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Valcovňa bezšvíkových rúr oslavuje štyridsať
rokov svojej existencie
P. Motyčková
noviny@zelpo.sk

Začiatok výstavby druhej najvýznamnejšej stavby podbrezovských
železiarní v novom závode, v Piesku, sa uskutočnil slávnostným výkopom 8. mája 1974.
Išlo o prvú zo siedmich stavieb
rúrového programu. O rok neskôr
sa začalo s hlavnými prácami na
technologických základoch valcovne rúr, v danom čase nazývanou
pretlačovňa rúr, ktoré boli dokončené v roku 1977. Nasledovala finálna časť výstavby – montáž technologického zariadenia. Súčasťou
výstavby, pri ktorej boli použité
najprogresívnejšie prvky opláštenia a zastrešenia prevádzkarne, boli
aj pridružené objekty – údržbárska
dielňa, sklad náhradných dielcov,
sociálne budovy a tak ďalej. Samotná výroba bola umiestnená do
troch hál. Dlho očakávaným dňom
spustenia výroby oceľových bezšvíkových rúr valcovaných za tepla
bol 25. apríl 1979. Netrvalo dlho a
prevádzkareň postihla živelná pohroma. V auguste 1981 si požiarom
spôsobené škody vyžiadali sedemdesiatpäť dní namáhavej práce na
opätovnom oživení výroby. Tvrdá
práca priniesla svoje ovocie a v
roku 1988 bola vyrobená už miliónta tona rúr.
Pri príležitosti štyridsaťročného
jubilea valcovne bezšvíkových rúr
(Vvr) +sme o rozhovor požiadali
Ing. Ivana Liščinského, vedúceho
prevádzkarne:
Akými zásadnými zmenami prešla
valcovňa rúr od svojho vzniku?
- Počas štyridsaťročnej histórie
prešla valcovňa rúr mnohými významnými zmenami, ktoré súviseli s vyrábaným sortimentom,
štruktúrou výroby, inováciou a
modernizáciami technologických zariadení
a riadiacich systémov.
Vďaka realizácii týchto
zmien dnes valcovacia
trať na výrobu bezšvíkových rúr za tepla
patrí svojou úrovňou
medzi popredné valcovne vo svete.
V prvých rokoch výroby bol podiel rúr
pre ďalšie spracovanie
ťahaním až sedemdesiat percent a zo zostávajúcich tridsať percent realizácie
tvoril export len 6 percent. Boli
to predovšetkým bývalé socialistické štáty, najmä Rusko a Čína.
Zhruba desať rokov po uvedení do
prevádzky nastal zásadný obrat v
štruktúre produkcie. Podiel lúp klesol na súčasných tridsaťpäť percent
a výrazne vzrástol podiel exportu,
ktorý dnes tvorí až deväťdesiatšesť
percent predaja valcovaných rúr.
Výrazné zvýšenie podielu exportu
si vyžiadalo investície do nových
finalizačných zariadení ako rovnanie rúr, farebné značenie a razenie
rúr, konzervovanie povrchu rúr UV
lakom pre zámorskú prepravu a
geometrické balenie rúr do šesťhranu.
Zvyšujúce sa požiadavky na kvalitu a znižovanie výrobných nákladov
vyústili do ďalších modernizačných
akcií. V roku 1995 to bolo zavede-
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Z obsahu čísla
vyberáme:
Nemocnicu v Brezne čaká
veľká rekonštrukcia
Dňa 1. mája začala v Nemocnici s poliklinikou Brezno n.o. veľká rekonštrukcia
urgentného príjmu, centrálny operačných sál, centrálnej sterilizácie, vykurovania
a ďalších súvisiacich priestorov a zariadení v celkovej
hodnote 8,3 milióna eur. Vedenie nemocnice od rekonštrukcie očakáva zvýšenie
kvality zdravotníckych služieb a väčšiu spokojnosť pacientov. Do nemocnice budú
zakúpené aj nové, špičkové
lekárske prístroje.
Región

čítajte na strane 2

Súťaž zmien – centrálna
údržba
Poslaním
prevádzkových
údržieb je zabezpečiť prevádzkyschopný stav technologického zariadenia výrobných prevádzkarní tak, aby
výroba nebola obmedzovaná, a tým mohla plniť plánované požiadavky. Čas potrebný na odstránenie porúch a
kvalita vykonávaných opráv
majú priamy vplyv na prestoje výrobných zariadení.
Železiarne Podbrezová

čítajte na strane 3

Naši strieborní chlapci

Výstavba valcovne začala už v roku 1974.

nie výroby rúr v tzv. „malom programe“ (MP), ktorý umožnil rozšíriť
sortiment valcovaných rúr o zákazníkmi žiadanú skupinu rozmerov
priemeru 21,3 až 30 milimetrov.
V roku 1997 sme pokračovali modernizáciou riadenia
procesu valcovania
rúr v ťahovej redukovni, ktorá umožnila
výrazné zníženie materiálových nákladov,
zvýšenie rozmerovej
presnosti, a tým aj významné zvýšenie konkurencieschopnosti
na svetovom trhu. V
tom istom roku bol
zavedený nový riadiaci systém ohrevu
vsádzky v karuselovej
peci, ktorý umožnil zrovnomernenie ohrevu po priereze vsádzky a
zníženie spotreby zemného plynu.
Rozvojové zámery valcovne rúr
boli zamerané na nové výrobky, s
vyššou pridanou hodnotou, ako
sú legované kotlové rúry, rúry na
výrobu ložiskových krúžkov či rúry
pre automobilový priemysel. Tieto
zámery vyústili do ďalších investícií,
z ktorých spomeniem najvýznamnejšie – napríklad vybudovanie
úpravárenských liniek na spracovanie kotlových rúr, delenie vsádzky
na tvrdokovovej píle LINSINGER
a programovo riadený sústruh na
opracovanie kalibrov redukovne.
Výrazný posun technickej úrovne
v oblasti ohrevu lúp pred redukovaním priniesla rekonštrukcia krokovej pece. Použitie moderného
systému regeneračných pulzných
horákov, zmena žiaruvzdorného

Foto: archív redakcie

materiálu a zmena geometrie pracovného priestoru pece umožnila
rýchlu reakciu na požadovanú teplotu priestoru pece, zníženie spotreby zemného plynu až o dvadsaťpäť percent a rovnomernejší ohrev
lúp.
Pre zabezpečenie dostatočnej
kapacity skladovania hotových rúr

boli vybudované tri automatizované sklady, umožňujúce bezpečný
spôsob skladovania rúr, s dobrou
prístupnosťou k jednotlivým zväzkom rúr, čo umožňuje výrazne skrátiť čas nakládky kamiónov.
Okrem spomenutých investičDokončenie na strane 3

Výmena informácií a skúseností
formou odborného seminára
T. Kubej
noviny@zelpo.sk

V dňoch 9. – 10. apríla sa v hoteli Stupka na Táľoch uskutočnil odborný seminár s názvom
„Materiálová recyklácia priemyselných odpadov 2019“. Cieľom
odborného seminára bola predovšetkým výmena informácií
a skúseností získaných v oblasti
úpravy, spracovania, manipulácie
a materiálovej recyklácie kovonosných priemyselných odpadov.
Organizátorom podujatia bola
Fakulta materiálov, metalurgie a
recyklácie Technickej univerzity v
Košiciach (FMMR TUKE) v spolupráci so ŽP Výskumno-vývojovým
centrom s.r.o. (ŽP VVC). Význam
seminára vyzdvihol svojou osobnou účasťou aj generálny riaditeľ
a predseda Predstavenstva ŽP a.s.
Ing. Vladimír Soták.
V utorok, 9. apríla, začal seminár exkurziou v laboratóriu odboru riadenia a zabezpečenia kvality.
Nasledovala ďalšia exkurzia zame-

raná na troskové hospodárstvo,
ktorá bola takisto v priestoroch Železiarní Podbrezová. Nasledujúci
deň prebiehali odborné prednášky v hoteli Stupka na Táľoch. Program otvoril profesor Ing. Ľudovít
Parilák, CSc., riaditeľ ŽP VVC s.r.o.
Postupne na rôzne témy týkajúce
sa problematiky materiálovej recyklácie priemyselných odpadov
prednášali Ing. Tomáš Vindt, PhD.,
Ing. Gréta Maruškinová, PhD., Ing.
Hedviga Horváthová, PhD., Ing.
Stanislav Turňa, Ing. Dušan Klein,
Ing. Róberta Slezáková a prof. Ing.
Tomáš Havlík, DrSc.
Po poslednej prednáške sme
oslovili profesora Ing. Tomáš
Havlíka, DrSc., riaditeľa Ústavu
Dokončenie na strane 3

Zastúpenie na prestížnom
školskom svetovom šampionáte malo aj Slovensko.
Našu krajinu reprezentovalo
Súkromné gymnázium Železiarne Podbrezová. Mužstvá
na záverečnom turnaji boli
rozdelené do štyroch šesťčlenných skupín. Do ďalších
bojov postupovali prvé dve
mužstvá z každej skupiny.
Súkromné školy

čítajte na strane 4

Job Expo 2019
Ústredie práce, sociálnych
vecí a rodiny pripravilo v
dňoch 16. – 17. apríla v areáli agrokomplex Národné
výstavisko v Nitre už 9. ročník Veľtrhu práce – Job Expo
2019 v spojení s 21. ročníkom medzinárodnej burzy
práce European Job Days
2019. Železiarne Podbrezová
patria medzi najväčších vystavovateľov.
Železiarne Podbrezová

čítajte na strane 5

Úspešný záver
kolkárskej sezóny
Naši kolkári majú za sebou
úspešný záver sezóny. V súťažiach družstiev sme dosiahli
výborné umiestnenia, keď
väčšina kolektívov nemala
vo svojej súťaži konkurenciu. Podbrezovskí kolkári tak
opäť potvrdili svoje kvality.
Povinnou jazdou uzavreli interligisti sezónu v Sučanoch.
Ako jediní sme nestratili počas sezóny ani bod a zaslúžene sme obhájili titul.
ŠK ŽP

čítajte na strane 8
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Nemocnicu v Brezne čaká veľká rekonštrukcia
Samozrejme, aj tieto náhradné
priestory museli byť pred presťahovaním stavebne aj hygienicky
pripravené. Za prípravu náhradných priestorov a za logisticky
náročné sťahovanie nemocnica
ďakuje všetkým svojim pracovníkom, ktorí boli do týchto prác zapojení.

Ilustračná foto
Ing. G. Mikovínyová a JUDr. K. Vojtko
NsP Brezno, n.o.

Dňa 1. mája začala v Nemocnici
s poliklinikou Brezno n.o. veľká
rekonštrukcia urgentného príjmu, centrály operačných sál, centrálnej sterilizácie, vykurovania a
ďalších súvisiacich priestorov a
zariadení v celkovej hodnote 8,3
milióna eur. Vedenie nemocnice
od rekonštrukcie očakáva zvýšenie kvality zdravotníckych služieb
a väčšiu spokojnosť pacientov.
Rekonštrukcia pozostáva zo stavebnej časti v celkovej sume 5,8

milióna eur a z prístrojovej časti,
počas ktorej budú do nemocnice, od vysúťažených dodávateľov,
zakúpené nové špičkové lekárske
prístroje. Rekonštrukcia bude z
deväťdesiatpäť percentnej miery
financovaná z nenávratného finančného príspevku poskytnutého Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej
republiky, v zastúpení Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej
republiky v rámci operačného
programu Integrovaný regionálny
operačný program a z vlastných
prostriedkov nemocnice.
Stavebné práce bude vykonávať

spoločnosť Metrostav Slovakia
a.s. a stavebným dozorom bude
spoločnosť Eproject s.r.o. Stavebná časť rekonštrukcie má byť zrealizovaná do osemnástich mesiacov, z toho posledné tri mesiace
budú určené len na administratívne ukončovanie projektu a úkony
súvisiace s kolaudačným konaním.
Aby boli stavebné práce zrealizované bez väčších obmedzení
a nedotkli sa prevádzky jednotlivých nemocničných pracovísk,
nemocnica už od novembra 2017
začala s postupným premiestňovaním dotknutých pracovísk do
náhradných priestorov.

V nemocnici budú
nasledovné zmeny
Hlavný vchod na urgentný príjem a do lôžkovej časti bude približne desať metrov od pôvodného. Pôjde o spoločný vchod so
vstupom aj na dialýzu. Prepojovacou chodbou sa pacienti dostanú
k vrátnici. Presťahovaná vrátnica
je v okrajovom priestore oddelení
klinickej biochémie a hematológie. Do lôžkovej časti sa pacienti
dostanú z poliklinickej časti, cez
oddelenie RTG a laboratóriá klinickej biochémie a hematológie
popri vrátnici. Táto chodba doteraz nebola verejnosti prístupná.
Urgentný príjem sa bude nachádzať na prízemí lôžkovej časti,
oproti liečebni pre dlhodobo chorých. V týchto priestoroch bude aj
úrazová a chirurgická ambulancia.
Gastroenterologická ambulancia
bude presťahovaná na 1. poschodie polikliniky. Pneumologické
ambulancie budú presťahované
na prízemie detskej polikliniky.
Keďže na prízemí detskej polikliniky bude jedna časť vyčlenená
pre pneumologické ambulancie
a druhá časť pre psychiatrické a
psychologické ambulancie (všetko
pre dospelých pacientov), vstup
na poschodie k pediatrom bude z
hygienických dôvodov možný len
cez detský príjem.
Pacienti sa nemusia obávať, že
by niektoré premiestnené pra-

covisko nevedeli nájsť. Všetky
premiestnené pracoviská budú
riadne vyznačené, prípadne môžu
pacienti o radu požiadať zamestnancov informačnej kancelárie v
poliklinike alebo zamestnancov
vrátnice pri lôžkovej časti.
Nemocnica žiada pacientov a
ich príbuzných, aby s motorovými vozidlami nestáli, a ak to nie
je nevyhnutné, ani nezastavovali
pred novým hlavným vchodom pri
dialýze. Tento priestor musí zostať
voľný pre sanitné vozidlá záchrannej zdravotnej služby a transport
pacientov na lôžku. Aj nesprávne
zaparkované vozidlo môže ohroziť
život pacienta. Za porozumenie
nemocnica vopred ďakuje.
Vedenie nemocnice od rekonštrukcie očakáva zvýšenie kvality,
produktivity a efektívnosti pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti
a s tým spojenú aj väčšiu spokojnosť pacientov.
Za spoluprácu pri príprave tejto rekonštrukcie nemocnica ďakuje svojim partnerom, osobitne
Železiarňam Podbrezová, ktoré
vynaložili pri príprave tejto rekonštrukcie značné úsilie a poskytli
nemocnici aj odbornú pomoc, a
taktiež mestu Brezno, ktoré bolo
nápomocné pri vybavovaní potrebných povolení.

Cyklistická doprava ako plnohodnotný druh prepravy do práce
P. Motyčková
noviny@zelpo.sk

S jarným počasím na cestách
pribúda aj viac cyklistov. Niet
sa čomu čudovať, veď bicykel sa
stáva čoraz populárnejším relaxačným športom a aj vhodným
dopravným prostriedkom do
práce. Problémom však ostávajú nedostatočné siete cyklotrás.
Vyriešiť by to mali projekty cyklotrás, ktoré pripravuje mesto
Brezno.
Cestovanie na bicykli do práce
je nielen ekonomické a ekologické, ale aj prospešné nášmu zdraviu. Na druhej strane absentujúce
siete cyklotrás častokrát zdravie
viac ohrozujú ako posilňujú. Mesto Brezno pripravuje komplexné
riešenie cyklotrás nielen na území
mesta, ale aj v jeho okolí. Cieľom
projektu je podpora nemotorovej
dopravy v regióne a prepojenie
centra s jeho okrajovými časťami,
priľahlými obcami a hospodárskym centrom Horehronia – Železiarňami Podbrezová.
Viac informácii o projekte cyklotrás a jeho realizácií nám poskytla Mgr. Milada Medveďová z
odboru riadenia projektov mesta
Brezno:
- Prvým projektom je Cyklotrasa Brezno – Valaská. Žiadosť o
nenávratný finančný príspevok
z Integrovaného regionálneho
operačného programu mesto
podalo už v máji 2017 a v súčasnosti prebieha proces verejného
obstarávania na stavebné práce.
Dĺžka realizácie výstavby bude

dvanásť mesiacov a predpokladaný termín ukončenia je marec
2020. Hlavným cieľom projektu je
vybudovanie bezpečnej cyklotrasy a nadväzujúcej infraštruktúry,
zvýšená ochrana životného prostredia a v neposlednom rade akceptácia cyklistickej dopravy ako
plnohodnotného druhu prepravy
do práce.
Kadiaľ bude cyklotrasa viesť?
- Vytvorený cyklistický pruh bude
vychádzať z integrovaného centra
dopravy, ktorým je železničná stanica v Brezne, spolu so stanicou
verejnej prímestskej, diaľkovej
a mestskej hromadnej dopravy.
Smerom na východ bude cyklistický pruh viesť do centra mesta
a smerom na západ k hlavnému
hospodárskemu uzlu Horehronia
– Železiarňam Podbrezová, ktoré
majú celoslovenský a celosvetový
hospodársky význam. Cyklistický
pruh bude vybudovaný v celkovej
dĺžke 8,74 kilometra, čiastočne
na už existujúcich miestnych a
verejných komunikáciách. V niektorých častiach bude budovaný
nový cyklistický pruh a lávka pre
cyklistov a k tomu potrebná infraštruktúra.
Cyklotrasa Brezno – Valaská nie
je jedinou, ktorú mesto plánuje
vybudovať. Priblížite nám vízie
pokračovania cyklotrás?
- Začiatkom marca tohto roku
sme podali ďalšiu žiadosť o nenávratný finančný príspevok, ktorý
je momentálne posudzovaný riadiacim orgánom. Konkrétne ide o
cyklotrasy v Brezne (C2, C5, C10),

ktoré prepoja už spomínanú cyk- až na Dedečkovu chatu.
lotrasu Brezno – Valaská. Zabezpečené bude spojenie sídliska Dopravný priestor si vyžaduje aj
Mazorníkovo a nepriamo aj obce vybudovanie takzvaných „prvkov
Čierny Balog s hospodárskym ukľudnenia dopravy“, ktoré majú
centrom mesta Brezna, priemy- slúžiť ako opatrenia na zvýšenie
selnou zónou bývalej Mostárne a bezpečnosti.
následne hospodárskym centrom
- Budovanie prvkov ukľudnenia
Železiarní Podbrezová. Celková dopravy je veľmi dôležité a sadĺžka cyklotrasy bude 6,1622 ki- mozrejme je to taktiež jednou
lometra a vznikne prevažne na z priorít pri realizácii cyklotrás.
už existujúcich miestnych a verej- Konkrétne pôjde o cestičku pre
ných komunikáciách. Obidve tra- cyklistov a chodcov (cyklochodsy (ktoré sú predmetom projek- ník) v celkovej dĺžke 3,3486 kilotu) ústia aj do centra mesta, kde metra. Ďalej to bude cyklokoridor
sídlia rôzne inštitúcie miestneho v rámci miestnej komunikácie a v
regionálneho, okresného charak- rámci cesty II/529, v celkovej dĺžteru, obchody, banky
základné a stredné
školy a podobne.
V pláne je aj vybudovanie cyklotrasy Brezno – Mýto pod Ďumbierom. Tento projekt
je ešte vo fáze prípravy
a mesto naň získalo
finančnú dotáciu od
VÚC. Aj táto cyklotrasa bude nadväzovať
na cyklotrasu Brezno –
Valaská a na cyklotrasy
C2, C5 a C10. Začiatok
cyklotrasy je plánovaný v Brezne, v časti
Rohozná a bude pokračovať cez Tisovskú
cestu, ďalej popri ihrisku na Brezenskej ulici,
po železničnú stanicu
Brezno – mesto, nábrežie Hrona a pokračovať
bude popri evanjelickom kostole, CintorínCyklotrasa Brezno - Valaská má byť hotová v marci 2020.
skou ulicou cez „Rúry“,

ke 2,8136 kilometra. Neodmysliteľnou súčasťou sú priechody pre
cyklistov s osvetlením a doplnková infraštruktúra, ako napríklad
štyri prístrešky pre bicykle, ktoré
v prípade nepriaznivého počasia
slúžia aj ako núdzový úkryt pre
cyklistov a stojany na bicykle v
počte päťdesiatjeden kusov.
Rovnako, ako Cyklotrasa Brezno
– Valaská, aj táto časť cyklotrasy
bude realizovaná v súlade s výzvou Integrovaného regionálneho
operačného programu, a teda prioritne ako vytvorenie podmienok
na dochádzanie do zamestnania
na bicykli.

Foto: vizualiácia, Mestský úrad Brezno
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Súťaž medzi zmenami – centrálna údržba

O víťazných zmenách rozhodla tímová spolupráca
T. Kubej
noviny@zelpo.sk

Už ôsmy rok prebieha v akciovej
spoločnosti Železiarne Podbrezová súťaž medzi pracovnými
zmenami vo výrobných a obslužných prevádzkarňach, do ktorej
sú zapojené pracovné kolektívy
kategórie „R“ z oceliarne, valcovne bezšvíkových rúr, ťahárne rúr,
centrálnej údržby, energetiky,
dopravy a odboru riadenia a zabezpečenia kvality. Kritéria súťaže
sú zamerané na kvalitu, výsledky
hospodárenia, dodržiavanie zásad

bezpečnosti pri práci a reklamácie, a sú vyhodnocované a zverejňované na vývesných tabuliach
prevádzkarní. Ako každý rok, aj
teraz vám predstavujeme víťazné
kolektívy jednotlivých prevádzkarní.
O priebehu súťaže v centrálnej
údržbe nás informoval Ing. Ladislav Bizub, vedúci ekonomického
oddelenia:
Ako pokračovala súťaž medzi
zmenami v minulom roku?
- V roku 2018 pokračovala súťaž

Vo valcovni bezšvíkových rúr zvíťazila zmena "D".
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medzi zmenami aj v prevádzkovej
strojnej údržbe a elektroúdržbe
výrobných prevádzkarní. Od zavedenia súťaže prešiel určitý čas,
preto sa sledovanie a hodnotenie
jednotlivých kritérií stalo súčasťou
každodenných úloh.
Kritériá súťaže sú rovnaké ako
každý rok, alebo pribudli v minulom roku nové hodnotiace prvky?
- Poslaním prevádzkových údržieb
je zabezpečiť prevádzkyschopný
stav technologického zariadenia
výrobných prevádzkarní tak, aby
výroba nebola obmedzovaná, a
tým mohla plniť plánované požiadavky. Čas potrebný na odstránenie porúch a kvalita vykonávaných opráv majú
priamy vplyv na prestoje výrobných zariadení. Preto pôvodné
kritéria súťaže, ktoré
sa v minulých rokoch
osvedčili, ostali zachované.
Čo najviac ovplyvňovalo priebeh súťaže?
- Priebeh súťaže
ovplyvňoval
nielen
počet porúch na zariadeniach, ale najmä
čas potrebný na ich odstránenie.

Víťazná zmena "A" v oceliarni.

A na uvedený čas
mala vplyv obsadenosť zmien. Nie vždy
boli jednotlivé zmeny
plne obsadené.
Predstavíte nám víťazné kolektívy za
rok 2018?
- Nakoľko výrobné
prevádzkarne valcovňa bezšvíkových rúr,
oceliareň a ťaháreň
rúr majú rozdielne
technologické zariadenia, tak aj vyhodnotenie plne-
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nia kritérií sa robilo samostatne
podľa jednotlivých prevádzkarní.
V minulom roku sa víťazom stala
v prevádzkovej strojnej údržbe a
elektroúdržbe vo valcovni rúr zmena „D“, v oceliarni zmena „A“a v
ťahárni rúr zmena „B“.
Čo postavilo víťazné zmeny do
popredia pred ostatné kolektívy?
- Bola to tímová spolupráca pracovných kolektívov a najmä súčinnosť zamestnancov prevádzkovej
strojnej údržby a prevádzkovej
elektroúdržby pri spoločnom odstraňovaní porúch.

Valcovňa bezšvíkových rúr oslavuje
štyridsať rokov svojej existencie
- Rekordným rokom bol rok 2018,
kedy sme dosiahli historicky najných akcií bol v tomto období zre- vyššiu distribučnú výrobu 208
alizovaný celý rad organizačných a 418,5 tony vyrobených rúr. Pamättechnických opatrení, zameraných ným ostáva aj rok 2017, kedy sme
na zvýšenie výkonu, hospodár- prvýkrát prekročili „magickú“ hranosti a kvality výrobkov, a taktiež nicu 200 000 ton vyrobených rúr.
na udržanie technologického za- Historicky najvyššia výroba v realizácii (na preriadenia
na
daj) bola v
požadovanej
roku 2017, a
úrovni. Spome137 053,6
niem napríklad
Valcovacia trať na to
tony. Najvyšzmenu vsádznakládku
bezšvíkových šiu
ky z kv. 200 na výrobu
sme
dosiah205, zrušenie
li
taktiež
v
tzv. MP zme- rúr za tepla patrí svojou
roku
2018,
a
nou redukcií a
ka l i b ra č ný c h úrovňou medzi popred- to 138 530,5
tony experád redukovdovaných
né
valcovne
vo
svete.
ne, používanie
rúr. K tomutŕňových tyčí
to číslu dopretlačovacej
pomohol aj
stolice (PS) z materiálu tr. 19, prenovo
postavený
automatizovaný
dĺženie tŕňových tyčí na dĺžku 17,2
metra, zmena kalibrácie PS, čím sklad AS3.
Dokončenie z 1. strany

“

sme mohli rozšíriť sortiment hrubostenných rúr.

Počas uvedeného obdobia boli
niektoré roky lepšie, iné sa darilo menej. Ktoré považujete za rekordné?

Súčasný pohľad na prevádzkáreň

Koľko rúr bolo za štyridsať rokov
vyrobených?
- Za štyridsať rokov, k 1. aprílu
2019, bolo vo valcovni bezšvíkových rúr vyrobených 6,044 miliónov ton rúr (35 445 971 kusov
vyvalcovaných lúp). Predaj valco-

vaných rúr v realizácií bol 3,618
milióna ton a 2,426 milióna ton
bolo ďalej spracovaných na presné
rúry a oblúky.
Vráťme sa teraz do súčasnosti.
Ako začal jubilujúci rok a čo vás v
ňom čaká?
- Z hľadiska objemu výroby začal
jubilujúci rok úspešne. Čaká nás
náročný rok, v ktorom sa okrem
plnenia výrobných úloh musíme
zamerať hlavne na nákladovosť a
kvalitu výroby. Čakajú nás aj investičné akcie v hodnote 6,667 milióna eur, spomeniem tie hlavné:
- nová finalizačná linka v expedícií
Vvr,
- nová úpravárenská linka v úpravni,
- modernizácia PS – elektro, ako
aj mechanika, nová trojdielna ozubená tyč PS,
- nová nožnica na strihanie kontinuálne odlievaných oceľových
blokov,
- nové stojany SRW v počte jedenásť kusov,
- nové tri kusy samovýsypných
bední na vratný odpad.
Všetky tieto akcie zabezpečia
modernizáciu a výkonovú stabilizáciu výroby vo valcovni bezšvíkových rúr.
Pri jubileách si zvykneme niečo
zaželať. Aké je to vaše prianie?
- Dnes je vo valcovni rúr stabilizovaný pracovný kolektív, s vysokou úrovňou poznania problematiky výroby, ktorý je schopný
zabezpečiť plnenie aj tých najnáročnejších úloh. Prajem si, nech
to minimálne takto ostane aj do
nasledujúcich jubileí.
Touto cestou chcem poďakovať
nielen pamätníkom, ktorí stáli pri
zrode valcovne, ale aj všetkým
súčastným zamestnancom za ich
pracovné úsilie a prajem im do
ďalších rokov pevné zdravie a veľa
pracovných a osobných úspechov.

Účastníci odborného seminára objektívom A. Nociarovej

Výmena informácií a skúseností
formou odborného seminára
Dokončenie z 1. strany

recyklačných technológií FMMR
TUKE, ktorý nám povedal viac o
seminári, spolupráci so ŽP VVC a
načrtol aj plány do budúcnosti:
- Dnešný seminár je už v podstate
tradičný, oficiálne štvrtý, ale tých
stretnutí bolo viac.
Ako vyplýva už z názvu nášho ústavu, sme
principiálne nastavení
na riešenie problematiky spracovania odpadov materiálovej recyklácie, a to je jedna
zo štyroch najzákladnejších iniciatív Európskej únie. Podstata
tkvie v tom, že sme v
roku 2013 na základe
jestvujúcej spolupráce
založili spoločné pracovisko, nie však virtuálne, ale
reálne na základe legislatívnych
pravidiel. Volá sa Laboratórium
spracovania priemyselných odpadov a kopíruje snahy Európskej
únie. Dôležité je, že ŽP a.s., reprezentované výskumným centrom
ŽP VVC a náš Ústav recyklačných

technológií vkladajú mentálne aj
materiálne hodnoty do laboratória a riešia úlohy, ktoré sú priamo
postavené na základe potrieb ŽP
a.s. Doposiaľ sme dokázali vyvinúť, navrhnúť a experimentálne
otestovať v poloprevádzkovom
zariadení projekt, ktorého témou
je spracovanie úletov z elektrickej oblúkovej pece (EOP).
Podali sme žiadosť
o patent a momentálne čakáme na
vyjadrenie. Pre budúcnosť už máme
pripravený projekt
spracovania trosiek
z výroby EOP, čo
je ďalší veľmi vážny problém, ktorý
je potrebné riešiť.
Spolupráca so ŽP a.s.
a ŽP VVC je založená na dlhoročných vzťahoch a je vynikajúca,
veľmi hlboká a intenzívna. Pre
Podbrezovú vychovávame kádre,
ktoré sú priamo „šité na mieru“ a
ŽP nám poskytujú materiálne zabezpečenie.

DVOJTÝŽDENNÍK ŽELEZIARNÍ PODBREZOVÁ a.s.

STRANA 4 | ČÍSLO 9/2019

PODBREZOVAN

WWW.PODBREZOVAN.SK

ZALOŽENÝ V ROKU 1930

Žiaci nášho súkromného gymnázia sú školskí
vicemajstri sveta vo futbale
PaedDr. Roman Snopko, PhD.

V dňoch 6. – 14. apríla sa v Belehrade konali ISF Majstrovstvá
sveta vo futbale, na ktorých štartovali víťazné mužstvá z národných kvalifikácií. Zastúpenie na
prestížnom školskom svetovom
šampionáte malo aj Slovensko.
Našu krajinu reprezentovalo Súkromné gymnázium Železiarne
Podbrezová.
Mužstvá na záverečnom turnaji
boli rozdelené do štyroch šesťčlenných skupín. Do ďalších bojov
postupovali prvé dve mužstvá z
každej skupiny. Cieľ našich mladých futbalistov bol jasný: prebojovať sa po základnej časti medzi
prvých dvoch v skupine, a tým si
zaistiť postup do štvrťfinále.
V skupine sa hralo systémom
každý s každým a mužstvá, ktoré sa umiestnili na prvých dvoch
miestach, vytvorili štvrťfinálovú
osmičku, kde sa už hralo o celkové 1. – 8. miesto. Družstvá, ktoré obsadili vo svojej skupine 3. a
4.miesto hrali o 9. – 16. miesto a
poslední dvaja v skupine o 17. –
24.miesto. Žreb nám priradil „C“
skupinu. Na pohľad bola najľahšia a tak bola šanca na postup do
štvrťfinále určite reálna. Postupne
sme sa predstavili proti Luxembursku, Dánsku, Rakúsku, Spojeným
Arabským Emirátom a Belgicku.
V nedeľu, 7. apríla, sme si v
úvodnom zápase poradili s Lu-

Doteraz žiadna slovenská škola nehrala na školských majstrovstvách sveta vo futbale finále.

odohrali aj zápas s Rakúskom. Tretí zápas v skupine nám však nevyšiel podľa predstáv a vyšli sme z
neho bodovo naprázdno. S našimi
západnými susedmi sme prehrali 5:0. Stále sme však ostali v hre
o postup zo skupiny a uvedomovali sme si dôležitosť posledných
dvoch stretnutí.

Naši chlapci počas jedného z tréningov v Belehrade.

xemburskom. Po jasnom víťazstve
4:0 sme si pripísali prvé tri body a
turnaj sme začali výborne. Hneď
nasledujúci deň, pondelok, sme
porazili aj Dánsko a opäť jednoznačne – 5:0. Hoci výsledky vyzerali presvedčivo, v skutočnosti boli
obidva zápasy veľmi ťažké. Ten
úvodný preto, lebo bol prvý a ten
býva na turnajoch vždy špecifický.
Súper slabšie tvoril a bolo náročné
streliť mu prvý gól. Podarilo sa to
Tobiasovi Raffayovi, ktorý nakoniec zaznamenal v zápase hetrik.
Proti Dánom to bolo ešte ťažšie.
Bol to kvalitnejší a technicky disponovaný súper, no naši chlapci
hrali výborne, disciplinovane a
darilo sa im aj strelecky. Dáni hrozili z rýchlych protiútokov, no naši
obrancovia, a aj všetci ostatní, si
na ihrisku vzorne plnili svoje povinnosti. Skóre otvoril opäť Tobias
Raffay (1:0) a do polčasu sa presadil ešte Ivan Banas (2:0). Raffay potom premenil pokutový kop (3:0) a
nechytateľne strelou z diaľky zvýšil
na 4:0 Marek Ufrla. Rezignovaným
Dánom strelil posledný gól vynikajúci Matúš Katunský. Po dvoch zápasoch sme tak mali na konte šesť
bodov a skóre 9:0.
V ten istý deň poobede sme
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V utorok doobeda sme najskôr
hrali so Spojenými Arabskými Emirátmi a zvíťazili sme 2:0. Dlho sa
nám nedarilo streliť gól, hoci sme
na ihrisku jasne dominovali. Súper
nemal žiadnu šancu, ale našim
futbalistom sa nedarilo z veľkého
tlaku streliť gól. Jasnú gólovú strelu chytil do rúk súperov obranca a
tak sme dostali možnosť skórovať
z pokutového kopu. Loptu si postavil Tobias Raffay a nedal brankárovi šancu. Do polčasu sme tak
viedli 1:0. Súpera sme zatlačili aj
v druhom polčase, no ukľudňujúci gól neprichádzal. Na konečných
2:0 po peknej kombinačnej akcii
skóroval Tomáš Janeček, asi tri
minúty pred koncom stretnutia.
Po štvrtom zápase sme mali na
konte deväť bodov a pred sebou
rozhodujúci zápas skupiny v boji o
štvrťfinále.
Poobede sme už nastúpili proti
Belgičanom. Obrovská koncentrácia, nasadenie a vynikajúci výkon
od každého nášho hráča a veľká
vec sa podarila. Bolo to o jednom
góle, Belgičania boli rýchli, technickí a mali fantastických hráčov,
ktorí nám robili obrovské problémy. My sme však mali väčšie

srdiečko, disciplínu a Matúša Katunského, ktorý po super defenzívnom výkone dal Belgičanom aj gól.
Dorazil do brány Samovu Jenatovu
hlavičku, ktorá sa po našom rohovom kope odrazila do priestoru
kde si ju prebral a nedal brankárovi šancu. Belgičania sa potom
do nás pustili, ale naši chlapci to
už zvládli dokonca, aj keď to bolo
náročné. Našim ďalším súperom
vo štvrťfinále boli Gréci, ktorí postúpili ako víťaz „B“ skupiny.
Po dni voľna (streda) sme vo
štvrtok dokázali vo štvrťfinále poraziť aj Grécko. Po výsledku 5:0
sme sa tešili z postupu do semifinále. Výsledok sa zdá byť jednoznačný, no na ihrisku to bola
vojna. Prvý polčas skončil nerozhodne 0:0, súper hrýzol, trápil, no
našim chalanom vyšiel super zápas. Tréner Ivan Klusaček ich fantasticky pripravil, urobil vynikajúce
striedania a po piatich minútach
druhého polčasu sa presadil striedajúci Igor Brozman a o pár minút
nato pridal druhý gól Miky Bakaľa.
Ostávalo dvadsať minút do konca
a Gréci boli veľmi nepríjemní, no
nakoniec bolo dopriate nám.
Všetci podali úžasný výkon a
zaslúžene sme postúpili do semifinále. Naše góly strelili ešte opäť
fantastický Bakaľa, keď napokon
proti Grékom dosiahol hetrik a

Vo finále s Brazíliou to bol boj o každú loptu.
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jedným gólom prispel náš kapitán,
vynikajúci Peter Kováčik, ktorý
odohral výborný zápas. Absolútnu pochvalu si zaslúži aj náš brankár Michal Trnovský, ktorý okrem
toho, že chytil dva čisté góly, celý
turnaj držal a dirigoval chlapcov
pred sebou
V semifinále sme narazili na Slovinsko. Zápas sa hral hneď nasledujúci deň, v piatok. Výsledok po
záverečnom hvizde bol 0:0 a išlo
sa netradične na samostatné nájazdy na brankára. O sile Slovincov
jasne hovoril fakt, že za celý turnaj
nedostali z hry ani jeden gól (za sedem zápasov). Zmeniť sa to nepodarilo ani našim futbalistom. Hrdinami sa napokon stali naši strelci
v nájazdoch a samozrejme Michal
Trnovský, náš brankár. O slzičkách
radosti radšej písať nebudem, ale
nebolo ich málo. Zvíťazili sme 4:3
a postúpili do finále školských
majstrovstiev sveta. Pred našim
zápasom sa odohralo prvé semifinále a tak sme už poznali nášho
finálového súpera – Brazíliu. Sen,
ktorý sme snívali, sa pomaličky plnil. Strieborné medaily sme mali
už isté a šli sme do finále proti krajine, kde sa asi každý chlapec rodí
s futbalovým génom a najsilnejším
náboženstvom je tam futbal. Čakal
nás posledný zápas turnaja. Túžba
bola obrovská, podpora z klubu

a hlavne našej školy fantastická.
Úžasné bolo vedenie našej školy,
ktoré nás osobne prišlo do Belehradu povzbudiť. Naša pani riaditeľka Katarína Zingorová, pán učiteľ
Ján Peteraj – triedny väčšiny našich hrdinov a dvaja rodičia našich
futbalistov sadli do auta a prišli.
Podbrezová – Belehrad a späť, len
aby mohli byť pri tom.
V sobotu sme nastúpili vo finále
proti Brazílii. Údel porazeného vo
finále na akýchkoľvek majstrovstvách sveta je strašný a smutný.
Čo na tom, že sa vrátite domov
so striebornými medailami a doveziete krásny pohár za 2. miesto.
Tá emócia z prehry je tak obrovská, že aj keby ste chceli, tak vám
nedovolí radovať sa z tohto úspechu. Je nám ľúto, že ľudia, ktorí
nás sem prišli z domu podporiť, sa
museli pozerať na naše slzy a sklamanie. No my sme chceli zvíťaziť
a dali sme do toho všetko. Tak to
chlapcom prepáčime, my starší a
skúsenejší vieme, že časom im to
dôjde. Časom si možno uvedomia,
čo dokázali.
Školské majstrovstvá sveta sa
organizujú od roku 1974. Slovensko ako krajina sa tohto nádherného podujatia zúčastňuje od roku
1992. Doteraz žiadna slovenská
škola nehrala na ISF majstrovstvách sveta finále vo futbale.
Neviem, kedy a komu sa to podarí najbližšie, no som presvedčený
o tom, že tak skoro to nebude. A
prehrať vo finále s Brazíliou určite
nie je hanba. Treba uznať, že Brazília bola lepšia, dokázali nám tesne
pred polčasom streliť gól do šatne
a v druhom polčase ďalšie dva.
Na záver sa zvykne poďakovať.
Chlapcom ďakujeme za krásnu
reprezentáciu školy, futbalového
klubu a Slovenska. Škole za úžasnú podporu, ktorou nás zahŕňala
pred aj počas majstrovstiev sveta.
Zriaďovateľovi, Železiarňam Podbrezová, za finančné a materiálne
zabezpečenie, vďaka ktorému sme
v Belehrade mohli vystupovať ako
moderná krajina. Futbalovému
klubu FK Železiarne Podbrezová,
že naučili chlapcov takto hrať futbal, za ich prístup a ochotu a za
to, že na úkor svojich výsledkov a
úspechov podporili školský šport.
Je tu ešte jeden človek, ktorému
chcem poďakovať zvlášť. Mladý
tréner Ivan Klusaček. Úžasný prístup k chlapcom, vynikajúca príprava na zápasy, fantastické vedenie a koučing. Chlapci, absolútne
vzorná reprezentácia. Ďakujeme!

Foto: FB

DVOJTÝŽDENNÍK ŽELEZIARNÍ PODBREZOVÁ a.s.

STRANA 5 | ČÍSLO 9/2019

PODBREZOVAN

WWW.PODBREZOVAN.SK

ZALOŽENÝ V ROKU 1930

Svetový deň hemofílie na hrade Ľupča
Mgr. Vladimír Homola, kastelán hradu Ľupča a MUDr. Martin Sedmina, predseda Slovenského hemofilického združenia

Dňa 17. apríla bol interiér arkieru komnaty Márie Séči na hrade
Ľupča vo večerných a nočných
hodinách osvetlený na červeno. Hrad Ľupča sa tak po druhýkrát pripojil k celosvetovej akcii
„Rozsvieťme červené svetlá“ pri
príležitosti Svetového dňa hemofílie.
Svetový deň hemofílie bol zvolený na počesť zakladateľa WFH
Franka Schnabela, ktorý sa narodil v ten istý deň. Cieľom iniciatívy
je nielen uctenie si jeho pamiatky,
ale predovšetkým má pripomínať
a rozširovať jeho osobnú misiu, s
cieľom zlepšiť globálnu starostlivosť o ľudí s hemofíliou. Svetový
deň hemofílie si každoročne pripomína 134 krajín, od Španielska
až po Sudán, Čínu, Českú republiku, USA, Uzbekistan, Kanadu či
Kamerun. Tento deň je venovaný
ľuďom s vrodenými krvácavými
ochoreniami, ale aj ich príbuzným, priateľom, lekárom a známym. Hlavným cieľom Svetovej
hemofilickej federácie (World Federation of Hemophilia – WFH)
je prostredníctvom projektov,
programov, solidaritou a humani-

tárnou činnosťou pomôcť rozvojovým krajinám zabezpečiť aspoň
základnú liečbu a zdieľaním informácií robiť pacientov „silnejšími“.
Hemofília je vrodená krvácavá
choroba. Je to genetická porucha,
ktorá spôsobuje nedostatočnú
tvorbu bielkoviny krvnej plazmy, a
tým aj nedostatočnú zrážanlivosť
krvi a zastavenie krvácania po poranení. Nedostatok koagulačného faktora, ktorý je potrebný na
zrážanie krvi, vedie k nadmerným
prejavom krvácavosti, a to nielen
po operáciách alebo trhaní zubov,
ale aj pri minimálnych úrazoch či
poraneniach.
U ťažších hemofilikov, t.j. tých,
ktorí majú veľmi nízku hladinu
tohto zrážačieho faktora, dochádza aj ku krvácaniu, ktoré označujeme ako spontánne. Objavuje
sa bez akejkoľvek vyvolávajúcej
príčiny. Ochorenie je zákerné v
tom, že krvácanie sa nikdy nedá
predvídať a dokonca sa mu nedá
ani predísť. Ochorenie prenášajú
zdravé ženy a trpia ňou mužskí
potomkovia rodiny. Genetickou
podstatou ochorenia je porucha
na pohlavnom chromozóme X. Na
duši každého človeka – hemofilika
je stále určitá krivda, prečo musí
trpieť a mať život plný bolestí a
trápenia. Život takýchto ľudí je

Právny odbor – referát
organizácie a vnútornej legislatívy

INFORMUJE
Ing. Soňa Roštárová

ťažký a každý sa musí zmieriť so
svojím ochorením a prispôsobiť
mu svoj životný štýl, aby jeho život bol plnohodnotný. Pre malých
chlapcov je celé detstvo plné zákazov. Všetci im hovoria: nerob
to, neskáč a podobne. Pre mnohých je najväčšou záľubou šport,
ale aktívne ho vykonávať nemôžu.
Často aj napriek zákazom si tajne
zahrajú futbal, hokej a iné športy. V takýchto prípadoch nastáva
pre rodiča ťažká situácia, či dokáže otestovať dušu dieťaťa a zistiť,
ako sa dá ovplyvniť. Väčšinou si
to hemofilici uvedomujú a snažia
sa prispôsobiť a zaradiť sa medzi
ostatné deti. Snahou Slovenského
hemofilického združenia, lekárov
a iných medicínskych pracovníkov
je, aby život týchto osôb nebol len
plný bolesti a utrpenia.

Vnútorná legislatíva sa dotýka všetkých oblastí činnosti Železiarní
Podbrezová a.s. a je záväzná pre zamestnancov, ktorí v zmysle jej ustanovení vykonávajú jednotlivé činnosti. Preto je nevyhnutné, aby bola
vždy platná a aktuálna.
Zoznam platnej riadiacej dokumentácie je vydaný ako dokument
D-05/2019 Vestník – Individuálne riadiace akty, informačné akty a organizačné normy a zároveň je zverejnený v elektronickej forme na nižšie uvedenej adrese.
V tejto rubrike právny odbor – referát organizácie a vnútornej legislatívy informuje o riadiacej dokumentácii vydanej v predchádzajúcom
mesiaci. V apríli boli zverejnené:

Organizačné normy
Smernica S-411/2017
revízia 3, zmena II

Konkurz a reštrukturalizácia

Smernica S-434/2019
revízia 3, zmena 0

Činnosť prevádzkarne valcovňa bezšvíkových
rúr

Smernica S-512/2019
revízia 3, zmena 0

Činnosť prevádzkarne energetika

Smernica S-514/2015
revízia 1, zmena II

Elektrická požiarna signalizácia

Pokyn PO-166/2019
revízia 4, zmena 0

Obeh dokladov súvisiacich so správou bytov
v majetku ŽP a.s.

Individuálne riadiace akty generálneho riaditeľa ŽP a.s.
Rozhodnutie č. 14/2019 Úprava pracovného režimu v ŽP a.s. v dňoch
01.-08.05.2019
Príkaz č. 09/2019
Používanie externých diskov, USB kľúčov a
iných externých médií
Všetky organizačné normy, individuálne riadiace akty a informačné
akty sú v elektronickej forme v platnom úplnom znení zverejnené a
všetkým zamestnancom dostupné na Intranete v časti Dokumenty –
úsek generálneho riaditeľa – prehľad vnútropodnikových noriem na
adrese:
Hrad Ľupča sa po druhýkrát zapojil do celosvetovej akcie „Rozsvieťme červené svetlá“.

Foto: M. Sedmina

http://dbmis/informatika/VPN/Index.htm

Najväčší veľtrh práce Job Expo ukázal aj nevyhnutnú cestu výchovy a prípravy žiakov
Mgr. J. Zákalický
majster odbornej výchovy

Ústredie práce, sociálnych vecí a
rodiny pripravilo v dňoch 16. –
17. apríla v areáli agrokomplex
Národné výstavisko v Nitre už 9.
ročník Veľtrhu práce – Job Expo
2019 v spojení s 21. ročníkom
medzinárodnej burzy práce European Job Days 2019.
Najväčší vystavovatelia, medzi
ktorých nesporne patria aj Železiarne Podbrezová, okrem ponuky práce, ukázali aj nevyhnutnú
cestu výchovy a prípravy žiakov
na budúce povolanie prostredníctvom svojich škôl zapojených
do duálneho vzdelávania. Naše
školy sa prezentovali nielen pasívne, prostredníctvom propagačných materiálov a výrobkami, ale
aj priamym aktívnym kontaktom
našich žiakov, ktorí prezentovali
možnosti štúdiá na našich školách. Informácie záujemcom sprostredkovali žiaci tretieho ročníka
odboru mechanik mechatronik
– Matej Jančík a Dávid Krnáč. Vy-

bavenosť škôl sme propagovali aj
prostredníctvom projektov zrealizovaných v SSOŠH ŽP ktoré boli
financované zo zdrojov Európskej
únie, ako napríklad „Vybudovanie
mechatronickej modulárnej stanice a s tým súvisiaca inovácia obsahu a metód vzdelávania“ alebo
projektom uskutočneným v SGŽP
„Aplikovanie inovatívnych metód
do vyučovania prírodovedných
predmetov, s cieľom prípravy
žiakov pre potreby vedomostnej
spoločnosti“.
Návštevníci výstavy prejavili záujem aj o základné kurzy zvárania
a prípravné kurzy s úradnou skúškou, ktoré ponúka naša zváračská
škola.
Vystavovatelia mali možnosť
prezentovať svoju spoločnosť
pred širokou verejnosťou a vybrať si priamo budúcich zamestnancov. Uchádzači o zamestnanie
našli na tomto veľtrhu vyše dvesto zamestnávateľov zo Slovenska
i zahraničia, ktorí ponúkli voľné
pracovné miesta „pod jednou
strechou“.

Železiarne Podbrezová patria na Veľtrhu práce Job Expo k najväčším vystavovateľom
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Jedálny lístok

Jedálny lístok

6. – 12. 5. 2019

Pondelok
Polievky: terchovská, francúzska,
pečivo.
● Jarné kuracie stehno, zemiaky
● Bravčový perkelt, cestovina ●
Plnená hlávková kapusta, knedľa ● Šalát fazuľový so salámou a
chrenom, pečivo ● Ryžový nákyp
● Škvarkové pagáče ● Bageta syrová ● Ovocný balíček.
Utorok
Polievky: stupavská zabíjačková,
bryndzová so strúhaným cestom,
pečivo.
● Hovädzia pečienka sviečková,
knedľa ● Morčacie prsia plnené
špenátom a syrom, ryža, šalát ●
Vyprážaný camembert, brusnicová omáčka, zemiaky ● Ružový
cestovinový šalát s tuniakom ●
Top šalát s kuracím mäsom, pečivo ● Žemľovka s tvarohom ●
Bageta moravská ● Mliečny balíček.
Streda
Polievka: prešporská, pečivo.
● Kuracie prsia na paprike, cestovina ● Bravčový rezeň s nivou
a šampiňónmi, zemiaky, uhorka.
Štvrtok
Polievky: slepačia, karfiolová,
pečivo.
● Hovädzie mäso na korení, ryža,
šalát ● Pečené kačacie stehno,
červená kapusta, knedľa ● Lečo
s klobásou, zemiaky ● Bulharský
šalát s bravčovým mäsom, pečivo ● Zapekaná brokolica s tofu ●
Šúľance s makom ● Bageta s kuracím mäsom ● Mliečny balíček.
Piatok
Polievky: fazuľová kyslá, zeleninová so šunkou, pečivo.
● Sekaný rezeň z bôčika, zemiakový šalát s majonézou ● Hovädzia roštenka portugalská, tarhoňa, uhorka ● Kurča dusené so
slivkami, ryža ● Parížsky šalát,
pečivo ● Losos na masle, dusená
zelenina ● Rezance s orechmi ●
Bageta Gurmán ● Ovocný balíček.
Sobota
Polievka: roľnícka, pečivo.
● Bravčové mäso Chilli con Carne, ryža, šalát ● Hovädzí guláš
debrecínsky, knedľa ● Bageta
Apetito.
Nedeľa
Polievka: kapustová letná, pečivo.
● Bravčový rezeň belehradský,
opekané zemiaky, uhorka ● Jelenie ragú s brusnicami, cestovina
● Bageta moravská.

13. – 19. 5. 2019

Ilustračné foto: pexels.com

Podceňovanie nemocničných nákaz
je krátkozraké a nebezpečné
M. Tolnayová
RÚVZ B. Bystrica

Zvyšujúci počet hospitalizovaných pacientov so sebou prináša
aj zvýšené riziko pravdepodobnosti vzniku nemocničných (nozokomiálnych) nákaz – NN. Tieto
infekcie sú sprievodným javom
zdravotníckej starostlivosti na
celom svete aj na začiatku 21.
storočia, Slovensko nevynímajúc. Aj preto sa tejto téme odborníci pravidelne venujú na
svojich odborných podujatiach,
medzi ktoré patrila aj v poradí už
XIX. odborná konferencia Surveillance nemocničných nákaz,
ktorá sa konala v dňoch 29. – 30.
apríla v hoteli Stupka na Táľoch.
Surveillance je nepretržitý dohľad nad všetkými aspektami
výskytu a šírenia chorôb. Zúčastňuje sa na nej vyše osemdesiat
odborníkov slovenského verejného zdravotníctva, nemocníc aj
akademickej obce z celej SR.
Ako uviedol v úvodnej prednáške MUDr. Pavol Lokša z Odboru epidemiológie Regionálneho
úradu verejného zdravotníctva
(RÚVZ) v Banskej Bystrici, v roku
2018 bolo zo zdravotníckych zariadení v SR nahlásených spolu
12 819 NN, čo je nárast oproti roku 2017 o 14,2 percenta. Z
vyše 1,16 milióna hospitalizovaných pacientov z tohto počtu
predstavuje incidencia nemocničných nákaz 1,1 percenta.
„Je to ale len zlomok predpokladaného výskytu NN v zdravotníckych
zariadeniach
na
Slovensku. Stále sa veľkej časti
zdravotníckych zariadení nedarí
dosiahnuť základný cieľ – dostať
hlásnu službu nozokomiálnych
nákaz na reálnu úroveň, bez neprofesionálneho zapierania existencie týchto nákaz. Výraznejší
posun počtu NN na oddeleniach
alebo klinikách oproti minulému
roku nebol zaznamenaný, ich výskyt sa v roku 2018 ako najreálnejší javil na pracoviskách gerontopsychiatrie – 14,4 percenta a
na oddeleniach a klinikách anestézie a intenzívnej medicíny –
9,5 percenta z počtu hospitalizovaných. Na interných klinikách a
oddeleniach druhý rok pokračuje
výrazný prepad incidencie na 1,7
percenta (16,5 percenta v r. 2016)
a tiež na chirurgických klinikách
a oddeleniach jedno percento
(10,3 percent v r. 2016) z počtu

hospitalizovaných“, konštatoval
MUDr. Lokša.
Dodal, že úroveň hlásnej služby
v zdravotníckych zariadeniach v
jednotlivých krajoch je evidentne
rozdielna. Najvýraznejšie sa hlásna služba zlepšila v Trnavskom a
Košickom kraji. Poukázal, že činnosť komisií pre NN v zdravotníckych zariadeniach je tiež na rozličnej úrovni a preto je potrebný
neustály úzky kontakt s klinickými pracovníkmi, je potrebné stále
upozorňovať na chyby v hygienicko-epidemiologickom režime, v
dekontaminácii a v celkovej bariérovej ošetrovacej technike. V
roku 2018 boli z biologického materiálu najčastejšie vykultivované
Clostridium difficile (v 20,9 percenta), Staphylococcus aureus a
iné stafylokoky (13,1 percenta),
Klebsiela pneumoniae a iné klebsielly (11,7 percenta), E. coli (9,2
percenta), ale aj rotavírusy (2,8
percenta z celkového počtu vykultivovaných mikroorganizmov).
Podľa renomovaných slovenských odborníkov, zaoberajúcich
sa touto problematikou, nízke
čísla nemusia vypovedať o kvalite
zdravotníckych zariadení v tomktorom kraji.
„Renomované
zdravotnícke
zariadenia vo vyspelých štátoch
Európy, napríklad v Nemecku či
Rakúsku, uvádzajú incidenciu od
štyroch do osem percent. Problematika výskytu týchto nákaz,
boj proti nim, ako aj preventívne
opatrenia, sa ešte stále v slovenských zdravotníckych zariadeniach podceňujú. V niektorých
oblastiach, ktoré k monitorovaniu týchto nákaz pristupujú
zodpovednejšie, nám nahlasujú
niekoľkonásobne vyšší výskyt ne-

mocničných nákaz, ako je uvádzaná vlaňajšia incidencia,“ konštatoval MUDr. Lokša.
Snahou slovenských odborníkov je preto skvalitniť hlásnu
službu, aby sa lekári a ďalší odborníci neriadili dnes ešte stále
rozšíreným „pravidlom“, že keď
nákazu nenahlásia, nebudú problémy. Je to naozaj falošná ilúzia
už aj preto, že nemocničným nákazám sa nedarí úplne sa vyhnúť
kvôli vysokej rezistencii viacerých
kmeňov mikróbov ani v špičkových klinikách.
Ako konštatovali odborníci aj v
ďalších prednáškach, táto téma
je permanentne aktuálna hlavne
kvôli svojej potenciálnej nebezpečnosti a v konečnom dôsledku
aj ekonomickej náročnosti. Za
najúčinnejšiu zbraň v boji proti
nim považujú dôslednú a účinnú
prevenciu. Je nutný stály úzky
kontakt s klinickými pracovníkmi,
potreba neustále upozorňovať
na chyby v hygienicko-epidemiologickom režime, pripomínať
princípy asepsy a antisepsy, dekontamináciie a bariérovej ošetrovateľskej techniky. Je neustále potrebné myslieť na to, že
väčšina nemocničných nákaz sa
prenáša rukami a teda používať
rukavice, pacientov triediť a izolovať podľa rizika infekcie, ale i
kolonizácie mikroorganizmami.
Účinná a účelová by mala byť aj
dezinfekcia s najväčším dôrazom
na oddelenia s intenzívnou starostlivosťou, na operačných a zákrokových sálach.
Organizátorom
konferencie
bola Slovenská epidemiologická a vakcinologická spoločnosť,
Úrad verejného zdravotníctve SR
a RÚVZ banská Bystrica.

Pondelok
Polievky: šošovicová s kyslou kapustou, pohronská, pečivo.
● Hovädzie dusené, paradajková
omáčka, knedľa ● Bravčový rezeň
prírodný, ryža, uhorka ● Furmanské halušky ● Syrové tajomstvo,
pečivo ● Ohnivé kuracie stehno
orientálne, zeleninová obloha ●
Muffiny s čokoládou, kakao ● Bageta Apetito ● Mliečny balíček.
Utorok
Polievky: držková, krupicová so zeleninou, pečivo.
● Pečené kuracie stehno, tarhoňa,
kompót ● Husárska roláda, zemiaková kaša, šalát ● Restovaná kačacia pečeň, hrášková ryža, cvikla ●
Lahôdkový šalát, pečivo ● Zapekané zemiaky s pórom ● Škoricové
osie hniezda, kakao ● Bageta syrová ● Ovocný balíček.
Streda
Polievky: hŕstková, brokolicová
dánska, pečivo.
● Morčacie prsia plnené nivou,
ryža, šalát ● Hovädzí guláš maďarský, knedľa ● Pizza diabolská
● Študentský šalát, pečivo ● Kelový karbonátok, zemiaky, šalát ●
Zapekané palacinky s tvarohom ●
Bageta s kuracím mäsom ● Mliečny balíček.
Štvrtok
Polievky: morčacia, tekvicová, pečivo.
● Vyprážaný syr, zemiaky, tatárska
omáčka ● Kuracie prsia s kuriatkovou omáčkou, cestovina ● Lasagne mäsové ● Grécky šalát, pečivo
● Plnené hovädzie mäso, zeleninová obloha ● Buchty na pare s
lekvárom, kakaová posýpka, kakao ● Bageta moravská ● Ovocný
balíček.
Piatok
Polievky: slovenská hubová, mrkvová s pórom, pečivo.
● Pečený bôčik s plnkou, kapusta,
knedľa ● Hovädzie mäso námornícke, ryža, šalát ● Ryba na vidiecky spôsob, zemiaky, šalát ● Pestrý
cestovinový šalát ● Kuracie prsia s
brokolicou a mandľami, zeleninová obloha ● Hanácke koláče, kakao ● Bageta s pikantným mäsom
● Mliečny balíček.
Sobota
Polievka: zeleninová, pečivo.
● Hydinové ražniči, zemiaky, šalát
● Bravčové mäso na paprike, cestovina ● Bageta Gurmán.

Ilustračné foto: pexels.com

Nedeľa
Polievka: oravská fazuľová, pečivo.
● Bravčové stehno hamburské,
knedľa ● Morčacie soté na čínsky spôsob, ryža, uhorka ● Bageta
Apetito.
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Spomienky
Dňa 2. mája sme si pripomenuli
pätnásť rokov odvtedy, ako nás
navždy opustila milovaná mama
Elena SÁSIKOVÁ z Brezna.
S láskou a úctou spomínajú
dcéry Soňa a Ľubka s rodinou
...
Dňa 12. mája uplynie jedenásť
rokov odvtedy, ako nás navždy
opustila milovaná manželka a
mama
Mária JAROŠOVÁ z Brezna.
S láskou a úctou spomínajú
manžel, syn a ostatná rodina
„Tak letí čas, čo stíchol Tvoj hlas,
len spomienky na Teba sa vracajú zas.“
Dňa 17. mája si pripomenieme
druhé smutné výročie, ako nás
navždy opustila milovaná mama
Mária RYDZOŇOVÁ, rod.
Niklová z Brezna.
Spomíname s láskou a úctou.
Smútiaca rodina

Poďakovanie
Ďakujeme všetkým príbuzným,
priateľom, susedom a známym,
ktorí sa zúčastnili poslednej rozlúčky s našim drahým manželom,
otcom a starým otcom
Jozefom KARAFFOM z Brezna.
Zároveň im ďakujeme za prejavy
sústrasti a kvetinové dary, ktorými zmiernili náš žiaľ.
Smútiaca rodina

Autor:
PK

sprav

T4

Odborový
zväz

rodinný
príslušník

Cestujúcich autobumi
v našom kraji
čakajú zmeny

V apríli odišli
do predčasného starobného dôchodku
Anna JANOŠTIAKOVÁ

30 rokov
Svetlana KVAČKAJOVÁ
Marian SRNKA
Otto VAČOK
Juraj ZÁHRADNÍK

Životné jubileá
Ivana ANDREUTTIOVÁ
Miloš HEVEŠI
Ing. Jozef MICHÁLIK
Rudolf MOLČAN
Ing. Aneta PETRÁŠOVÁ
Jaroslava SRNKOVÁ
Alena VEVERKOVÁ
Ing. Pavol ŽILKA
Kamil BOHÁČIK
Pavol BOŠEĽA
Peter BROZMAN
Ing. Tatiana BÚLIKOVÁ
Vladimír DEMIAN
Dáša CHRASTINOVÁ
Róbert KOVÁČ
Milan VARL
Peter BAKOŠ
Marta GIERTLOVÁ
Ján CHMELKO
Emil JANČIAR
Alena KOHÚTIKOVÁ
Jaroslav KOSTELNÝ
Mária PAČESOVÁ
Vladimír RYBÁR
Ján ŠUCHANČOK

Poďakovanie

Inzerát

Zuzana Belková v mene klubu Sclerosiss multiplex v Banskej Bystrici
ďakuje všetkým zamestnacom Železiarní Podbrezová a.s. za darovanie 2% z ich vlaňajších daní.

Predám murovanú garáž v radovej výstavbe v Podbrezovej časť
Štiavnička v blízkosti hlavnej cesty. Vlastný elektromer, 23m2 bez
jamy. Prvý majiteľ a zhotoviteľ.
Cena dohodou. Tel. 0948 484 559.

Zdroj: TASR

do starobného dôchodku

V Banskobystrickom samosprávnom kraji (BBSK)
platia od nedele, 28. apríla, viaceré zmeny v cestovných poriadkoch.
Zmeny nastanú v prípade 56 autobusových liniek
v kraji. Občania to pocítia tak, že autobusy zmenia
svoje odchody o pár minút, aby na seba lepšie nadväzovali, prípadne, aby lepšie nadviazali na vlaky, do
ktorých prestupujú. TASR o tom v piatok informovala
hovorkyňa BBSK Marcela Glevická.
Podľa nej by cestujúci verejnou dopravou mali
zmeny uvítať, keďže sa do nich pretavili požiadavky
od občanov, starostov obcí a plánovaná spolupráca
so susednými krajmi. Všetky zmeny sú aktualizované
na http://portal.cp.sk/News.aspx

Ľubomír KÁN
Ján MICHALISKO
V mene vedenia akciovej spoločnosti Železiarne Podbrezová im ďakujeme za odvedenú
prácu a do ďalších rokov života
želáme veľa slnečných dní.

V máji blahoželáme
Pracovné jubileá
20 rokov
Radovan PEŤKO
Ing. Zuzana SLOBODOVÁ

Zmeny aj pre Brezno
„Naše autobusy pokračujú aj do susedných krajov,
nekončia v malých obciach na hranici BBSK. Župan
Ján Lunter v januári s predsedami Košického a Prešovského kraja hovorili o budúcom integrovanom dopravnom systéme, o možnosti, aby autobusy z BBSK
idúce niekedy z menších obcí nekončili v poslednej
dedine, ale pokračovali do väčšieho centra, hoci aj v
susednom kraji. Cieľom je, aby nevznikali „vnútorné
periférie“ v rámci kraja,“ priblížila Glevická.
K výraznému zlepšeniu má dôjsť i na trase medzi
Banskobystrickým a Košickým krajom, na trase Rimavská Sobota – Tornaľa – Rožňava. Odchody upravili tak, aby na seba nadväzovali autobusy vychádzajúce z Tornale.
Podľa Glevickej sa zlepšilo tiež dopravné spojenie
z Revúcej a Telgártu v smere do Popradu, kde počas
pracovných dní pribudne jeden priamy spoj a denne
tak budú namiesto troch jazdiť štyri.

nemecká
podzemný
automobilka živočích

český zápor

získa za
peniaze

oblok

35 rokov
Pavol KOKAVEC
Milan KURACINA
Boris PÁNIK
Eduard PREKOPEC

Srdečne ďakujeme.
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Z dvoch zápasov máme dva body, na víťazstvo v nadstavbe stále čakáme
Z podkladov zpfutbal.sk spracoval T. Kubej

FK Železiarne Podbrezová – AS Trenčín 0:0
Piate kolo nadstavbovej časti
Fortuna ligy sme odohrali doma.
V prvom polčase boli futbalovejší
naši hráči. V 12. minúte po priamom kope hlavičkoval Wiezik iba
do stredu brány. V tej istej minúte napriahol z dvadsiatich metrov
Hlohovský a jeho pokus k ľavej
žrdi zlikvidoval brankár Chudý. V
30. minúte Hlohovský poslal z
priameho kopu center na zadnú
žrď, kde sa ocitli traja voľní podbrezovskí hráči, no brankár Chudý
predviedol výborný zákrok proti
hlavičke Kiwiora. Následne z rohového kopu prišla ďalšia šanca.
Najskôr si naši hráči pýtali penaltu
za ruku po zakončení Wiezika, potom strelu Paraja zblokovala trenčianska obrana. Hostia pohrozili v
35. minúte, keď sa Slávik na pravej
strane predral do šestnástky, strie-

ľanú prihrávku pred bránu zastavil
Vantruba. Po zmene strán si v 57.
minúte nabehol na rohový kop
stopér Bartoš, ale jeho hlavička
skončila na obrancoch Trenčína. V
63. minúte vysunul do čistej šance
Wiezik Leška, ale loptu v poslednej
chvíli odkopol na roh stopér hostí. V 70. minúte sa dostal k strele
Rogulić, no brankár Vantruba ju na
dvakrát úspešne skrotil. Na druhej
strane lopta po rohu prešla celým
územím päťky, žiaľ na zadnej tyči
na ňu nezareagoval Oravec. V 81.
minúte sa do nájazdu dostal Leško,
ale obranca hostí mu loptu vypichol na roh. O dve minúty sa dostali do brejkovej situácie hostia,
no Bukariho strela sa obtrela o chrbát Bartoša a skončila nad brvnom
našej brány.

lejšie dostať na polovicu súpera i
takými dlhými loptami za obranu,
prekvapiť nimi Trenčín. Mali sme
tam nejaké príležitosti, či už po
štandardkách alebo práve z dlhých
lôpt, no bohužiaľ nepresadili sme
sa. V druhom polčase to bol zápas
hore-dole, ale znovu sme si vytvorili príležitosti, bohužiaľ nedotiahli
sme ich do úspešného zakončenia.
Naopak, súper mal veľkú kvalitu v
krídelných priestoroch, našťastie
však nedal gól. Berieme teda bod.
Ako sme mohli vyhrať, tak sme
mohli aj prehrať.“

Vladimír Veselý, tréner Podbrezovej: „Keď nedáme gól, nemôžeme
vyhrať. Trošku sme dnes zjednodušili hru i z hľadiska typológie hráčov na ihrisku. Chceli sme sa rých-

AS Trenčín: Chudý – Slávik, Šulek, Skovajsa, Yem – Lamine (46.
Umeh), van Arnhem, Čataković
(62. Corryn) – Bukari, Paur (71. Sleegers), Roguljić.

S Trenčínom sme sa rozišli po bezgólovej remíze.

FK Železiarne Podbrezová: Vantruba – Obročník, Oravec, Bartoš,
Kiwior – Paraj, Špyrka – Pavúk (46.
Breznanik), Hlohovský (83. Halgoš), Leško – Więzik.

Foto: I. Karhordová

Dávid Leško bol aktívny smerom dopredu v obidvoch zápasoch.

FC Nitra – FK Železiarne
Podbrezová 2:2 (2:2)
Góly: 24. Vestenický, 43. Fábry –
17. Leško, 20. Breznanik.
V šiestom kole nadstavby sme
cestovali do Nitry. Napínavý zápas
začas strelou už v 5. minúte, kedy
Kóňa vystrelil z dvadsiatich metrov, ale jeho pokus zneškodnil Vantruba. V 16. minúte sme otvorili
skóre – po prieniku Špyrku z ľavej
strany sa k jeho centru dostal Leško a skóroval na 0:1. O štyri minúty
neskôr vysunul do ideálnej pozície
Hlohovský Breznanika a ten ľavačkou umiestnenou strelou prekonal
domáceho brankára – 0:2. V 24.
minúte sa uvoľnil na hranici šestnástky Vestenický, no jeho gólovú
strelu famózne vytesnil brankár
Vantruba. Z následného rohu už
ale Vestencký znížil na 1:2, keď premenil Bilovského prízemný center
na prvú žrď. V 30. minúte zaujala
bomba na bránu domácich z voleja
od Hlohovského spoza dvadsiatich
metrov. V 42. minúte domáci vyrovnali, keď sa po odrazenej lopte
v našej šestnástke dostal k nej voľný Fábry a poľahky zakončil. V druhom polčase v 61. minúte vyskúšal
krížnu strelu Olatunji z pravej strany, no jeho pokus skončil tečovaný
na rohovom kope. V 81. minúte si
domáci Vestenický opäť nabehol

Foto: I. Kardhordová

na prvú tyč, ale zakončil do bočnej
siete. O tri minúty neskôr mali obrovskú šancu na strhnutie výsledku
na svoju stranu naši futbalisti, po
rohu najvyššie vyskočil Kiwior, ale
jeho hlavička skončila tesne vedľa
brány domácich.
Vladimír Veselý, tréner Podbrezovej: „Mali sme dobre rozbehnutý
zápas. Dostali sme sa rýchlo do
dvojgólového vedenia, ale mrzí
ma, že sme našou nedisciplinovanosťou po štandardnej situácii a
dlhej lopte dovolili domácim vyrovnať. Aj oni tam mali predtým dobrú šancu, ale podržal nás brankár
Vantruba. V druhom polčase sme
to chceli strhnúť na svoju stranu,
ale bohužiaľ sa nám nepodarilo
streliť ten víťazný gól. Domáci tam
mali tiež šancu na skórovanie. Nič
s tým už neurobíme a musíme ísť
ďalej.“
FC Nitra: Pindroch – Kuník, Farkaš,
Niba, Chovanec (30. Šurnovský) –
Machovec, Kóňa (86. Šimončič), Bilovský – Gatarić, Vestenický, Fábry
(65. Soković).
FK Železiarne Podbrezová: Vantruba – Obročník, Bartoš, Kiwior,
Oravec – Paraj, Viazanko – Leško,
Špyrka, Hlohovský (76. Pastorek) –
Breznanik (51. Olatunji).

Úspešný záver kolkárskej sezóny v súťažiach družstiev
Ing. Pavol Kühnel

Naši kolkári majú za sebou úspešný záver sezóny. V súťažiach
družstiev sme dosiahli výborné
umiestnenia, keď väčšina kolektívov nemala vo svojej súťaži konkurenciu. Podbrezovskí kolkári tak
opäť potvrdili svoje kvality.
V interlige bez straty bodu
Povinnou jazdou uzavreli interligisti sezónu v Sučanoch. Ako jediní sme nestratili počas sezóny ani
bod a zaslúžene sme obhájili titul.
Na druhom mieste skončili hráči
Trstenej. Tretí sa umiestnili hráči
Českej Třebovej a stali sa tak majstrom Českej republiky. So súťažou
sa lúčia Dobřany a Modranka.
V Sučanoch naša prvá dvojica
Tepša – Tomka rozohrala peknými
výkonmi zápas a hneď nabrala rozdiel 89 kolkov. Stredný pár Pašiak –
Dziad síce stratil oba body, zato záver bol excelentnou ukážkou našej
dominancie. Kuna ušiel Vyletelovi
o 30 kolov a čerešničku na tortu
pridal Zavarko skvelou sedemstovkou – 702 (dorážka 293).

ŠK Železiarne Podbrezová: Tepša
629, Tomka 633, Pašiak 599, Dziad
541, Kuna 666 a Zavarko 702. Celkovo 2:6 (3589:3770).
Dvadsiaty titul v extralige
Od roku 2000 sme nepretržite
získali titul majstra Slovenska družstiev mužov. Ten tohtoročný je jubilejný dvadsiaty.
Naše „áčko“ si potrebovalo potvrdiť prvé miesto víťazstvom v Zlatých Klasoch. Na päty nám šliapali
hráči Rakovíc, ktorí v poslednom
kole deklasovali Rimavskú Sobotu
8:0 a obsadili druhú priečku o bod
za nami. Stávajú sa tak postupujúcim do interligy, keďže naši žiaľ postúpiť nemôžu (len jedno družstvo
jedného klubu v interlige).
Naša prvá dvojica Vadovič – Herich získali po bode, prvý menovaný najlepším výkonom zápasu,
629 kolkov. Po druhej dvojici sme
už mali na konte 3 body, pridal ho
Nemček, keď s prehľadom zdolal
Polomu. Švantnerovi sa nepodarilo
získať ani set. V závere Kyselica síce
uhral remízu 577:577 s Pospíšilom,
ale smolná posledná dorážka pri-

dala pol boda domácemu a tým aj
celý bod pre družstvo. Náš posledný Kozák aj so šťastím získal záverečný bod pre Podbrezovú.
ŠK Železiarne Podbrezová: Vadovič 629, Herich 551, Nemček 616,
Švantner 551, Kyselica 577 a Kozák
559. Celkovo 2:6 (3424:3481).
Slovenský pohár pre naše ženy
Posledný, štvrtý, turnaj sa uskutočnil v Podbrezovej. Naše dievčatá
nechceli nechať nikoho na pochybách a ukázali svoje kvality. Nastúpili sme s vedomím, že musíme
za sebou udržať Vrútky. A hneď od
prvej hráčky sa to darilo. Machálková fantasticky eliminovala dobre
hrajúcu Tomkovú (614) a jej 625 je
aj najlepším výkonom pohára. Machálková je aj celkove najlepšou
hráčkou celého Slovenského pohára. Naša druhá kolkárka, Skalošová
(593), sústredene vybudovala náskok nad Vrútkami až na 118 kolkov, keď Vrútočankám nevyšlo ani
striedanie (celkom 486). Poliaková
aj napriek zaváhaniam priniesla
potrebné body a pridala 15 kolov.
Záver v podaní Klubertovej už len

potvrdil, že naše družstvo suverénne dokráčalo až k zisku víťazstva a
tak putovný pohár ostáva ďalší rok
v Podbrezovej.
ŠK Železiarne Podbrezová: Machálková 625, Skalošová 593, Poliaková 549 a Klubertová 574.
Finále 1. ligy východ
Odveta v Sučanoch mohla priniesť vysnívaný postup nášho „céčka“ do extraligy. Z domáceho zápasu sme si však priniesli do Sučian
prehru 5:3 (14:10) a tak táto misia
bola veľmi ťažká. Napriek tomu
toto družstvo urobilo veľký zápas
s dramatickými zápletkami až do
konca, keď sme zvíťazili 5:3 a na
6:2, a tým na postup, nám chýbalo
len pár kolov.
V prvej dvojici žiaľ Gordík (612)
ušiel Tomášovi Dilskému hlavne do
plných. Figura získal bodík aj pár
kolov s Čabudom (555). Druhý pár
Michal Dilský a Ponjavić pridali ďalšie body aj kolky. Záverečné duely
boli mimoriadne napínavé. Mihok
síce nakoniec prehodil Červenca
kolami, ale ten už mal 3 sety a tým
aj veľký bod. Babčan s Kováčom sa

naťahovali od začiatku do konca,
šťastnejší bol nakoniec domáci,
keď nám chýbalo 8 kolkov. Naši
hráči zanechali však dobrý dojem
a skvelé striebro v súťaži značí, že
v tomto družstve je potenciál aj
do budúcnosti.
ŠK Železiarne Podbrezová: T. Dilský 565, Figura 586, M. Dilský 593,
Ponjavić 576, Babčan 554 a Mihok
590. Celkovo 3:5 (3439:3464).
Dorastenci získali striebro
Posledný turnaj dorastenci
odohrali doma v Podbrezovej.
Rakovice boli jasným favoritom a
aj to potvrdili a zaslúžene získali titul majstra SR. Naši v turnaji
doma skončili druhí a preskočili
tak v celkovom poradí Starú Turú,
čím sa stali vicemajstrami SR. Za
zmienku stojí 609 Nesteša z Rakovíc a určite aj 595 našej N. Poliakovej, ktorej len máličko chýbalo
na šesťstovku, no takisto dobré
striedanie D. Mócovej, či 589 v
podaní F. Bánika.
ŠK Železiarne Podbrezová: Soják
551, Malček/Mócová559, N. Poliaková 595 a F. Bánik 589.
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