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Víťaz desiateho kola čitateľskej súťaže
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Prvé kolo v letnom
biatlone

Vyžrebovali sme víťaza desiateho kola čitateľskej súťaže venovanej 180. výročiu 
našej dychovej hudby. Žrebovali sme z úspešných riešiteľov, ktorí odpovedali, 
že dychovka účinkovala v dvoch filmoch – Druhý dych a Zastavený čas. Správne 
odpovedala aj Alena Hučková z Gork. Získava publikáciu o hrade Ľupča – Hrad 
Ľupča, klenot Pohronia vo svetle vekov, ktorú do súťaže venovalo Predstavenstvo 
Železiarní Podbrezová a.s. Výherkyni blahoželáme a cenu si môže prísť prevziať 
do redakcie (t.č. 645/2711, resp. 2714).

Foto: R. Rybovič

Dňa 1. júna navštívila našu ak-
ciovú spoločnosť delegácia v 
zložení mimoriadneho a splno-
mocneného veľvyslanca Ruskej 
federácie v Slovenskej republike, 
Alexeya Leonidoviča Fedotova, 
mimoriadneho a splnomocne-
ného veľvyslanca Bieloruskej 
republiky v Slovenskej republike 
Igora Alexandroviča Leščeňa a 

Štátna tajomníčka Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky:

„Veľkou devízou je kvalitné vzdelanie 
a zaručená práca v odbore“

Slávnostný akt odovzdávania vy-
svedčení a prijatie úspešných absol-
ventov Súkromnej strednej odbor-
nej školy hutníckej a Súkromného 
gymnázia Železiarní Podbrezová 

Začiatkom júna darovala Nadácia 
Železiarní Podbrezová breznian-
skej nemocnici laser štvrtej ge-
nerácie. Dcérska spoločnosť 
Železiarní Podbrezová a.s. ŽP 
Rehabilitácia s.r.o. s takýmto la-
serom pracuje už sedem rokov 
a preto vďaka skúsenostiam je 
možné potvrdiť jeho vynikajúce  
účinky v praxi. Tento dar výraz-

P. Motyčková
noviny@zelpo.sk

Návšteva významnej delegácie

Železiarne posúvajú celý región vpred
poslanca Národnej rady Sloven-
skej republiky Róberta Madeja, s 
manželkami. 
   Hostia mali od rána pestrý prog-
ram, začali prehliadkou hradu 
Ľupča, ktorý ich ohúril už na prvý 
pohľad. Zaujala ich nielen bohatá 
história hradu, ale aj myšlienka, s 
akou prišlo vedenie pred pár rok-
mi, a to zrekonštruovať ľupčian-
sky hrad, prinavrátiť mu noblesu 
a sprístupniť ho verejnosti. 

   Nasledovala návšteva súkrom-
ných škôl, kde si delegácia prešla 
učebne, dielne, športoviská a obo-
známila sa s duálnym systémom 
vzdelávania. Hostí sprevádzali ria-
diteľky súkromných škôl Miriam 
Pindiaková a Katarína Zingorová. 
   Popoludní prišla na rad samotná 
história Železiarní Podbrezová v 
Hutníckom múzeu. Hosťom bolo 
priblížené prečo bol závod posta-

P. Motyčková
noviny@zelpo.sk

Nadácia Železiarní Podbrezová darovala
breznianskej nemocnici laser štvrtej generácie

Výrazne zlepší kvalitu rehabilitačného oddelenia 

do „rodiny železiarov“ sa konal v 
posledný májový deň, ako tradič-
ne, v Dome kultúry ŽP v Podbre-
zovej. Celý ceremoniál sa niesol v 
znamení dobrej nálady a pozvanie 
prijali viacerí významní hostia, me-
dzi nimi aj štátna tajomníčka Mi-

nisterstva školstva, vedy, výskumu 
a športu SR Oľga Nachtmannová a 
predseda Predstavenstva a gene-
rálny riaditeľ Výskumného ústavu 
zváračského – Priemyselný inštitút 
SR Ľubomír Lopatka.
   Tento rok bolo úspešných ab-

solventov bezmála sto. Študenti 
strednej odbornej školy maturo-
vali v odboroch hutník operátor, 
mechanik strojov a zariadení, me-
chanik mechatronik a gymnazisti 
v odbore šport a informatika. Od 

ne zlepší kvalitu rehabilitačného 
oddelenia a pacientom umožní 
rýchlejšiu úľavu od bolesti a efek-
tívnejšie hojenie rán. 

   Laser Lite Cure štvrtej generácie 
patrí v súčasnosti k bežnej výbave 
každého rehabilitačného oddele-
nia. Nemocnica s poliklinikou Brez-
no, n.o. mala doposiaľ dva lasery, 
ktoré patria do skupiny 3B a svojim 
výkonom neumožňujú tak hlboký 

prienik, ako novšie verzie. Mohli 
nimi ošetrovať len ľahšie porane-
nia a pacientom, ktorých zdravot-
ný stav si vyžadoval laser s vyššou 
intenzitou, tak pomôcť nedokázali. 
   „Lite Cure laser patrí medzi špič-
kové prístroje, ktoré sú dostupné 
na slovenskom trhu. Ďaleko lep-
šie urýchli hojenie či už klasických 
poranení, pooperačných bolestí, 
alebo bolestí chrbta u chronických 
pacientov. Vďaka nemu vieme pa-

cienta znovu navrátiť do „normál-
neho života“ bez nepríjemností. 

(Pokrač. na str. 3)

(Pokrač. na str. 2)

(Pokrač. na str. 4)

Tak, ako v predchádzajúcich ro-
koch, aj v roku 2017 súťaž prebie-
hala podľa stanovených pravidiel 
medzi oddeleniami defektoskopie, 
mechanickej skúšobne a chemic-
kého laboratória.

Na Horehroní to žije celý rok! 
Počas horúcich dní sa môžete 
prevetrať a nadýchať pravého 
horehronského vzduchu jazdou 
na špičkovom elektrobicykli. Ne-
okukaným horským terénom vás 
prevedie nový cykloportál Horeh-
ronia. Letné nedele sa budú niesť 
v znamení cyklovýletov Horeh-
ronským cyklobusom. Štvrtky sa o 
program postarajú výlety po regió-
ne Tourbusom.

Rumunské mesto Cluj-Napoca 
bolo pre rok 2018 dejiskom Maj-
strovstiev sveta juniorskej kategó-
rie U23 a jednotlivcov seniorskej 
kategórie, kde sa v každom turna-
ji predstavili aj kolkári a kolkárky 
nášho klubu – ŠK Železiarne Pod-
brezová.

Biatlonisti zahájili letnú sezónu 
slovenského Viessmann pohá-
ra 2018 a vstúpili do nej naozaj 
úspešne. Prvé zo štyroch letných 
kôl sa konalo v dňoch 2. a 3. júna 
v Osrblí a naši reprezentanti za-
znamenali viacero popredných 
umiestnení.
ŠK ŽP čítajte na 8. strane

Ing. M. Dekrét gratuluje absolventovi k úspešnej maturitnej skúške. Sprava od neho Ing. M. Pindiaková a Ing. M. Niklová.                                                     Foto: A. Nociarová
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Nadácia Železiarní Podbrezová
darovala breznianskej nemocnici laser štvrtej generácie

Výrazne zlepší kvalitu rehabilitačného oddelenia 

   Podľa údajov Štatistického úradu 
SR žilo ku koncu roka 2017 na úze-
mí Banskobystrického kraja 649 788 
obyvateľov, pričom viac ako polovi-
cu tvorili ženy (334 448). Počet živo-
narodených detí v roku 2017 bol 6 
288 a počet zomrelých osôb 7 019. 
Prirodzený úbytok obyvateľstva tak 
predstavoval 731 osôb. V kraji bol 
zaznamenaný prirodzený úbytok vo 
všetkých okresoch, okrem okresu 
Banská Bystrica, kde bol prírastok 
pätnásť osôb.

Demografia Banskobystrického kraja v roku 2017
Zdroj: Štatistický úrad SR – Sekcia zberu a 
spracovania dát v priemysle a terénnych 
zisťovaní v Banskej Bystrici

Počet prisťahovaných osôb v roku 
2017 bol 2 449, počet vysťahova-
ných obyvateľov z kraja predstavo-
val 3 439 obyvateľov, pričom tento 
rozdiel tvorí záporné migračné sal-
do s počtom 990 osôb. Z územného 
hľadiska bol prírastok sťahovaním 
evidovaný len v okrese Zvolen (35 
osôb). Celkový úbytok obyvateľov 
(prirodzený plus sťahovaním) dosia-
hol súhrnne hodnotu 1 721 osôb. 
Záporná hodnota bola dosiahnutá 
v dvanástich okresoch kraja, okrem 
okresu Banská Bystrica, kde bol za-
znamenaný minimálny prírastok 
šesť osôb.
   V roku 2017 uzavrelo manželstvo 

v Banskobystrickom kraji 3 260 pá-
rov a rozviedlo sa 1 111 manželstiev 
(34,1 percenta z počtu uzavretých 
manželstiev). Z územného pohľadu 
sa najviac manželstiev rozviedlo v 
okrese Detva, kde na sto uzavre-
tých sobášov pripadalo 42,1 rozvo-
dov. Nasledoval okres Revúca (39,2 
percenta), Zvolen (37,2 percenta), 
Lučenec (36,8 percenta), Banská 
Bystrica (35,9 percenta) a Banská 
Štiavnica (35,1 percenta). Najme-
nej  rozvedených manželstiev na sto 
sobášov bolo v okresoch Žarnovica 
(21,3 percenta) a Brezno (27,2 per-
centa). Ostatné nespomenuté ok-
resy sa pohybovali v rozmedzí 31,4 

percenta až 34,8 percenta. Celkovo 
bol zaznamenaný medziročný po-
kles rozvodovosti v desiatich okre-
soch kraja. Za Banskobystrický kraj 
sa index rozvodovosti v porovnaní 
s predchádzajúcim rokom znížil z 
hodnoty 36,1 percenta v roku 2016 
na hodnotu 34,1 percenta v roku 
2017, čo predstavuje pokles o 2 
percentá.
   Podľa údajov Štatistického úradu 
SR žilo ku koncu roka 2017 na území 
okresu Brezno 61 959 obyvateľov, 
pričom viac ako polovicu tvorili ženy 
(31 848). Počet živonarodených detí 
v roku 2017 bol 591 a počet zomre-
lých osôb 746. Prirodzený úbytok 

obyvateľstva predstavoval 155 osôb. 
Počet prisťahovaných osôb bol 337, 
počet vysťahovaných obyvateľov z 
okresu bol 521 obyvateľov, čo zna-
mená záporné migračné saldo s 
počtom 184 osôb. Celkový úbytok 
obyvateľov (prirodzený plus sťaho-
vaním) dosiahol hodnotu 339 osôb. 
V roku 2017 uzavrelo manželstvo v 
okrese Brezno 309 párov a rozvied-
lo sa 84 manželstiev, čo predstavu-
je 27,2 rozvodov na sto uzavretých 
manželstiev. Medziročne sa per-
cento rozvodov na počet sobášov 
znížilo z 29 percent v roku 2016 na 
hodnotu 27,2 percenta v roku 2017, 
čo znamená pokles o 1,8 percenta.

(Dokonč. zo str. 1)

Nový laser je na oveľa lepšej úrov-
ni. Ďakujeme Nadácii Železiarne 
Podbrezová za tento dar, ktorý 

uľahčí prácu nielen nám, ale po-
môže hlavne naším pacientom“, 
netajila nadšenie MUDr. Mária 

Kubišová, primárka fyziatricko-re-
habilatačného oddelenia v nemoc-
nici v Brezne.

Účinky lasera 

   Laseroterapia využíva opa-
kované impulzy úzkeho zväz-
ku monochromatického svetla s 
prienikom do hlbších častí tkanív. 
Prienik laserového lúča zvyšuje 
prekrvenie, zlepšuje lymfodrenáž 
a trofiku tkanív. Zvýšením metabo-
lizmu zlepšuje obranyschopnosť, 
aktivuje bunkové mechanizmy a 
urýchľuje obnovu buniek. Poško-
dené bunky, ktoré sú nedostatoč-
ne okysličované v dôsledku zápalu, 
opuchu alebo traumy, preukazujú 
signifikantne vyššiu odpoveď na 
laserovú terapiu, ako normálne 
zdravé bunky.
   Má výrazný protizápalový, pro-
tiopuchový a protibolestivý efekt. 
Pomáha pri pooperačných a poú-
razových stavoch, pri poruchách 
pohybového systému, pri boles-
tiach kĺbov, chrbtice, ramien, pri 
športových zraneniach, myozitíde, 
epikondylitíde, tendinitíde, pri ar-
tritickej bolesti a mnohých ďalších 
(viac o účinkoch laseroterapie sme 
písali v Podbrezovane, v čísle 10, 
pozn. redakcia). 

   Dôležitou informáciou pre pa-
cientov je, že náklady spojené s la-
serom typu Lite Cure nepokrýva 
poisťovňa (pacient má nárok na 
terapiu laserom 3B skupiny). Ne-

mocnica v Brezne však cenu nasta-
ví tak, aby bola prijateľná pre všet-
kých pacientov. „Podobne ako to 
funguje v ŽP Rehabilitácia s.r.o., aj 
v nemocnici bude cena pre pacient 
a prijateľná. Podľa mojich skúse-
ností z Podbrezovej pacient potre-
buje približne päť sedení, všetko sa 

však posudzuje individuálne. Keď 
si predstavím, koľko pacienti mí-
ňajú na lieky a mastičky od bolesti, 
tak laseroterapia má ďaleko účin-
nejší dopad a v konečnom dôsled-
ku pacient aj ušetrí“, zhodnotila 
doktorka Kubišová.

Ing. M. Niklová odovzdala v mene Nadácie ŽP nový laser.     Foto: I. Kardhordová

MUDr. M. Kubišová a vrchná sestra Bc. B. Bauerová.             Foto: I. Kardhordová
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Už siedmy rok prebieha v akciovej 
spoločnosti Železiarne Podbrezová 
súťaž medzi pracovnými zmenami 
vo výrobných a obslužných 
prevádzkarňach, do kto-
rej sú zapojené pracovné 
kolektívy kategórie „R“ z 
oceliarne, valcovne bez-
švíkových rúr, ťahárne rúr, 
centrálnej údržby, ener-
getiky, dopravy a odboru 
riadenia a zabezpečenia 
kvality. Kritériá súťaže sú zamera-
né na kvalitu, výsledky hospodá-
renia, dodržiavanie zásad bezpeč-
nosti pri práci a reklamácie, a sú 
vyhodnocované a zverejňované na 
vývesných tabuliach prevádzkarní. 

Siedmy ročník súťaže medzi zmenami
v odbore riadenia a zabezpečenia kvality

Ako každý rok, aj teraz vám pred-
stavujeme víťazné kolektívy jed-
notlivých prevádzkarní.
O priebehu súťaže v odbore riade-
nia a zabezpečenia kvality nás in-

formovala Mária Dekréto-
vá, referent reklamačného 
oddelenia:
Ako pokračovala súťaž me-
dzi zmenami v roku 2017?
   - Tak, ako v predchádzajú-
cich rokoch, aj v roku 2017 
súťaž prebiehala podľa sta-
novených pravidiel medzi 
oddeleniami defektosko-

pie, mechanickej skúšobne a che-
mického laboratória.
Kritériá súťaže sú rovnaké ako kaž-
dý rok, alebo pribudli v minulom 
roku nové hodnotiace prvky?

   - Zamestnanci nášho odboru pra-
cujú na prevádzkarňach hlavne v 
obsluhe a kontrole kvality. Kritériá 
ostávajú nezmenené, vedúci od-
delení vyhodnocujú dodržiavanie 
technologických postupov, pracov-
nej disciplíny, bezpečnosti práce, 
počet reklamácií, efektivitu a kvali-
tu požadovaných úloh.
Čo najviac ovplyvňovalo priebeh 
súťaže?
   - Znížený počet reklamácií a sta-
bilita pracovných kolektívov určite 
prispela k vyrovnanému priebe-
hu súťaže, keďže v našom odbore 
sme nezaznamenali väčší odchod 
zamestnancov, ako v iných prevádz-
karňach.
Predstavíte nám víťazný kolektív 
za rok 2017?    - V prvom rade chcem poďako-

vať všetkým zamestnancom za ich 
prácu, ktorou sa spoločne podie-
ľajú na prosperite našej akciovej 
spoločnosti, čím zabezpečujú bu-
dúcnosť nasledujúcim generáciám. 
Víťazným kolektívom v chemickom 
laboratóriu sa stala zmena ,,A“, v 
mechanickej skúšobni tiež zme-

na ,,A“ a v oddelení defektoskopie 
zmena ,,B“.
Čo pripravujete a čím prekvapíte 
súťažiacich v tomto roku?
   - V súčasnosti sú vedúci oddelení 
spokojní s podmienkami a stano-
venými kritériami, preto ich v naj-
bližšej dobe neplánujeme doplniť 
alebo zmeniť.

Návšteva významnej delegácie

Železiarne posúvajú celý región vpred
(Dokonč. zo str. 1)

vený práve tu, ako bola oceľ vyrá-
baná kedysi a akými ťažkými čas-
mi fabrika musela prejsť. Potom 
nasledovala prehliadka výrobných 
prevádzkarní v sprievode člena 
predstavenstva a výrobného ria-
diteľa Miloša Dekréta, asistenta 
výrobného riaditeľa Martina Do-
movca a asistenta technického 
riaditeľa Tomáša Bevilaqua. 
   Po náročnom dni si naši hostia 
oddýchli v Hoteli Stupka a deň 
zakončili večerou v spoločnosti 
predsedu predstavenstva a ge-
nerálneho riaditeľa Vladimíra 
Sotáka, predsedu dozornej rady 
Jána Banasa, člena predstaven-
stva a výrobného riaditeľa Milo-
ša Dekréta, člena predstavenstva 
a technického riaditeľa Milana 
Srnku, asistenta výrobného riadi-
teľa Martina Domovca a asistenta 
technického riaditeľa Tomáša Be-
vilaqua.
Hostí sme sa opýtali, aké dojmy 
v nich zanechal deň v železiar-
ňach:
Igor Alexandrovič LeŠČeňA, mi-
moriadny a splnomocnený veľ-
vyslanec Bieloruskej republiky v 

Slovenskej republike
   „V Podbrezovej sa cítim veľmi 
dobre. Vidím prosperujúcu fabri-
ku, ktorá dáva prácu a sociálne zá-
zemie celému regiónu. Zaujal ma 
duálny systém vzdelávania. Nie je 
totiž pravidlom, že tak veľká fabri-
ka má aj svoje vlastné školy, kde si 
odchováva budúcich zamestnan-
cov. Železiarne Podbrezová majú 
bohatú históriu a som rád, že som 
sa s ňou mohol oboznámiť bližšie. 
Výrobný proces je taktiež veľmi 
zaujímavý a je vidieť, že železiarne 
pracujú s najmodernejšími techni-
kami. To posúva fabriku a aj celý 
región vpred.“
Alexey Leonidovič FeDOTOV, mi-
moriadny a  splnomocnený veľ-
vyslanec Ruskej federácie v Slo-
venskej republike
   „V prvom rade chcem poďakovať 
vedeniu Železiarní Podbrezová za 
pozvanie. Dnešný deň sa mi veľmi 
páčil, je úžasné vidieť, čo všetko 
tu máte a s akou technikou pracu-
jete. Po páde bývalého režimu sa 
zachránilo veľmi malé množstvo 
výrobných podnikov a Železiarne 
Podbrezová sa nielen zachránili, 
ale vďaka vedeniu spoločnosti aj 

neustále napredujú, fabriku mo-
dernizujú a dávajú prácu ľudom 
z celého regiónu. A nie je to len 
o fabrike. Máte vlastné školy, pod-

porujete kultúru, šport a mnohé 
ďalšie aktivity, a aj to sú oblasti, 
ktoré sú pre ľudí dôležité. Žele-
ziarne Podbrezová môžem označiť 

za úspešný, prosperujúci podnik, 
ktorý môže byť pre ostatné veľmi 
dobrým príkladom.“

Zľava: Ing. M. Domovec, Ing. T. Bevilaqua, JUDr. R. Madej s manželkou, A. L. Fedotov s manželkou, I. A. Leščeňa s man-
želkou a Ing. M. Dekrét.                                                                                                                                         Foto: A. Nociarová

Víťazná zmena B z oddelenia defektoskopie objektívom A. Nociarovej Víťazná zmena A v chemickom laboratóriu.                                 Foto: A. Nociarová

V mechanickej skúšobni zvíťazila zmena A.                                 Foto: A. Nociarová
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Štátna tajomníčka ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky:

„Veľkou devízou je kvalitné vzdelanie
a zaručená práca v odbore“

(Dokonč. zo str. 1)

prvého kontaktu so školou sú žiaci 
vo firme považovaní za budúcich za-
mestnancov, čomu zodpovedajú aj 
vymoženosti, ktoré im zriaďovateľ 
poskytuje. 
   V úvode hostí a samotných ab-
solventov privítal predseda Pred-
stavenstva a generálny riaditeľ ŽP 
Vladimír Soták. Po ňom sa slova 
ujala štátna tajomníčka Oľga Nacht-
mannová: „V Podbrezovej nie som 
prvýkrát. Ešte ako poslankyňa som 
viackrát navštívila školy aj fabriku. 
Vzdelanie, ktoré ponúkajú Železiar-
ne Podbrezová, je na vysokej úrov-
ni, za čo patrí pánovi Sotákovi za 
oblasť školstva poďakovanie. Dneš-
ná doba priemyslu a technológie 
nás doslova núti, v pozitívnom slo-
va zmysle, aby sme boli činorodými 
a učili sa nové postupy a ovládanie 
nových zariadení. Svet okolo nás sa 
neustále mení a napreduje. Dnešné 

odborné vzdelanie znamená, vzhľa-
dom na technologický pokrok, nie-
čo úplne iné, než znamenalo pred 
niekoľkými rokmi. Slovensko potre-
buje ľudí, ako ste vy, potrebuje kva-

lifikovaných a kvalitných ľudí. Je pre 
vás veľkou devízou, že máte mož-
nosť, vďaka kvalitnému vzdelaniu, 
držať krok s novými technológiami, 
môžete si to vyskúšať v praxi a čo je 

hlavné, po škole máte zaručenú prá-
cu v odbore, ktorý ste vyštudovali. 
Srdečne vám blahoželám k vaším 
maturitným výsledkom a prajem 
vám úspešný ďalší rozlet, či to už 

bude v práci, alebo na vysokej ško-
le. Vy ste práve tí, ktorí budú tvoriť 
hodnoty našej krajiny.  
   Po štátnej tajomníčke sa absolven-
tom a prítomným hosťom prihovoril 
aj človek z praxe, generálny riaditeľ 
Výskumného ústavu zváračského, 
Ľubomír Lopatka: „V prvom rade sa 
chcem poďakovať vedeniu spoloč-
nosti ŽP za česť tu dnes stáť a pri-
hovárať sa absolventom. Chcem im 
zablahoželať k dvom veciam. Tou 
prvou je úspešná „skúška dospe-
losti“ a tou druhou je správny výber 
školy. Asi nepoviem nič nové, keď 
poznamenám, že doba sa neustále 
mení a my sa nachádzame v epoche 
priemyselnej revolúcie. Dovolím si 
dať vám jednu radu. Či už nastúpi-
te do práce, alebo pôjdete študovať 
na vysokú školu, vždy všetko robte 
najlepšie, ako viete a neustále sa 

vzdelávajte, lebo strednou školou 
to nekončí – učíme sa celý život. Ak 
budete chcieť byť najlepší, budete 
musieť na sebe pracovať.“
   Po motivačných slovách vyzval mo-
derátor absolventov na pódium, no 
ešte pred slávnostným „pasovaním“ 
železiarov sa študentom prihovorili 
riaditeľky oboch súkromných škôl. 
Za odbornú školu Miriam Pindiako-
vá a za gymnázium Katarína Zingo-
rová. Po slávnostnom akte odovzdá-
vania vysvedčení odznela hutnícka a 
študentská hymna. 
   Ako každý rok, aj tento boli vyhlá-
sení najlepší študenti, ktorí nemali 
len výborné výsledky, ale pre školu 
urobili aj čosi navyše. Stali sa nimi 
dvaja chlapci – za SSOŠH ŽP Kamil 
Ševc a za SG ŽP Lukáš Ottinger. Ok-
rem titulu „najlepší žiak“ získali aj 
krásny šperk od spoločnosti ALO 
Diamonds, ktorý každoročne venu-
je Alojz Ryšavý, majiteľ a dizajnér 
značky ALO Diamonds.   
   Ďalším hodnotným darom bol 
päťsto eurový šek od generálneho 
riaditeľa ŽP, ktorým každoročne od-
meňuje najlepšiu triedu na základe 
štatútu motivácie k bezpečnosti 
a ochrane majetku školy. V tomto 
roku bola za najlepšiu triedu vyhod-
notená  4. C trieda a cenu prebrala 
triedna učiteľka Marta Orolínová. 
Ceny v kategórií najlepší žiak a trie-
da odovzdal spolu s riaditeľkami 
stredných škôl podpredseda pred-
stavenstva a ekonomický riaditeľ 
Marian Kurčík. 
   Komenského plaketou a pobytom 
na Táľoch boli odmenení najlepší 

pedagógovia Roman Snopko, Juraj 
Čief a Stanislav Piatrov. Cenu im 
odovzdal Vladimír Soták ml., člen 
predstavenstva a podpredseda rady 
škôl. 
   Keďže k životu potrebujeme aj 
prax, odmenení boli aj inštruktori 
odbornej praxe. V školskom roku 
2017/2018 sa najlepšími inštruktor-
mi odbornej praxe stali Jakub Dupák 
(Vt), Ján Turis (Gork), Peter Nagy 
(Tcú) a Miroslav Oravec (Vo). Taktiež 
získali pobyt na Táľoch a pamätný 
list. Zablahoželal im člen predsta-
venstva a výrobný riaditeľ Miloš 
Dekrét a riaditeľka odbornej školy 
Miriam Pindiaková.
   Pre stredné školy je dôležitý aj ná-
bor. S tým pomáhali viaceré základ-

né školy z okolia. Odmenené boli aj 
riaditeľka Základnej školy z Čierne-
ho Balogu Ľubica Vránska, riaditeľ-
ka Základnej školy z Pionierskej 2 
z Brezna Beáta Prečuchová, riaditeľ-

ka Základnej školy Karola Rapoša z 
Brezna Danka Katonová a výchovná 
poradkyňa zo Základnej školy Kláry 
Jarunkovej v Podbrezovej Jaroslava 
Hlásniková. Ďakovný list a poukaz 
na pobyt na Táľoch im odovzdala 
členka predstavenstva, personálna 
riaditeľka a predsedkyňa rady škôl 
Mária Niklová a riaditeľka gymnázia 
Katarína Zingorová.
   Po slávnostnom akte sa slova opäť 
ujal predseda predstavenstva a ge-
nerálny riaditeľ Vladimír Soták: „V 
prvom rade blahoželám všetkým ab-
solventom. Som presvedčený, že ich 
rozhodnutie na začiatku, študovať 
tu, bolo správne a že odtiaľto odchá-
dzajú nielen dobre teoreticky pripra-
vení, ale aj pripravení do praxe, do 

reálneho života. U nás majú 
prácu istú už od samého za-
čiatku. Po novom však budú 
mať možnosť popri práci aj 
študovať na vysokej škole vo 
svojom odbore, konkrétne 
na Fakulte materiálov, me-
talurgie a recyklácie Tech-
nickej univerzity v Košiciach. 
Platí to samozrejme aj pre 
našich zamestnancov, zatiaľ 
ich je prihlásených tridsa-
ťosem a som rád, že si chcú 
zvyšovať svoju kvalifikáciu. 
Štúdium popri práci je skve-
lá možnosť, ako si zarobiť a 
vzdelávať sa v jednom, takže 
túto možnosť by mali zvážiť 
aj absolventi. Želám vám, 
aby ste boli v živote úspešní 
a aby ste sa nikdy nehanbili 
povedať, kde ste študovali.“

O možnostiach štúdia na Fakulte 
materiálov, metalurgie a recyklácie 
Technickej univerzity v Košiciach 
budeme čoskoro podrobnejšie in-
formovať. 

Ing. Ľ. Lopatka, PhD sa prihovoril absolventom

Zľava: Ing. M. Pindiaková, Mgr. O. Nachtmannová, PhD., Ing. V. Soták, PaedDr. K. 
Zingorová a Ing. J. Banas.                                                                    Foto: A. Nociarová Ing. M. Kurčík odovzdáva päťstoeurový šek triednej učiteľke Mgr. M. Orolínovej

Zľava: Ing. V. Soták ml., S. Piatrov, Mgr. J. Čief, PaedDr. R. Snopko, PhD. a Ing. M. Pindiaková 

Zľava: PaedDr. K. Zingorová, Mgr. J. Hlásniková, PaedDr. D. Katonová, Mgr. B. Preču-
chová, Mgr. Ľ. Vránska a Ing. M. Niklová O. Nachtmannová vyzdvihla kvalitu našich sú-

kromných škôl

Ing. M. Dekrét blahoželá najlepším inštruktorom – Jakubovi Dupákovi a Pet-
rovi Nagyovi.
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Horehronie láka turistov aj cyklovýletmi
Zdroj: Región Horehronie – oblastná orga-
nizácia cestovného ruchu

   Spojené štáty budú možno musieť 
vyňať niektoré typy ocele produko-
vané v Nemecku spod dovozných 
ciel. Najmä ak americké firmy, ktoré 
sú závislé od dodávky špeciálnych 
kovov, nenájdu na domácom trhu 
náhradu. Uviedol to nemecký minis-
ter hospodárstva Peter Altmaier.
   Ako povedal pre denník Rheinische 
Post, americké spoločnosti, ktoré sú 
závislé od špeciálnych typov oce-
le z Nemecka, 
budú musieť v 
dôsledku vyš-
ších cien ocele 
zvýšiť ceny produktov, čo následne 
zvýši tlak na americkú vládu, aby 
niektoré kovy spod dvadsať päť per-
centného cla na oceľ oslobodila.
   Po tom, ako sa USA počas rokovaní 
nepodarilo dotlačiť Európsku úniu k 
požadovaným ústupkom, americká 
administratíva 31. mája rozhodla, že 
výnimku z dovozných ciel pre Európ-
sku úniu, Kanadu a Mexiko platnú do 
1. júna už nepredĺži. Európska únia 
varovala, že má pripravený zoznam 

Ďalší výrazný úspech dosiahla dy-
chová hudba v roku 1996 na Pádi-
vého Trenčíne. Hneď po premiére 
na tomto vrcholnom podujatí bola 
Dychová hudba Železiarní Podbre-
zová zaradená do „strieborného 
pásma“.
   Bola to odmena za poctivú prácu, 
ktorú jej členovia dlhodobo odvá-
dzali. Národno − osvetové centrum 
Slovenska poverilo Dychovú hud-
bu ŽP reprezentáciou v zahraničí. 
Účinkovala vo Viedni, maďarskom 
Tótkomlose, talianskom Sterzingu, 
poľskom Jastrzebii či v nemeckom 
Bösseli.
   Úspešné napredovanie pretrhla 
tragická smrť kapelníka Petra Za-
orala a muzikantov Alojza Dürera 
a Radoslava Radakoviča, ktorí za-
hynuli pri automobilovej nehode v 
roku 1997. Po tejto udalosti nastali 
neľahké chvíle pre rozbehnutý život 
orchestra, ktorý však opäť ožil prí-
chodom kapelníka Pavla Šianskeho.
   „Nechceme iba brať, chceme aj dá-
vať. Dávať ľuďom to, čo očakávali už 
ich predkovia pred stošesťdesiatimi 
rokmi, keď túto dychovú hudbu za-
ložili. Verím, že v spoločnej snahe o 
udržanie a skvalitnenie orchestra to 
dosiahneme,“ povedal po príchode 
nový kapelník. Pod jeho vedením, 
za jeden a pol roka, získal orchester 

* čitateľská súťaž * čitateľská súťaž * čitateľská súťaž *

Stoosemdesiate výročie našej dychovky
Z archívnych podkladov spracoval
T. Kubej

Zo sveta ocele

ďalšie ocenenia − druhé miesto na 
Eurofestivale v nemeckom Bösseli 
a zaradenie do „zlatého pásma“ na 
Pádivého Trenčíne v roku 1998.
   V tomto období mala dychová hud-
ba päťdesiat jedna členov, z toho 
dvadsať tri zamestnancov železiar-
ní, dvoch učiteľov, desať študentov, 
desať hudobníkov z okolitých obcí 
a šesť dôchodcov. Viac ako dvadsať 
rokov vtedy v orchestri účinkovali 
Ing. Milan Štulrajter, Vojtech Kotrán, 
Matúš Melicherčík, Peter Gregor, 
Miroslav Lehoczký, Richard Bunda 
st., Ondrej Čech, Matej Pecník, Jozef 
Turis starší, Ing. Jozef Turis mladší, 
Jozef Kučera a Ing. Jozef Bánik.

Orchester pod vedením P. Šianského v roku 2000. Foto: archív Dychovej hudby ŽP

Otázka č. 11: V ktorom roku 
bola Dychová hudba ŽP zara-
dená do „zlatého pásma“?
Správne odpovede posielajte 
do redakcie Podbrezovan do 
desiatich dní od vydania. Neza-
budnite uviesť kontakt. Žrebo-
vať budeme v každom čísle.

USA budú možno musieť niektoré typy ocele
z Nemecka spod ciel vyňať

Zdroj: hlavnespravy.sk
produktov z USA, ktorých sa dotknú 
odvetné clá a riziko obchodného 
konfliktu medzi USA a Bruselom sa 
opäť zvýšilo.
   “Predpokladám, že špeciálne typy 
ocele vyrábané v Nemecku nebude 
jednoduché nahradiť americkými al-
ternatívami,” povedal Altmaier pre 
Rheinische Post. “V takomto prípa-
de budú firmy nútené výrazne zvýšiť 
ceny svojich výrobkov”.
   Obáva sa však ďalšieho vývoja pre 
hrozby USA ohľadne nových ciel na 

európske autá. 
Na otázku v 
súvislosti s au-
tami Altmaier 

uviedol, že v takom prípade sa si-
tuácia začne uberať nebezpečným 
smerom a v konečnom dôsledku to 
poškodí ekonomiku Európskej únie 
aj USA. „Vznikne špirála reciproč-
ných taríf a výsledkom budú straty 
pre obe strany,” povedal Altmaier s 
tým, že Európska únia by mala zo-
stať v odpovedi na kroky USA jed-
notná. „V takom prípade sa nám 
možno podarí zabrániť obchodnej 
vojne,” dodal nemecký minister.

Na Horehroní to žije celý rok! 
Počas horúcich dní sa môžete 
prevetrať a nadýchať pravého 
horehronského vzduchu jazdou 
na špičkovom elektrobicykli. Ne-
okukaným horským terénom vás 
prevedie nový cykloportál Ho-
rehronia. Letné nedele sa budú 
niesť v znamení cyklovýletov Ho-
rehronským cyklobusom. Štvrtky 
sa o program postarajú výlety po 
regióne Tourbusom.
   Tohtoročnou novinkou je cyklo-
portál www.cyklo.horehronie.net, 
v ktorom cyklista nájde zoznam po-
žičovní elektrobicyklov, všetky typy 
e-bikov s fotografiou, technickými 
špecifikáciami a všetkými informá-
ciami potrebnými nato, aby si kli-
ent mohol bicykel objednať online.
Elektrobicykle sú vhodné aj pre kli-
entov, ktorí sú v horskej cyklistike 
nováčikovia. Región ponúka sieť 
piatich kvalitných požičovní me-
dzi ktoré patrí Hotel Stupka, Hotel 
Partizán, mesto Brezno, požičovňa 
pod Kráľovou hoľou a v Podkoni-
ciach. 
   Súčasťou nového portálu www.
cyklo.horehronie.net sú aj odpo-
rúčané cyklovýlety, kde si cyklista 
vyberie spomedzi výletov ten, kto-
rý mu padne do oka či už svojou 
náročnosťou, terénom, alebo pre-
výšením. S podrobným technickým 
popisom sa môže bez obáv vydať 
na cestu.  
   Nedeľné organizované cyklový-

lety začínajú tento rok už 8. júla a 
každú nedeľu je pre cyklistov pri-
pravená nová trasa až do 26. augus-
ta. Prihlásiť sa na cyklovýlet bude 
možné na www.cyklo.horehronie.
net, kde nájdete zoznam všetkých 
výletov aj s krátkym popisom, re-
álnymi fotografiami a kalendárom 
obsadenosti. V ponuke sú výlety z 
Čertovice, z Heľpy až k vodnej ná-
drži Čierny Váh, zo Sihly alebo Čier-
neho Balogu či obľúbeného salaša 
Zbojská. Najobľúbenejšou trasou 
je cyklovýlet na najvyšší cyklobod 
na Slovensku – Kráľovú hoľu. Cyk-
lobus s Horehronie Card premáva 
zadarmo. 
„Činnosť oblastnej organizácie ces-
tovného ruchu pociťujeme vďaka 
spokojnosti našich klientov čoraz 
intenzívnejšie. Pozitívny vývoj v 
oblasti cestovného ruchu môžeme 
vidieť aj na zvýšení vybratej dane 
v členských obciach o viac ako 
dvanásť percent oproti minulému 
roku. Nárast počtu ubytovacích 
zariadení, zvyšovanie možností 
vyžitia v regióne, to všetko pria-
mo nasvedčuje tomu, že cestovný 
ruch na Horehroní má veľký poten-
ciál,“ povedal Ing. Ľuboš Ďurinďák, 
predseda predstavenstva Oblast-
nej organizácie cestovného ruchu 
Región Horehronie a generálny ria-
diteľ Tále Ski, Golf & Hotel Resort.

Letné štvrtky plné zážitkov
   Od 5. júla až do 23. augusta budú 
prebiehať pravidelné výlety po re-
gióne. Tourbusom na Chopok, výlet 
na salaš Zbojská, výlet na Kráľovú 

hoľu a absolútnou novinkou bude 
Astrovlak do Lesníckeho skanzenu. 
Nočné pozorovanie hviezd v Lesníc-
kom skanzene spojené s večernou 
jazdou historickým vláčikom, astro-
nomická príprava v tradičnej horár-
ni z roku 1865 a pozorovanie nočnej 
oblohy ďaleko od svetiel mesta je 
pripravené v termínoch 19. júla, 2. 
augusta a 16. augusta, kedy budú 
padať perzeidy. Tourbus s Horehro-
nie Card premáva zadarmo.  
   V regióne najznámejšia Bystrian-
ska jaskyňa a hrad v Slovenskej 
Ľupči budú počas letných mesiacov 
otvorené denne okrem pondelkov. 
Pre tých, ktorí majú radi adrenalín, 
príjemné osvieženie a nezabudnu-
teľné dobrodružstvo, ponúka regi-
ón možnosť splaviť rieku Hron. 
   V dňoch 16. až 17. júna (sobota 

Ilustračné foto: www.horehronie.net

Hotel Stupka na Táľoch, kde si môžete prenajať e-bike.                                                                   Ilustračné foto: A. Nociarová

a nedeľa)  sa bude konať Biketour 
Horehroním 2018. Sobota bude 
majstrovská, pretože sa budú ko-
nať Majstrovstvá Slovenska do 
vrchu v rekreačnej oblasti Tále s 
grilovačkou, za sprievodu gitaro-
vých akordov skupiny Los Babracos 
a v nedeľu Maratón Tour 66, kde 
cyklisti zdolajú až 123 kilometrov 
dlhú trať Horehroním so štartom 
aj cieľom v Brezne. Predvedú sa aj 
tí najmenší a zmerajú si sily na od-
rážadlách a bicykloch v breznian-
skom mestskom parku. Podujatie 
bude sprevádzané dobrou náladou 
a hudobným programom v podaní 
Soni Kopčanovej.
Horehronie FIT DAY s cyklovýletom 
a sériou skupinových cvičení ako 
jumping, relax joga, power joga, pi-
lates, body work, funkčný tréning, 

detský jumping či jumping taba-
ta tento rok nabral na intenzite a 
bude sa konať hneď dvakrát. V lete 
sa víkend plný pohybu uskutoční v 
dňoch 14. až 15. júla a 10. až 11. 
augusta.  
   August bude veselý. Turistické dni 
Bystrá sa budú konať spolu s osla-
vami výročia obce 18. augusta. O 
zábavu sa postarajú zvučné mená 
a skupiny s ľudovou tvorbou, ale aj 
známe slovenské kapely.  
   Novinkou bude podujatie Upírska 
svetlá noc či Zväz cyklistov v Osrblí 
a mnohé ďalšie zaujímavé poduja-
tia. Letnú turistickú sezónu napo-
kon uzatvoria tradične Stredoveké 
Bomburove slávnosti v Brezne.   

Všetky informácie o podujatiach 
nájdete na www.horehronie.net.
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Jedálny lístok
18. – 24. 6. 2018

Jedálny lístok
25. 6 – 1. 7. 2018

Za svetovými unikátmi nemusíte cestovať cez pol sveta

P. Motyčková
noviny@zelpo.sk

V minulom čísle sme „odštartova-
li“ letnú edíciu tipov na netradičné 
výlety po okolí a Slovensku, ktoré 
sa podobajú svetovým unikátom. 
Po Vale obrov, ktorý nevedno kto 

postavil, vám opäť priblížime jed-
nu záhadu, o ktorej sa polemizuje 
vyše stopäťdesiat rokov. 
   Ak poznáte „tajné“ miesto na 
Slovensku, ktoré stojí za to vidieť, 
môžete nám ho zaslať na adresu: 
noviny@zelpo.sk.  
   Ako sme už naznačili v titulku, 
na dnešný výlet nebudete musieť 
zájsť ďaleko. Kremnickým vrchom 
príroda nadelila nielen zlato, ale 
aj ďalšie poklady. Okrem krásnych 
výhľadov a malebných zákutí, 
ukrýva aj jednu záhadu – ru-
nové nápisy vytesané do skaly, 
ktoré sú už dlhé roky predme-
tom polemík.

Runové písmo
   Runové písmo je pravdepo-
dobne odvodené od etruského 
a gréckeho písma a používalo 
sa v germánskych jazykoch, 
najviac v krajinách Škandiná-
vie a na britských ostrovoch. 
Slúžilo skôr ako posvätné pís-
mona magickú ochranu ľudí a 
predmetov alebo na zazname-
nanie dôležitej udalosti. Pripi-
suje sa mu božský pôvod, kedy 
najväčší mytologický boh Odin 
obetoval samého seba pre 
dobro iných. Za odmenu získal 
písmo, o ktoré sa podelil s obrami, 
vílami, elfami a ľuďmi. 

Velestúrsky nápis
   Nápis na Velestúre sa nachádza 
na južnej skalnej stene vrcholu 
Velestúr. Pomenovanie má pod-
ľa staroslovanského boha Velesa, 
ktorý bol ochranca dobytka, stád a 
pastierov. Bol jedným z najvyšších 
slovanských bohov a niektorí mu 
pripisovali aj moc nad podsvetím.
   Runy boli objavené v roku 1860 

Pondelok
Polievky: furmanská, bryndzová so 
strúhaným cestom, pečivo.
● Hovädzia roštenka na slanine, 
zemiaky, cvikla ● Bravčové mäso 
na paprike, cestovina ● Roľnícke 
zemiaky, uhorka ● Bretónsky šalát, 
pečivo ● Plnené kelové listy zele-
ninou, mrkvový šalát ● Škoricové 
osie hniezda, kakao ● Bageta syro-
vá ● Ovocný balíček.

Utorok
Polievky: hovädzia s pečeňovými 
haluškami, kláštorná, pečivo.
● Bravčové stehno hamburské, 
knedľa ● Morčacie prsia plnené ni-
vou, ryža, šalát ● Fašírka, paradaj-
ková kapusta, zemiaky ● Mexický 
šalát, pečivo ● Zapekaná brokolica 
s tofu ● Makový závin s jablkami, 
kakao ● Bageta s kuracím mäsom 
● Mliečny balíček.

Streda
Polievky: slovenská hubová, mrk-
vová s pórom, pečivo.
● Hovädzie mäso námornícke, tar-
hoňa, uhorka ● Vyprážané kuracie 
stehno, zemiaky, šalát ● Bravčové 
rebierko s brusnicami a hruškou, 
ryža ● Syrové tajomstvo, pečivo ● 
Halušky s kyslou kapustou ● Žem-
ľovka s tvarohom ● Bageta Apetito 
● Ovocný balíček.

Štvrtok
Polievky: boršč s mäsom, roľnícka, 
pečivo.
● Kuracie prsia prírodné, ryža, 
šalát ● Hovädzí guláš maďarský, 
knedľa ● Špenátové listy s hliva-
mi, opekané zemiaky ● Lahôdkový 
šalát, pečivo ● Zapekaný bravčový 
rezeň so syrom, zeleninová obloha 
● Pečené buchty so slivkovým lek-
várom, kakao ● Bageta Gurmán ● 
Mliečny balíček.

Piatok
Polievky: hŕstková, frankfurtská, 
pečivo.
● Bravčový rezeň belehradský, 
opekané zemiaky, uhorka ● Kura-
cie stehno s kuriatkovou omáčkou, 
cestovina ● Zemiakové placky s 
mäsom ● Šalát mrkvový s mar-
huľami ● Losos na masle, dusená 
zelenina ● Dukátové buchtičky 
s vanilkovým krémom ● Bageta 
moravská ● Ovocný balíček.

Sobota
Polievka: gulášová, pečivo.
● Pečené morčacie stehno, čer-
vená kapusta, knedľa ● Bravčové 
mäso Chilli con Carne, ryža, šalát ● 
Bageta s kuracím mäsom.

Nedeľa
Polievka: pohronská, pečivo.
● Husárska roláda, zemiaky, cvikla 
● Jelenie ragú s brusnicami, cesto-
vina ● Bageta syrová.

Pondelok
Polievky: stupavská zabíjačková, 
francúzska, pečivo.
● Morčacie prsia na hrášku so šam-
piňónmi, ryža, uhorka ● Hovädzie 
dusené, kôprová omáčka, knedľa 
● Kuracie stehno na zelenine, štu-
chané zemiaky s cibuľkou ● Bul-
harský šalát s bravčovým mäsom, 
pečivo ● Rezance s tvarohom, za-
kysanka ● Hanácke koláče, kakao 
● Bageta s pikantným mäsom ● 
Mliečny balíček.

Utorok
Polievky: fazuľková kyslá s kôprom, 
údeninová, pečivo.
● Vyprážané čevapčiči, zemiaky, 
šalát ● Kuracie prsia orientálne, 
tarhoňa, cvikla ● Lasagne mäsové 
● Horehronský syrový šalát, pečivo 
● Cestoviny s brokolicou a smota-
novou omáčkou ● Palacinky s nu-
telou ● Bageta Apetito ● Ovocný 
balíček.

Streda
Polievky: prešporská, cesnaková s 
haluškami, pečivo.
● Hovädzí guláš debrecínsky, 
knedľa ● Pečené kuracie stehno, 
zeleninová ryža, kompót ● Zemia-
kové knedličky s údeným mäsom, 
kapusta ● Šalát z čínskej kapusty 
s hroznom a jablkami, pečivo ● 
Kelový karbonátok, zemiaky, šalát 
● Buchty na pare s lekvárom, kaka-
ová posýpka, kakao ● Bageta mo-
ravská ● Mliečny balíček.

Štvrtok
Polievky: mexická, rascová s vaj-
com, pečivo.
● Bravčové stehno bratislavské, 
cestovina ● Hovädzí rezeň oba-
ľovaný, zemiaky, šalát ● Držky na 
diabolský spôsob, knedľa ● Paríž-
sky šalát, pečivo ● Hubové rizoto, 
uhorkový šalát ● Šúľance s ma-
kom ● Bageta s kuracím mäsom ● 
Ovocný balíček.

Piatok
Polievky: morčacia, terchovská, pe-
čivo.
● Bravčový rezeň na rasci, ryža, 
šalát ● Pečené kačacie stehno, čer-
vená kapusta, knedľa ● Vyprážaná 
treska plnená brokolicou a syrom, 
zemiaky, šalát ● Pestrý cestovi-
nový šalát ● Zapekaný baklažán 
s hydinovým mäsom a zeleninou ● 
Kysnutý koláč marhuľový, kakao ● 
Bageta Gurmán ● Mliečny balíček.

Sobota
Polievka: zeleninová, pečivo.
● Vyprážaný syr so šunkou, zemia-
ky, tatárska omáčka ● Bravčový 
perkelt, cestovina ● Bageta s pi-
kantným mäsom.

Nedeľa
Polievka: terchovská, pečivo.
● Hovädzie mäso na korení, ryža, 
šalát ● Plnená paprika, knedľa ● 
Bageta moravská.

Tajomné runy v Kremnických vrchoch
Pavlom Kriškom, ktorý pri štú-
diu starých nápisov natrafil na 
informáciu, že aj v Kremnických 
vrchoch existujú nápisy, ktoré do-
posiaľ nik neprečítal. Vydal sa bá-
dať na vlastnú päsť a vychádzal 
z rozpráv miestnych roľníkov. Tí ho 

od nápisov odho-
várali a spájali s 
nimi rôzne poves-
ti. Jednou z nich 
bolo, že na vrchu 
Velestúr strážil 
vojak zlaté jablko, 
ktoré chcel zožrať 
deväťhlavý drak. 
Vojak s ním bo-
joval deväť nocí 
a deväť dní, kým 
ho premohol. Na 
znak víťazstva 
vysekal do skaly 
spomínaný nápis. 

   Iná, viac odrádzajúca, naznačova-
la, že vrch bol útočiskom čarodej-
níc, ktoré tam vykonávali magické 
rituály a obetovávali ľudí. Krišku to 
však ešte viac podnietilo v hľadaní 
nápisov. Po dlhých mesiacoch hľa-
dania našiel nápisy a začal ich de-
šifrovať. 

Podvrh alebo unikát?
   S interpretáciou pomáhali via-
cerí odborníci, až nakoniec prišli 
s konečnou verziou: „Prichádzajúci 

Silian od severu zbúral Kremnicu 
a Turiec a všetky hradiská v roku 
dvestoosemdesiat po Turícach.“ 
Okrem toho sa našiel aj úlomok zo 
skaly, kde bolo napísané: „Věsne-
bog, žart“, čo v preklade znamená 
meno bohyne Vesna a žertovisko – 
obeť alebo obetisko. Vyzeralo to, že 
nápisy sú staré vyše tisíc rokov a že 
ide skutočne o „objav storočia“. 
   Opak sa stal pravdou a namiesto 
podpory verejnosti sa Kriško stre-

tol s výsmechom a snahou o spo-
chybnenie jeho objavu. Vyšli rôzne 
publikácie o tom, že je to podvrh 
a že devätnáste storočie bolo cha-
rakteristické podobnými „objav-
mi“. 
   Najpoužívanejšia teória hovorila 
o tom, že devätnáste storočie bolo 
poznačené bojom o sebaurčenie 
národov, a tak bol nápis do skaly 
vytesaný, aby ukázal ostatným ná-
rodom, že Slovania tu boli po celé 
stáročia a že sú „starý národ“. Po-
dobné falzifikáty sa našli aj v Česku 
alebo v Holandsku, kde sa falšovali 
napríklad básne alebo texty.
   Otázka pravosti nápisov na Veles-
túre sa opäť otvorila pred pár rok-
mi. Zdá sa, že ide predsa len o tex-
ty staré niekoľko stoviek rokov. 
Minulý rok bol objavený ďalší ka-
meň, ktorý opisoval Kriško vo svo-
jich spisoch, no záhadne sa stratil. 
Takzvaný „hrobový kameň“, ktorý 
ukrýva ďalšie nápisy, by mohol 
byť kľúčom k uzavretiu polemiky 
o runových nápisoch. Momentál-
ne stále čaká na podrobnú analýzu 
odborníkov, ktorí s presnosťou ur-
čia vek vyrytých nápisov. Velestúr 
tak aj naďalej ostáva zahalený ta-
jomstvom. 

Cesta k nápisom
   Najkratšia cesta na Velestúr je z 
areálu Bielej stopy SNP po červenej 

turistickej značke cez Zlatú studňu 
alebo z ústia Malachovskej, od Ban-
skej Bystrice cez sedlo Tri Kríže po 
modrej a červenej turistickej znač-
ke, prípadne od nefunkčnej chaty 
Irisa na Suchom vrchu po žltej turis-
tickej značke. Na Suchý vrch sa dá 
dostať dvomi trasami. Po modrej 
značke z Tulskej ulice a po zelenej z 
konečnej MHD na Mládežníckej uli-
ci v Banskej Bystrici, odkiaľ trvá ces-
ta pešo približne hodinu a štyridsať 

minút. 
   Cesta vedie aj z 
Kremnice (okolo cha-
ty Hostinec) alebo z 
obce Horné Pršany 
(cez sedlá Pod Košiar-
mi a Tri kríže).
   Ak sa vydáte na túru, 
uvidíte krásy Sloven-
ska, obetné miesto s 
drevenými staroslo-
vanskými modlami, 
ktoré postavili fanú-
šikovia staropohan-
ských legiend a mož-
no objavíte aj nové 
nápisy. Indícia: „Hľa-
dajte pod machom“.

Vrchol hory Velestúr.                                                                                                           Foto: A. Dolog

Replika obetného miesta. Foto: J. Krošlák

Runové písmo na Velestúre
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V máji odišliSpomienky

V júni
blahoželáme

Prenajmem prerobený 1-izbový 
byt v Podbrezovej na Šupkovej 
45/5. Byt sa nachádza na dru-
hom poschodí.
Kontakt: 0944 305 012. 

...
„Odišiel tíško, už nie je medzi nami, no v srdciach 
našich stále žije spomienkami.“
Dňa 11. júna uplynulo dvadsaťpäť rokov odvtedy, 
ako sme sa navždy rozlúčili s našim drahým otcom, 
starým a prastarým otcom 

Jánom ŠTeLLeROM z Dolnej Lehoty.
Kto ste ho poznali, venujte mu spolu s nami tichú 
spomienku. 

S úctou a vďakou spomína syn Stanislav
s rodinou, dcéry Oľga a Janka s rodinami

...
„Tak rýchlo ten čas letí, tak rýchlo uteká, no každý 
deň ti patrí naša spomienka. Osud ti nedoprial s 
nami dlhšie byť, ale v našich srdciach budeš stále 
žiť.“
Desať smutných rokov uplynulo 14. júna, kedy zo-
mrel náš milovaný manžel, otec, starý a prastarý 
otec

Jozef PILÁRIK z Dolnej Lehoty.
S láskou a bolesťou v srdci spomína manželka a 

dcéry s rodinami
...

Dňa 16. júna si pripomenieme devätnáste výročie 
odvtedy, ako sme sa navždy rozlúčili s našim dra-
hým, otcom, starým a prastarým otcom
Arnoldom ZVARÍKOM z Podbrezovej.

Spomíname s láskou a úctou
...

Dňa 19. júna uplynie desať rokov odvtedy, ako nás 
navždy opustil milovaný

Vít VLČeK z Pohronskej Polhory.
S láskou a úctou spomíname

...
„Osud je občas veľmi krutý, nevráti čo raz vzal, zo-
stanú iba spomienky a v srdci veľký žiaľ.“
Dňa 20. júna si pripomenieme osemnásť 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
...

„Slza smútku tíško stečie po tvári, bolesť v srdci za-
bolí, no pekná spomienka ako večný plameň v na-
šich srdciach zahorí.“
Dňa 28. júna si pripomenieme štvrté výročie odvte-
dy, ako nás náhle opustil manžel, otec a starý otec

Rudolf PReDAJňA z Podbrezovej.
Tí, ktorí ste ho poznali venujte mu spolu s nami 
tichú spomienku.

S láskou a úctou spomíname

Pracovné jubileá

20 rokov 

Martina BALCOVÁ
Miroslav FAŠKO
Michal FLOSNÍK
Jozef CHRAMEC

Ing. Jana JANOVCOVÁ
Zdenko MATOŠ

Peter MURÁNSKY
Jaroslav SPEVÁK

Ing. Simona VOJTASOVÁ
Stanislav ZVARÍK

25 rokov 

Magdaléna DEMIANOVÁ
Mgr. Eva ZAJAKOVÁ

30 rokov 

Mária ENGLEROVÁ
Marián JERGEL

Viera KRUŠINSKÁ
Ľubomír LEHOCKÝ

Ing. Marian MAKUCH

35 rokov 

Ľuboš HLÁČIK
Ondrej IŠTVÁN

Marian KOVÁČIK
Ján LUPTÁK

Eva ŠPILÁKOVÁ

40 rokov

Ľubica RONČÁKOVÁ 

Životné jubileá

Miloš ANDREUTTI
Dušan BÚDA

Miroslav LEITNER
Ján ŠTOMPF
Ivan KLINČÍK
Miloš KOŠÍK

Pavol MARČOK
Ľubica TRAJTEĽOVÁ

Ján ZIBRÍK
Ing. Beata BERČEKOVÁ

Jozef HAVIAR
Jozef NIKEL

Marta VESELOVSKÁ
Ideály sú ako hviezdy, ... dokončenie v tajničke. (Carl Schurz)

Ôsmy jún bol vyhlásený za Svetový deň oce-
ánov v roku 1992 na Konferencii Organizácie 
Spojených národov (OSN) o životnom pro-
stredí a rozvoji v Riu de Janeiro. Hlavným 
zameraním svetového dňa oceánov na rok 
2018 sa stala prevencia znečistenia plastmi 
a podpora riešení pre zdravý oceán.
   Znečistenie oceánov plastovým odpadom 
predstavuje závažnú hrozbu, uvádza na svojej 
webovej stránke OSN. Plastový odpad v oce-
áne má dosah na zdravie vodných živočíchov, 
ako aj na planktón. Dostáva sa do tela rýb a 
ľudstvo ich konzumu-
je. Vedci v súvislosti 
so znečistením oce-
ánov vyslovujú zne-
pokojenie o zdravie 
ľudí. Celkovo plasto-
vé znečistenie pred-
stavuje osem miliárd 
dolárov škôd ročne 
spôsobených na mor-
ských ekosystémoch. 
   Svetový deň oce-
ánov pripomína, že 
oceány zohrávajú 
úlohu prameňa živo-
ta. Oceány pokrývajú 
viac ako dve tretiny 
Zeme a poskytujú napríklad väčšinu kyslíka, 
ktorý dýchame, keďže sú pľúcami našej pla-
néty. Predstavujú významný zdroj potravy a 
sú základným materiálom v biosfére. Svetový 
deň má tiež upozorňovať, že oceány zohráva-
jú pre existenciu človeka prvoradú úlohu. Je 
dôležité verejnosti pripomínať, aké zásadné 

Svetový deň pripomína dôležitosť 
oceánov

T. Kubej Zdroj: internet miesto majú v našom ekosystéme, rovnako 
poukázať aj na negatívny vplyv ľudskej čin-
nosti na oceány. Preto je v roku 2018 Sveto-
vý deň oceánov orientovaný na ich čistotu a 
iniciatívy pri príležitosti tohto dňa majú byť 
zamerané na prevenciu pred znečisťovaním 
plastovým materiálom a na podnietenie pri-
jatia konkrétnych riešení, aby sa oceány stali 
čistejšími.
   OSN zverejnila prehľad znečistenia oceánov 
plastovým materiálom. Osemdesiat percent 
znečistenia oceánov prichádza zo súše. Do 
oceánov sa ročne dostane osem miliónov ton 

plastov. V dôsledku plastového znečistenia v 
oceánoch zahynie milión morských vtákov 
a stotisíc cicavcov ročne. Zmena začína od 
každého jednotlivca, uviedla OSN. Nejde len 
o recyklovanie plastového materiálu, ktorý 
človek používa, ale najmä o výrazné zníženie 
jeho používania, podčiarkla OSN.

do starobného dôchodku

Roman TONHAUSER 

V mene vedenia akciovej 
spoločnosti Železiarne Pod-

brezová mu ďakujeme za 
odvedenú prácu a do ďalších 

rokov života želáme veľa 
slnečných dní.

Otváracie hodiny:
Pondelok:  7.30 – 15.30
Utorok:  7.30 – 15.30
Streda:  7.30 – 17.00
Štvrtok:  ZATVORENÉ
Piatok:  7.30 – 12.00

Venujte pozornosť
Pobočka DDS Stabilita Pod-
brezová je od 12. júna až do 
odvolania zatvorená. Svoje 
požiadavky si môžete vybaviť 
na najbližšej pobočke, v Ban-
skej Bystrici, ktorá sídli na 
Kuzmányho 16.

Autor:
PK

predložka 
(7. p.)

EČV Turčian-
skych Teplíc

rieka, river 
(skr.)

pec, krb po 
nemecky   v pohybe 

(hud.)
ukazovacie 

zámeno levy (čes.) švajčiarska 
rieka zoťala  recept (skr.) odporovacia 

spojka T2 modla

strhnutie
súbor máp      

ochotne
nikel, arzén 

(chem.)

T6
zárodok, 
semeno    

orientálne 
korenie

 vyklonovaný 
jedinec

je vo vare      ázijský štát      najvyššia 
karta    

T1 T4 vokalizovaná 
predložka

kilonewton

nemecké 
sídlo    

mužské 
meno   

49 v Ríme     
Národná 

kriminálna 
agentúraazda, hádam  rieka po 

portugalsky

kráľ zvierat
hádka, svár      žesnké meno   

oáza 
po českyMPZ 

Rumunska
zámočník 

po maďarsky

frajer 
Fatimy

stal sa znovu 
živým             americký štát    

druh kvetiny arabská 
studňa

lasicovitá 
šelma

býv. franc. 
tenista (Yanick)          

okná 
po česky  

EČV Košíc predložka

Pomôcky: 
OASA, 

HARAD, ABAT, 
DAMM

existuj       
volebná 
schránka

otázka na 
spôsob            mizni            z, zo po 

nemecky         
typ áut 
Toyota

pevný 
podpaľovač veľké kladivo

jeden po 
francúzsky

T3          
staroslovanský 

boh hromu     teba                 

 plače (bás.) chyť onô (hovr.)

stroj na 
úpravu ľadu

lietadlo (čes.)    
v, vo (nem.) citoslovce 

smiechuSlovenské 
elektrárne

výklenok v 
stene pre 

sochu
T5

polodraho-
kam epická báseň

starogrécka 
bohyňa 

múdrosti

„Tak, ako tíško žil, tak tíško odišiel. Tak, ako z jeho očí žiarila láska 
a dobrota, tak nám bude chýbať do konca života. Bol skromný vo 
svojom živote, ale veľký v láske a dobrote.“
Dňa 3. júna uplynul rok odvtedy, čo nás navždy opustil náš drahý 
manžel a dedko

Vojtech TIŠŤAN z Podbrezovej.
Kto ste ho poznali, venujte mu spolu s nami krátku tichú spomienku.

S láskou a úctou spomína manželka
a najbližšia rodina
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P. Kazár

M. Kozák

Biatlonisti zahájili letnú sezónu 
slovenského Viessmann pohá-
ra 2018 a vstúpili do nej naozaj 
úspešne. Prvé zo štyroch letných 
kôl sa konalo v dňoch 2. a 3. júna 
v Osrblí a naši reprezentanti za-
znamenali viacero popredných 
umiestnení.
   Preteky boli špecifické častými 
zmenami počasia, ktoré v biatlo-
ne vyžadujú opakované korekcie 
nastavenia mieridiel zbrane počas 
súťaže. Naši reprezentanti nastú-

MS juniorskej kategórie
U23

   V družstvách junioriek, ktoré 
obsadili celkové jedenáste mies-
to, sa predstavili: Jana Poliaková 
(537 bodov), Johanka Kičinková 
(540 bodov), Michaela Ďuricová 
(563 bodov) a Patrícia Machálková 
(509 bodov). V družstvách juniorov 

Zavarko s tromi titulmi majstra sveta

Štefančík v šprinte juniorov na striebornej priečke

Marek Štefančík získal jedinú medailu pre slovenskú výpravu

nastúpili Marek Štefančík (601 bo-
dov) a Tomáš Dziad (555 bodov). 
Družstvo juniorov obsadilo celko-
vé siedme miesto. V tandem mixe 
spolu s Nikolou Mazúchovou skon-
čil Radovan Balco v štvrťfinále. V 
šprinte sa podaril najväčší úspech 
pre Slovensko aj Podbrezovú zá-
sluhou Mareka Štefančíka, ktorý sa 
prebojoval až do finále, kde tesne 
podľahol súperovi zo Srbska a zís-
kal tak striebornú medailu, ktorá 
bola jediná pre slovenskú výpravu 
v Rumunsku. Do finále jednotliv-
cov sa nepodarilo postúpiť žiadne-
mu nášmu zástupcovi.

MS seniorskej kategórie jednot-
livcov žien a mužov

   Podbrezová mala v oboch kate-
góriách spolu ôsmich zástupcov 
(jednu ženu a sedem mužov), z 
kvalifikácie sa podarilo postúpiť 
iba štyrom hráčom, a to Dane Klu-
bertovej (600 bodov), Tomášovi 
Pašiakovi (623 bodov), Danielovi 
Tepšovi (626 bodov) a Vilmošovi 
Zavarkovi (682 bodov). Výkony os-
tatných hráčov, ktorí sa neprebo-
jovali do play-off: Bystrík Vadovič 
(588 bodov), Martin Kozák (575 
bodov), Peter Nemček (594 bodov) 
a Erik Kuna (600 bodov). Prvé kolo 
play-off však bolo po nevýrazných 
výkonoch stopkou pre štyroch hrá-
čov okrem Vilmoša Zavarka. Daniel 
Tepša podľahol Nemcovi Pointin-
gerovi, Tomáš Pašiak Maďarovi 
Kakukovi a Dana Klubertová Češke 

Kantnerovej.
   Vilmoš Zavarko sa 
po víťazstvách nad 
Poliakom Krugom, 
Maďarom Fehérom, 
Nemcom Schondel-
maierom, Srbom 
Kovačičom a Ne-
mcom Weissom stal 
po tretíkrát maj-
strom sveta kate-
górie jednotlivcov. 
V disciplíne šprint 
sa z víťazstva rado-
val opäť a pridal tak 
svoj druhý titul z 
podujatia. Peter Ne-
mček, Erik Kuna, To-
máš Pašiak a Dana 
Klubertová sa cez 
prvé kolo neprebo-
jovali. V disciplíne 
tandem mix skončil 
v osemfinále súťaže 
Martin Kozák spolu 
s Máriou Tomko-
vou, kde nestačili na pár zo Slovin-
ska. Svoju dominanciu potvrdil Za-
varko aj víťazstvom v kombinácií, 
kde v súčte najlepšieho výkonu na 
120Hz a šprint získal svoj tretí titul 
a ovládol tak všetky individuálne 
disciplíny na majstrovstvách sveta.
   V ženskej kategórií sa stala maj-
sterkou sveta v disciplíne na 120Hz 
Nemka Sina Beisser, v šprinte Chor-
vátka Ines Maričića a v kombinácií 
Jasmina Andjelković zo Srbska. 

Najhodnotnejší výkon celých maj-
strovstiev predviedli Ana Jambro-
vič (677 bodov) a Hrvoje Marinović 
(698 bodov), obaja z Chorvátska.
Slovenská výprava v seniorskej ka-
tegórii nezopakovala úspešné vy-
stúpenie z minuloročného šampi-
onátu a medailu nezískala. Srbsko 
sa aj vďaka trom titulom majstra 
sveta Vilmoša Zavarka stalo najús-
pešnejšou krajinou majstrovstiev 
sveta.

Päť víťazstiev v úvodnom kole letného biatlonu

Rumunské mesto Cluj-Napoca 
bolo pre rok 2018 dejiskom Maj-
strovstiev sveta juniorskej kategó-
rie U23 a jednotlivcov seniorskej 
kategórie, kde sa v každom turnaji 
predstavili aj kolkári a kolkárky 
nášho klubu – ŠK Železiarne Pod-
brezová.

Vilmoš Zavarko si z Rumunska doniesol tri zlaté medaily

pili v posilnenom zložení až s jede-
nástimi štartujúcimi. Po prvýkrát 
sa v železiarenských farbách pred-
stavili aj dvaja noví členovia Ema 
Kapustová (prestup z KB Magnezit 
Revúca) a Filip Bury (prestup z KB 
Čadca-Skalité), ktorí budú od sep-
tembra študentmi prvého ročníka 
SG ŽP so zameraním na biatlon. 
   Súťažný harmonogram pozostá-
val z dvoch bodovaných súťaží v 
disciplínach: rýchlostné preteky 
so štafetovou streľbou a preteky 
s hromadným štartom, z ktorých 

sme si odniesli až dvanásť pódi-
ových umiestnení, vrátane piatich 
celkových víťazstiev v jednotlivých 
vekových kategóriách dorastu. V 
sobotu sa okrem rýchlostných pre-
tekov konala aj doplnková súťaž s 
názvom „vyraďovací šprint“, ktorá 
pozostávala z troch streleckých sta-
novíšť a troch 500 metrových okru-
hov. Špecifikom tejto disciplíny je 
tlak z okamžitej diskvalifikácie po 
nezostrelení všetkých piatich ter-
číkov na druhom a treťom strelec-

kom stanovišti so štafetovou streľ-
bou (5 plus 3 náhradné výstrely). 
Do cieľa sa v zlúčených kategóriách 
dorastu (16 – 19 rokov) dostala pri-
bližne polovica štartujúcich a o to 
viac nás potešili obidve prvenstvá 
zásluhou L. Ottingera a Z. Remeňo-
vej, ku ktorej sa na stupeň víťazov 
postavili aj druhá M. Remeňová a 
tretia E. Kapustová.
Výsledkový servis 1. kola Viess-
mann pohára v letnom biatlone:
Dorastenky 16-17 r.: E. Kapustová 

1. a 1. miesto, A. Smarkoňová 2. a 
5. miesto.
Dorastenci 16-17 r.: A. Koštial 3. 
a 8. miesto, E. Tomkuliak 9. a 11. 
miesto, R. Floch 11. a 9. miesto, F. 
Bury 14. a 12. miesto.
Dorastenky 18-19 r.: Z. Remeňová 
1. a 2. miesto, M. Remeňová 2. a 
1. miesto, M. Wágnerová 8. a 8. 
miesto.
Dorastenci 18-19 r.: L. Ottinger 1. a 
3. miesto, T. Sklenárik 3. a 2. mies-
to.

Vo vyraďovacom šprinte obsadili kompletné stupne víťazov biatlonistky ŠK Železiarne Podbrezová. Zľava druhá M. Reme-
ňová, víťazka Z. Remeňová a tretia E. Kapustová. Foto: FB stránka Biatlonového oddielu ŠK Železiarne Podbrezová

Sestry Remeňové na trati.
Foto: FB stránka Biatlonového oddielu ŠK Železiarne Podbrezová


