať rôzne druhy cudzokrajných zvierat a upevniť v nich lásku k rodnej krajine.
Pedagogickí zamestnanci a žiaci OUI Valaská

Autor:
PK
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Aj s užším kádrom sa dá urobiť výsledok
Hodnotenie sezóny očami prezidenta FK ŽP a.s. Júliusa Kriváňa
Zdroj: Denník Šport

Ako hodnotíte piate miesto v
lige? Mimochodom, najlepšie za
tri sezóny účinkovania v najvyššej súťaži, po 11. a 8. mieste.
- Určite pozitívne. Na
začiatku sme chceli
udržať aspoň predchádzajúce ôsme miesto
alebo sa mierne zlepšiť.
Podaril sa nám dobrý
posun dopredu. Z tohto
pohľadu teda spokojnosť. V ďalšom ročníku
to bude asi zložitejšie
obhájiť, ale nebojíme sa toho.
Uvidíme, čo prinesie nový systém
v lige, myslíme si, že spravodlivej-

ší. Keďže sme skončili v prvej šestke, podľa starého by sme mohli
hrať prvý raz viac zápasov doma,
ale my sme vždy vraveli, že starý
nebol spravodlivý.
Máte za sebou rozprávkovú jeseň, ale jar
bola zlá. Prečo podľa
vás také rozdiely?
- Rozprávka to bola
v prvých desiatich zápasoch, keď sme neprehrali. Potom sme
prehrali, doma remizovali s Prešovom. Koniec jesene
niečo naznačoval. Na jeseň sme
mali aj kúsok šťastia. Predovšet-

kým však naša obrana bola pevná
a dobre chytal Kuciak. Káder bol
úzky, na jeseň sa nám vyhýbali
zranenia,čo už neplatilo
na jar. Zimná príprava
bežala veľmi dobre,
ale následné zranenia a úzky káder zapríčinili, že sme jar
zle rozbehli a už sa
to s nami ťahalo. Špekulovať, či by sa to skončilo lepšie, keby sme skôr menili
trénera, to je skôr hypotéza ako
potvrditeľný fakt. To, čo odviedli Fabuľa s asistentom Guzom,
bolo veľké dielo. Na konci sme
sa s nimi dostali do prieku, keď
si nechceli uznať niektoré veci.
Stále sa odvolávali na zranenia a
úzky káder, čo je síce pravda, ale
niektoré výkony a príprava na zápas neboli optimálne. To nás stálo účasť v Európe.
Kto a za čo si z vášho klubu a
mužstva zaslúži pochvalu?
- Tréneri za robotu, ktorú odviedli a z hráčov? Na jeseň celé
mužstvo a predovšetkým obrana.
Kto si naopak zaslúži kritiku?
- Vážnu kritiku nechcem vysloviť. Nie je to tak, že by sme mali
na niekoho ťažké srdce. Fakt, že
nedávame góly, je u nás už dlhodobá záležitosť.

O rozhodujúci gól sa svojou aktivitou zaslúžil náš bývalý hráč Peter Gál-Andrezly
(na foto I. Kardhordovej vpravo)

V čom by mala byť pre vás poučná táto sezóna?
- V tom, že aj s užším kádrom sa
dá urobiť výsledok – pokiaľ sa tím
dá dokopy a ťahá spolu s realizačným tímom.

V drese slovenskej reprezentácie šestica Podbrezovčanov
M. Kozák

Úspešným pôsobením kolektívu reprezentácií kolkárov Slovenska a Srbska sa skončili VII. Majstrovstvá sveta
družstiev v nemeckom Dettenheime. Titul majstrov
sveta medzi mužmi obhájila reprezentácia Srbska, v
ženskej časti sa z víťazstva
radovali domáce Nemky. V
zostave majstrov sveta nechýbali ani zástupcovia kolkárskeho
klubu Podbrezovej, Vilmoš Zavarko,

Daniel Tepša a tréner Miloš Ponjavič.
Veľký úspech dosiahla aj reprezentácia Slovenska, keď sa jej po 17 rokoch
podarilo prebojovať do semifinálových bojov, čo znamenalo
zisk bronzových medailí!
Káder pod vedením trénera Kráľoviča tvorila šestica
hráčov Podbrezovej Peter
Nemček, Erik Kuna, Martin
Kozák, Tomáš Pašiak, Bystrík
Vadovič, Milan Tomka a zvyšní dvaja,
bývalí dlhoroční hráči Podbrezovej,

Horný rad zľava: Jozef Kráľovič – tréner, Milan Dziad – masér, Radoslav Foltín, Martin Kozák, Milan Tomka. Dolný rad zľava: Ladislav Flachbart – vedúci výpravy, Peter
Nemček, Erik Kuna, Ivan Čech, Tomáš Pašiak, Bystrík Vadovič.
Foto:SKoZ

Ivan Čech a Radoslav Foltín, pôsobiaci v Trstenej, resp. vo Veľkom Šariši.
V ženskej reprezentácií sa predstavili dve naše hráčky, Dana Klubertová
a Kristína Diabelková, ktoré skončili
vo štvrťfinále, po prehre s družstvom
Česka.

M. Jančovič
noviny@zelpo.sk

Do pozície trénera ste boli menovaný
5 zápasov pred koncom súťaže, keď sa
mužstvu nedarilo. Po vašom príchode
Podbrezová dva zápasy vyhrala. Dalo sa
na víťaznej vlne zviezť aj dlhšie?
- Ťažko povedať, hoci je pravda, že po
mojom príchode boli dve víťazstvá a remíza na pôde silnej Dunajskej Stredy.
Dobré výsledky sme však mali
potvrdiť aj v domácom zápase
s Ružomberkom, no nestalo sa.
Možno že sme ten zápas nezvládli v hlavách, asi nám chýbal
väčší kľud v zakončení, keďže
sme si šancí vypracovali dosť.
Čomu pripisujete fakt, že záver sezóny už mužstvo nezvládlo?
- Najviac ma mrzí domáci zápas s Ru-

priečky, bola šírka kádra. Celú jar mužstvo odohralo oklieštené o zranených
hráčov a tréneri museli často alternovať
jednotlivé posty, a tak sa aj tento fakt
musel prejaviť vo výsledkoch. Mužstvo
bolo zdravé z hľadiska hladu po úspechu,
no v závere sa prejavil aj nedostatok skúseností. Nebudeme si klamať, no hráči
Podbrezovej nemajú toľko skúseností z
ťažkých ligových zápasov, ako tomu bolo
u mužstiev, ktoré bojovali o spomínané
pohárové priečky. Nehovorím, že hráči
sú horší, no záver súťaže potvrdil, že aj
skúsenosti majú váhu na výsledku. Ale
na druhej strane si z tejto situácie treba
vziať to dobré a poučiť sa. Ak na jeseň
zdobila výsledky Podbrezovej najmä obrana, tak na jar mužstvo dostávalo lacné
góly a často jednogólovým rozdielom
prichádzali o dôležité body. Každé zaváhanie súperi skúsene trestali, no ak sa

Záver sezóny z pohľadu hlavného trénera Karola Praženicu

Ak sa z chýb dokážeme poučiť,
môžeme byť úspešní

žomberkom. Boli sme v ňom lepší, vypracovali sme si dostatok gólových šancí
a aj štatistiky jasne hovorili v náš prospech. Mužstvu môžem vytknúť akurát
prvý polčas, v ktorom sme sa
Ružomberčanom prispôsobili.
Oni prišli do Podbrezovej so
zámerom nedostať gól a udržať si jednobodový náskok,
ktorý mali pred nami. Tomu
prispôsobili aj celý spôsob hry.
V druhom polčase sme už na
trávniku dominovali, no v závere sme, paradoxne, inkasovali gól. Tlak na mužstvo bol
dosť silný, veď po jeseni pasovala futbalová verejnosť Podbrezovú jednoznačne
na postupovú priečku, no ako rýchlo
mužstvo na jeseň rástlo dobrými výsledkami, tak rýchlo padalo na jar prehrami.
Posledný zápas v Žiline, ktorá už bola
majstrom a chcela na domácom trávniku osláviť s fanúšikmi titul víťazstvom,
pri jej kvalite, či výhode umelého trávnika, bolo víťazstvo a zisk bodov náročnou
úlohou. Žilina bola lepším mužstvom
a hoci sme s ňou do 82. minúty mali zápas dobre rozohraný, nakoniec bol výsledok trošku krutý. Rozhodujú však góly,
tak v prípade Žiliny, ako predtým doma
s Ružomberkom.
Napriek krátkemu času, ktorý ste pri
mužstve, skúste zhodnotiť jeho účinkovanie v najvyššej súťaži na Slovensku.
- Mesiac je krátka doba na to, aby som
bol objektívny. Podbrezovú som dovtedy vnímal skôr ako fanúšik. Nevýhodou,
oproti ostatným súperom, ktorí v závere bojovali s Podbrezovou o pohárové

z toho dokážeme do budúcnosti poučiť,
môžeme byť opäť úspešní.
Každý tréner má charakteristické črty
tréningových procesov. Kedy začína letná príprava a aké bude mať
hlavné ciele? Na čo sa zameriate najviac?
- Chcem, aby boli tréningy
pre hráčov zaujímavé, aby
ich ľahšie zvládali. Tréningové
dávky nie sú v letnej príprave tak výrazné ako v zimnej,
ktorá je dlhšia a fyzicky náročnejšia. No aj počas leta
musia tréningy obsahovať
fyzické zaťaženie určitej intenzity. Začiatok prípravy, ktorá odštartuje 14. júna,
bude viac-menej všeobecný, hráči sa po
dovolenkách musia dostať na istú záťažovú úroveň. No do začiatku súťaže by
som čas rád využil najmä na hru s loptou, nielen na zvýšenie fyzickej kondície.
Súťaž bude od novej sezóny iná, mení sa
jej model a nebude toľko zápasov na to,
aby sme na jar dobiehali, čo v začiatku
stratíme. Zatiaľ je ešte dosť otáznikov
nad zmenami v kádri, ktoré sa týkajú tak
odchodov, ako aj príchodov, či dĺžky rekonvalescencie súčasných maródov. Verím však, že sa v najbližšom období podarí tieto otázniky zodpovedať a nám sa
v tréningoch podarí zapojiť do procesu
aj nových hráčov tak, aby sme sa mohli
detailnejšie venovať obrannej, prechodovej, či útočnej fáze. Je dôležité, aby si
hráči na seba zvykli a dostal sa im do krvi
aj spôsob hry. Verím, že sa to podarí, aby
sme boli čo najskôr pripravení vstúpiť do
súťaže.

Cyklisti žnú úspechy doma i v zahraničí
Text a foto: P. Medveď

Sezóna je v plnom prúde a Cyklistický
klub Železiarne Podbrezová má za sebou 6 kôl Slovenského pohára v MTB.
V priebežnom poradí si najlepší z našich cyklistov počínajú veľmi dobre.
Mladší žiak Matthias Schwarzbacher,
starší žiak Lukáš Kunštár a junior Lukáš
Kubiš vedú Slovenský pohár, juniorka
Andrea Uličná je druhá.
Aj v cestnej cyklistike je za nami už
5 kôl Slovenského pohára a v priebežnom
poradí je mladší žiak
Matthias Schwarzbacher prvý, starší žiak
Lukáš Kunštár piaty
a v kategórii juniorov je Lukáš Kubiš
štvrtý a Jakub Varhaňovský šiesty.
Okrem pretekov Slovenského pohára štartovali Schwarzbacher, Kunštár
a Haas na medzinárodných etapo-

vých pretekoch s názvom Malý závod
Míru v Lanškroune (ČR), kde sa darilo
Lukášovi Kunštárovi, ktorý skončil na
14. mieste v celkovom poradí. Juniori
Lukáš Kubiš a Jakub Varhaňovský sú
reprezentanti SR v cestnej cyklistike

a obaja nás reprezentovali na troch
podujatiach Svetového pohára UCI juniorov. Najviac sa darilo Jakubovi Varhaňovskému, ktorý v štvoretapových
pretekoch kat. UCI 2.1 v Grudziadzi
(Poľsko) obsadil celkové 15. miesto.

Matthias Schwarzbacher víťazom aj v Trnave
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