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Chata Lubetha v Ľubietovej sa 
cez leto mení na krajinu plnú 
zážitkov, zábavy, kamarátstiev 
a zdokonaľovania sa v anglic-
kom jazyku. Tábor Speakland 
navštevujú deti, ktoré sú rôzne 
jazykovo zdatné. Niektorým to 
ide lepšie, iní sa naopak čo to 
priučia. Oficiálnym jazykom tá-
bora je angličtina a takisto aj 
lektori sú anglicky hovoriaci. 
   Ako vznikla myšlienka anglicky 
hovoriaceho tábora sme sa opý-

tali Mgr. Radovana Ocharovicha, 
majiteľa jazykovej školy Speak: 
„Tábor vznikol ako každý jeden 
iný produkt Speaku – prišli za 
nami klienti a povedali, že keď 
sa staráte o naše deti prostred-
níctvom krúžkov poobede, tak 

Združenie OPTECHFORM
základ vybudovania štvrtého spoločného pracoviska ŽP VVC s.r.o. s univerzitami

   Združenie OPTECH-
FORM prispeje k výsku-
mu, vývoju a inováciám 
v oblasti optimalizácie 
procesov ťahania rúr 
a geometrickej stálosti 
rozmerov rúr. Výstupom 
tohto Združenia budú 
výskumno-vývojové ak-

tivity v oblasti techno-
logických a inovačných 
projektov podporujúcich 
zvyšovanie kvality a pro-
duktivity výroby pres-
ných rúr v podmienkach 
ŽP a.s. 
   Úlohy a pôsobnosť Zdu-
ženia OPTECHFORM sú 

orientované do základného a ap-
likovaného výskumu, kde nosnou 
časťou sú teoretické a poznávacie 
štúdie zamerané do analýz napä-
ťovo-deformačných stavov v prie-
behu ťahania, s cieľom popísať 
stav napätosti v danom objeme 
rúry a v danom okamihu ťahania 
s cieľom ich optimalizácie v pre-

vádzkových podmienkach ŽP a.s. 
   Pre ich riešenie bude využívaný 
mikroštruktúrny prístup s využi-
tím dislokačnej teórie plasticity a 
v neposlednom rade je to mode-
lovanie a simulácia napäťovo-de-
formačných procesov pri ťahaní 
presných rúr. 

Učenie a zábava v jednom, to je Speakland

Vyžrebovali sme víťaza trinásteho kola čitateľskej súťaže venovanej 180. vý-
ročiu našej dychovej hudby. Žrebovali sme z úspešných riešiteľov, ktorí od-
povedali, že Pavla Šianskeho v júli 2002 vystriedal na poste kapelníka Pavol 
Machajdík. Správne odpovedal aj Radek Huňa z ťahárne rúr. Získava publikáciu 
o hrade Ľupča – Hrad Ľupča, Klenot Pohronia vo svetle vekov, ktorú do súťaže 
venovalo Predstavenstvo Železiarní Podbrezová a.s. Výhercovi blahoželáme 
a cenu si môže prísť prevziať do redakcie (t.č. 645/2711, resp. 2714).

prečo by ste nemohli vymyslieť 
aj niečo cez prázdniny? Odvtedy 
sme začali skrášľovať túto myš-
lienku Speaklandu. Máme deti 
ktoré sa sem vracajú pravidelne 
a zlepšujú sa. Pokroky vidno ale 
aj na deťoch, ktoré sú tu prvý-
krát. Ako jazyková škola Speak 
sa venujeme aj iným jazykom, 
ako napríklad nemčine, francúz-
štine, ruštine, španielčine, ta-
liančine a samozrejme aj sloven-
čine, ktorá je určená cudzincom. 
Musím ale povedať, že o anglič-
tinu je stále najväčší záujem. 

Určite nás poznajú aj 
zamestnanci Železiarní 
Podbrezová, pretože 
naši lektori učia aj ich. 
Momentálne máme 53 
učiteľov a 1 600 štu-
dentov.“
   Speakland má šty-
roch lektorov, ktorí sú 
zároveň aj animátori. 
Dvaja z nich hovoria 
výlučne len anglicky, 
pretože slovensky ne-
vedia a zvyšní dvaja 

vedia aj po slovensky. Deti však 
nevedia, ktorí lektori sú aj slo-
vensky hovoriaci, ale ako sme 
sa dozvedeli, časom na to aj tak 
prídu (lebo deti odhalia všetko). 
Čo je hlavné, situáciu nezneuží-
vajú a snažia sa vždy komuniko-
vať anglicky. 

   Denný program je tvorený hra-
vou formou, aby sa deti zabá-
vali, ale aj učili zároveň. „Všetky 
aktivity, ktoré tu sú, sú posta-
vené tak, aby sme deti doslova 
integrovali do anglického jazyka 
a aby sme ich naučili viac nie-
len o samotnom jazyku, ale aj o 
anglicky hovoriacich krajinách. 
Máme tu deti, ktoré sú na tom 
s angličtinou rôzne – na základ-
ne ich skúseností ich rozdelíme 
do dvoch skupín, ale tie skupiny 
následne zmixujeme. V jednom 
tíme sú deti s rôznou úrovňou 
angličtiny a navzájom si pomá-
hajú. Máme tri tímy – Anglicko, 
Austrália a Nový Zéland. Každý 
deň máme vyhradený na to, aby 
tímlíder naučil deti niečo o tejto 
krajine, napríklad o jej histórií, 
jazyku o kultúre... a na to sú ná-
sledne zamerané aj súťaže, pri-
blížil nám situáciu Jason McKen-
zie, vedúci tábora. Pôvodom je z 
Kanady a priznal sa, že on patrí k 
tým dvom lektorom, ktorí sa so 
slovenčinou „veľmi nekamará-
tia“: „Slovenčinu sa snažím učiť, 
ale je ťažká. Musím povedať, že 
mi v tom pomáhajú aj deti. Je 
to také vzájomné, ja učím ich 
a ony zase mňa, aj pri tom sa 
veľa naučia. V jednom turnuse 
sme mali malé dievčatko, ktoré 
sa veľmi nechcelo hrať. Tak sme 
ju museli zaujať inak. Na hodinu 

som s ňou išiel von a kládol som 
jej otázky v angličtine, o anglic-
kých slovíčkach a ona mi ich zá-
roveň prekladala do slovenčiny. 
Bola to naozaj zábava a zapáčilo 
sa jej to a ja som sa samozrejme 
niečo naučil. Ale viem len také 
základné slová ako je napríklad 
strom alebo lavička na viac si 
momentálne nespomínam.“

Prvý polrok z pohľadu poskytova-
nia komplexných služieb a riešení 
v oblasti informačných techno-
lógií, plnenia projekčného plánu 
zameraného prioritne pre skupi-
nu ŽP Group hodnotím ako veľmi 
úspešný.

V posledný májový deň Výkonný 
výbor Slovenskej historickej spoloč-
nosti na svojom riadnom zasadnutí 
rozhodol, že publikácia o ľupčian-
skom hrade je najlepšou populár-
no-náučnou prácou pre rok 2017. 
Porota okrem iného ocenila prepoje-
nie odborných textov s podrobným 
poznámkovým aparátom, ktorý na 
dané fakty odkazuje.

Úvodný zápas novej sezóny Fortuna 
ligy sme odohrali v nedeľu, 22. júla, 
v domácej Zelpo aréne. V zostave 
Podbrezovej sa predstavili všetky let-
né posily, pre hostí to bola premiéra 
trénera Hyballu na lavičke Dunajskej 
Stredy. Prvú veľkú šancu mal v 8. mi-
núte domáci Mikuš, keď nebezpečne 
hlavičkoval, jeho pokus brankár vyra-
zil a Bernadina pri dorážke prestrelil 
bránu.

Druhé kolo slovenského Viessmann 
pohára 2018 v letnom biatlone pre-
biehalo v srdci historického územia 
Gemer, na strelnici v meste Revúca. 
Počas víkendu na prelome júna a 
júla si naši biatlonisti počínali mimo-
riadne úspešne a v dorasteneckých 
kategóriách počas dvoch súťažných 
dní zvíťazili až v troch zo štyroch mož-
ných kategórií.

Zľava: doc. Ing. Štefan Václav, PhD., riaditeľ Ústavu výrobných technológií MTF STU BA, prof. Ing. Dr. Jozef Peterka, dekan 
MTF STU BA, prof. Ing. Ľudovít Parilák, CSc., riaditeľ a konateľ ŽP Výskumno-vývojového centra s.r.o., Ing. Lenka Nováková, 
konateľka ŽP Výskumno-vývojového centra s.r.o. pri podpise zmluvy o spoločnom združení OPTECHFORM

Dňa 3. júla štatutárni zá-
stupcovia ŽP VVC s.r.o., 
prof. Ing. Ľudovít Parilák, 
CSc., Ing. Lenka Nováková, 
spolu s Materiálovotechno-
logickou fakultou STU Brati-
slava so sídlom v Trnave, v 
zastúpení dekan prof. Ing. 
Dr. Jozef Peterka a riadite-
ľom Ústavu výrobných tech-
nológií doc. Ing. Štefanom 
Václavom, PhD. podpísali 
Zmluvu o združení: Optima-
lizácia technológie tvárne-
nia pri výrobe presných rúr 
v Železiarňach Podbrezová 
a.s. – OPTECHFORM. 
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Leto je už v plnom prúde a po 
miernom ochladení to opäť vyzerá 
na teplé a slnečné dni. Počas ho-
rúcich dní je príjemné schladiť sa 
niekde vo vode a popri tom si ešte 
aj zašportovať, ak samozrejme radi 
plávate. Podmienky a možnosti na 
kúpanie máme výborné aj v Pod-

Slovenská historická spoločnosť 
pri Slovenskej akadémii vied 
v Bratislave udeľovala ceny za 
publikácie z oblasti historických 
vied, ktoré boli vydané v roku 
2017. Ocenená bola aj publikácia 
Hrad Ľupča, Klenot Pohronia vo 
svetle vekov. 
   V posledný májový deň Výkon-
ný výbor Slovenskej historickej 
spoločnosti na svojom riadnom 
zasadnutí rozhodol, že publikácia 
o ľupčianskom hrade je najlep-
šou populárno-náučnou prácou 
pre rok 2017. Porota okrem iného 
ocenila prepojenie odborných tex-
tov s podrobným poznámkovým 
aparátom, ktorý na dané fakty 
odkazuje. Zaujala aj popularizač-
ná časť kombinovaná s bohatou 
ilustráciou. Všetky tieto atribúty 
predurčili, že o knihu bude veľký 
záujem, o čom sme sa už aj sami 
presvedčili. 
   Ocenenia sa udeľovali aj vo zvyš-
ných dvoch kategóriách. Cenu 
„najlepšia vedecká práca“ získala 
kniha s názvom Pro virtute et me-
rito, vznik a vývoj vyznamenaní 
do roku 1815. Jej autorom je Igor 

Ďalší úspech pre publikáciu Hrad Ľupča
Mgr. Vladimír Homola
kastelán hradu Ľupča

Graus, dlhoročný riaditeľ Štátneho 
archívu v Banskej Bystrici a zakla-
dateľ modernej slovenskej faleris-
tiky. Ide o historickú vedu, ktorá 
sa zaoberá vyznamenaniami – od-
znakmi a medailami, ktoré boli vi-
diteľným znakom nielen úspechu, 
ale aj moci či vďačnosti. 
   Publikácia podrobne mapuje zlo-
žitý proces formovania vyzname-
naní vznikajúcich nielen v dôsledku 
transformácie laických rytierskych 
rádov z politicko-mocenských in-
štitúcií na inštitúty poskytujúce 
formálne pocty, ale aj novozalože-
ných vyznamenaní, bez priamych 
predchodcov v podobe rytierskych 
organizácií.
   Cena je každoročne udeľovaná aj 
za kritické vydanie prameňov. Cenu 
tento rok získal preklad diela Zvo-
lenská stolica od pôvodného auto-
ra Mateja Bela. Monografia, ktorá 
vyšla v edícii Zlatý fond Kysuckého 
múzea v Čadci, je výsledkom práce 
kolektívu odborníkov a pozostáva 
z dvoch nosných častí. Prvá pred-
stavuje originálny latinský text Ve-
domostí, druhá tvorí preklad latin-
ského textu do slovenčiny. Svojou 
koncepciou publikácia nadväzuje 
na predchádzajúce dvojjazyčné 

vydania Vedomostí Trenčianskej, 
Liptovskej, Oravskej a Turčianskej 
stolice. Vedomosti Zvolenskej sto-
lice na svojich stránkach čitateľovi 
prinášajú cenné poznatky z histó-
rie, etnológie, environmentálnej 
histórie a ďalších oblastí jedného 
z našich najrázovitejších krajov. 
Súčasťou publikácie je i originál-
na mapa Zvolenskej stolice, ktorú, 
pre pôvodné vydanie, vyhotovil ci-
sársky kartograf Samuel Mikovíni. 
Zaujímavosťou je, že ten istý karto-
graf vytvoril aj mapu Ľupčianskeho 
panstva, ktorá tvorí obálku knihy 
o hrade Ľupča. 
   Slávnostné odovzdanie ocenení 
sa uskutoční 7. novembra 2018 v 
priestoroch Filozofickej fakulty Uni-
verzity Komenského v Bratislave. 
Informácie o udelených cenách za 
príslušný rok budú postupne pub-
likované na stránkach vedeckých a 
odborných časopisov, i v masovo-
komunikačných prostriedkoch.
   Ak ešte knihu o ľupčianskom hra-
de nemáte doma, stále máte mož-
nosť si ju zadovážiť v pokladniciach 
starého a nového závodu a v odbo-
re propagácie a registratúry Žele-
ziarní Podbrezová. Cena publikácie 
je 23,90 eura.

Schladíte sa radšej na kúpalisku alebo pri vode v prírode?
brezovej a jej blízkom okolí. 
   Okrem kúpaliska, ktoré je otvo-
rené už od konca júna, je možnosť 
okúpať sa napríklad aj na Krpáčo-
ve, kde je vodná nádrž. Záleží od 
jednotlivca, aké kúpanie si vyberie. 
Niekto dá prednosť jazeru alebo 
vodnej nádrži, kde je možno menej 
ľudí, ako na kúpaliskách, iný pôjde 
práve do bazéna, kde sa cíti bezpeč-

nejšie. Predsa len, na každom kú-
palisku by mal byť pri bazéne k dis-
pozícii plavčík, v jazere či vodnej 
nádrži je to vždy na vlastnú zodpo-
vednosť. Ďalšia vec je, že hĺbku ba-
zéna väčšinou poznáme, často býva 
napísaná na jeho okraji, na vodnej 
ploche v prírode to tak nie je a sú 
plavci, ktorí nemajú radi, keď je pod 
nimi voda príliš hlboká. 

   Plusy a mínusy sú určite pri obi-
dvoch alternatívach. Niekoho môže 
lákať aj kúpanie zadarmo, ktoré 
môže absolvovať jedine vo vodnej 
ploche niekde v prírode. Aj keď 
nie všade je samozrejme kúpanie 
v jazere či vodnej nádrži zadarmo. 
Kúpaliská zase ponúkajú možnosti 
rôznych iných športov okrem plá-
vania, v Podbrezovej je to napríklad 
plážový volejbal, stolný tenis či bed-
minton. Naozaj je na každom, čo si 
vyberie a kde sa pôjde radšej okú-
pať a schladiť počas horúcich dní, 
ktoré dúfajme ešte neskončili.
   Našich spolupracovníkov sme sa 
opýtali, či uprednostňujú v lete na 
kúpanie skôr kúpaliská alebo rad-
šej vodné plochy v prírode, ako sú 
jazerá či vodné nádrže:
Mgr. Danka RUSOVá, Pp
- Uprednostňujem skôr kúpaliská 
ako vodné plochy. Mám rešpekt 
pred jazerom či vodnou nádržou, 
môže tam byť hlboká voda a bojím 
sa aj živočíchov, ktorí žijú vo vode 
a jej okolí. Mám deti, ktoré sa radi 
vybláznia vo vode, väčšinou na kú-
palisku. Určite bezpečnejšie je to 
v bazéne, čiže aj kvôli tomu by som 
uprednostnila kúpalisko.
Ján CaBaN, Vo
- Čo sa týka kúpania, nezáleží mi na 
tom, či je to bazén na kúpalisku ale-
bo napríklad jazero. V obidvoch prí-
padoch je to vonkajší priestor, aj keď 

určite je to krajšie niekde v prírode 
pri jazere. Tak, či tak som pod holým 
nebom, kde na mňa svieti slnko a to 
si vždy užívam. Chodím aj na kúpa-
lisko do Podbrezovej, síce málo, ale 
chodím. Keď sa chcem ísť kúpať do 
prírody, tak zájdem napríklad na Kr-
páčovo alebo na Tále.
Tomáš VIgLaŠSKý, Vo
- Radšej uprednostňujem vodné 
plochy. Tuto v okolí síce veľmi ne-
chodím nikde, ale ešte keď som 
býval v Žiline, tak tam som chodil 
na tzv. „Predmierské jamy“. Na Kr-
páčove som bol len raz, ale tam to 
bolo vtedy rozbité a bahnité. Na kú-
paliska nechodievam vôbec. Chodí-
me s rodinou ešte na dovolenky k 
moru, tam je to lepšie, čistejšie. 
Ing. Peter KRaJaN, Td
- Určite uprednostňujem skôr kú-
paliská, ale aj plavárne. Je to podľa 
môjho názoru bezpečnejšie. Ne-
mám rád živočíchy okolo mňa vo 
vode, preto na jazerá nechodievam 
vôbec. 
Ľubica PIKULOVá, gork
- Mne viac vyhovujú vodné plochy, 
ale málokedy sa chodíme kúpať, 
lebo máme doma bazén. Kúpalisko 
je bezpečnejšie ako jazero, ale jaze-
rá sa mi zdajú asi čistejšie, povedala 
by som, že je tam menej baktérií. 
Keby som si mohla vybrať, radšej by 
som šla na jazero alebo vodnú ná-
drž ako na kúpalisko.

Mgr. Danka RUSOVá Ján CaBaN Tomáš VIgLaŠSKý Ing. Peter KRaJaN Ľubica PIKULOVá



USa si sťažujú
za odvetné clá

Zdroj: ceskenoviny.cz
Washington – Vláda Spojených 
štátov podala na Svetovej ob-
chodnej organizácií (WTO) sťaž-
nosť na „odvetné“ clá, ktoré 
zaviedla Európska únia, Čína, 
Kanada, Mexiko a Turecko. Štáty 
reagovali na americké clá na do-
voz ocele a hliníku. Informáciu 
o sťažnosti oznámil 16. júla ame-
rický obchodný splnomocnenec 
Robert Lighthizer. Európska únia 
reagovala na postup USa a v júni 
uplatnila clá na americký tovar 
vo výške 25 percent, ktoré do-
sahujú hodnotu 2,8 miliardy eur. 
Neskôr sa pripojili aj Čína, Kana-
da, Mexiko a Turecko, ktoré do-
hromady uvalili clá na americký 
dovoz vo výške 24 miliard dolá-
rov. Podľa Lighthizera sú takéto 
odvetné opatrenia v rozpore 
s pravidlami WTO. Na toto tvr-
denie apelovala Európska únia 
spolu s ostatnými „dotknutými 
štátmi“, a tvrdia, že ako prvý 
porušili pravidlá WTO USa a ich 
opatrenia sú len „ochranné“. 

Európska únia
zaviedla ďalšie clá

Zdroj: pravda.sk
Európska únia prostredníctvom 
Európskej komisii 18. júla in-
formovala, že zavedlaďalšie clá 
na oceľ, aby chránila svojich 

vlastných výrobcov pred náras-
tom importu ocele v dôsledku 
amerických ciel. Podľa komisie 
zaznamenala Únia nárast dovo-
zu oceľových výrobkov na svoj 
trh po tom, ako americký pre-
zident Donald Trump zaviedol 
25 percentné colné sadzby na 
dovoz ocele do USa. Komisárka 
EÚ pre obchod Cecilia Malms-
trömová uviedla, že blok nemá 
„inú voľbu“, ako prijať opatrenia 
na ochranu domáceho priemys-
lu, ktorý už trpí pre globálnu 
nadmernú kapacitu oceliarní. 
americké clá totiž spôsobili od-
klon vývozu ocele na iné trhy, čo 
môže vážne poškodiť výrobcov 
a zamestnancov v oceliarskom 
priemysle EÚ, dodala. Clá by 
mali platiť od štvrtka, 19. júla. 
Ide o 25 percentné tarify v 23 ka-
tegóriách výrobkov z ocele, ktoré 
nadobudnú účinnosť až vtedy, 
keď dovoz týchto produktov pre-
siahne súčasný priemer. Ten je 
vypočítaný z údajov za posledné 
tri roky. Malmströmová verí, že 
tieto opatrenia odrážajú rovno-
váhu medzi záujmom výrobcov z 
EÚ a spotrebiteľov ocele, ako sú 
automobilový priemysel a sta-
vebný sektor, ktorí sú závislí od 
dovozu.
Tieto dočasné opatrenia môžu 
platiť až 200 dní, kým Komisia 
nerozhodne o konečných clách 
začiatkom roka 2019. Ide o sú-
časť reakcie Európskej únie na 
zvýšenie ciel USa. Členské štáty 
EÚ vyjadrili „drvivú podporu“ 
novým opatreniam, ako sú clá, 
uviedla Komisia.

STRANA 3 ČÍSLO 15/2018www.podbrezovan.sk

P. Motyčková
noviny@zelpo.sk

ako hodnotíte prvý polrok vo va-
šej spoločnosti? 
- Prvý polrok z pohľadu poskytova-
nia komplexných služieb a riešení 
v oblasti informačných techno-
lógií, plnenia projekčného plánu 
zameraného prioritne pre skupi-
nu ŽP Group hodnotím ako veľmi 
úspešný. Z mnohých 
aktivít spomeniem 
hlavne uvedenie do 
rutinnej prevádzky na-
sledovných systémov:
- účtovníctvo pre ŽP 
a.s., ktorého príno-
som je zníženie pre-
vádzkových nákladov 
a odstránenie závis-
losti na externom do-
dávateľovi pôvodného 
systému,
- evidencia návštev a pohybu vozi-
diel v jednotlivých lokalitách spo-
ločnosti ŽP a.s. s použitím dotyko-
vých mobilných zariadení,
- riadené sklady pre evidenciu 
uloženia zväzkov prostredníctvom 

Prípravok na ťahanie rúr s meraním ťažnej sily.          Foto: archív VVC.

Šesť mesiacov v dcérskych spoločnostiach
S Ing. Jánom gaboňom, generálnym riaditeľom ŽP Informatika s. r. o.

„Prvý polrok bol pre nás
veľmi úspešný“

Združenie OPTECHFORM
základ vybudovania štvrtého spoločného pracoviska ŽP VVC s.r.o. s univerzitami

   Za pôvodný a originálny prístup po-
kladáme využívanie prototypových za-
riadení, ktoré v technických podmien-
kach umožnia študovať proces ťahania, 
odpovedajúci reálnym prevádzkovým 
podmienkam na ťaž-
ných stoliciach v ŽP 
a.s. Za účelom výroby 
dvoch prototypov v 
roku 2018, ktoré budú 
patentovo chránené, 
bola podpísaná prísluš-
ná zmluva o diele me-
dzi ŽP VVC s.r.o. a MTF 
STU. 
   Jej vyriešenie je zá-
kladným predpokladom vytvorenia 
spoločného pracoviska OPTECHFORM, 
ktoré bude už štvrtým externým praco-
viskom ŽP VVC s.r.o. na univerzitách. 
   Združenie OPTECHFORM z pohľa-
du vzdelávania na základe spoločne 

(Dokonč. zo str. 1)

Ilustračné foto

mobilných zariadení,
- správa registratúry v Žiaromate 
Kalinovo a.s.
   V priebehu prvého polroka sme 
začali poskytovať novú službu Bu-
siness Intelligence na báze mo-
derného grafického softvérového 
nástroja Qlik Sense, ktorý zabez-
pečuje zber, štandardizáciu, analý-
zu a prezentáciu podnikových dát. 

Je to prostriedok pre 
potreby rozhodovania 
a plánovania na rôz-
nych úrovniach a ob-
lastiach riadenia. 
   Zrealizovali sme pro-
jekt nákladovosti val-
covne rúr a aktuálne 
pracujeme na modeli 
nákladovosti ťahárne 
rúr a sledovaní zisko-
vosti a rentability vý-
robkov, výrobkových 

skupín, zákazníkov, teritórií a iných 
oblastí. Pokračovali sme v rozširo-
vaní údajovej základne pre IS elek-
tronizovaných noriem.
   V rámci prevádzky informačného 
systému je priebežne zabezpečo-

vaná realizácia požiadaviek 
na rozširovanie funkcií exis-
tujúcich aplikácií. Okrem 
toho sme ukončili migráciu 
serverov a dátovej siete a 
zabezpečili navýšenie prie-
pustnosti internetovej siete 
v lokalite ŽP a.s. v 120 na 
350 megabitu za sekundu. 
Pre prevádzku aplikácií na 
mobilných zariadeniach je 
vytvorená wifi sieť v riade-
ných skladoch a na vrátni-
ciach. 
Darí sa vám plniť plány, kto-
ré ste si stanovili na začiat-
ku roka?
- Z pohľadu ekonomiky vý-
sledok hospodárenia pred 

zdanením vo výške 73 355 eur za 
prvý polrok vytvoril predpoklad na 
prekročenie celkového ročného 
plánu. Vývojové aktivity sú v sú-
lade so stanoveným projekčným 
plánom a zároveň pružne reagu-
jeme na požiadavky vyplývajúce z 
prevádzky informačných systémov 
jednotlivých zákaz-
níkov. 
Čo plánujete do 
nasledujúcich me-
siacov? 
- Budeme realizo-
vať projekty podľa 
projekčného plánu. 
Z pripravovaných 
aktivít spomeniem:
- spustenie systé-
mu automatizova-
ného skladu,
- ukončenie projek-
tu Inovácia systému atestov,
- spustenie systému pre evidenciu 
majetku a investičných akcií, im-
plementácia dochádzkového sys-
tému v ŽP EKO QELET a.s.,
- v rámci systému správy registra-
túry zabezpečenie prepojenia na 

elektronické dátové schránky, po-
kračovanie v implementácii roz-
hraní na agendové systémy a vy-
budovanie elektronického archívu.
   Z aktivít mimo skupiny ŽP Group 
spomeniem hlavne plánované 
spustenie systému pre skladové 
a odpadové hospodárstvo v spo-
ločnosti ZEDKO s.r.o. a implemen-
táciu nového systému Účtovníctvo 
v spoločnosti ŽĎAS, a.s., kde záro-
veň zabezpečujeme outsourcing 
informačného systému.
   Pre optimalizáciu prevádzky IS 
sme vyvinuli podporu vyrovná-
vania záťaže medzi aplikačnými 
servermi a aktuálne ju začíname 
využívať pri vystavovaní nových 
vydaní aplikácií. Zvýši to úroveň 
kontinuity práce používateľov. 
   Rozširujeme aj aplikačnú infra-
štruktúru o podporu pre mobilné 
zariadenia Apple, s cieľom pre-
vádzkovať naše Java aplikácie aj v 
prostredí iOS. Spomeniem ešte, že 
pripravujeme rekonštrukciu optic-
kých liniek a výmenu systému 

firewall s cieľom 
zvýšenia komplex-
nej internetovej 
ochrany.
   Začiatkom leta 
sme úspešne ab-
solvovali recerti-
fikačný audit na 
a k t u a l i z o v a n ú 
normu ISO 9001 
(Systém mana-
žérstva kvality) a 
dohľadový audit 
normy ISO 20000-

1 (Systém manažmentu služieb). 
Na jeseň 2018 je plánované zve-
rejnenie novej verzie normy ISO 
20000:1, ktorej implementácia si 
bude vyžadovať viac našej pozor-
nosti.

Zo sveta
ocele

       OPTECHFORM 
prispeje k výskumu, 
vývoju a inováciám v 
oblasti optimalizácie 
procesov ťahania rúr a 
geometrickej stálosti 
rozmerov rúr.

prijatej koncepcie bude pripravovať 
diplomantov, doktorandov, mladých 
vedeckých pracovníkov a odborníkov 
v oblasti výskumu procesov plastickej 
deformácie v tvárnení pri výrobe bez-
švíkových rúr za studena.

   Dôležitý je poznáva-
cí proces, ktorý robia 
ľudia v železiarňach 
v prevádzkárňach, v 
našom výskumno-vý-
vojovom centre a na 
univerzitách, ktoré 
vzdelávajú ľudí v tejto 
oblasti, čiže tu budú 
vychovávaní špecialisti 
pre plastickú defor-

máciu za studena a vplyvu tribolo-
gickej dvojice na geometrickú stálosť 
rozmerov. Sú to diplomové práce, 
doktorandské práce a samozrejme, 
očakávame, že títo ľudia prídu k nám 
pracovať.

       V  priebehu prvé-
ho polroka sme začali 
poskytovať novú služ-
bu Business Intelligen-
ce na báze moderného 
grafického softvérové-
ho nástroja Qlik Sense, 
ktorý zabezpečuje zber, 
štandardizáciu, analý-
zu a  prezentáciu pod-
nikových dát.



O svojich dojmoch z tábora nám 
porozprávali aj naši „malí angli-
čania“:

NINa, 14 rokov, Brezno 
- Toto je môj prvý tábor v ktorom 
som a veľmi sa mi tu páči. Každý 
deň sa hrávame nejaké hry. Sme 
rozdelení do tímov, takže je to 
super, medzi sebou aj súťažíme. 
Angličtinu sa učím už osem rokov, 
myslím si, že som na veľmi dobrej 
úrovni, ale samozrejme, vždy je 
čo zlepšovať a preto som aj tu. Do 
tohto tábora ma prihlásila mami-
na a som tu spolu s mojou najlep-
šou kamarátkou takže, sa teším 
o to viac. 

TOMáŠ, 13 rokov, Brezno
- Do táborov chodím často, v tom-
to som konkrétne druhýkrát. S an-
gličtinou som na tom lepšie odke-
dy som tu bol. Najviac sa mi páči 
jedáleň a hry, ktoré hráme. Je tu 
super, našiel som si tu veľa kama-
rátov ale priznám sa, že sa už aj 
teším domov. 

NaTáLIa, 11 rokov, Brezno
- Toto nie je môj prvý tábor. Už 
som bola aj v Repišti a tu, v Spe-
aklande, som druhýkrát. Angličti-
nu sa učím už piaty rok, ale stále 
je čo zlepšovať. Najviac sa mi tu 
páči to, že som si našla skvelé ka-
marátky. Do tábora som išla tak-
povediac sama s mojím bratom, 
ale dievčatá som nepoznala žiad-
ne, našli sme sa až tu. Všetci sú tu 
milí, sú tu dobré hry a vôbec tu 
nie je nuda. 

PETER, 12 rokov, Banská Bystrica
- Páči sa mi tu, až na to počasie, 
ktoré nám až tak nedoprialo, pr-
šalo nám zatiaľ tri dni. Keď je zlé 
počasie tak sa hráme také hry, ako 
napríklad, že píšeme si na papier 
anglické slová, vety a odpove-
de a potom z toho tvoríme vety 
a nakoniec z toho vznikne taká 
nezmyselná veta, ale to je vlastne 
podstata tej hry a je to zábavné. 
V takomto pobytovom tábore 
som už štvrtýkrát a v Speaklande 
som prvýkrát. Prihlásil ma tu oci-
no, ktorý robí v Podbrezovej, aby 
som si zlepšil angličtinu. Chodil 
som do denných táborov, ale viac 
sa mi páči takto, pretože som stá-
le s kamarátmi.

IVETa, 14 rokov, Brezno
- V Speaklande som už tretíkrát 
a prihlásili ma sem rodičia. Tento 
rok sa mi tu páči najviac. Som už 
staršia, takže aj viac rozumiem 
ako po iné roky. Za ten čas som sa 
dosť som zlepšila. Pamätám sa, že 
keď som tu bola prvý rok, tak som 
veľa nerozumela, teraz je to už ale 
úplne o inom. Čo je hlavné, sme tu 
super kolektív. Najviac sa mi páčil 
prvý deň, hneď keď sme prišli. 

PaTRIK, 13 rokov, Turzovka, Čad-
ca
- Zatiaľ som vždy navštevoval len 
denné tábory. Boli to väčšinou 
športové, zamerané na futbal. 
Aj keď futbal aktívne nehrávam, 
mám ho rád. Takýto tábor sa mi 
ale páči viac. Zlepšujem sa tu 
v angličtine, čo je asi hlavným po-
slaním tábora. Ale bavia ma tu aj 
všetky hry, ktoré hráme. 

PaULÍNa, 13 rokov, Banská Bys-
trica
- Toto nie je prvýkrát čo som v tá-
bore ale musím povedať, že v ta-

komto dobrom som ešte nebola. 
Bola som iba v denných táboroch, 
ktoré organizovala univerzita, aby 
sme získali nové vedomosti. Taký-

to „pravý tábor“, kde som týždeň 
preč z domu, je aj tak lepší. Z domu 
mi chýbajú hlavne zvieratá, máme 
psa a mačku. V angličtine patrím 

k tým lepším a snažím sa pomáhať 
tým, ktorí niekedy nerozumejú. 

SaMUEL, 16 rokov, Heľpa
- Bol som už v toľkých táboroch, 
že to prestávam rátať. Bol som 
dvakrát v Repišti, dvakrát v golfo-
vom tábore na Táľoch, raz vo Ver-
nári. Teraz som tu a na ďalšie si už 
asi ani nespomeniem. Všade bolo 
super, ale najviac sa mi páči tu. Je 
tu sranda, títo ľudia čo sú tu, mi 
sadli, pretože ja som taký „sran-
dista“, tak si zo seba uťahujeme 
navzájom a nikto sa neuráža. 
Všetko je to také kamarátske. Lek-
tori sú super, rád som spoznal Ja-
sona, je to super „týpek“ a našiel 
som si tu kopu kamarátov nielen 
v mojom veku, ale aj mladších. Na 
polroku som mal z angličtiny dvoj-
ku. Rozumiem všetko, ale ešte mi 
trošku trvá sformulovať celú vetu.
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Učenie a zábava v jednom, to je Speakland

Nina Tomáš Natália Peter

Iveta Patrik Paulína Samuel

Deti na námestí v Ľubietovej.                                                                                                                                                                       Foto: Jason McKenzie
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Stoosemdesiate výročie našej dychovky
Z archívnych podkladov spracoval
T. Kubej

Umelci opäť tvorili v neateliéro-
vých podmienkach závodu Žia-
romat Kalinovo. Na jubilejnom 
30. ročníku sa zúčastnili umelci v 
medzinárodnej zostave - andrea 
Čepiššáková, Lucia Fabiánová a 
Svätopluk Mikyta zo Slovenska, 
umelecká dvojica Nico Krebs a Ta-

Permanentky na novú sezónu Fortuna ligy si mô-
žete zakúpiť od 2. júla 2018 v budove Domu špor-
tu v Podbrezovej v čase od 7.30 do 15. hod. Platné 
permanentky platia aj na zápasy Slovnaft cup-u.
Cena permanentiek:
Muži: 25 eur (v prípade aktivácie „starej“ karty).
Zľavnená permanentka – ženy, dôchodcovia: 10 
eur (v prípade aktivácie „starej“ karty).
Muži: 28 eur (v prípade vystavenia novej karty).
Zľavnená permanentka – ženy, dôchodcovia: 13 
eur (v prípade vystavenia novej karty).

Tvorbu v netradičnom prostredí si Tayio Onorato z Thajska užíva.     Zdroj: NMG

V roku 2003 si Dychová hudba Že-
leziarní Podbrezová pripomenula 
165. výročie vzniku. V znamení 
tohto významného výročia sa nie-
sol celý rok, ktorý vyvrcholil sláv-
nostným koncertom v novembri.
   Svoje účinkovanie na domácich a 
zahraničných pódiách však orches-
ter odštartoval už 24. apríla v Ban-
skej Bystrici spoločným koncertom 

Zdroj: TaSR

Tridsiaty ročník Medzinárodného
keramického sympózia v Kalinove

yio Onorato prišla zo Švajčiarska.
   V kalinovskomŽiaromatev polke 
júla tvorila šestica umelcov na tra-
dičnom tvorivom pobyte v rámci 
Medzinárodného keramického 
sympózia. Podujatie si tradíciu udr-
žiava už od roku 1989. Počiatočné 
ročníky boli rozsiahlejšie – vďaka 
ešte vtedy fungujúcim viacerým 
keramickým závodom v Novohra-

de (v Tomášovciach, Vidinej, Kali-
nove a Lučenci).
   „Aj napriek nepriaznivým pod-
mienkam však sympózium doká-
zalo prežiť a prispieva neustále k 
vývoju umeleckej keramiky na Slo-
vensku. Ide o najstaršie nepretržite 
fungujúce sympózium na Sloven-
sku, so zameraním na keramickú 
tvorbu,“ uviedla pre pracovníčka 

Novohradského múzea a galérie 
(NMG) v Lučenci Andrea Németh 
Bozó.
   Sympózium organizuje NMG v 
spolupráci so SVU – Združením 
keramikov Slovenska a závodom 
Žiaromat a. s. Kalinovo, ďalšími 
partnermi sú mesto Lučenec a 
obec Kalinovo. Umelci tvoria v ne-
ateliérových podmienkach závodu 
Žiaromat Kalinovo. „Môžu tak vy-
užiť jedinečné možnosti v tvorbe, 
ktoré im poskytuje závod. Takými 
sú kvalitná hlina – šamot, technic-
ké vybavenie – možnosť vypaľo-
vania aj veľkoformátových diel vo 
veľkokapacitných peciach závodu,“ 
priblížila Németh Bozó.
   Jubilejného 30. ročníka sa zúčast-
ňujú umelci v medzinárodnej zo-
stave - Andrea Čepiššáková, Lucia 
Fabiánová a Svätopluk Mikyta zo 
Slovenska, umelecká dvojica Nico 
Krebs a Tayio Onorato prišla zo 

Švajčiarska. Pim Sudhikam prices-
tovala na Slovensko po prvýkrát až 
z ďalekého Thajska.
   „Aktuálny ročník sme oslávili aj 
v rámci podujatia s názvom Dotkni 
sa Novohradu; objav keramiku, s 
bohatým programom pre deti aj 
dospelých, počas ktorého sa tra-
dičná novohradská keramika pre-
pájala s umením keramiky,“ pripo-
menula pracovníčka NMG.
   Diela vytvorené na 30. ročníku 
tvorivého pobytu budú predsta-
vené na výstave v priestoroch No-
vohradského múzea a galérie v au-
guste a časť z nich obohatí zbierku 
umeleckej keramiky múzea. 
   K jubilejnému ročníku bude vy-
daná aj rozsiahla publikácia, ktorá 
predstaví túto, na Slovensku uni-
kátnu zbierku keramiky, budovanú 
počas tridsiatich ročníkov sympó-
zia.

Predaj permanentiek
na novú sezónu Fortuna ligy

s nemeckou kapelou z Halbestad-
tu. Hneď na druhý deň to bolo 
vystúpenie na námestí v Brezne. 
Nasledoval 32. ročník regionálne-
ho festivalu dychových hudieb vo 
Valaskej a 19. ročník Medzinárod-
ného festivalu mládežníckych dy-
chových hudieb v poľskom meste 
Swiecie, kde zo siedmich veľkých 
orchestrov s mažoretkami boli len 
dvaja zahraniční hostia, orchestre 
z Maďarska a Slovenska.

   V dňoch 6. a 7. septembra členo-
via dychovky úspešne obhájili zla-
té pásmo na 24. ročníku festivalu 
Pádivého Trenčín. Nebolo to však 
jediné ocenenie, ktoré tu dosiahli. 
Čestným uznaním porota ocenila 
sólový prednes na trombóne pod-
brezovského muzikanta Václava 
Foldyna.
   Slávnostný koncert k 165. výročiu 
Dychovej hudby Železiarní Podbre-
zová sa uskutočnil 14. novembra v 

Dome kultúry ŽP pod taktovkou 
podplukovníka Jozefa Kráľa, ktorý 
prišiel z Posádkovej hudby v Ban-
skej Bystrici a vystriedal na tomto 
poste Pavla Machajdíka. Podbre-
zovský orchester prišli pozdraviť 
členovia 95-ročného dychového 
orchestra baníckeho z Karvinej, 
zástupcovia Stredoslovenského 
osvetového strediska a Združenia 
dychových hudieb Banskobystric-
kého kraja, dychových orchestrov 
mesta Brezna a z Valaskej. Naj-
väčšou poctou však bolo udelenie 
ceny generálneho riaditeľa Národ-
ného osvetového centra – Výročná 
medaila Daniela Gabriela Licharda 
za dlhoročnú významnú prácu pre 
rozvoj dychovej hudby na Sloven-
sku a za vysokú umeleckú úroveň. 
Odovzdal ju predseda Združenia 
dychových hudieb na Slovensku 
Ján Jamriška s dôrazom, že „túto 
cenu dostávajú len najlepší z naj-
lepších.“ Zároveň odovzdal ďa-

kovný list vedeniu Železiarní Pod-
brezová, bez ktorých by dychová 
hudba nemohla existovať. Pred-
stavenstvo ŽP a.s. vyjadrilo hold 
všetkým, ktorí sa pričinili o to, aby 
z malej robotníckej muziky vyrást-
lo za 165 rokov významné hudob-
né teleso.

Otázka č. 14: akú cenu dostala 
Dychová hudba Železiarní Pod-
brezová na slávnostnom kon-
certe v roku 2003?
Správne odpovede posielajte 
do redakcie Podbrezovan do 
desiatich dní od vydania. Neza-
budnite uviesť kontakt. Žrebo-
vať budeme v každom čísle.

Keramické sympózium Kalinovo 2018.                                                                                                                                Zdroj: NMG

Foto: archív redakcia



STRANA 6 ČÍSLO 15/2018 www.podbrezovan.sk

Jedálny lístok
30. 7. – 5. 8. 2018

Jedálny lístok
6. – 12. 8. 2018

Za svetovými unikátmi nemusíte cestovať cez pol sveta

P. Motyčková
noviny@zelpo.sk

V letnej edícií tipov na výlety pokra-
čujeme a tomto čísle vám prinášame 
tip našej čitateľky Evy Dekrétovej, 
ktorá nám odporučila lepšie sa po-
zrieť na Čertovu dolinu v Muránskej 
planine, ktorá je prezývaná aj „malý 
Slovenský raj“. Mnohí ju možno po-
znáte a osobne ste navštívili, no tí čo 
ešte nie, určite bude čo obdivovať.
   Čertova dolina sa nachádza ne-
ďaleko sedla Zbojská, v Národnom 
parku Muránska planina. Ak máte 

radi turistické miesta, kde nie je veľa 
turistov, tak ste na správnom mieste. 
Podobne ako v Slovenskom raji, i tu 
možno obdivovať zaujímavý krasový 
reliéf, mohutné skalné bralá i vodo-
pády a to všetko „osamote“.

Nielen prírodné poklady
   Práve Čertova dolina toho ponúka 
oveľa viac ako si myslíte. Okrem prí-
rodných krás môže ukrývať aj zboj-
nícke poklady. V hlbokej kaňonovej 
doline sa nachádzajú jaskyne a naj-
významnejšou z nich je Čertova jas-
kyňa, s ktorou je spojené meno zboj-
níka Jakuba Surovca. 
Jeden z najvýznamnejších zbojníkov 
Slovenska sa narodil v Tisovci, pôvo-
dom bol pastier, no v časoch feudál-
nej krízy, v stavovských povstaní zalo-
žil zbojnícku družinu. Pôsobili najmä 
na Horehroní, ale neznáme im neboli 
ani Orava, Liptov či Poľsko. Ako všetci 
zbojníci aj títo obľubovali stretáva-
nie sa v miestnych pohostinstvách. 
Medzi ich najobľúbenejšie patrila 
dobročská krčma v Čiernom Balogu 
a Lopušného krčma v Pohronskej Pol-
hore. Krčma v Polhore bola pôvodne 
postavená ako „ochranné miesto“ 
pocestných, ktorých čakala náročná 
cesta – prechod horami medzi Zvo-
lenskou a Gemerskou župou. „Posla-
nie“ krčmy využili zbojníci a čakali v 
nej na informácie o presune a pohy-
be zámožných pánov alebo jarmoč-
níkov, na ktorých neskôr čakali pri 
sedle Diel. 
   Práve Polhora sa Surovcovi stala 

Pondelok
Polievky: oravská fazuľová, rascová 
s vajcom, pečivo.
● Jarné kuracie stehno, zemiaky ● 
Hovädzie mäso námornícke, slo-
venská ryža, čalamáda ● Ravioly so 
syrom, paradajková omáčka ● Šalát 
mrkvový s marhuľami ● Zapekaný 
baklažán s hydinovým mäsom a ze-
leninou ● Šišky s džemom, kakao ● 
Bageta s pikantným mäsom ● Ovoc-
ný balíček.

Utorok
Polievky: krúpková, údeninová, pe-
čivo.
● Bravčové mäso ChilliconCar-
ne, ryža, šalát ● Hovädzie dusené, 
kôprová omáčka, knedľa ● Važecká 
pochúťka, zemiakové placky ● Racio 
šalát, pečivo ● Špenátové halušky 
s tvarohom, zakysanka ● Pečené 
buchty so slivkovým lekvárom, ka-
kao ● Bageta Gurmán ● Mliečny 
balíček.

Streda
Polievky: boršč s mäsom, roľnícka, 
pečivo.
● Kuracie prsia na smotane s hliva-
mi, cestovina ● Vyprážaný bravčový 
rezeň, zemiaky, šalát ● Restovaná 
kačacia pečeň, hrášková ryža, cvikla 
● Bretónsky šalát, pečivo ● Plnené 
kelové listy zeleninou, mrkvový šalát 
● Zapekané palacinky s tvarohom ● 
Bageta syrová ● Ovocný balíček.

Štvrtok
Polievky: morčacia, cesnaková s ha-
luškami, pečivo.
● Pečené kačacie stehno, červená 
kapusta, knedľa ● Hovädzí guláš me-
xický, ryža, šalát ● Vyprážaná treska 
plnená brokolicou a syrom, zemia-
ky, šalát ● Študentský šalát, pečivo 
● Kuracie rezančeky, zelená fazuľka 
s baby mrkvou ● Zemiakové kned-
ličky s nutelou, maková posýpka ● 
Bageta moravská ● Mliečny balíček.

Piatok
Polievky: slovenská hubová, francúz-
ska, pečivo.
● Husárska roláda, zemiaky, uhorka 
● Morčacie prsia na zelenine, tarho-
ňa, šalát ● Držky na diabolský spô-
sob, knedľa ● Parížsky šalát, pečivo 
● Ryžový nákyp ● Škvarkové pagáče 
● Bageta s kuracím mäsom ● Ovoc-
ný balíček.

Sobota
Polievka: furmanská, pečivo.
● Kuracie prsia Kung-Pao, ryža, šalát 
● Hovädzí guláš debrecínsky, knedľa 
● Bageta Gurmán.

Nedeľa
Polievka: gulášová, pečivo.
● Bravčový rezeň belehradský, ope-
kané zemiaky, uhorka ● Hovädzia 
pečienka milánska, cestovina ● Ba-
geta syrová.

Pondelok
Polievky: kapustová s klobásou, 
mrkvová s pórom, pečivo.
● Bravčové stehno hutnícke, knedľa 
● Hovädzia roštenka portugalská, 
ryža, uhorka ● Kuracie stehno na ze-
lenine, štuchané zemiaky s cibuľkou 
● Mexický šalát, pečivo ● Zapekaná 
brokolica s tofu ● Šúľance so strú-
hankou ● Bageta syrová ● Mliečny 
balíček.

Utorok
Polievky: prešporská, brokolicová 
dánska, pečivo.
● Sekaný rezeň z bôčika, zemiakový 
šalát s majonézou ● Pečené kura-
cie stehno, tarhoňa, kompót ● Ba-
raní guláš, halušky ● Grécky šalát, 
pečivo ● Pečená ryba s bylinkami, 
mexická zelenina ● Žemľovka s tva-
rohom ● Bageta Apetito ● Ovocný 
balíček.

Streda
Polievky: mexická, tekvicová, peči-
vo.
● Bravčový rezeň prírodný, zeleni-
nová ryža, šalát ● Hovädzí guláš ma-
ďarský, knedľa ● Zemiakové placky 
plnené mäsom ● Horehronský syro-
vý šalát, pečivo ● Kelový karboná-
tok, zemiaky, šalát ● Plnené rožky 
lekvárové, kakao ● Bageta s kura-
cím mäsom ● Mliečny balíček.

Štvrtok
Polievky: držková, krupicová so zele-
ninou, pečivo.
● Jelenie ragú s brusnicami, cesto-
vina ● Hydinové ražniči, zemiaky, 
šalát ● Šošovicový prívarok, volské 
oko, chlieb ● Lahôdkový šalát, pe-
čivo ● Plnené hovädzie mäso, ze-
leninová obloha ● Buchty na pare 
s nutelou, maková posýpka, kakao 
● Bageta Gurmán ● Ovocný balíček.

Piatok
Polievky: slepačia, karfiolová, peči-
vo.
● Pečený bôčik s plnkou, kapusta, 
knedľa ● Kuracie prsia na lesných 
hríboch, ryža, šalát ● Zemiakovo-
bryndzové pirohy so slaninou ● 
Pestrý cestovinový šalát ● Hovädzí 
guláš so zelenou fazuľkou ● Škori-
cové osie hniezda, kakao ● Bageta 
moravská ● Mliečny balíček.

Sobota
Polievka: zeleninová, pečivo.
● Bravčové stehno na smotane, ces-
tovina ● Vyprážaný syr so šunkou, 
zemiaky, tatárska omáčka ● Bageta 
s pikantným mäsom.

Nedeľa
Polievka: fazuľová kyslá, pečivo.
● Hovädzie mäso na korení, ryža, 
šalát ● Plnená paprika, knedľa ● Ba-
geta Gurmán.

Čertova dolina, miesto zbojníkov a pokladov

osudnou a podobne, ako aj ostatní 
zbojníci toho času, aj on skončil svoju 
„púť“ na šibenici v Brezne. Po dvoch 
rokoch zbojníčenia a skrývania sa bol 
dolapený a popravený lámaním na 
kolese, čo v tej dobe patrilo medzi 
najkrutejšie tresty. Práve v časoch, 
keď zbojníkov „lapali“, sa ukrývali 
v spomínanej Čertovej jaskyni, kde je 
dodnes vraj ukrytý ich poklad. Nikto 
ho však ešte nenašiel. Odvážnemu 
ale šťastie praje. 
   Chýry o Surovcovi sa dostali až na 
kráľovský dvor a po jeho smrti nav-
štívila jeho rodičov kráľovná Mária 

Terézia, aby sa o ňom dozvedela čo 
najviac. Ďalšou zaujímavosťou je, že 
Jakuba Surovca spájajú aj s Jurajom 
Jánošíkom, avšak ich spolupráca 
možná  nebola, keďže sa Surovec na-
rodil dva roky po Jánošíkovej smrti. 

Náučný chodník
   Do Čertovej doliny sa môžete vy-
brať viacerými trasami. Najznámejšia 
je od sedla Zbojská, kde nájdete ná-

učný chodník značený zeleno-bielou 
farbou. Jeho dĺžka je skoro päť kilo-
metrov s prevýšením dvestošesťde-
siatosem metrov. Trasa vám bude 
trvať približne tri hodiny. 
   Druhým východiskom je o niečo 
dlhšia trasa, ktorá začína pri chatovej 
oblasti Bánovo pri Tisovci, konkrétne 
pri horárni pod Dielom. Od lesnej 
správy budete pokračovať údolnou 
cestou (nie štátnou), kde sa dosta-
nete do menšieho kameňolomu. 
Necháte sa viesť korytom Čertov-
ského potoka, ktorý vás dovedie už 
k spomínanému začiatku náučného 
chodníka. Ten vám povie viac nielen 
o zbojníkoch, ale aj o tom, ako sa ke-
dysi v okolí ťažilo drevo či o miestnej 
flóre a faune. Neobíde vás ani legen-
da o mníchovi alebo zázračná stud-
nička.
   Nezabúdajte na pevnú obuv, nakoľ-
ko veľká časť trasy vedie po skalách 
rokliny, kde je šmykľavo a mokro. 
Čertova dolina je sprístupnená na 
takzvanú „prírodnú formu“, čo zna-
mená, že je bez veľkých zásahov do 
terénu. Nenájdete tam osadenia 
stúpačiek, kovové rebríky, dláždený 
chodník ani pohodlnú cestu. Trasou 
vedie skalnaté koryto, kde sú bal-
vany, štrk a niektoré úseky budete 
musieť preskakovať. Vodopády sú 
však zaistené drevenými rebríkmi, 
konkrétne v troch miestach. Terén je 
možno trochu náročnejší, ale odme-
nou vám bude krásny výhľad, turis-
tický pokoj a ktovie, možno budete 
mať šťastie aj na zbojnícke poklady. 
   V obdobiach silných dažďov a v zim-
nom období môže byť prechod ties-
ňavou Čertovej doliny veľmi nebez-
pečný.

Pohľad do Čertovej doliny.                                         Foto: internet

V náročnejšom teréne sa bez pevnej obuvi nezaobídete.       Foto: E. Dekrétová.

Zbojnícka jaskyňa vraj ukrýva poklad, ktorý tam nechala Surovcova družina. 
Foto: echoviny.sk

Drevenými rebríkmi sú zaistené tri miesta
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M. Tolnayová,
RÚVZ Banská Bystrica

Spomienky

Ďakujeme

V polovici júla na celom území Slo-
venska dominoval peľ bylín s pre-
važným zastúpením slabo alergizu-
júceho peľu pŕhľavovitých rastlín a 
najvýznamnejšieho alergénu tohto 
obdobia – peľu tráv z čeľade lipnico-
vitých. Všetky monitorovacie stanice 
už zachytili aj peľ inváznych rastlín – 
paliny a ambrózie. 
   „Trávy prešli druhým kvitnutím a 
denné koncentrácie ich peľu sa zni-
žujú. Najvyššie koncentrácie peľu 
tráv zachytila monitorovacia stanica 
v Nitre, v Banskej Bystrici, Košiciach a 
v Bratislave. Najvyššie celkové denné 
koncentrácie peľu pŕhľavovitých sme 
zachytili v Banskej Bystrici, v Bratisla-
ve a v Nitre. Peľ paliny a ambrózie síce 
zachytili už všetky monitorovacie sta-
nice   na Slovensku, no vyskytoval sa 
len vo veľmi nízkych koncentráciách“, 
uviedla RNDr. Janka Lafférsová z od-
delenia lekárskej mikrobiológie RÚVZ 
v Banskej Bystrici, pod ktoré spadá aj 
koordinácia peľovej informačnej služ-
by (PIS) v SR. Dodala, že okrem uve-
dených druhov sa v ovzduší vyskyto-
val ešte peľ skorocelu, štiavu, mrlíka, 
astrovitých a mrkvovitých. Spóry húb 
(plesní) boli zastúpené najmä rodom 
Cladospórium a rodom Alternária.
   Podľa RNDr. Lafférsovej v týchto a 
nasledujúcich dňoch naďalej bude 
prevažovať peľ bylín s najväčším za-
stúpením peľu pŕhľavovitých rastlín 
a tráv. Zvýšia sa denné koncentrácie 
peľu najvýznamnejších alergénov leta 
– paliny a ambrózie, ktoré budú spolu 
s trávami najsilnejším a najnebezpeč-

„Kto ho poznal, spomenie si. Kto ho mal rád, nikdy nezabudne.“
Dňa 12. júla sme si pripomenuli prvé výročie, čo nás opustil náš 
milovaný manžel, otec, starý otec a príbuzný

Jozef SVINČIaK z Brezna.
S láskou na teba spomíname

...
„Každý z nás už niekoho stratil a niečoho sa musel vzdať, preto je 
lepšie sa nevracať a len spomínať.“
Dňa 25. júla uplynuli dva roky, čo nás opustil 

Ján KáN z Podkoreňovej.
Kto ste ho poznali, postojte a venujte mu tichú spomienku.

...
„Už len kyticu kvetov z lásky na hrob ti môžeme dať, pokojný spá-
nok priať, tichú modlitbu odriekať a s veľkou bolesťou v srdci, navž-
dy na teba spomínať.“
Dňa 28. júla uplynie presne jeden rok, ako nás nečakane navždy 
opustil iba vo veku 27 rokov náš drahý, milovaný syn

Tomáš VEVERKa z Brezna.
Kto ste ho poznali, venujte mu spolu s nami tichú spomienku.
Zároveň chceme poďakovať Nadácii Železiarní Podbrezová, že si 
uctili jeho prácu a prispeli finančným príspevkom na úhradu ná-
kladov spojených s úpravou hrobového miesta pre nášho zosnu-
lého syna. 
Ďakujeme.

S láskou spomínajú rodičia
...

„Už ťa neprebudí slnko, ani krásny deň, na breznianskom cintoríne 
spíš svoj večný sen. Len sviecu horiacu a krásnu kyticu na hrob ti 
môžeme dať a na krásne prežité roky s tebou spomínať. Mal si 
nás rád a chcel si žiť, ale prišla tá chvíľa, keď si nás musel opustiť.“
Dňa 30. júla si pripomenieme dvadsiate tretie výročie odvtedy, 
ako nás navždy opustil milovaný manžel, otec a starý otec

Pavol gIERTL z Brezna.
S láskou a úctou spomínajú manželka, synovia Peter a Pavol,

a dcéra Zuzana s rodinami
...

„Utíchlo srdce, utíchol hlas, mala si rada život a všetkých nás. Od-
išla si navždy, hoci si veľmi túžila žiť, osud ti nedoprial tu s nami 
ďalej byť. Aj keď si odišla a niet ťa medzi nami, v našich srdciach 
ostávaš stále s nami.“
Dňa 7. augusta uplynú dva roky, ako nás opustila drahá mama, 
dcéra, vnučka, sestra a priateľka

Peťka MaJEROVá
z Podbrezovej – Štiavničky.

S láskou a úctou spomínajú syn Tomáško, otec, brat,
starká, priateľ a rodiny Majerová, Hrašková, Debnárová,

Kamoďová a Némethová

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

Kontakt: 0944 305 012.

Za nekosenie pozemkov, kde rastie ambrózia
a palina, sú vysoké pokuty

M. Tolnayová,
RÚVZ Banská Bystrica

nejším alergénom najbližších týždňov.
Počas búrok a inej zrážkovej činnos-
ti bude dochádzať k poklesu peľu v 
ovzduší. Denné koncentrácie spór 
plesní majú stúpajúcu tendenciu. 
   Za invázne rastliny sa podľa zákona 
považujú nepôvodné druhy, ktorých 
samovoľné šírenie ohrozuje biologic-
kú rozmanitosť pôvodnej flóry. Mo-
mentálne je na zozname inváznych 
rastlín sedem bylín a štyri dreviny. 
Ambrózia má mnohonásobne vyš-
šiu produkciu peľu ako palina. Jedna 
rastlina vyprodukuje až niekoľko mi-
liárd peľových zŕn a prahové množ-
stvo pre vyvolanie symptómov je už 
dvadsať peľových zŕn v kubickom 

metri vzduchu, preto aj alergikov na 
ambróziu pribúda. Neliečená alergia 
na ambróziu podobne ako aj u iných 
silných alergenóv spôsobuje výrazné 
zhoršenie zdravotného stavu a často 
prechádza do astmy. 
   „Alergiu na ambróziu možno liečiť 
alergénovou imunoterapiou. No ak 
je liečba neúspešná, potom už mož-
no potláčať len príznaky. To znamená 
užívanie liekov po celý život. Preto si 
treba uvedomiť, že ak necháme am-
bróziu na vlastnom pozemku nepo-
kosenú, ohrozujeme tým zdravie aj 
druhých, a to nielen v bezprostrednej 
blízkosti,“ uzatvára. 
   Vlastníci neobhospodarovných po-

zemkov sú povinní 
starať sa o ne tak, 
aby nedošlo opä-
tovnému šíreniu 
týchto druhov a 
musia ich odstraňo-
vať na vlastné nák-
lady. Za porušenie 
týchto povinností 
hrozí právnickým 
osobám a podnika-
teľom pokuta viac 
ako deväťtisíc eur 
a fyzickým osobám 
vyše tritisíc eur.

Nadácií Železiarne Podbrezová 
za finančnú pomoc v ťažkej život-
nej situácii Jozefa Plecha. 

Rodina Plechová

Autor:
PK
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Z podkladov zpfutbal.sk pripravil T. Kubej

CFR Cluj – FK Železiarne Podbrezová 1:0 (0:0)

Ing. Patrik Müller 

Druhé kolo slovenského Viessmann 
pohára 2018 v letnom biatlone pre-
biehalo v srdci historického územia 
gemer na strelnici v meste Revúca. 
Počas víkendu na prelome júna a 
júla si naši biatlonisti počínali mimo-
riadne úspešne a v dorasteneckých 
kategóriách počas dvoch súťažných 
dní zvíťazili až v troch zo štyroch 
možných kategórií.
   Oproti prvému kolu sa naša do-
minancia na stupňoch víťazov ešte 
zvýraznila. Dve víťazstvá a plný počet 
bodov si do celkovej klasifikácie slo-
venského pohára pripísali dorastenky 
Z. Remeňová a E. Kapustová. V star-
ších dorastencoch si prvenstvá, ale aj 
druhé miesta rozdelili L. Ottinger a T. 
Sklenárik a jedno tretie miesto získal 
v mladších dorastencoch A. Koštial. 
   Charakteristické prudké a kopcovité 
trate Revúcej zmenili po jarnej ob-
nove svoj profil na trate s miernymi 
prevýšeniami a stali sa tak ešte ná-
ročnejšie. Strelnica patrí vďaka svo-
jim nerovnostiam na palebnej čiare 
a nárazovému vetru medzi zložité 
a počas sobotňajších rýchlostných 
a nedeľňajších vytrvalostných pre-

Posledný prípravný zápas
sme tesne prehrali

Gól: 81. Vinícius.
   Na záver sústredenia v Poľsku sme 
10. júla odohrali stretnutie s rumun-
ským celkom CFR Cluj. Posledný zá-
pas v prípravnom období začal vo 
vysokom tempe, k čomu prispeli obe 
družstvá. Náš rumunský súper mal v 
prvom dejstve väčšie držanie lopty, 
ale prvú vyloženú šancu si vypraco-
vali „železiari“. V 27. minúte vypálil 
tvrdo a presne Breznanik, ale jeho 

strelecký pokus skončil len na brv-
ne. V 35. minúte sa už rozvlnila sieť 
za brankárom rumunského tímu po 
peknej akcii trojice hráčov Turňa, 
Breznanik a Bernadina, ale gól po-
sledne menovaného rozhodca pre 
ofsajdové postavenie neuznal. Polča-
sových 0:0 chcel hneď z kraja druhé-
ho polčasu zvrátiť Bernadina, ale tes-
ne minul bránu súpera. V 57. minúte 
prvýkrát pohrozil aj náš súper, krížnu 
strelu Ionitu bravúrne chytil Kuciak. 

Gól v poslednej minúte
nás obral o bod

FK Železiarne Podbrezová – FK DaC 1904 Dunajská 
Streda 1:2 (0:1)

Góly: 50. Mikuš – 29. Pačinda, 90+2. 
K. Vida.
   Úvodný zápas novej sezóny For-
tuna ligy sme odohrali v nedeľu, 
22. júla, v domácej Zelpo aréne. V 
zostave Podbrezovej sa predstavili 
všetky letné posily, pre hostí to bola 
premiéra trénera Hyballu na lavičke 
Dunajskej Stredy. Prvú veľkú šancu 
mal v 8. minúte domáci Mikuš, keď 
nebezpečne hlavičkoval, jeho pokus 
brankár vyrazil a Bernadina pri do-
rážke prestrelil bránu. V 17. minúte 
po priamom kope Leška hlavičkoval 
Baran, ale jeho pokus skončil vedľa. 
O pár minút neskôr si na center na-
behol Pačinda, jeho hlavičku k tyči 
bravúrne vyrazil domáci Kuciak. V 
29. minúte Bayo reagoval na center 
svojho spoluhráča sprava, jeho hla-
vičkový pokus ešte dokázal Kuciak 
vyraziť pred seba. Tam však stál ni-
kým nestrážený Pačinda, ktorý lop-
tu dopravil do siete Podbrezovej. V 
úvode druhého polčasu sa do lopty 
oprel z voleja Pačinda, jeho pokus 
skončil v bočnej sieti. Domáci vyrov-
nali v 50. minúte, keď Leško presným 
centrom našiel dobre postaveného 
Mikuša a ten svojím hlavičkovým po-
kusom nedal gólmanovi žiadnu šan-
cu. V 68. minúte nebezpečne zľava 
centroval Turňa, jeho prihrávka ne-

Ešte pred odchodom na letné sú-
stredenie do poľského mesta Sza-
motuly sa nám podarilo aj s dvo-
jicou hráčov – Jakub Sedláček a 
Rastislav Fischer zúčastniť sa jedné-
ho z najkrajších podujatí v projekte 
Futbalmania. 
   Po prvýkrát sme navštívili mater-
skú školu, čo v nás zanechalo výni-
močné pozitívne pocity. V nabitom 
programe prípravného obdobia 
zavítala dvojica mladých hráčov k 
deťom do materskej školy v Podbre-
zovej, kde im už v ranných hodinách 
vyčarili úsmev na tvárach.
   Po veľmi milom privítaní od detí 
prišlo na rad predstavenie hráčov a 
FK Železiarne Podbrezová, ktorý je 
už pre deti známou značkou. Svoju 
prvú skúsenosť s klubom mali deti 
počas Dňa otvorených dverí v ok-
tóbri roku 2017 a niektoré aj priamo 
na ligových dueloch v Zelpo aréne. 
Napriek tomu v úvodných chvíľach 
prevládal ostych malých fanúšikov, 

našla žiadneho domáceho hráča. V 
závere zápasu hostia zahrávali roho-
vý kop, po viacerých odrazených lop-
tách situáciu vyriešil brankár Kuciak. 
V 88. minúte dostal domáci Mejri po 
dvoch zbytočných fauloch červenú 
kartu. Hostia túto výhodu využili v 
nadstavenom čase, keď sa po zákro-
ku Kuciaka po dorážke presadil Vida.
Marek Fabuľa, tréner Podbrezovej: 
„Čakali sme náročný zápas proti kva-
litnému súperovi. Prispôsobili sme 
tomu taktiku, v prechodovej fáze 
nám to však viazlo, preto sa zdalo, 
že súper bol v prvom polčase lepší. 
V útoku sme potrebovali barličku, 
po zmene strán nám vyšiel vstup, no 
škoda, že zápas rozhodla zbytočná 
chyba. Tieto zápasy hráčov posúvajú 
v kariére, nemali sme šťastie, no s vý-
konom som spokojný. Určite budeme 
naďalej pracovať, aby sme aj proti 
takýmto mužstvám zbierali body.“
FK Železiarne Podbrezová: Kuciak – 
Turňa, Krivák, Bartoš, Magda, Baran, 
Obročník, Leško, Breznanik (75. Mej-
ri), Bernadina (67.Wiezik), Mikuš.
FK DaC 1904 Dunajská Streda: Ma-
cej – Koštrna, Šatka, Huk, Davis (93. 
Záhumenský), Vida, Tretiakov (60.
Ljubičič), Herc, K. Vida, Pačinda, 
Bayo.

Šesť biatlonových víťazstiev z Revúcej

Odštartovala nová sezóna
v projekte Futbalmania

ktorý ale časom veľmi ľahko pomi-
nul. Na prekvapenie zástupcov klu-
bu a zúčastnených hráčov poznali 
deti množstvo hráčov z kádra Mare-
ka Fabuľu.
   Najzaujímavejšou časťou bola dis-
kusia, na ktorú sa deti pripravovali 
spolu so svojimi učiteľkami niekoľko 
dní a viacero otázok dalo poriadne 
zabrať aj Kubovi Sedláčkovi s Ras-
ťom Fischerom. Obaja ale vždy po-
hotovo zareagovali a nasmerovali 
deti k pozitívnemu dojmu zo športu, 
ako aj zdravému životnému štýlu. V 
závere každé z deti dostalo podpísa-
nú kartičku od oboch hráčov a spo-
ločným darom pre deti bol klubový 
šál. Po oficiálnom ukončení besedy 
sme ešte strávili s deťmi niekoľko 
ďalších minút pri fotografovaní či 
odpovedaní na ďalšie zvedavé otáz-
ky. Za bezchybný priebeh celého 
stretnutia patrí poďakovanie našim 
malým fanúšikom a ich učiteľkám, 
ktoré nám vytvorili v priestoroch 
materskej školy domáce prostredie.

V 68. minúte sa opäť vyznamenal Ku-
ciak po hlavičke z vnútra pokutového 
územia. Nerozhodný stav sa pokúsil 
zmeniť v 75. minúte Bernadina, ktorý 
nabehol na kolmú prihrávku Magdu, 
ale trafil len brankára. Víťazný gól 
stretnutia strelil náš súper, keď sa 
„koníčkom“ presadil Vinícius. V záve-
re sa zrodili šance na oboch stranách, 
najskôr v 86. minúte Mikuš tesne mi-
nul. O minútu nato zasiahol Kuciak 
proti strele Djokovica. Napriek ob-
rovskej snahe sa Podbrezovej nepo-
darilo vyrovnať, aj keď vo výbornom 
zápase nebola horším družstvom.
FK Železiarne Podbrezová: Kuciak 
– Magda, Krivák, Bartoš (56. Sedlá-
ček), Turňa – Baran, Obročník (58. 
Tereščenko) – Bernadina, Leško, 
Breznanik – Mikuš.

Lukáš Ottinger počas streľby stojmo v Revúcej

V rámci projektu Futbalmania navštívili hráči MŠ v Podbrezovej

Peter Kazár

tekoch predstavovala pre všetkých 
pretekárov skutočnú výzvu. Domáce 
prostredie pre členov oddielu biatlo-
nu ŠK ŽP vytvoril náš silný fanklub, ale 
takisto domáci priaznivci, ktorí aj na-
ďalej fandia revúckym odchovancom 
zo žiackych kategórii L. Ottingerovi, T. 
Sklenárikovi a E. Kapustovej. 
Výsledkový servis 2. kola Viessmann 
pohára v letnom biatlone:
Dorastenky 16-17 r.: E. Kapustová 1. 
a 1. miesto, A. Smarkoňová 5. a 4. 

miesto.
Dorastenci 16-17. r.: A. Koštial 3. a 
4. miesto, R. Floch 5. a 6. miesto, E. 
Tomkuliak 6. miesto a neštartoval, F. 
Bury 8. a 5. miesto.
Dorastenky 18-19. r.: Z. Remeňová 
1. a 1. miesto, M. Wágnerová 7. a 7. 
miesto.
Dorastenci 18-19. r.: L. Ottinger 1. a 
2. miesto, T. Sklenárik 2. a 1. miesto, 
Žiačky 14-15. r.: E. Smarkoňová 11. a 
10. miesto.

Foto: A. NociarováDomáci zápas s DAC Dunajská Streda.


