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Už len do konca apríla 

Využite aj tento rok možnosť darovať dve percentá svojej dane Nadácii Železiarne Podbrezová alebo Nadácii Miška Sotáka. Obidve sa zameriavajú na 
poskytovanie finančnej, prípadne materiálnej pomoci, organizovanie rôznych podujatí v oblastiach sociálnej sféry, zdravotníctva, kultúry, vzdelávania 
a športu. Podporujú región, pomáhajú chorým a postihnutým spoluobčanom zmierniť ich ťažký údel, horehronským deťom a mládeži pri vzdelávaní 
a pri športe, občianskym združeniam pri zachovaní kultúrnych hodnôt alebo pri ochrane životného prostredia. O pomoc môže požiadať každý, kto ju 
potrebuje. Ak sa rozhodnete pre podporu týchto nadácií, vaše peniaze sa dostanú do správnych rúk. Ďakujeme všetkým darcom, ktorí doteraz prispeli 
svojím percentom dane a veríme, že sa ich okruh rozšíri.

Ako poukázať dve percentá dane?

Ak vám vykoná ročné zúčtovanie dane zo závislej činnosti zamestnávateľ, stačí vyplniť a predložiť Vyhlásenie o poukázaní dvoch percent dane z príjmu 
do 30. apríla 2019 daňovému úradu v mieste svojho trvalého bydliska. Spolu s Vyhlásením doložíte potvrdenie svojho zamestnávateľa, že vaša daň, 
vyplývajúca z ročného zúčtovania, bola odvedená daňovému úradu. V prípade, že si podávate daňové priznanie samostatne, uvediete ako prijímateľa 
dvoch percent dane Nadáciu ŽP alebo Nadáciu Miška Sotáka.

Názov organizácie: Nadácia Železiarne Podbrezová 
Sídlo: Kolkáreň 35, 976 81 Podbrezová
Právna forma: nadácia
IČO: 37818481

Názov organizácie: Nadácia Miška Sotáka
Sídlo: Kukučínova 24,  977 01 Brezno
Právna forma: nadácia
IČO: 37828738

Pán riaditeľ, zimná sezóna je za 
nami. Ako ju hodnotíte z dnešné-
ho pohľadu?

 - Zimnú sezónu sme úspešne 
ukončili koncom marca. Tradičným 
pravidlom je, že ak stihneme zjaz-
dovky zasnežiť pred vianočnými 
sviatkami a ak sa vydarí aj silves-
trovský týždeň a praje tomu pekné 
počasie, sezóna je vždy úspešná. 
Táto zima patrila medzi najlepšie, 
aké sme v histórii mali a návštev-
níkov bolo skutočne veľa. Cestovný 
ruch je ovplyvnený aj inými, nap-
ríklad ekonomickými faktormi. Od-
víja sa to aj od toho, v akom rozpo-

ložení sú ľudia. Ak je úspešný rok 
pre firmy a zamestnávateľov, nie 
je ekonomická kríza a 
ľudia dobre zarobia, tak 
samozrejme istú čiastku 
minú aj na rekreáciu. 

Pozitívne hodnotím 
aj vládne dotácie na ly-
žiarske výcviky. Keďže 
sme rodinné stredisko, 
vystriedalo sa u nás via-
cero lyžiarskych zájaz-
dov. Učitelia oceňovali 
pripravenosť strediska, 
starostlivosť vo všet-
kých smeroch a v nepo-
slednom rade aj jeho bezpečnosť. 
Na druhej strane ma trochu zamr-
zelo posledné vyhlásenie zástup-

cov  učiteľov, v ktorom povedali, že 
vláda nezmyselne mrhá peniazmi 

aj na lyžiarske vý-
cviky. Myslím si, že 
prioritou by mali byť 
nielen vedomostné 
hodnoty, ale aj fyzic-
ké a duševné zdravie 
dieťaťa. Preto je ten-
to postoj pre mňa 
šokujúci a nepocho-
piteľný. Lyžiarske vý-
cviky sú na Sloven-
sku tradíciou a mali 
by byť zachované a 
nemali by byť ná-

strojom presadzovania vlastných 
benefitov na úkor všestranného 
rozvoja detí.

V prvý aprílový víkend ste otvorili 
aj golfové ihrisko Gray Bear. Ako 
ste pripravení na leto?
 - Tále sú jedným z mála stredísk 
na Slovensku, ktoré funguje po-
čas dvoch sezón – zimnej i letnej. 
Letná sezóna na Táľoch trvá pod-
statne dlhšie ako zimná a musíme 
sa dobre pripraviť, aby boli ľudia 
spokojní. Momentálne sústreďu-
jeme všetku našu energiu na príp-

Zo strany štátu nie je cestovnému ruchu venovaná dostatočná pozornosť

Napriek tomu bola zimná sezóna na Táľoch 
najlepšia v histórii

S Ing. Ľubošom Ďurinďákom, generálnym riaditeľom Tále a.s.

P. Motyčková
noviny@zelpo.sk

Pomôžme tým, ktorí to potrebujú

Tradičnú horehronskú veľkonočnú výzdobu môžete obdivovať v Horehronskom múzeu v Brezne.                     Foto: A. Nociarová

Editoriál 

Prichádzajú k nám veľkonočné 
sviatky, ktoré sú najväčším kres-
ťanským sviatkom. Okrem iného 
sa oprávnene nazývajú aj sviat-
kom jari, keďže ich dátum sa od-
víja od prvého jarného dňa a ria-
di sa splnom mesiaca, čo im ešte 
viac pridáva na "čarovnosti". 

Kresťanská liturgia spojená s 
ľudovými zvykmi pretrváva v na-
šich končinách dodnes. V Kvetnú 
nedeľu môžeme na námestiach 
vidieť vynášanie Moreny, ktoré 
je doprevádzané ľudovou hud-
bou, spevom a tradičnými folk-
lórnymi krojmi. Stále viac však 
Veľkú noc trávime v pozmene-
nej, modernej podobe. Jarné 
oslavy, ktoré spravidla ľudia 
prežívali so svojimi blízkymi v 
domácom prostredí, vystriedala 
dovolenka, a to nielen doma, ale 
aj v zahraničí. 

Nech tieto sviatky budete slá-
viť kdekoľvek, prežite ich hlavne 
v zdraví a v kruhu svojich najbliž-
ších.

Krásne a požehnané veľko-
nočné sviatky praje redakcia 
Podbrezovana.

Po rokoch opäť 
v železiarňach

Dobrý pracovný kolektív je 
veľmi dôležitý. Je dokázané, 
že ak si ľudia v práci rozume-
jú, ich výsledky sú omnoho 
lepšie ako v kolektíve, v kto-
rom vládne napätie. Kolek-
tív energetiky je súdržný aj s 
bývalými spolupracovníkmi, 
ktorí v železiarňach nepra-
cujú desiatky rokov. Dňa 
11. apríla oslavoval bývalý 
vedúci energetiky, Ing. Sta-
nislav Štubňa, krásne jubile-
um – 90 rokov.

Súťaž zmien v ťahárni rúr

Už ôsmy rok prebieha v ak-
ciovej spoločnosti Železiar-
ne Podbrezová súťaž medzi 
pracovnými zmenami vo vý-
robných a obslužných pre-
vádzkarňach, do ktorej sú 
zapojené pracovné kolektí-
vy kategórie „R“ z oceliar-
ne, valcovne bezšvíkových 
rúr, ťahárne rúr, centrálnej 
údržby, energetiky, dopravy 
a odboru riadenia a zabez-
pečenia kvality. 

Naši strieborní žiaci

Obrovský úspech dosiahli 
naši žiaci na školských maj-
strovstvách sveta vo futbale, 
kde sa dostali až do finále. V 
ňom podľahli Brazílii a zís-
kali tak strieborné medaily. 
Školské majstrovstvá sveta 
sú organizované od roku 
1974 a Slovensko sa poduja-
tia zúčastňuje od roku 1992. 
Doteraz žiadna slovenská 
škola nehrala na školských 
majstrovstvách sveta finále. 
O to cennejšie je striebro, 
ktoré dokázali vybojovať 
žiaci SG ŽP. Viac informácií 
pripravujeme do budúceho 
Podbrezovana.

Veľkonočné tradície 
na Horehroní

Od roku 325 bolo zavedené, 
že Veľká noc  je pohyblivý 
sviatok, ktorý sa bude svätiť 
prvú nedeľu po prvom spl-
ne od jarnej rovnodennosti. 
Z hľadiska etnológie bolo 
najdôležitejšie, že naši pred-
kovia vítali začiatok nového, 
hospodárskeho, roka. Patri-
lo to medzi rituály precho-
du, kedy sme opúšťali niečo 
„staré“ a naopak vítali niečo 
„nové“.

pokračovanie na 3. strane 

Železiarne Podbrezová čítajte na strane 3

Dychovka v nových 
priestoroch

Dychová hudba Železiar-
ne Podbrezová pokračuje 
vo svojej činnosti v nových 
priestoroch. Začiatkom ap-
ríla bola presťahovaná do 
Domu kultúry v Podbrezovej. 
V súčasnosti má naša dy-
chovka tridsaťpäť členov. 



PODBREZOVAN
DVOJTÝŽDENNÍK ŽELEZIARNÍ PODBREZOVÁ a.s.

ZALOŽENÝ V ROKU 1930

STRANA    |  ČÍSLO  8/2019 WWW.PODBREZOVAN.SK2

Dobrý pracovný kolektív je veľmi 
dôležitý. Je dokázané, že ak si ľu-
dia v práci rozumejú, ich výsledky 
sú omnoho lepšie ako v kolektí-
ve, v ktorom vládne napätie. Ko-
lektív energetiky je súdržný aj s 
bývalými spolupracovníkmi, ktorí 
v železiarňach nepracujú desiat-
ky rokov. 

Dňa 11. apríla oslavoval bývalý 
vedúci energetiky, Ing. Stanislav 
Štubňa, krásne jubileum – 90 ro-
kov. Pri tejto príležitosti sa stretol 
s terajšími i bývalými zamestnan-
cami prevádzkarne energetika a 
spoločne si zaspomínali na jeho 
produktívne roky. V sprievode čle-
na predstavenstva a technického 
riaditeľa, Ing. Milana Srnku, PhD., 

vedúceho energetiky Ing. Jozefa 
Čerňana a ďalších pracovníkov 
energetiky navštívil hydrocentrálu 
v Dubovej a Jasení. Deň zakončili 
posedením v chate pri hati Bauko-
vá, kde oslávencovi prišiel osobne 
zagratulovať aj predseda Predsta-
venstva a generálny riaditeľ ŽP 
a.s. Ing. Vladimír Soták. V mene 
vedenia ŽP mu odovzdal pamätný 
list. 

Ing. Stanislav Štubňa pracoval 
v podbrezovských železiarňach 
celý život. Pamätá si významné 
historické míľniky, no spomína aj 
na ťažké vojnové časy či prírodné 

katastrofy, ktoré za tie roky fab-
riku postihli. Pri tejto príležitosti 
sme ho požiadali o rozhovor:   

Pamätáte si na svoje prvé roky v 
železiarňach?
 - Na svoje pôsobenie v železiar-
ňach spomínam veľa a rád. Na dô-
chodku som už tridsať rokov, no 
stále podrobne sledujem ich vývoj 
a teší ma, že sú tak prosperujú-
cou firmou. Najprv som prešiel 
učňovskou školou a vtedy to boli 
tvrdé časy, kvôli povstaniu bola aj 
na jeden rok prerušená. Neskôr 
ju Nemci vyhodili do vzduchu. V 
tom čase boli všetky profesie troj-
ročné, iba moja – elektrotechnik 
– bola štvorročná. Po ukončení 
učňovskej školy som odišiel do 
Banskej Bystrice na priemyselnú 
školu a neskôr som sa dostal aj na 
vysokú školu. Vtedy to fungovalo 

tak, že existovali takzvané „robot-
nícke kádre“, kedy si vás fabrika 
vybrala a išli ste bez prijímacích 
skúšok na vysokú školu. Mal som 
to šťastie, že som sa tam dostal a 
mojím spolužiakom bol Ing. An-
ton Kolenička, neskôr podnikový 
riaditeľ Švermovych železiarní. 
Elektrotechnická vysoká škola tr-
vala päť rokov, no po jej ukončení 
som nešiel hneď pracovať do pod-
brezovských železiarní. Vtedy boli 
takzvané „umiestenky“ a mňa pri-
radili na ministerstvo dopravy do 
Prahy. Neskôr mi na rektoráte po-
vedali, aby som išiel tam, kde som 
sa aj vyučil, takže som odišiel do 

železiarní. Začínal som na 
výstavbe, kde som pôsobil 
približne päť – šesť rokov. 
Neskôr odchádzal vtedaj-
ší vedúci energetiky, Ing. 
Viktor Hilmer a na svoje 
miesto odporučil mňa. 
Poznali sme sa z večer-
nej školy, kde sme obaja 
učili. Večerné školy vtedy 
fungovali od 14. hod do 
16. hod. a učil som tam 
tridsaťpäť rokov. Na poste 
vedúceho energetiky som 
ostal až do môjho odcho-
du do dôchodku v deväť-
desiatych rokoch. 

Aký to bol pocit vrátiť sa 
do železiarní a na svoje 
pracovisko po toľkých ro-
koch?
 - Už som v dôchodku 
tridsať rokov a veľmi ma 
potešilo, že nielen býva-
lí spolupracovníci, ale aj vedenie 
spoločnosti si takto vie uctiť člo-
veka. Som úprimne dojatý a po-
tešený zároveň, že som dnešný 
deň mohol stráviť práve takto. V 
energetike sme boli vždy dobrý 
kolektív. Kedysi tam pracovalo 
približne tris-
to údržbárov. 
Technika ale 
pokročila, a už 
ani toľko kvali-
fikovanej pra-
covnej sily nie 
je na trhu prá-
ce. Modernizá-
cia a technické 
napredovanie 
je prirodzené a 
pre chod fab-
riky nevyhnut-
né. Keď som 
nastúpil do 
e n e r g e t i k y , 
už vtedy bola 
m o d e r n i z á -
cia, pretože tie 
elektrárne boli 
vystavané pri-
bližne v roku 1900, takže ju potre-
bovali. 

Aké spomienky vám najviac osta-
li v pamäti?
 - Tých je veľa, pretože som tu zažil 
naozaj veľa dobrého. Pamätám si, 
že vo fabrike bolo veľa inžinierov z 
Čiech. Bola to taká doba. 

Osobne som bol napríklad aj pri 
otváraní prvého zariadenia pre 
plynulé odlievanie ocele, dokonca 
som ho pomáhal spúšťať. Na pre-
lome päťdesiatych a šesťdesiatych 
rokov sme išli šiesti zamestnanci 
na školenie do Sovietskeho zväzu. 

Tam sme boli 
dva mesiace 
a za ten čas 
sme sa toho 
toľko naučili, 
že keď sme 
prišli naspäť, 
dokázali sme 
sami spustiť 
prvé kontinu-
álne liatie v 
Podbrezovej. 
Počas svojho 
„učňovania“ 
som dokonca 
aj päť rokov 
hrával v dy-
chovke na 
baskrídlovku. 
Toľko žartov 
a pohody ako 
zažil človek 
tam, nezažil 

len tak hocikde. Prežil som si veľa 
pekného, ale na druhej strane aj 
smutného. Za ten čas postihli Pod-
brezovú aj tragédie. Jednou z nich 
bol rok 1964, kedy na oblúkovej 
peci vybuchol trafák. O rok neskôr 
bola odstavená vysoká pec v Ti-
sovci. Bolo to 30. decembra a pla-
kalo štyristo ľudí, medzi nimi aj ja. 
Ale inak sa nedalo. Bola zastaralá, 
nerentabilná a drahá. Taký je tech-

Priestormi hydrocentrály Jasenie Ing. S. Štubňu sprevádzal aj technický riaditeľ, Ing. M. Srnka, PhD. (tretí sprava).   Foto: I. Kardhordová

Oslávencovi prišiel osobne zagratulovať aj generálny riaditeľ ŽP Ing. Vladimír Soták

Na fotografii I. Kardhordovej, Ing. S. Štubňa v sprievode Ing. J. Čerňana 

Po tridsiatich rokoch opäť v železiarňach

nický pokrok. V roku 1974 tu bola 
taká potopa, že nebola ani elektri-
ka, plyn či pitná voda. Odstavené 
boli aj martinské pece. Celý starý 
závod bol pod vodou a odstavený 
na dva týždne. Pracovníci sa však 
zomkli a za dva týždne dali všetko 
dohromady. V roku 1982 vyhoreli 
v novom závode kilometre káblov. 
Tá fabrika si prežila svoje, ale vždy 
sa dokázala aj s negatívnymi uda-
losťami popasovať a znovu posta-
viť na nohy. 

Za ten čas si človek prežil vo fab-
rike veľmi veľa, ale taký kolektív, 
aký bol v energetike, bolo treba 
hľadať. Prajem každému pracov-
níkovi, aby pracoval v dobrom 
kolektíve, pretože to je veľmi dô-
ležité aj pre neho, aj pre firmu sa-
motnú. Musím ale povedať, že za 
tých tridsať rokov, ako som v pen-
zii, ani neviem ako ide čas. Mám 
veľkú záhradu a keď má človek čo 
robiť a zdravie mu to dovolí, tie 
dni idú veľmi rýchlo. 

Čo by ste zaželali železiarňam do 
budúcnosti? 
 - Život podbrezovských železiar-
ní ma ešte stále zaujíma. To, že 
sa fabrike darí aj v týchto časoch, 
že má obchodné kontakty po ce-
lom svete a má vybudované svoje 
meno, to už niečo znamená. Bu-
dúci rok budú Železiarne Podbre-
zová oslavovať už neuveriteľných 
stoosemdesiat rokov. Prajem im, 
aby ešte minimálne ďalších sto-
osemdesiat rokov fungovali tak 
dobre ako doteraz. 

Železiarne Podbrezová nezabúdajú ani 
na bývalých zamestnancov

P. Motyčková
noviny@zelpo.sk

“ Na svoje pô-

sobenie v železiar-

ňach spomínam 
veľa a rád. Na dô-

chodku som už trid-

sať rokov, no stále 
podrobne sledujem 
ich vývoj a teší ma, 
že sú tak prosperu-

júcou firmou.

„Hodiny života krútia sa dokola, kto sa raz narodil, musí ísť do boja. 
Život nalieval na čo mal kto cit, chuť, každý si usmernil osudu ťažkú 
púť. Hodiny postávali, práve dnes, vo sviatok prednášame k slávnosti 
srdečný prípitok: Vďaka ti za rokov deväťdesiat, majme sa radi vždy 
tak, ako v knihe stať."

Milý jubilant,

život sa skladá z množstva dní, ktoré prinášajú svoje radosti, aj bežné 
starosti. Z času na čas príde v živote každého človeka deň, ktorý je nie-
čím dôležitý, výnimočný. Takých okamihov je v ľudskom živote niekoľko 
a uchovávajú sa navždy v pamäti. Jedným z nich je aj 11. apríl 2019, 
kedy sa bývalý vedúci prevádzkarne energetika dožil krásnych 90. na-
rodenín. 

Jeho život nespočíval len z dní radostných, musel prekonávať mnohé 
prekážky. On však vždy, ako správny chlap, dokázal nastaviť nepriaz-
nivému vetru svoju tvár. Bol ako skala, ktorá stojí pevne e premôcť sa 
nedá. A v tej skale sa ukrýva jedno veľké srdce, v ktorom je miesta dosť 
pre všetkých. 

Nielen bývalí spolupracovníci, ale všetci, čo vás mali možnosť poznať 
pán Štubňa, s obdivom vnímali vašu silu, pevný charakter, vašu pra-
covitosť a zmysel pre spravodlivosť. Tvrdo ste pracovali celý život, roz-
dávali životné skúsenosti a dnes sa môžete s čistým svedomím obzrieť 
dozadu a byť na seba právom hrdý. Vychutnávajte si ešte ovocie, ktoré 
priniesli roky vašej vytrvalosti a pracovitosti.

Prajeme vám veľa zdravia, ešte množstvo pokojných a slnečných dní 
a zaslúžený oddych. Všetko najlepšie, drahý kolega.

Bývalí spolupracovníci
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“ Rekreačné po-

ukazy sú veľmi dob-

rá myšlienka. Opäť 
však narážame na 
ten istý problém, a 
to je ich realizácia.

dokončenie z 1. strany 

ravu letnej sezóny. Budeme mať 
približne osemdesiat golfových 
turnajov – komerčných, ale aj 
nášho golfového klubu, ktoré sú 
veľmi populárne. Vždy sa snažíme 
byť na golfovom špici a zázemie, 
ktoré je tu vytvorené, nám dáva 
predpoklady k splneniu úloh, kto-
ré sme si stanovili. 

Podnikanie v cestovnom ruchu 
na Slovensku je pomerne zložité. 
V čom vidíte najväčší problém?

 - Slovensko má jeden veľ-
ký benefit a to, že leží vo veľmi 
dobrom klimatickom pásme. Na 
druhej strane je to pre cestovný 
ruch problém, pretože je krátka 
zima a leto a pomerne dlhé me-
dziobdobie. Väčšina stredísk na 
Slovensku je výlučne zimná a cez 
leto „živoria“ alebo naopak let-
ná, prevádzka kúpalísk a zimnú 
sezónu nemajú čím pokryť. Tieto 

problémy treba komplexne riešiť 
a nápomocná by mala byť vláda a 
podpora legislatívnej oblasti, aby 
podnikatelia v cestovnom ruchu 
vedeli zarobiť, aj keď momentálne 
v medzisezóne nefungujú.    

V tomto konkurenčnom boji 
ťaháme za kratší koniec. Málokto 
si uvedomuje, že cestovný ruch 
zamestnáva viac ľudí ako všetky 
automobilky a napriek tomu je 
podnikanie v tejto oblasti veľmi 
ťažké. Legislatíva, ktorá panuje na 
Slovensku, by mala byť nápomoc-
ná, no skôr cítime, že nám prácu 
komplikuje. Dôraz je kladený na 
„banálne veci“, viac administratív-
neho charakteru, a popri tom uni-
kajú podstatné veci a problémy, s 
ktorými sa odvetvie cestovného 
ruchu borí. 

Ľady sa však trochu pohli a bola 
znížená DPH na ubytovacie služby, 
čo je určitý pozitívny krok. Nasle-
dovať by mali aj ďalšie služby ako 

také, napríklad stravovacie alebo 
športové, aby sme sa priblížili kra-
jinám Európskej únie a boli viac 
konkurencieschopní. Potom by 
ľudia na Slovensku dovolenkovali 
viac. 

Treba si uve-
domiť aj to, že 
cestovný ruch 
je normálne 
odvetvie ná-
rodného hos-
p o d á r s t v a . 
„Premigrova-
lo“ zo životné-
ho prostredia 
na dopravu, 
ale stále nes-
končilo tam, 
kde by podľa 
mňa malo byť, 
a to na minis-
terstve hospodárstva. Napríklad 
naši susedia, Rakúšania, vytvára-
jú ročne vysoké percento hrubé-

ho domáceho produk-
tu práve z cestovného 
ruchu. My ho berieme 
ako „nechcené dieťa“, 
ktorému sa nik nevenu-
je a popritom má veľký 
potenciál a zamestnáva 
množstvo ľudí. Bohu-
žiaľ, tieto problémy sme 
si spôsobili nevhodnou 
legislatívou a admini-
stratívnou šikanou, ktorá 
častokrát vedie k zániku 
podnikateľských subjek-
tov v cestovnom ruchu. 

Zlepšiť situáciu v cestov-
nom ruchu na Sloven-
sku by mali rekreačné 
poukazy. Ako vnímate 
túto podporu? 

 - Rekreačné poukazy 
sú veľmi dobrá myšlien-
ka. Opäť však narážame 

na ten istý problém, a to je ich 
realizácia. Chýbajú vykonávacie 
predpisy, každý si to vysvetľuje po 
svojom a vládne v tom chaos. V je-
seni by to mali upresňovať a aj my 
sme k tomu napísali množstvo pri-

pomienok. Pre 
zamestnanca 
je to určitá 
forma odme-
ny a tým, že 
má odpustené 
odvody, je zvý-
hodnený aj za-
mestnávateľ. 
No vyplýva z 
toho pomerne 
dosť reštrikcií. 
Ak sú peniaze 
určené na re-
kreáciu, malo 
by byť jasne 

stanovené, čo pojem „rekreácia“ 
zahŕňa a aké náklady s tým sú-
visia. Rekreácia totiž nie je len 
ubytovanie na dve noci. S tým je 
spojené aj stravovanie, lyžovanie, 
relaxácia či rôzne formy výletu. 
Myslím si, že toto by do rekre-
ácie malo spadať, ale nikde to nie 
je jasne napísané.  Ako poznáme 
legislatívu, prídu kontroly a budú 
všetko spochybňovať a ako je to u 
nás zvykom, pokutovať.

Poukazy sú dobrý počin, škoda 
len, že nie dotiahnutý do konca. 
Sú to pre mňa nepochopiteľné 
veci, pretože by úplne stačila ko-
munikácia s ľuďmi, ktorí reálne 
pracujú v cestovnom ruchu a spo-
ločnou diskusiou dospieť k záve-
rom. 

Ďalší problém, s ktorým sa stre-
távame aj my, je doklad o rekre-
ácii. Každá firma vyžaduje niečo 
iné, čo určitým spôsobom admi-
nistratívu zaťažuje. Nehovoriac o 
tom, že rekreačné poukazy umož-
nili niektorým firmám na tom 

profitovať a pýtať si nehorázne 
provízie za jej sprostredkovanie. 
Samozrejme, všetky provízie s 
tým súvisiace by mal zaplatiť pod-
nikateľ v cestovnom ruchu. Naba-
lia sa na tom spoločnosti, ktoré s 
cestovným ruchom na Slovensku 
nemali nikdy nič spoločné. 

Momentálne je aktuálna aj dis-
kusia k striedaniu času. Do roku 
2021 sa musíme rozhodnúť, či sa 
prikloníme k zimnému alebo let-
nému času. Ako to môže ovplyv-
niť cestovný ruch? 
 - Striedanie času má na cestov-
ný ruch veľké dopady a preto je 
vhodné vybrať „správny čas“. Mi-
nister práce sa veľmi rýchlo pri-
hlásil k tomu, že Slovensko bude 
používať zimný čas. Ovplyvní to 
podnikateľov, ale vo veľkej miere 
aj cestovný ruch. Keby sme si po-
nechali zimný čas, tak brieždiť sa 
začne skoro ráno a naopak, okolo 
ôsmej večer už bude tma. Prídete 
poobede z práce a nič nestihnete. 
To isté platí pri turistike, keď idete 
na celodenné túry a večerom vás 
v lese zastihne tma. Slovensko sa 
nachádza vo východnej časti Euró-
py, takže sa nemôžeme riadiť tým, 
čo vyhovuje západným krajinám. 
Pre tie je zimný čas lepší. Už len 
medzi východom a západom Slo-
venska je časový rozdiel dvadsať 
minút. Krajiny V4 a možno Ra-
kúsko, Chorvátsko a Slovinsko by 
si mali ponechať letný čas. Mala 
by byť vyvinutá iniciatíva, kde 
by vláda o rozhodnutí rokovala s 
podnikateľmi a takisto predstavi-
teľmi cestovného ruchu a našli by 
vyhovujúci spoločný kompromis. 
V konečnom dôsledku nedostatok 
slnečného svetla má aj negatívne 
dopady na naše zdravie a psychi-
ku. 

Zo strany štátu nie je cestovnému ruchu venovaná dostatočná pozornosť
Napriek tomu bola zimná sezóna na Táľoch najlepšia v histórii

S Ing. Ľubošom Ďurinďákom, generálnym riaditeľom Tále a.s.

Už ôsmy rok prebieha v akciovej 
spoločnosti Železiarne Podbre-
zová súťaž medzi pracovnými 
zmenami vo výrobných a obsluž-
ných prevádzkarňach, do ktorej 
sú zapojené pracovné kolektívy 
kategórie „R“ z oceliarne, val-
covne bezšvíkových rúr, ťahárne 
rúr, centrálnej údržby, 
energetiky, dopravy 
a odboru riadenia a 
zabezpečenia kvali-
ty. Kritéria súťaže sú 
zamerané na kvalitu, 
výsledky hospodá-
renia, dodržiavanie 
zásad bezpečnosti pri 
práci a reklamácie, a 
sú vyhodnocované 
a zverejňované na 
vývesných tabuliach 
prevádzkarní. Ako 
každý rok, aj teraz 
vám predstavujeme víťazné ko-
lektívy jednotlivých prevádzkar-
ní.
O priebehu súťaže v ťahárni rúr 
nás informoval Ing. Václav Kor-
tán, špecialista pre systém kva-
lity:

Ako pokračovala súťaž medzi 
zmenami v minulom roku? 
 - Rok 2018 bol špecifický vyso-

Súťaž medzi zmenami – ťaháreň rúr

Víťazným kolektívom sa stala zmena „D"
kým pracovným nasadením a 
stúpajúcimi požiadavkami zákaz-
níkov na kvalitu našich výrobkov.   

Kritériá súťaže sú rovnaké ako 
každý rok, alebo pribudli v minu-
lom roku nové hodnotiace prv-
ky?
 - Stále platia pôvodné kritériá 
ako po minulé roky. Pred rokom 
sme ich mierne prehodnotili a 

zvýšili nároky, ale v 
podstate sú stále tie 
isté. Tento rok boli 
zvýšené nároky na 
kvalitu.

Čo najviac ovplyv-
ňovalo priebeh sú-
ťaže? 
- Súťaž zmien v mi-
nulom roku bola 
najviac ovplyvnená 
už spomenutým vy-
sokým pracovným 
tempom. 

Predstavíte nám víťazný kolektív 
za rok 2018? 
 - Víťazným kolektívom v prevádz-
karni ťaháreň rúr za rok 2018 sa 
stala zmena „D“ zo strediska žíha-
cích pecí výroba 2, ktorá pracuje 
pod vedením predáka Jozefa Šťa-
vinu.

Čo postavilo víťaznú zmenu do 

popredia pred ostatné kolektívy? 
 - Víťazný kolektív sa aktívne za-
pojil do snahy maximalizovať vy-

užitie strojného a technického 
vybavenia na svojom pracovisku, 
vďaka "čomu sa mu pri stabilne 

vysokej úrovni kvality podarilo dl-
hodobo udržať výkonový náskok 
pred ostatnými zmenami.

T, Kubej
noviny@zelpo.sk

Víťazná zmena objektívom V. Kortána

Golfový areál je zatiaľ otvorený len počas víkendov
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Veľká noc bola kedysi príchodom nového hospodárskeho roka

Veľká noc je najväčším kresťan-
ským sviatkom znovuzrodenia. S 
tým sa spájajú aj staré zvyky na-
šich predkov. Viac o Veľkej noci, 
jej mágii a významoch nám poroz-
právala etnologička Horehronské-
ho múzea v Brezne, Mgr. Denisa 
Čiefová, DiS. art.:

Čo bolo kedysi podstatou veľko-
nočných sviatkov? 
 - Od roku 325 bolo zavedené, že 
Veľká noc  je pohyblivý sviatok, 
ktorý sa bude svätiť prvú nede-
ľu po prvom splne od jarnej rov-
nodennosti. Z hľadiska etnoló-
gie bolo najdôležitejšie, že naši 
predkovia vítali začiatok nového, 
hospodárskeho, roka. Patrilo to 
medzi rituály prechodu, kedy sme 
opúšťali niečo „staré“ a naopak 
vítali niečo „nové“. Všetky úkony, 
ktoré boli spojené s Veľkou nocou, 
mali zabezpečiť prosperitu hos-
podárstva, dobrej úrody, zdravia 

rodiny a v neposlednom rade aj 
zdravia dobytka, od ktorého boli 
naši predkovia závislí. Začínalo to 
už fašiangami. Posledné tri fašian-
gové dni boli zamerané na to, aby 
narástol vysoko ľan a mládež sa 
pri tom aj zabávala. V pondelok, v 
týždni pred Popolcovou stredou, 
napríklad dievčatá v Závadke nad 
Hronom chodili od domu k domu, 
volalo sa to „chodeňje po Maréj-
ňe“ a vyberali naturálie napríklad 
vajíčka, múku, slaninu. Prezliekli 
sa do starých, často až komických 
šiat, a tú „najkomickejšiu devu“ 
predstrčili pred dvere domu a po-
vedali, že to je nevesta pre ženícha. 
Zvykom bolo, že tejto pomyselnej 
neveste dávali naturálie, za ktoré si 
mládež vystrojila oslavu. Na druhý 
deň z toho spravili takzvané „bo-
baľky“ s bryndzou a so slaninkou. 
Podstatou bolo, aby boli bobaľky 
dlhé, inak by nemali dlhý ľan. Opäť 
tu vyzdvihovali mágiu podobnosti 
– aké dlhé bobaľky boli, tak hojná 
bola úroda. V iných obciach chodili 

takto aj chlapci na obchôdzky s raž-
ňom. Ten zapichli do stropu povaly 
a potom tancovali a taktiež vybera-
li naturálie na zábavu. Dievčatá pri 
tanci museli skákať vysoko, aby bol 
aj ľan vysoký. Všetky tieto úkony 
boli zamerané už na vítanie nové-
ho hospodárskeho roku. Dievčatá 
sa napríklad ťahali aj za vlasy, aj to 
malo zabezpečiť dlhý ľan. 

Po zábavách nastávalo vynáša-
nie Moreny – spravidla na smrtnú 
nedeľu. Morena bola symbolom 
zimy – toho, čo predkov sužovalo a 
túžobne očakávali jar. Morena bola 
slamou obalená figurína, ktorá sa 
hodila do vody alebo sa spálila. 
Dievčatá ju po omši zobrali, obišli 
s ňou dedinu, pri tom spievali a na-
koniec ju hodili čo najďalej do vody 
alebo spálili. S ňou odišla aj zima. 
Vravievalo sa, že ak sa Morena 
nevynesie, leto ani nepríde. Z Ho-
rehronia sa zachovala aj jedna pí-
somnosť, opäť je to v Závadke nad 
Hronom, kedy vraj jedno obdobie 
Morenu nevyniesli. Pravdepodob-
ne mali skutočne chladno, keďže ju 
ešte v tom roku dodatočne vynies-
li, ale až v lete. Napríklad v písom-
nostiach Švermova (kedysi sa tak 
nazýval Telgárt) nie je spomínané, 
že by pravidelne vynášali Morenu. 
Tá viera našich predkov bola kedysi 
skutočne veľmi silná. Po vynese-
ní Moreny sa varili tzv. „stručky“, 
čo im malo zabezpečiť dlhé klasy. 
Opäť tu môžeme vidieť mágiu po-
dobnosti – aké dlhé stručky boli, 
také dlhé mali byť aj klasy. Keďže 
naši predkovia boli agrárne založe-
ní, na týchto rituáloch si dávali sku-
točne záležať, odvíjala sa od toho 
ich budúcnosť.  

Typické pre západné Slovensko 
napríklad bolo nosenie háju. Exis-
tujú aj záznamy, že to fungovalo aj 
v Brezne, dokonca do začiatku 20. 
storočia. Priniesol sa háj – stužka-
mi ozdobená jedlička – ktorá bola 
zelená a symbolizovala takisto jar a 
znovuzrodenie. Opäť chodili diev-
čatá od domu k domu, lenže teraz 
mali pri sebe jednu nevestu a jed-
nu kráľovnú, ktorá mala vyrobenú 
korunu, zafarbenú na zlatisto. Keď 
dievčatá dospievali a dovinšovali, 
vyhodili nevestu von cez dvere a 
prišla kráľovná. Bola to symbolika 
blahobytu, ktorý mal pre nich na-
stať. 

Vysvetlíte nám bližšie význam veľ-
konočných symbolov?
 - Obdobie Veľkej noci boli prícho-
dom jari, takže aj symboly boli spo-
jené s jarou. Konkrétne ide o štyri 
symboly, a to vajíčko, zeleň, voda 
a oheň. V starej slovanskej kultúre 
znamenal oheň aj voda očistu. Ľu-
dia sa museli „očistiť“ od všetkého 
zlého, aby do nového roku vstúpili 
duševne čistí a boli pripravení na 
nové výzvy. Všetko malo svoj vý-
znam aj zmysel. Napríklad oheň 
musel byť vznietený v určitú dobu 
podľa presných pravidiel. To isté 
aj voda. Ľudia sa chodili už hneď 
po svitaní kúpať do rieky. Vajíčko 
a zeleň boli symbolom znovuzro-
denia, niečoho nového a silného. 
Toto bolo ešte predtým, ako sa s 
našou kultúrou zlúčilo kresťanstvo. 
Keďže išlo o postupný a prirodzený 
prechod, ponechali aj isté pohan-
ské symboly. Príkladom je oheň. 
Teraz sa to už volá pálenie Judá-
šovho ohňa. Ďalším príkladom je 
veľkonočný baranček a jeho „obe-
tovanie“, ktoré je spojené s ukri-
žovaním Ježiša Krista. To isté je aj 
symbolika vzkriesenia. Význam 
tých sviatkov sa zachoval, len už 
bol v inom ponímaní. 

Zajac ako symbol veľkonočných 
sviatkov k nám prišiel pomerne ne-

skoro, približne v 20. storočí. 

Ako prežívali naši predkovia veľ-
konočný týždeň?
 - Postili sa od Popolcovej stredy, 
až po Bielu sobotu. Očista bola 
pre nich veľmi dôležitá a to nielen 
fyzická, ale aj duševná. Naši pred-
kovia verili, že existuje minulosť, 
budúcnosť a niečo medzi. To „nie-
čo medzi“ bolo práve počas Veľkej 
noci. Nazýva sa to takzvané „limi-
nárne obobie“, to znamená obdo-
bie prechodu, kedy človek nepatrí 
do starého roka, ale ešte ani do 
nového, pretože nesplnil určité 
podmienky. Ľudia verili, že v tomto 
období sú ohrození zlými silami a 
negatívnymi javmi či viac náchyl-
ní na choroby. Preto museli splniť 
všetky podmienky, aby boli prijatí 
do „nového roka“ a aby boli požeh-
naní oni, aj ich úroda, od ktorej sa 
odvíjal celý nasledujúci rok. 

Čo sa týka veľkonočného týždeň 
a jedla, tak vrcholil pôst. Pondelok, 
utorok, streda a piatok sa jedli kys-
lé polievky, vo štvrtok zas múčne 
jedlá. Na Kvetnú nedeľu sa v kos-

tole požehnali bahniatka, ktoré si 
ľudia priniesli domov a dali na po-
valu, aby ich ochránili od bleskov. 
Zelený štvrtok sa zaviazali kostolné 
zvony. Na Veľký piatok bolo veľa 
úkonov. Ako prvá bola opäť očista 
v potoku hneď po východe slnka. 
Umýval sa aj dobytok, aby aj on 
bol zdravý po celý rok. V tento deň 
sa napríklad značkovali jahniatka. 
Keďže tento deň trpel aj Kristus, 
verilo sa, že sa im rany rýchlejšie 
zahoja. Podobne aj gazdiné zašíva-
li textíliu v dome s odôvodnením, 
že zašívajú Kristove rany. Na Veľký 
piatok sa robila šunka, ktorá sa ale 
jedla až v nedeľu. Ľudia už mali 
všetko nachystané v košíkoch, lebo 
napríklad v nedeľu sa nemohlo nič 
robiť s nožom. Masť zo šunky sa 
odkladala a verilo sa, že má čaro-
vnú moc a liečivé účinky. Potom ju 
používali počas celého roka na rany 
alebo boľavé miesta. Opäť to malo 
súvis s ranami Ježiša Krista. Na Veľ-
ký piatok sa zvyklo zapisovať aj po-
časie – ak bolo pekne, mala byť aj 
úrodná dobrá a celý rok pekný. Ak 
však pršalo, bol to znak toho, že aj 
rok bude pre poľnohospodárov zlý.

Na Bielu sobotu opäť začali ran-
nou očistou v potoku. Potom sa 
rozväzovali zvony a pripravovali 
sa všetky veci. V niektorých ho-
rehronských obciach sa jedlo aj 
posväcovalo, zvyčajne v gréckoka-
tolíckych kostoloch. V rímskoka-
tolíckych bolo jedlo v kostole pri 
oltári, ale farár ho nesvätil, iba už 
spomínané bahniatka. V sobotu sa 
maľovali aj vajíčka. Pre Horehronie 

je typické farbenie vajíčka v šupke 
alebo zdobenie voskom.  

Vo Veľkonočný pondelok chlapci 
oblievali dievčatá. Symbolika bola 
v tom, že žena musí byť zdravá a 
silná, aby rodila potomkov a vlá-
dala sa starať o hospodárstvo, čo 
bolo pre zachovanie rodu veľmi 
dôležité. Šibanie korbáčmi alebo 
prútikmi malo symbolizovať silu 
zelene, ktorá sa preniesla do diev-
čaťa. Dievčatá sa pred chlapcami 
skrývali, čo bolo súčasťou rituálov. 
Nebolo to tak, že robili „drahoty“. 
Bola to súčasť ich sociálnej nor-
my a patrilo to k tomu. Na ďalší 
deň dokonca šibali dievčatá chla-
pov. V niektorých prameňoch sa 
uvádza, že chlapci v pondelok len 
oblievali a dievčatá v utorok šibali. 
Napríklad taká voňavka ako súčasť 
„šibania“ prišla až niekedy v dru-
hej polovici 20. storočia. Symbol 
a význam pravdepodobne nemá 
žiadny. 

V dnešnej dobe si o tradíciách 
našich predkov už len čítame. Za-
chovalo sa veľmi málo. Kedy sa od 

týchto zvykov upustilo?
 - Myslím si, že sa tak celkom ne-

vytratili, len im jednoducho nero-
zumieme. O zvyky našich predkov 
už akoby nemáme záujem. Po-
čas veľkonočných sviatkov máme 
doma vajíčko, ale jeho presný 
význam nemáme. To isté platí v 
pondelok pri „oblievačke“. Chlapi 
dievčatá šibú a oblievajú, ale tá 
pravá podstata toho im uniká. Už 
je to skôr len o zábave. Aj vtedy to 
bolo v istom slova zmysle o zába-
ve, no dôležitá bola tá viera v zrod 
niečoho nového a mágia podob-
nosti. Voda prinášala očistu. Žena 
musela vstúpiť do nového roka 
zdravá, bola taká silná ako silno sa 
jej dotkla zeleň, ktorá toho času 
bola v najväčšej sile, pretože pu-
čala, bola v rozkvete. Myslím si, že 
od sviatkov sa neupustilo, skôr tá 
viera už nie je taká silná ako kedy-
si. Vtedy ani nepremýšľali nad tým, 
že by tieto rituály neurobili. Časom 
už tak silná viera nebola potrebná, 
pretože ľudia už na úrodu až tak 
odkázaní neboli. Prišla moderná 
doba s ňou aj nové výdobytky, kto-
ré nám umožnili veľa pôvodných 
vecí nahradiť.

Momentálne však nastáva taký 
mediálny folklórový „boom“, opäť 
sa k tomu vraciame a do módy sa 
znovu dostávajú folkové výšivky 
či uprednostňovanie domáceho 
pestovanie. Je to ale skôr o život-
nom štýle, nevraciame sa k tomu 
lebo to chceme a chápeme tomu, 
ale preto že je to momentálne „v 
móde“.

Vynášanie Moreny v Šumiaci.   Zdroj: Horehronský etnografický kaleidoskop

Záujem o zvyky našich predkov sa postupne vytráca

Aprílová jar na Horehroní v roku 1957.     Zdroj: TASR

Tradičná "oblievačka" na Horehroní.        Zdroj: TASR

P. Motyčková
noviny@zelpo.sk
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Dychovka v nových priestoroch, s novým dirigentom

Skúška Dychovej hudby Železiarne Podbrezová v priestoroch Domu kultúry v Podbrezovej.                                     Foto: I. Kardhordová

Dychová hudba Železiarne Pod-
brezová pokračuje vo svojej čin-
nosti v nových priestoroch. Za-
čiatkom apríla bola presťahovaná 
do Domu kultúry v Podbrezovej. 
V súčasnosti má naša dychovka 
tridsaťpäť členov. Orchester tvo-
ria zamestnanci ŽP a.s., študenti 
okolitých škôl, vrátane konzer-
vatória v Banskej Bystrici, ale aj 
dôchodcovia – poväčšine bývalí 
zamestnanci ŽP a.s. Členovia or-
chestru skúšajú dvakrát do týž-
dňa, a to v utorok a štvrtok. Ná-
cviky bývajú na javisku, kde bolo 
pre dychovku prispôsobené aj 
osvetlenie.

Viac nám situáciu priblížil Ivan 
Kaša, člen Dychovej hudby Žele-
ziarne Podbrezová:

- Všetko začalo vlani v jeseni, 
kedy Dychová hudba Železiarne 
Podbrezová slávnostným koncer-
tom oslávila 180. výročie svojho 
vzniku už v novom šate. Nové uni-
formy vynikali na mladých i star-
ších členoch hudobného spolku 
a dotvárali tak slávnostnú atmo-

sféru samotného vystúpenia. Na 
výročnom koncerte sa zúčastni-
li aj členovia Predstavenstva ŽP 

a.s. vrátane jeho predsedu Ing. V. 
Sotáka, ako aj predstavitelia oko-

litých obcí a ľudia zo spoločenské-

ho i kultúrneho života blízkeho 
okolia. Už vtedy sa ukázalo, že 
vedeniu podniku záleží i na kul-
túrnom dianí ako súčasti sociálne-

ho programu pre zamestnancov 
podniku a okrem zabezpečenia 
nových uniforiem ponúkli pomoc 
i pri poskytnutí nových priesto-

rov na aktívnu činnosť nášho hu-

dobného telesa. V spolupráci s 
prevádzkarňou centrálna údržba 
a firmou SUNIK boli prispôsobe-

né priestory Kultúrneho domu v 
Podbrezovej pre potreby kvalitnej 
prípravy orchestra. V apríli sme sa 
„zabývali“ do kultúrneho domu. 

V súčasnosti naše nácviky pre-

biehajú na javisku – v kinosále, 
kde je zreteľne počuť každý tón 
jednotlivých hráčov orchestra, 
čiže aj akustické podmienky sa 
nám zlepšili. Ostáva dotiahnuť 
nejaké detaily a môžeme odštar-
tovať ďalšiu sezónu účinkovania 
na rôznych prehliadkach, vystúpe-

niach či programoch.
Chceli by sme aj touto cestou 

poďakovať Predstavenstvu Žele-

ziarní Podbrezová a.s. a Nadácii 
Železiarne Podbrezová za finan-

čnú podporu, pretože bez ich 
pomoci by naša dychovka nebola 

schopná existovať.

Ďalšou novinkou je, že Dychová 
hudba Železiarne Podbrezová má 
od novembra 2018 nového diri-
genta, ktorým je Jakub Laco. Po 
jednom z nácvikov sme mu polo-
žili niekoľko otázok:

V pozícii dirigenta ste nahradili 
Jána Jenču, no našu dychovku ste 
viedli už vlani na slávnostnom 
koncerte pri príležitosti 180. vý-
ročia založenia Dychovej hudby 
Železiarne Podbrezová. Mohli by 
ste sa nám na úvod v krátkosti 
predstaviť a povedať, ako ste sa 
dostali k našej dychovke?

- K podbrezovskej dychovke som 
sa dostal úplnou náhodou, no ko-

lektív mi hneď prirástol k srdcu. 
Pochádzam z okolia Prievidze, 
kde som pôsobil ako pedagóg a 
organizačný vedúci orchestra pri 
ZUŠ Bojnice. Do podbrezovskej 
dychovky ma ešte v roku 2015 
zavolala, dnes už moja priateľka, 
Barbora Simanová a šlo pôvod-

ne len o jednorazový záskok. V 
tej dobe bol kapelníkom Richard 
Bunda. Keďže som sa medziča-

som presťahoval do Banskej Bys-

trice kvôli práci, moje návštevy 
v podbrezovskej dychovke boli 
stále častejšie, no stále len ako 
hráč na pozaunu či tenor. Keďže 
na vysokej škole som študoval 
hudobnú kompozíciu a dirigova-

nie, vtedajší kapelník Ján Jenča 
ma kvôli vzdelaniu a dostatočnej 
fundovanosti poveril občasným 
zastupovaním jeho miesta. Keď-

že podbrezovská dychovka nebo-

la jeho jediná aktivita, začal mať 
pocit, že jej nemôže venovať do-

statok času. Preto sme sa spolu s 
organizačným vedením orchestra 
dohodli, že prevezmem vedenie 
tohto telesa po Jánovi Jenčovi. 

Čo hovoríte na podmienky, ktoré 
sú vytvorené pre dychovú hudbu 
tu v Podbrezovej a ako sa zatiaľ 
cítite v pozícii nového dirigenta?

 - Podmienky pre vývoj dychovej 
hudby sú priaznivé a veľmi sa te-

ším z podpory, ktorú dostávame 
od podniku. V pozícií dirigenta sa 
cítim veľmi dobre. Naozaj mám 
úprimne rád kolektív, s ktorým 
mám možnosť spolupracovať.  
Prijali ma za svojho, aj keď som 
prišiel len pred nedávnom, ako 
úplne cudzí človek. 

Čo je vašou prioritou pri vedení 
DH ŽP a aké sú vaše plány do bu-
dúcnosti?

 - Veľmi sa teším z toho, že do or-
chestra sa dostáva i mládež, ktorá 
nezanevrela na dychovú hudbu. 
Okrem omladenia kolektívu chce-

me pracovať aj na omladení re-

pertoáru. Myslím si, že repertoár, 
ktorý sa v orchestri doteraz hral, 
osloví predovšetkým strednú a 
staršiu generáciu, preto by sme 
sa chceli zamerať aj na modernej-
šiu hudbu, aby sme boli schopní 
osloviť svojim repertoárom všet-
ky vekové kategórie. Možno sa 
nám to podarí už pri najbližšom 
vystúpení v Lučenci, na ktoré sa 
úprimne tešíme.Štatutár DH ŽP Vojtech Kotrán s členom DH ŽP Ivanom Kašom v novej kancelárii. Foto: I. Kardhordová

T. Kubej
noviny@zelpo.sk

\  Ponuka kurzov

Zváračská škola 
Súkromnej SOŠ hutníckej 
Železiarne Podbrezová

\  Zaškolenie na rezanie kovov kyslíkom (D – G2)

\   Základný kurz zvárania plameňom a rezania kyslíkom (Z – G1)
\   Základný kurz zvárania elektrickým oblúkom obalenou elektródou (Z – E1)
\   Základný kurz zvárania v ochrannej atmosfére taviacou sa elektródou (Z – M1)
\   Základný kurz zvárania v ochrannej atmosfére netaviacou sa elektródou
    vysokolegovaných austenitických ocelí (Z – T3)

\   Zváranie rúr plameňom
\   Zváranie plechov a rúr elektrickým oblúkom obalenou elektródou
\   Zváranie plechov a rúr v ochrannej atmosfére taviacou sa elektródou
\   Zváranie plechov a rúr v ochrannej atmosfére netaviacou sa elektródou

\   Zváračov a zváračských robotníkov z bezpečnostných ustanovení
\   Zváračov s úradnou skúškou podľa STN EN ISO 9606-1

\  Zaškolenia

\  Základné kurzy zvárania

\  Prípravné kurzy zvárania s úradnou skúškou podľa STN EN ISO 9606-1

\  Periodické školenia a preskúšanie

\  Kontakty

 Zváračská škola SSOŠH ŽP
Družby 554/64
976 81 Podbrezová

  048/645 2792, 0905 358 697

\
Masívny nástup inovácií a tech-
nologických trendov vo svete 
nabral nezastaviteľný trend, na 
ktorý musí zodpovedne reagovať 
aj Slovensko. Zamestnávateľské 
organizácie sa preto rozhodli pod-
písať pod Jednotný postoj zamest-
návateľov v oblasti rozvoja výsku-
mu, vývoja a inovácií v Slovenskej 
republike. Bez zásadných zmien 
nebude možné v budúcnosti do-
siahnuť úspešný a konkurencie-
schopný rozvoj slovenskej ekono-
miky. Pomyselná „kontrolka“ by 
nám mala svietiť o to silnejšie, že 
Slovensko je priemyselná krajina. 

Cieľom jednotného stanoviska 
nie je kritizovať, ale jasne pomeno-

vať najväčšie nedostatky a priniesť 
konštruktívne návrhy na fungujúce 
riešenia. Slovensko potrebuje štát-
nu politiku pre oblasť výskumu, vý-

voja a inovácií minimálne do roku 
2030 a posilnenie spolupráce aka-

demických, vedeckých a výskum-

ných inštitúcií s podnikateľským 
sektorom.

Veľkú pozornosť je potrebné 
venovať najmä rozvoju ľudských 
zdrojov a vzdelávaniu. Záujem o 
štúdium humanitných smerov v 
súčasnosti výrazne prevyšuje záu-

jem študentov o technické smery. 
Je preto nevyhnutné realizovať 

výraznú reformu školstva s cieľom 
reagovať na potreby trhu práce a 
trendy vo svete. Zamestnávatelia 
žiadajú zásadnú podporu technic-

kého a prírodovedného vzdeláva-

nia, žiadajú opätovne zaviesť po-

vinnú výuku angličtiny, zavedenie 
výuky druhého povinne voliteľné-

ho jazyka, ako aj povinnú maturitu 
z matematiky.            

Podporu potrebujeme zacieliť aj 
na mladých výskumno-vývojových 
pracovníkov, a to formou super od-

počtu vo výške 250 percent mzdo-

vých nákladov na pracovníka do 35 
rokov  (v trvaní tri roky/pracovník) 
a zavedením systému podnikových 
štipendií pre študentov stredných 
a vysokých škôl.

Ďalším dôležitým aspektom pre 
fungujúcu oblasť výskumu, vývoja 
a inovácií je dostupnosť kapitálu 
a vyvážená štátna podpora. Pre 
porovnanie, investície do tejto 
oblasti v roku 2016 predstavovali 
v krajinách OECD 2,349 percenta  
HDP. Podiel Slovenska dosiahol len 
0,790 percenta HDP. Podnikateľ-
ský sektor apeluje na vytvorenie 
reálnej databázy technickej infra-

štruktúry na Slovensku tak, aby  
existujúce vybavenie bolo dostup-

né nielen vedecko-výskumným 
pracoviskám, ale aj  firmám. Tie v 
súčasnosti nemôžu využívať infra-

štruktúru obstaranú z prostriedkov 
európskych štrukturálnych a inves-

tičných fondov. Zmena by priniesla 
jej efektívnejšie využívanie a za-

bránenie duplicitným nákupom.
Stanovisko obsahuje niekoľko 

strednodobých i krátkodobých 
opatrení. Predstavitelia zamest-
návateľských organizácií odovzda-

li dokument zástupcom vlády na 
zasadnutí Rady vlády SR pre vedu, 
techniku a inovácie dňa 21. mar-
ca. Návrhy krátkodobých opatrení 
Rada zaradila do svojho uznesenia. 
Sú realizovateľné ešte v tomto vo-

lebnom období, respektíve do kon-

ca roka 2019. Ministerstvu školstva 
Rada odporúča zabezpečiť rozvoj 
profesijne orientovaných baka-

lárov v súlade s potrebami trhu 
práce, ponechať v štátnom vzdelá-

vacom programe povinnú výučbu 
angličtiny a zapracovať povinnú 
maturitu z matematiky s cieľom 
zvýšenia kvality prípravy mladej 
generácie. Reálnejším je i zvýšenie 
normatívu na študenta technic-

kých a prírodovedných odborov 
univerzít minimálne o 25 percent. 
Z agendy rezortu financií sa do 
uznesenia dostalo odporúčanie na 
zvýšenie superodpočtu výdavkov 
na vedu zo 100 na 200 percent.

Klub 500 navrhol výraznú reformu školstva
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Jedálny lístok
22. – 28. 4. 2019

Pondelok
Polievka: francúzska, pečivo.
● Hovädzie filé kopaničiarske, tar-
hoňa, cvikla ● Bravčový rezeň s 
pečeňou, zemiaky, čalamáda.

Utorok
Polievky: slepačia, brokolicová 
dánska, pečivo.
● Hovädzia pečienka sviečková, 
knedľa ● Kuracie prsia na zele-

nine, ryža, uhorka ● Zemiakovo-
bryndzové pirohy so slaninou ● 
Pestrý cestovinový šalát ● Zape-

kaný bravčový rezeň so syrom, 
zeleninová obloha ● Rezancový 
nákyp s tvarohom a jahodami ● 
Bageta moravská ● Mliečny balí-
ček.

Streda
Polievky: fazuľová kyslá, pohron-

ská, pečivo.
● Vyprážané čevapčiči, zemiaky, 
šalát ● Jelenie ragú s brusnicami, 
cestovina ● Torteliny so šunkou, 
syrová omáčka ● Pórovo-hráško-

vý šalát, pečivo ● Hubové rizoto, 
uhorkový šalát ● Škoricové osie 
hniezda, kakao ● Bageta s kuracím 
mäsom ● Ovocný balíček.

Štvrtok
Polievky: prešporská, tekvicová, 
pečivo.
● Hovädzí guláš mexický, ryža, 
šalát ● Pečené morčacie stehno, 
červená kapusta, knedľa ● Vy-

prážaný karfiol, zemiaky, tatárska 
omáčka ● Grécky šalát, pečivo ● 
Kuracie prsia s plnkou, zeleninová 
obloha ● Lievance s džemom ● 
Bageta syrová ● Mliečny balíček.

Piatok
Polievky: hŕstková, špenátová so 
syrovými haluškami, pečivo.
● Kuracie stehno s kuriatkovou 
omáčkou, cestovina ● Hovädzí 
rezeň obaľovaný, zemiaková kaša, 
uhorka ● Džuveč z bravčového 
mäsa, uhorka ● Medový šalát, pe-

čivo ● Zapekaná brokolica s tofu ● 
Buchty na pare s nutelou, maková 
posýpka, kakao ● Bageta Gurmán 
● Ovocný balíček.

Sobota
Polievka: zeleninová so šunkou, 
pečivo.
● Plnená paprika, knedľa ● Hovä-

dzie mäso na korení, ryža, šalát ● 
Bageta s kuracím mäsom.

Nedeľa
Polievka: gulášová, pečivo.
● Kuracie prsia na smotane, ces-

tovina ● Detvianska nátura, ope-

kané zemiaky, uhorka ● Bageta 
syrová.

,,

Jedálny lístok

29. 4. – 5. 5. 2019

Pondelok
Polievky: kapustová s údeným mä-

som, roľnícka, pečivo.
● Hovädzí guláš maďarský, kned-

ľa ● Kuracie prsia prírodné, ryža, 
cvikla ● Štefanská sekaná pečien-

ka, zemiakový prívarok, chlieb ● 
Rančerský šalát, pečivo ● Pečené 
zemiaky s paradajkovou omáčkou 
● Dukátové buchtičky s vanilko-

vým krémom ● Bageta Apetito ● 
Mliečny balíček.

Utorok
Polievky: šošovicová kyslá, mrkvo-

vá s pórom, pečivo.
● Vyprážané kuracie stehno, ze-

miaková kaša, kompót ● Plnený 
bravčový závitok, tarhoňa, šalát ● 
Držky na diabolský spôsob, knedľa 
● Racio šalát, pečivo ● Cestoviny 
s brokolicou a smotanovou omáč-

kou ● Hanácke koláče, kakao ● Ba-

geta s kuracím mäsom ● Ovocný 
balíček.

Streda
Polievka: krúpková, pečivo.
● Morčacie prsia na hrášku so 
šampiňónmi, ryža, uhorka ● Brav-

čová pečená krkovička, kapusta, 
knedľa.

Štvrtok
Polievky: mexická, krupicová so 
zeleninou, pečivo.
● Bravčové stehno bratislavské, 
cestovina ● Hydinové ražniči, ze-

miaky, uhorka ● Pečená ryba, 
krúpy so zeleninou ● Lahôdkový 
šalát, pečivo ● Plnené hovädzie 
mäso, zeleninová obloha ● Zemia-

kové knedličky čučoriedkové so 
strúhankou ● Bageta Gurmán ● 
Ovocný balíček.

Piatok
Polievky: morčacia, rascová s vaj-
com, pečivo.
● Hovädzie dusené, kôprová 
omáčka, knedľa ● Pečené kuracie 
stehno, zeleninová ryža, šalát ● 
Baraní guláš, halušky ● Horehron-

ský syrový šalát, pečivo ● Kelový 
karbonátok, zemiaky, šalát ● Ma-

kový závin s jablkami, kakao ● Ba-

geta moravská ● Mliečny balíček.

Sobota
Polievka: boršč s mäsom, pečivo.
● Vyprážaný syr so šunkou, zemia-

ky, tatárska omáčka ● Hovädzia 
roštenka cigánska, slovenská ryža, 
šalát ● Bageta s pikantným mä-

som.

Nedeľa
Polievka: zeleninová, pečivo.
● Goralská pochúťka, knedľa ● 
Kuracie prsia na lesných hríboch, 
ryža, uhorka ● Bageta Apetito.

Mliečne výrobky priamo z horehronskej farmy
P. Motyčková
noviny@zelpo.sk

Jedlo je naším „palivom“. Žiť bez 
neho nemôžeme a odvíja sa od 
neho aj naše zdravie. O to smut-
nejšie sú informácie s potravino-
vými škandálmi, ktoré nás tak 
často zaplavujú. Najčastejšími 
„zabijakmi“ dôležitých živín v 
strave sú konzervanty, farbivá a 
chemické látky. A práve týmto ne-
gatívnym javom sa snažia vyhnúť 
na Poľnohospodárskom družstve 
(PD) Ďumbier v Podkoreňovej. PD 
Ďumbier okrem pestovania obil-
nín a chovania dojníc rozbehlo 
prevádzku mliekarne vybudovanú 
priamo na farme, kde spracúvajú 
surové kravské mlieko na mliečne 
výrobky. „Chceme žiť bez chémie 
a konzervantov a tak sme vybu-
dovali vlastnú mliekareň,“ hovorí 
Ing. Peter Lukáč, riaditeľ spoloč-
nosti, ktorý nám o projekte, výro-
be a zložení produktov porozprá-
val viac:

Predstavíte nám Poľnohospodár-
ske družstvo Ďumbier bližšie?

 - Hospodárime na rozlohe pri-
bližne 2 700 hektároch pôdy v 
podhorskej oblasti Nízkych Tatier. 
Venujeme sa rastlinnej a živočíš-

nej výrobe a môžeme sa pochváliť 
výbornými výsledkami v živočíšnej 
výrobe. Za posledné tri roky dosa-

hujeme priemernú úžitkovosť na 
úrovni 9 300 až 9 500 litrov mlie-

ka na laktáciu. Na našej farme v 
Podkoreňovej chováme približne 
sedemsto kusov dobytka a ročne 
vyprodukujeme viac než tri milióny 
litrov surového kravského mlieka. 
Dôraz kladieme na kvalitu a kvalita 
mlieka sa odráža od toho, čo doj-
nice konzumujú a taktiež v akom 
priestore sa nachádzajú. Naše 
podmienky spĺňajú prísne normy 
takzvaného „wellfare“ chovu zvie-

rat, ktoré definuje podmienky, v 
ktorých sa môže dobytok prirodze-

ne správať, nie je vystavený fyzic-

kej a psychickej záťaži, chorobám, 
strachu či stresu. Zahŕňa to aj do-

statok primeranej výživy. Naše doj-

nice sú kŕmené výlučne kvalitnými 
objemovými krmivami, ktoré sú 
dopestované na plochách regiónu 
Horehronia. Dodržiavanie noriem 
wellfare zvierat je pre nás veľmi 
dôležité, rovnako ako aj voľné pa-

senie sa nášho dobytku či jeho 
ustajnenie.

Všetky tieto atribúty spolu s dob-

re odvedenou prácou zamestnan-

cov dávajú nášmu družstvu všetky 
predpoklady k tomu, aby dosaho-

valo vynikajúce úžitkové paramet-
re nadojeného mlieka s vysokým 
podielom bielkovín a tukov, ktoré 
zdravé mlieko má obsahovať. 

Čo predchádzalo vzniku PD Ďum-
bier?

- Potravinová sebestačnosť Slo-

venska je na veľmi nízkej úrovni. 
Dovoz potravín na Slovensko v roku 
2018 voči vývozu je vyšší o 1,648 
miliardy eur. Sú to peniaze ktoré by 
mohli byť vyrobené doma, mohli 
by zamestnávať ľudí a prispieť ku 
kolobehu peňazí v rámci krajiny a 
nie ich odovzdávať formou zisku 
iným krajinám. Treba si uvedomiť, 
že v minulosti systém regionálnych 
potravín fungoval, keďže výrobky 
sa zbytočne neprevážali z jednej 
strany Slovenska na druhú, ale pre-

dávali sa hlavne v regióne, kde boli 
vyrobené. To bol jeden z hlavných 
dôvodov, prečo sme sa rozhodli vy-

budovať regionálnu mliekareň. 

Aký je výrobný proces a aké sor-
timenty momentálne ponúkate?

- Mliekareň vznikla vybudova-

ním úplne novej budovy priamo 
na farme, s novou technológiou 
poskladanou na mieru podľa na-

šich požiadaviek. Aby boli výrob-

ky čerstvé, chutné a bola zabez-

pečená maximálna kvalita bez 
akýchkoľvek vonkajších vplyvov, 
surové kravské mlieko z dojárne 
dopravujeme denne do mliekarne 
potrubím. Jedinými nakúpenými 
komponentami sú kultúry potreb-

né k fermentácii mlieka na výrobu 
jednotlivých mliečnych výrobkov 
a ochucujúca zložka do jogurto-

vých nápojov, no aj napriek tomu 

sú všetky jogurtové nápoje a ich 
samotné zloženie zamerané na 
zdravie spotrebiteľa, keďže ide o 
„bez E-čkový“ komponent (ochu-

cujúca zložka) a jogurtové kultúry 
(bifidobacteriumBB-12®, lactoba-

cillusacidophilusLA-5®, lactobacil-
lusdelbrueckiisubsp, bulgaricus, 
streptococcusthermophilus).

V súčasnosti vyrábame základné 
potraviny do každej domácnosti 
výlučne z vlastného mlieka, pria-

mo z farmy. Medzi naše portfólio 
výrobkov patria tvarohy, maslo, 
mlieko, zakysanky a ochutené jo-

gurtové nápoje.
 

Regionálnych farmárov je vo vše-
obecnosti veľmi málo. Čo je vaším 
cieľom?

- Jedným z dlhodobých plánov PD 
Ďumbier bolo v Brezne sprevádz-

kovať mliekareň, čo sa nám aj po-

darilo. Nová moderná mliekareň 
od augusta 2017 vyrába horehron-

ské mliečne výrobky.
Obyvateľ by mal mať šancu kú-

piť si základné potraviny domáce 
a čerstvé. Je to prvý predpoklad, 
že ide naozaj o kvalitný, chutný a 
zdravý výrobok, bez zbytočných 
konzervantov, chemických stabi-
lizátorov a podobných látok. Na 
druhej strane si treba uvedomiť 
že takýto výrobok má kratšiu tr-
vanlivosť a potrebu skladovania v 
chlade, keďže ide o „živý“ výrobok 
a nie o výrobok, v ktorom je všetko 
„zabité“ extra vysokými teplotami 
(UHT) a chemickými konzervačný-

mi látkami, ktoré spotrebiteľovi na 
zdraví nepridajú. 

Kde si môže zákazník vaše výrob-
ky zakúpiť?

- Podporiť domácu mliekareň 
môžete kúpou jej výrobkov vo vy-

braných predajňach v Brezne, Pod-

brezovej a aj v okolitých obciach, 
ako aj priamo v prevádzke mliekar-
ne v Podkoreňovej. 

Spoluprácu sa snažíme rozšíriť aj 
s ďalšími väčšími obchodnými re-

ťazcami, spracovateľskými subjekt-
mi v blízkom okolí, ako sú hlavne 
cukrárne, pekárne, školy a gastro 
prevádzky. 

V neposlednom rade sme začali 
spolupracovať aj s prevádzkou ŽP 
Gastroservis. Verím, že aj keď sa 
len rozbiehame, o naše výrobky 
bude záujem, lebo kvalita daných 
výrobkov by mala zákazníkov sama 
presvedčiť o tom, čo je tradičné a 
chutné. Viac informácii nájdete 
na našej webovej stránke: https://
www.breznianskamliekaren.sk/tu-
sme/ alebo na sociálnej sieti face-

book: https://www.facebook.com/
pg/PDBrezno/posts/?ref=page_in-

ternal

Ochutnať horehronské výrobky 
budete mať možnosť aj v týždni od 
22. do 26. apríla, v prevádzkach ŽP 
Gastroservis, vo vybraných dňoch 

ako prídavok ku strave.Mliekareň vznikla vybudovaním úplne novej budovy priamo na farme.                 Foto: PD Ďumbier
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Spomienky 

Dňa 16. apríla uplynulo desať 
rokov odvtedy, ako nás opustil 
otec, starý otec a prastarý otec
Štefan LAPRČKA z Podbrezovej 

a 22. januára uplynul rok od 
úmrtia našej mamy, starej mamy 
a prastarej mamy

Marty LAPRČKOVEJ 
z Podbrezovej.

Kto ste ich poznali, venujte im 
spolu s nami tichú spomienku.

S láskou spomínajú 
dcéry s rodinami

...
„Kto v srdciach žije, neumiera.“
Dňa 22. apríla uplynie osem ro-
kov odvtedy, ako sme sa navždy 
rozlúčili s našim drahým manže-
lom, otcom, starým otcom, bra-
tom a švagrom

Rudolfom HAVRANOM 
z Podbrezovej.

Spomíname s láskou a úctou
...

„Len kytičku kvetov z lásky na 
hrob môžeme dať, spokojný spá-
nok priať, tichú modlitbu odrie-
kať a s bolesťou v srdci spomí-
nať.“
Dňa 25. apríla si pripomenie-
me 22. výročie, ako nás navždy 
opustil manžel, otec, starý otec, 
brat a švagor 

Ján RÁSTOČAN z Polomky.
S úctou a láskou spomína man-

želka, deti s rodinami, sestra 
s rodinou a ostatná rodina

...
„Čas plynie, bolesť stále trápi, 
teba nám už nikto nenavráti.“
Dňa 28. apríla si pripomenieme 
štvrté výročie odvtedy, ako nás 
navždy opustila milovaná man-
želka, mama a stará mama

Evka BENKOVÁ z Valaskej.
Kto ste ju poznali venujte jej spo-
lu s nami tichú spomienku.

S láskou a úctou spomínajú 
manžel a synovia s rodinami

 Veľká noc .... (dokončenie v tajničke).

Poďakovanie
Ďakujeme všetkým príbuz-

ným, priateľom, susedom a 
známym, ktorí sa dňa 15. mar-
ca prišli rozlúčiť s našou dra-

hou mamou, starou mamou, 
prastarou mamou, sestrou, 
švagrinou 

Máriou GANDŽALOVOU 
z Podbrezovej.

Zároveň ďakujeme všetkým 
zúčastneným za prejavy sú-

strasti a kvetinové dary. Za 
dôstojnú rozlúčku ďakujeme 
aj Dychovej hudbe Železiarne 
Podbrezová.

Smútiaca rodina
...

Ďakujeme všetkým príbuzným, 
priateľom, susedom, bývalým 
kolegom, známym a ostatným, 
ktorí sa 16. marca zúčastnili 
na poslednej rozlúčke s našim 
drahým manželom, otcom, 
starým a prastarým otcom 

Štefanom POLONČÍKOM 
z Pohronskej Polhory.

Zároveň ďakujeme všetkým 
zúčastneným za prejavy sús-

trasti a kvetinové dary, ktorými 
ste sa pokúšali zmierniť náš hl-
boký žiaľ. Za dôstojnú rozlúčku 
ďakujeme aj Dychovej hudbe 
Železiarne Podbrezová

Smútiaca rodina

Dňa 22. apríla si pripomíname 
Deň Zeme. Bolo to v roku 1970, 
keď vedci, hlavne ekológovia v 
USA ovplyvnení fotografickými 
a telegrafickými snímkami z koz-
mu, dokumentujúcimi krehkosť a 
zraniteľnosť Zeme, demonštračne 
vyzvali ku spoločnému celosveto-
vému úsiliu za ochranu Zeme.

Do roku 1990 bola venovaná po-

zornosť Dňu Zeme predovšetkým 
na americkom kontinente. Skutoč-

ne svetovým dňom začal byť od 
roku 1990, kedy začalo iniciatívne 
pôsobiť Medzinárodné ústredie 
Dňa Zeme so sídlom v Stanforde 
(Kalifornia, USA). V tomto roku sa 

pri príležitosti Dňa Zeme aktivi-
zovalo viac ako 200 miliónov ľudí 
v 140 štátoch sveta, vrátane vte-

dajšej ČSFR. Postupne vznikali aj 
regionálne a národné ústredia po 
celom svete.

Na včasnom propagovaní a in-

formovaní svetovej verejnosti Dňa 
Zeme sa už od jari 1999 hlavnou 
mierou podieľa koordinačné cen-

trum Earth Day Network so sídlom 
v americkom Seattle. Na začiatku 
roku 2000 dosiahol výsledok snáh 
centra 3200 prihlásených organi-
zácií a skupín zo 166 krajín vrátane 
Slovenskej republiky reprezentova-
nej tromi organizáciami.

Svetový deň Zeme

Deň narcisov podporili 
aj naši žiaci

Žiaci našich súkromných škôl 
prispeli svojou troškou, keď 
podporili zbierku počas Dňa 
narcisov. Táto verejno-prospeš-
ná zbierka Ligy proti rakovine sa 
tento rok uskutočnila už po 23. 
krát. 

Dňa 11. apríla zaplavili ulice 
na celom Slovensku žlté narcisy. 
Každý, kto si narcis pripol na svoj 
odev, vyjadril týmto gestom pod-

poru tým, ktorí bojujú s rakovi-
nou. Za narcis mohli prispievate-

lia vhodiť dobrovoľný príspevok 
do pokladničky dobrovoľníkov. 
Vyzbierané finančné prostriedky 
sú využívané na konkrétnu prak-

tickú pomoc onkologickým pa-

cientom a ich rodinám na celom 
Slovensku.

Autor:      

PK
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Pozývame vás
v dňoch 26. a 27. apríla na jarné čistenie mesta a 
okolia pred turistickou sezónou. V piatok, 26. apríla, 
sa budú čistiť turistiké chodníky na Dedečkovu cha-

tu a v sobotu, 27. apríla, to budú rekreačné zóny v 
meste Brezno. Zraz účastníkov je v obidvoch prípa-

doch o deviatej hodine doobeda.
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Strelec nášho gólu proti Zlatým Moravciam Alexander Mojžiš v súboji o loptu.       Foto: J. Bedej

Z podkladov zpfutbal.sk spracoval T. Kubej

FC ViOn Zlaté Moravce-
Vráble – FK Železiarne 

Podbrezová 2:1 (0:0)
Góly: 70. Ďubek (11 m), 72. Válov-
čan – 64. Mojžiš.

V treťom kole nadstavby sme 
sa stretli s FC ViOn Zlaté Morav-

ce-Vráble. Pohrozili sme už v 3. 
minúte, keď sa zvnútra šestnást-
ky odhodlal k strele Viazanko, ale 
jeho pokus mieril vedľa. O minútu 
neskôr hlavičkoval po zranení sa 
vracajúci Wiezik, no jeho hlavičke 
smerujúcej do stredu brány chý-

bala väčšia presnosť. Domáci sa 
dostali do šancí v 11. a 16. minúte, 
ale obranca Asanović neprekonal 
brankára Vantrubu, ktorý spoľah-

livo zasiahol pri oboch pokusoch. 
V 32. minúte po osi Špyrka – Leš-

ko – Wiezik nezakončil náš útoč-

ník presne. V závere polčasu ešte 
Leško sprava prudko odcentroval 
pred bránu, no Hlohovský na jeho 
prihrávku nedočiahol. Druhý pol-
čas pokračoval prevahou hráčov 
Podbrezovej, v 58. minúte prudko 
vystrelil spoza šestnástky kapitán 
Miroslav Viazanko, ale jeho strela 
obtrela pravú žrď brány domá-

cich. Skóre zápasu otvoril v 64. 
minúte Mojžiš, keď po priamom 
kope Leška a hlavičke Wiezika do-

razil loptu do brány. O šesť minút 
bolo vyrovnané, po ruke v našej 
šestnástke zahrával pokutový kop 
kapitán domácich Ďubek a skó-

roval. O víťazovi zápasu rozhodla 
situácia v 72. minúte, keď Čögley 
preloboval našich obrancov a Vá-

lovčan nezištne lobom prekonal 
aj brankára Vantrubu. V nadstave-

nom čase po centri Hlohovského 

obtrela lopta ruku domáceho ob-

rancu Práznovského, no pokutový 
kop sa nepískal.
Vladimir Veselý, tréner Podbre-
zovej: „V tomto zápase sme veľa 
futbalovej krásy nevideli. Bolo to 
veľmi bojovné stretnutie. V dru-
hom polčase sme sa dostali do ve-
denia, urobili sme však dve chyby, 
ktoré domáci využili. Ideme ďalej.“

FC ViOn Zlaté Moravce: Chovan 
– Čögley, Kwin Kwin, Asanović, 
Brašeň – Orávik (59. Kelez), Ľup-

ták (66. Karlík), Grozdanovski (89. 
Práznovský), Válovčan – Ďubek – 
Dočekal.

FK Železiarne Podbrezová: Van-

truba – Obročník, Oravec, Kiwior, 
Mojžiš – Viazanko, Bartoš (76. Pa-

raj) – Leško, Špyrka (80. Olatunji), 
Hlohovský – Więzik.

Po tesnej prehre na ihrisku súpera sme doma získali bod

Samuel PRACHAR Marek BELKOIvan REHÁK

FK Železiarne Podbrezo-
vá – FC Spartak Trnava  

0:0 (0:0)

Štvrté kolo nadstavby sme 
odohrali na domácom trávniku. 
V prvom polčase sme boli aktív-

nejší a už v 5. minúte hlavičko-

val Wiezik v dobrej príležitosti 
nad bránu. V 12. minúte spoza 
šestnástky vypálil Špyrka a bran-

kár Bolek jeho pokus vyrazil na 
roh. Z nasledujúceho rohu si na 
bližšiu tyč nabehol Obročník, ale 
hlavou trafil len do žrde. V 28. 
minúte sa dostal k lopte Hlo-

hovský, na hranici šestnástky sa 
uvoľnil a vystrelil tesne vedľa. V 
závere polčasu ešte Leško prud-

ko centroval sprava pred bránu, 
no Wiezik na loptu nedosiahol. 
Na druhej strane sa k strele do-

stal Yilmaz, ale jeho zakončenie 
letelo tesne vedľa pravej žrde. 
V 51. minúte po peknej akcii vy-

sunul do š ance Par aj Mojžiša, 
no jeho finálnu prihrávku pred 
bránu v poslednej chvíli zasta-

vila obrana hostí. V 63. minúte 
výborne zasiahol po prudkej 
strele Yilmaza z uhla náš brankár 
Vantruba. Následne z rohu ne-

bezpečne hlavičkoval a dorážal 

Abena. V 80. minúte skúsil „oba-

ľovačku“ z hranice šestnástky 
Paraj, ale jeho strela išla vedľa 
ľavej žrde. V 90. minúte bol po 
druhej žltej karte vylúčený Ola-

tunji a početnú výhodu takmer 
využil Grendel, ale jeho strelu 
vynikajúco zneškodnil Vantruba. 
S Trnavou sme sa tak rozišli po 
bezgólovej remíze.
 

Vladimír Veselý, tréner Podbre-
zovej: „Z našej strany to boli dva 
rozdielne polčasy. Prvý polčas 
znesie z našej strany prísnejšie 
kritériá, vypracovali sme si šan-
ce, trafili sme žrď, bohužiaľ sme 
neskórovali. Trnava začala po 
hodine hry dominovať, mala prí-
ležitosti, v závere nás našťastie 
podržal brankár.“
 

FK Železiarne Podbrezová: Van-

truba – Obročník, Oravec, Kiwior, 
Mojžiš – Viazanko, Paraj – Leško 
(69. Pavúk), Špyrka, Hlohovský 
(84. Breznanik) – Więzik (64. 
Olatunji).
 

FC Spartak Trnava: Bolek – Tur-

ňa, Janečka, Abena, Lovat – 
Markoski, Grendel, Čonka (80. 
Pekár), Sloboda – Tavares (46. 
Lovas) – Yilmaz.V domácom zápase s Trnavou gól nepadol.                            Foto: I. Karhordová

Reprezentačný výber Slovenska 
do 18 rokov odohral dva prípravné 
zápasy proti rovesníkom z Rumun-
ska. Obidva zápasy sa uskutočnili 
v Senci, a to v utorok, 9. apríla a 
vo štvrtok, 11. apríla. V nominácii 
našej reprezentácie do 18 rokov 
figuroval aj brankár FK Železiarne 
Podbrezová Ivan Rehák. Medzi 
náhradníkmi v nominácii boli aj 
ďalší podbrezovskí hráči Samuel 

Ing. Patrik Müller Ďatko, Roland Galčík a Matúš Ka-
tunský. 

Brankár Ivan Rehák nastúpil v 
obidvoch zápasoch na celých 90 
minút, pričom v prvom zápase si 
udržal čisté konto a pomohol tak 
k výhre našich chlapcov v pomere 
1:0. Druhý zápas bol úplne z iného 
súdka, naši chlapci po polčase pre-

hrávali 0:2 a nakoniec Rumunsku 
podľahli 2:4. 

FK Železiarne Podbrezová bude 
mať zastúpenie aj v reprezentá-

cii mladších dorastencov. Výber 
Slovenska do 16 rokov odohrá v 
dňoch 16. – 20. apríla v Starej Pa-

zove (Srbsko) tri zápasy v rámci 
turnaja „Development cup“. Me-

dzi nominovanými hráčmi tréne-

ra Branislava Fodreka sú aj naši 
mladší dorastenci Samuel Prachar 
a Marek Belko. Mladí slovenskí fut-
baloví reprezentanti sa postupne 
stretnú so Srbskom, Ekvádorom a 
Španielskom. Veríme, že platnými 
členmi tímu budú aj naši chlapci.Z kolkárskych dráh

Ing. Pavol Kühnel

Interliga v predposlednom kole 
priniesla súboj prvého a tretieho 
slovenského klubu, Podbrezovej 
a Veľkého Šariša. Ako domáci sme 
však neboli veľmi galantní a vy-
prevadili sme hostí bez bodu a s 
264 kolkovým mankom. 

Foltín (630), najlepší hráč sú-

pera, síce nahral viac ako Vadovič 
(608), ale získal len jeden set a tak 
ho náš kolkár vybodoval 3:1. Ne-

mček (688, najlepší hráč zápasu) 
a Zavarko potom jasne prevalco-

vali svojich súperov. V druhej časti 

Kuna s takmer doliečeným Tepšom 
nemali problém s protivníkmi a len 
navýšili rozdiel v kolkoch. Jedine 
Pašiak (614, 2:2) musel odrážať do-

biedzajúceho Olejňáka (610) až do 
konca.
ŠK Železiarne Podbrezová: Vado-

vič 608, Nemček 688, Zavarko 651, 
Tepša 632, Pašiak 614 a Kuna 660. 
Celkovo 8:0 (3853:3589). 

V extralige prvé družstvá v tabuľ-
ke zvíťazili a tak sa ešte stále hrá o 
titul. Isté je už tretie miesto – TKK 
Trenčín. O prvenstvo sa v posled-

nom kole na diaľku pobijú Rakovi-
ce (doma s predposlednou Rimav-

skou Sobotou) s našim „Áčkom“ 
(von na dráhach deviatych Zlatých 
Klasov), my však máme o bod viac.

Doma sme privítali TJ Loko-

motívu Vrútky a zápas bol akoby 
povinnou jazdou. Z Vrútok chytili 
body Ruttkayovci – Miroslav 608 
a Marián 645 (najlepší v zápase). 
Z našich sa cez šesťstovku prešvihli 
Tomka, Kozák a Kyselica (náš naj-
lepší, 625).
ŠK Železiarne Podbrezová: Švan-

tner 545 (bez bodu), Dziad 572 
(bez bodu), Tomka 623, Balco 594, 
Kozák 609 a Kyselica 625. Celkovo 
6:2 (3568:3447).

Naše kolkárky odohrali druhý 
turnaj Slovenského pohára vo 
Vrútkach, kde opäť nazbierali naj-

viac setových bodov (29). Vrúto-

čanky síce doma zvíťazili, ale len o 
18 kolov. Nepredviedli tak žiadny 
oslnivý výkon, ako v nešťastnom 
zápase s nami v extralige. Celkovo 
najviac setových bodov vo Vrút-
kach získala naša Klubertová (11). 
Z Vrútok sme si odniesli tri body za 
druhé miesto a sme na čele prie-

bežného poradia o setové body 
pred Vrútkami (po 9 bodov, sety 
103:86,5).
ŠK Železiarne Podbrezová: Ma-

chálková 579, Poliaková 549, Skalo-

šová 551 a Klubertová 581 – spolu 
2260. Celkovo priebežne po dvoch 
turnajoch: ŠK ŽP 9 bodov, Vrútky 9 
bodov, Rakovice 6 bodov a Trenčín 
6 bodov.

Hráči nášho dorastu 
v reprezentačných výberoch Slovenska


