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Súťaž zmien – koľajová 
doprava

Naďalej sú sledované základ-
né kritéria medzizmenovej 
súťaže, ktorými sú riadiaca 
činnosť zmenového majstra, 
dodržiavanie zásad BOZP a 
prevádzkových predpisov, 
plnenie prepravných požia-
daviek, dopravné nehody 
na dráhe a incidenty zapríči-
nené dopravnou obsluhou, 
udržiavanie poriadku na 
pracovisku, pracovné úrazy 
a starostlivosti o hnacie drá-
hové vozidla v železničnom 
parku koľajových vozidiel.

Delenie rúr priamo 
na ťažnej stolici

V máji bolo v prevádzkarni 
ťaháreň rúr – výroba 1, uve-
dené do prevádzky nové za-
riadenie na delenie rúr pria-
mo na ťažnej stolici, ktorého 
dodávateľom je Česká firma 
ŽĎAS a.s. Ide v poradí už o 
tretie zariadenie, ktorým je 
tentokrát vybavená ťažná 
stolica TS 3-08  125kN. 

Turičný jarmok 
v Slovenskej Ľupči

Dňa 11. mája sa v Sloven-
skej Ľupči konal už 19. 
ročník Turíčneho jarmoku. 
Jeden z najobľúbenejších 
jarmokov nášho regiónu 
začal tento rok o niečo 
skôr, ako obyčajne. Počas 
jarmoku hrad Ľupča navští-
vila takmer tisícka návštev-
níkov. Už od 11. storočia sa 
na križovatkách ciest alebo 
pod významnými hradmi 
konali trhy a jarmoky.

"Les 3.0 – naše prírodné 
dedičstvo“

Premýšľali ste už niekedy 
nad tým, čo majú spoločné 
Slovensko, Poľsko a Nemec-
ko? Niektorých možno na-
padne červená farba vo vlaj-
ke, iných zas rôzne historické 
udalosti. Len málokomu zíde 
na um les. Práve ten sa stal 
hlavnou témou projektu s 
názvom „Les 3.0 – naše prí-
rodné dedičstvo“, ktorý je 
financovaný programom Eu-
rópskej únie Erasmus+. 

Dve prehry nám 
skomplikovali boj 

o záchranu
Tri kolá pred koncom ligy 
nás čakal dôležitý zápas v 
Trnave. Prvú šancu si vypra-
covali naši futbalisti, keď po 
Leškovej prihrávke zakončo-
val ľavačkou Hlohovský, no 
jeho pokus o obstrel skončil 
vedľa. V 11. minúte nakopol 
dlhú loptu stopér Podstavek, 
Leško sa vyhol ofsajdu a vy-
pálil na bránu.

Beží druhý štvrťrok. Ako sa darí 
vašej prevádzkarni od začiatku 
roka? 
 - Začiatok roka bol 
pre energetiku, oproti 
predchádzajúcim ro-
kom, náročnejší. Mra-
zivé počasie s nízkymi 
vonkajšími teplotami 
v januári bolo príči-
nou porúch na roz-
vode pitnej vody. Že-
leziarne Podbrezová 
sú prevádzkovateľom 
verejného vodovo-
du, zásobujú pitnou 
vodou i domácnosti 
obcí Podbrezová a Lopej. Poruchy, 
ktoré obmedzili dodávku pitnej 

vody obyvateľom na Šupkovej ulici 
v Podbrezovej, boli však zamest-
nancami energetiky odstránené do 
dvadsiatich štyroch hodín. Riešili 
sme aj opravy niekoľkých porúch 
na kotli K4, poruchu na zariade-

ní  kogeneračnej jed-
notky, kde poškodený 
chladič oleja bol neop-
raviteľný a musel byť 
dovezený a nainšta-
lovaný nový chladič. 
Táto porucha bola ná-
sledne i jednou z príčin 
nižšej vlastnej výroby 
elektrickej energie. Na 
kogeneračnej jednotke 
sme v januári vyrobili 
2 788 megawatthodín 
(MWh) elektriny, čo 

predstavuje 85,7 percenta plnenia 
plánovanej mesačnej  výroby. 

Výroba elektriny vo vodných 
elektrárňach bola z titulu nízkych 
teplôt a  prietoku vody len na 57,3 
percenta dlhodobého priemeru, 
vyrobené bolo 862 MWh.

V súčasnosti môžem konštato-
vať, že prevádzkarni energetika sa 
darí plniť plánované úlohy – výro-
bu a dodávku energií a ostatných 
médií, čo je i obrazom plnenia úloh 
vo výrobných prevádzkarňach oce-
liareň, valcovňa bezšvíkových rúr  a 
ťaháreň rúr.

Objem spotrebovanej elektrickej 
energie, nakupovanej a vyrobenej 
vo vlastných zariadeniach, bol za 
prvé štyri mesiace na úrovni 101,8 
percenta. Za január až apríl bola 
výroba kyslíka a stlačeného vzdu-
chu splnená na   99  percent.

Za prvé štyri mesiace bolo vy-
robených 105 021 gigajoulov (GJ) 

S Ing. Jozefom Čerňanom, vedúcim prevádzkarne energetika

Chladnejšie počasie v máji, s občasným dažďom, 
praje výrobe elektriny

Dokončenie na strane 2

P. Motyčková
noviny@zelpo.sk

Hrad Ľupča hostil diplomatov z tridsiatich 
štyroch krajín

Na hrade Ľupča sa 10. mája stretli 
diplomati z tridsiatich štyroch kra-
jín sveta. Akciu s názvom: „Diplo-
matic Trip“, ktorá zvyčajne trvá dva 
dni, organizuje Ministerstvo zahra-
ničných vecí a európskych záleži-
tosti Slovenskej republiky každý 
rok v inom kraji. Hlavným cieľom 
je v priateľskej a neformálnej at-
mosfére predstaviť veľvyslancom 
rôzne kúty Slovenska.

Počas návštevy Banskobystric-
kého kraja mali diplomati, ktorí sú 
akreditovaní v Slovenskej republi-
ke, možnosť spoznať krásy Banskej 
Bystrice, Španej Doliny či Banskej 
Štiavnice a neobišli ani hrad Ľupča, 
ktorý je horehronskou dominantou. 

Ministra zahraničných vecí a 
európskych záležitostí Slovenskej 
republiky Miroslava Lajčáka, spo-
lu s manželkou, ostatných členov 
delegácie a predsedu Bansko-
bystrického samosprávneho kra-
ja Jána Luntera privítal na hrade 
Ľupča generálny riaditeľ Železiarní 
Podbrezová Vladimír Soták, ktorý 
prítomných v stručnosti obozná-
mil s dlhoročnou tradíciou pod-
brezovských železiarní. Po usadení 
v Gizelinej sále nasledoval obed a 

prezentácia ľupčianskych oblátok. 
Následne sa uskutočnila prehliadka 
hradu. 
Pri tejto príležitosti sme sa opýtali 

ministra zahraničných vecí a eu-
rópskych záležitosti Miroslava Laj-
čáka aké sú jeho dojmy z dnešnej 
návštevy:
 - Som veľmi rád, že sme v Bansko-
bystrickom kraji, pretože po minu-
lé štyri roky to nebolo možné. Je to 
aj symbolika 75. výročia Slovenské-
ho národného povstania a sme tu 
tesne po oslavách konca vojny. 

Keď sme sa rozhodli, že vezme-
me veľvyslancov do Banskobys-
trického kraja, tak sme hľadali to 
najkrajšie, čo kraj ponúka a sa-
mozrejme hrad Ľupča bezpochyby 
patrí medzi najkrajšie dominanty. 
Som veľmi rád, že pán Soták sú-
hlasil a že nám pripravil bohatý 
program. Doprialo nám aj počasie, 
čomu sa veľmi teším nielen ja, ale 
aj kolegovia veľvyslanci, ktorí sú s 
návštevou hradu veľmi spokojní. 
Už teraz viem, že viacerí z nich sa 
sem budú vracať vo svojom voľ-
nom čase s vlastnými delegáciami. 
Diplomatic Trip sa stáva peknou 

tepla. Výroba, respektíve spotreba 
tepla, je naviazaná na vonkajšiu 
teplotu, teplejším počasím vo feb-
ruári až marci je to plnenie plánu 
výroby na 88 percent.

V zimnom období je plán výroby 
vo vodných elektrárňach nižší. No 
ani začiatok jari veľa zrážok nepri-
niesol. Niektorí dokonca hovoria, 
že podobné sucho tu nebolo už 
tridsať rokov a nedostatok je aj 
podzemnej vody. 
 - Ako som už naznačil, nízke tep-
loty v januári a na zrážky veľmi 
chudobné obdobie od leta minu-
lého roku spôsobujú nízke prieto-
ky vody vo vodných tokoch. Málo 
vody v potokoch nás obmedzuje 

tradíciou, ktorej cieľom je, aby sa 
ho zúčastnili veľvyslanci, nielen z 
Bratislavy, ale aj z Viedne a Prahy, 
ktorí sú pre Slovensko akreditova-
ní. Je to možnosť, ako sa spolu aj 
neformálnejšie porozprávať. Podľa 
mňa je veľmi dôležité, aby veľvys-
lanci spoznali a hlavne pochopili 
našu krajinu – jej prírodu, kultúru, 
tradície a zvyky.  Potom úplne inak 
informujú svoju vládu o krajine, 
ktorú poznajú. Chcem, aby si k Slo-
vensku vytvorili dobrý vzťah, pre-
tože to je nesmierne dôležité. 

K dobrej vizitke krajiny bezpo-
chyby prispela aj reprezentatívna 
návšteva hradu a vizitka Železiarní 
Podbrezová, pretože to nie je len 
o fabrike, ale aj o rozvoji celého 
kraja. Železiarne dávajú ľuďom v 
regióne prácu, čo je veľmi dôleži-
té a prispievajú na šport, kultúru 
a zrenovovali aj krásny Ľupčiansky 
hrad... Oceňujem túto filantropic-
kú činnosť, o ktorej som rozprával 
aj mojim kolegom.   

Pamätná fotka na nádvorí hradu objektívom I. Kardhordovej

Železiarne Podbrezová čítajte na strane 3



PODBREZOVAN
DVOJTÝŽDENNÍK ŽELEZIARNÍ PODBREZOVÁ a.s.

ZALOŽENÝ V ROKU 1930

STRANA    |  ČÍSLO  10/2019 WWW.PODBREZOVAN.SK2

Mgr. Ivana Uhlík, referentka správy pamiat-
kových objektov hradu Ľupča

Dňa 11. mája sa v Slovenskej 
Ľupči konal už 19. ročník Turíč-
neho jarmoku. Jeden z najobľú-
benejších jarmokov nášho regió-
nu začal tento rok o niečo skôr, 
ako obyčajne. Počas jarmoku 
hrad Ľupča navštívila takmer ti-
sícka návštevníkov. 

Už od 11. storočia sa na križo-

Turíčny jarmok v Slovenskej Ľupči

Počas Turíčneho jarmoku je návštevnosť hradu vyššia

vatkách ciest alebo pod význam-

nými hradmi konali trhy a jarmo-
ky. Z nariadení pochádzajúcich z 
tohto obdobia vyplýva, že obcho-
dovať sa mohlo len na takýchto 
miestach. V neskoršom období sa 
tradícia trhovníctva preniesla do 
stredovekých miest. V minulos-
ti boli rozlišované dva základné 
typy trhov – jarmoky – konané 
jedenkrát ročne a týždenné ale-
bo každodenné trhy. Počas 14. 

storočia začali panovníci z vlád-
nucej dynastie jednotlivým mes-
tám udeľovať právo konať výroč-
né trhy. 

Takýmto prípadom je aj obec 
Slovenská Ľupča, ktorá získala 
právo konania výročného trhu – 
Turíčneho jarmoku – od panov-
níka Ferdinanda I. v roku 1546. 
Obec Slovenská Ľupča v roku 
2000 nadviazala na tieto tradí-
cie a hoci v pozmenenej podobe, 
jarmok úspešne pokračuje do-
dnes. Neodmysliteľnou súčasťou 
jarmoku je slávnostný historický 
sprievod, ktorý prechádza cez 
obec  a je oficiálnym začiatkom 
jarmoku. Verejnosti je sprístup-
nený aj miestny Dom remesiel, 
kde si návštevníci môžu vyskúšať 
rôzne ľudové remeslá, či techni-
ky. 

Počas konania Turíčneho jar-
moku svoje brány otvára aj hrad 
Ľupča. Pre mnohých návštevní-
kov jarmoku je samozrejmosťou 
navštíviť hrad každoročne a pre-
veriť, čo sa za uplynulý rok zme-
nilo, obnovilo alebo pribudlo do 
expozícií. Tento rok sa rozšírila 
expozícia Márie Séči, ktorá pre-
zentuje život na hrade v obdo-
bí sedemnásteho storočia. Do 
expozície pribudli repliky rene-
sančného kľačadla a krucifixu. 

Dokončenie z 1. strany 

pri výrobe elektriny vo vodných 
elektrárňach. Aj keď plán výroby 
elektrickej energie vo vodných 
elektrárňach tvoríme z dlhodobej 
priemernej výroby za predchádza-
júce obdobie  (päť rokov), kde sú 
premietnuté výroby elektriny z 
obdobia na vodu aj výdatnejšie aj 
chudobnejšie, tak v tomto roku sa 
nám zatiaľ nedarí napĺňať pláno-
vané výroby. 

Vo februári sme vyrobili 1 225 
MWh elektrickej energie, čo pred-
stavuje plnenie len na 75,9 per-
centa. Marec bol na výrobu už 
priaznivejší, spravidla po 20. mar-
ci sa začína roztápať sneh južných 
svahov Nízkych Tatier, čo výrazne 
zvýši prietoky vody. 

V marci sme vyrobili 2 681 
MWh elektriny, čím sme v tomto 
roku prvýkrát splnili mesačný plán 
výroby elektriny.

Výsledkom výroby elektrickej 

energie za I. štvrťrok 2019 bola 
výroba 4 769 MWh elektriny a pl-
nenie plánovanej výroby na 88,3 
percenta.

Aj apríl priniesol dostatok vody 
a plánovanú výrobu elektriny sa 
nám podarilo splniť. Vyrobili sme 
3 330 MWh elektriny, čo predsta-
vuje plnenie plánu na 111,9 per-
centa.

Zatiaľ chladnejšie počasie v 
máji, s občasným dažďom, praje 
výrobe elektriny vo vodných elek-
trárňach. 

Spoľahlivo fungujúce technolo-
gické zariadenia vodných elektrár-
ni, v súčasnosti dostatočné množ-
stvo vody a vyčistené hate, za čo 
je potrebné poďakovať všetkým 
zamestnancom strediska výroby 
elektrickej energie v energetike, 
nám dáva predpoklad splnenia 
plánovanej výroby aj v máji.

Výrobu elektrickej energie za-
bezpečujeme aj na kogeneračnej 
jednotke v teplárni nového závo-
du.  Objem výroby elektriny spa-
ľovaním zemného plynu v plyno-
vej turbíne je závislý od vonkajšej 
teploty. Za prvé štyri mesiace sme 
vyrobili na kogeneračnej jednotke 
11 999 MWh, čo je plnenie plá-
novanej výroby na 97,4 percenta. 
Výroba elektrickej energie vo vod-
ných elektrárňach a na kogenerač-
nej jednotke dosahuje plnenie na 

\  Termíny

\  Kontakty

 Zváračská škola SSOŠH ŽP
Družby 554/64
976 81 Podbrezová

  048/645 2792, 0905 358 697

Využite možnosť absolvovať 
základný kurz zvárania 

v ochrannej atmosfére Z-M1

Študenti pozor!

\  vek min. 17 rokov 

   (zváračský preukaz bude vydaný po dovŕšení 18 rokov veku)

\  potvrdenie vydané lekárom o zdravotnej spôsobilosti zvárať

\  osobné ochranné pracovné prostriedky (pracovný odev a obuv)

\  1. kurz: 1. júl – 19. júl 2019
\  2. kurz: 5. august – 23. august 2019
                   v čase od 6.00 do 13.00

\  Podmienky prijatia do kurzu

97,11 percenta.

Čo bude pre vás tento rok priori-
tou? 
 - V roku 2018 prebehla moder-
nizácia zariadení na kompenzácii 
účinníka odberu elektrickej ener-
gie. V starom závode bol nain-
štalovaný nový regulátor na báze 
PLC od spoločnosti Nidec ASI. V 
novom závode na kompenzácii 
AKF bola nainštalovaná nová  me-
ničová  zostava VARIANT MAXI s 

Obohatená o nové prírasty je aj 
expozícia obrazov ruských malia-
rov, ku ktorým pribudli posledné 
diela zo sympózia maľby v plené-
ri konaného na jeseň 2018. Hrad 
Ľupča sa snaží prispôsobiť tomu-
to veľkému záujmu verejnosti, a 
preto sú prehliadky organizované 
každých pätnásť minút. Aj vďaka 

tomu sa môže tešiť jednej z naj-
vyšších návštevností počas celé-
ho roka. 

Hrad navštívilo hrad 913 náv-
števníkov. Hoci sa nám nepo-
darilo ani tento rok prekročiť 
magickú tisícku, veríme, že aj v 
budúcnosti sa bude podujatie te-
šiť takej veľkej obľube.

S Ing. Jozefom Čerňanom, vedúcim prevádzkarne energetika

Chladnejšie počasie v máji, s občasným dažďom, 
praje výrobe elektriny

Prietok vody rieky Hron na hati v Lopeji.                      Foto: archív energetiky Plná hať vody v Lomnistej pre hydrocentrálu v Jasení.                     Foto: archív energetiky

regulačnou zostavou MODULEX 
od Elektrotechnika a.s.

V tomto roku máme napláno-
vané pokračovať vo výmene 6 kV 
káblových rozvodov elektrickej in-
štalácii vysokého napätia, v elek-
trických staniciach  – rozvodniach 
vn//nn pripravujeme výmenu is-
tičov typu AR za typ BL z dôvodu 
zvýšenia spoľahlivosti zásobova-
nia elektrickou energiou.
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Súťaž medzi zmenami – koľajová doprava

T. Kubej
noviny@zelpo.sk

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, valcov-
ne bezšvíkových rúr, ťahárne rúr, 
centrálnej údržby, energetiky, 
dopravy a odboru riadenia a za-
bezpečenia kvality. Kritéria súťaže 
sú zamerané na kvalitu, výsledky 
hospodárenia, dodržiavanie zásad 
bezpečnosti pri práci a reklamá-
cie, a sú vyhodnocované a zverej-
ňované na vývesných tabuliach 
prevádzkarní. Ako každý rok, aj 
teraz vám predstavujeme víťazné 

kolektívy jednotlivých prevádz-
karní.

O priebehu súťaže v koľajovej do-
prave nás informoval jej vedúci 
Ing. Jozef Siman:
Ako pokračovala súťaž medzi 
zmenami v minulom roku?
 - Súťaž medzi zmenami prebie-
hala podobne ako v roku 2017, 
bez výrazných zmien. Naďalej boli 
sledované kľúčové kritéria me-
dzizmenovej súťaže, ktorými sú 
bezpečnosť, nehodové udalosti a 
včasnosť obsluhy.

Kritériá súťaže sú rovnaké ako 
každý rok, alebo pribudli v minu-
lom roku nové hodnotiace prvky?
 - Hlavné kritériá pre železničnú 
dopravu boli ponechané tak, ako 

Minuloročným víťazom sa stala zmena „A“

boli nastavené na začiatku súťaže 
medzi zmenami. Naďalej smedu-
jeme základné kri-
téria medzizmeno-
vej súťaže, ktorými 
sú riadiaca činnosť 
zmenového majstra, 
dodržiavanie zásad 
BOZP a prevádzko-
vých predpisov, plne-
nie prepravných po-
žiadaviek, dopravné 
nehody na dráhe a 
incidenty zapríčinené 
dopravnou obsluhou, 
udržiavanie poriadku 
na pracovisku a pracovné úrazy 
a starostlivosti o hnacie dráhové 
vozidla v železničnom parku koľa-
jových vozidiel.

Čo najviac ovplyvňovalo priebeh 
súťaže?
 - Ako každý štvrťrok, najviac 
ovplyvňovali priebeh súťaže sa-
motní pracovníci kategórie „R“, a 
to tým, ako pristupovali k plneniu 
požadovaných obslúh z iných pre-
vádzkarní Železiarní Podbrezová 
a.s. Hlavný dôraz pri vykonávaní 
obsluhy je kladený na včasnosť 
a dodržiavanie pracovnej a tech-
nologickej disciplíny jednotlivých 
posunujúcich dielov a výhybkárok, 
čo má priamy vplyv na bezpečnosť, 
úrazovosť a nehodovosť strediska 
železničnej dopravy.

Predstavíte nám víťazný kolektív 
za rok 2018?
 - Minuloročným víťazom súťaže 
medzi zmenami sa stala zmena 
„A“, pod vedením zmenového maj-
stra Daniela Bullu. Víťazná zmena 
získala 9 450 bodov z celkového 
počtu 9 600 bodov. Ďakujem ví-
ťaznému kolektívu za zodpovedný 
prístup k plneniu pracovných úloh.

Čo postavilo víťaznú zmenu do 
popredia pred ostatné kolektívy?
 - Víťazná zmena predstihla zmenu 
„B“ a „D“ o 80 bodov, ktoré získala 

za vyšší počet zmani-
pulovaných vozňov v 
sledovanom období 
a za predchádzanie 
nehodám a zvýšenej 
všímavosti a opatr-
nosti pri vykonávaní 
dopravných obslúh. 

Na záver chcem po-
chváliť a poďakovať sa 
všetkým pracovníkov 
železničnej dopravy, 
ktorí svojim prístu-

pom k práci prispievajú 
k zvýšeniu bezpečnosti a k dobrým 
vzťahom na pracovisku.

Víťazná zmena „A“ objektívom I. Kardhordovej

V máji bolo v prevádzkarni ťahá-
reň rúr – výroba 1, uvedené do 
prevádzky nové zariadenie na de-
lenie rúr priamo na ťažnej stolici, 
ktorého dodávateľom je Česká 
firma ŽĎAS a.s. 

Ide v poradí už o tretie zariade-
nie, ktorým je tentokrát vybave-
ná ťažná stolica TS 3-08  125kN. 
Zariadenie slúži na delenie rúr 
priamo na ťažnej stolici, hneď po 
technologickej operácii ťahanie 
za studena. Obidve technologic-
ké zariadenia ťažnú stolicu, ako 
aj deliace píly, ovláda len jeden 
pracovník. Tým sa eliminuje pre-
voz rúr a ďalšia  technologická 
operácia na starom zariadení pre 
medzioperačné delenie rúr, ktoré 
obsluhujú podľa potreby jeden až 
dvaja pracovníci za zmenu, podľa 
deleného sortimentu. 

Zároveň bola odstránená ťažká 
manuálna práca pri ručnej mani-
pulácii s delenými rúrami pri me-
dzioperačnom delení. Zariadenie 
pracuje v rozsahu priemerov rúr 
od 6 milimetrov do 16 milimetrov, 
hrúbok stien od 0,5 milimetra do 
4 milimetre, v dĺžkach od 3 750 
milimetrov do 7 100 milimetrov. 
Samotné delenie zabezpečujú tri 
pílové a upínacie jednotky. Zaria-

Delenie rúr priamo na ťažnej stolici
Ing. I. Jakubec, technický zamestnanec 
prípravy a realizácie technológií 

Ťažná stolica TS 3-08  125kN objektívom Ing. I. Jakubca

denie pracuje spolu s ťažnou stoli-
cou v automatickom alebo manu-

álnom režime. Pri vývoji a výrobe 
zariadenia bol kladený vysoký dô-

raz aj na úroveň bezpečnosti a 
zdravia pri práci.

ArcelorMittal zaznamenal 
v 1. štvrťroku pokles zisku

Zo sveta ocele

Zdroj: Teraz.sk

Dôvodom poklesu bolo zní-
ženie cien produktov, keďže 
konkurencia zo strany čínskych 
firiem ich tlačí smerom nadol. 
ArcelorMittal vykázal za tri me-
siace do konca marca 2019 čistý 
zisk 414 miliónov USD (369,58 
milióna eur), čo je zhruba tre-
tina z toho, čo koncern s ofi-
ciálnym sídlom v Luxembursku 
zarobil v prvých troch mesia-
coch minulého roka. Firma však 
vďaka vyšším dodávkam udržala 
tržby stabilné na vlaňajšej úrov-
ni 19,19 miliardy USD.

"Naše výsledky za 1. štvrť-
rok odzrkadľujú náročné 
prevádzkové prostredie v 
priemysle,"uviedol výkonný ria-
diteľ spoločnosti Lakshmi Mit-
tal. "Ziskovosť bola ovplyvnená 
nižšími cenami ocele v dôsledku 
slabšej hospodárskej aktivity a 
pokračujúcej globálnej nadmer-
nej kapacity, ako aj rastúcimi 
nákladmi na suroviny," dodal. 
Zisk pred úrokmi, daňami, od-
pismi a amortizáciou (EBITDA) 
klesol v 1. štvrťroku o 34 per-
cent na 1,65 miliardy USD. Ar-
celorMittal v tomto roku zvýšil 
svoju prognózu rastu globálne-
ho dopytu po oceli na 1 až 1,5 
percenta z 0,5 až 1 percento. 
Koncern uviedol, že udržanie 
jeho ratingu v investičnom pás-
me zostáva prioritou spoločnos-
ti a potvrdil, že chce znížiť čistý 
dlh o 7 miliárd USD namiesto o 
6 miliárd USD. Čistý dlh spoloč-
nosti vzrástol v uplynulom štvrť-
roku o 1 miliardu na 11,2 mili-
ardy USD v dôsledku zavedenia 
nových účtovných opatrení. Čis-
tý dlh spoločnosti ArcelorMittal 
v tomto desaťročí prudko stúpol 
na viac ako 18 miliárd USD, keď 
dopyt po oceli klesol a firma 
znížila výrobu. Finančné zdravie 
koncernu sa odvtedy zlepšilo, 
keďže globálny dopyt po oceli 
začal znova rasť a akcionári zvý-
šili vlastné imanie.

Koncern v ostatných rokoch 
bojuje za opatrenia na ochranu 
výrobcov ocele pred nespra-
vodlivou hospodárskou súťažou 
zo strany dotovaných čínskych 
oceliarov. Podľa neho ochranné 
opatrenia, ktoré zaviedla Európ-
ska komisia nie sú dostatočne 
efektívne. A pripomenul, že v 
Európe musel dočasne znížiť 
výrobu, aby sa vyrovnala s vyso-
kou úrovňou dovozu. 

Trump označil clá EÚ na 
motorky Harley-David-

son 
za nespravodlivé

Zdroj: TASR

Európska únia (EÚ) zaviedla 
minulý rok clá na dovoz ikonic-
kej značky motoriek po tom, 
ako USA uvalili clá na oceľ a 
hliník z Európy. Spoločnosť mi-
nulý rok oznámila, že plánuje 
presunúť výrobu motocyklov 
určených pre EÚ do svojich to-
vární mimo USA, aby sa vyhla 
clám. Trump odpovedal výzvou 
na zvýšenie daní a pohrozil fir-
me, že bude lákať zahraničných 
výrobcov motocyklov do Spo-
jených štátov. Trump koncom 
apríla  prejavil Harley-Davidson 
viac sympatií a označil clá EÚ za 
„nespravodlivé". Žiadne ďalšie 
podrobnosti o možnej odvete 
nespomenul. Zástupcovia Biele-
ho domu zatiaľ neodpovedali na 
žiadosť o komentár, keďže EÚ aj 
Spojené štáty nedávno oznámi-
li, že sú pripravení začať rozsiah-
lejšie obchodné rokovania.
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L. Daxnerová
žiačka II.H

Premýšľali ste už niekedy nad 
tým, čo majú spoločné Slovensko, 
Poľsko a Nemecko? Niektorých 
možno napadne červená farba vo 

vlajke, iných zas rôzne historické 
udalosti. Len málokomu zíde na 
um les. Práve ten sa stal hlavnou 
témou projektu s názvom „Les 
3.0 – naše prírodné dedičstvo“, 
ktorý je financovaný programom 
Európskej únie Erasmus+. 

Cieľom projektu nebolo len 
spoznávať cudzinu, ale taktiež sa 
dozvedieť niečo o prírode vo svo-
jej, častokrát nepoznanej, domovi-
ne. A tak sme sa od 23. do 29. aprí-
la my, žiaci Súkromného gymnázia 
Železiarne Podbrezová, spoločne 
s našimi priateľmi z nemeckého 
Kaiserlauternu vybrali na cestu 
za nezabudnuteľným dobrodruž-
stvom do poľského Sycowa, kde na 
nás už nedočkavo čakala posledná 
časť tejto výpravy –  tím študen-
tov z miestneho lýcea. Udomácnili 
sme sa v neďalekom kampuse v 
Domaslawiciach a počas jedného 
týždňa sme zažili kopu neopísa-
teľných zážitkov. Navštívili sme 
arborétum, vysadili borovicový 
Erasmus+ les, ale aj naše národné 

Erazmus+: „Les 3.0 – naše prírodné dedičstvo“

Účastníci projektu Les 3.0 - naše prírodné dedičstvo

Pred rozhodnutím o tom, či pra-
covať alebo pokračovať vo vyso-
koškolskom štúdiu každoročne 
uvažujú aj naši maturanti – bu-
dúci absolventi súkromných škôl 
ŽP. Perspektívnym pokračovaním 
strednej školy je nepochybne 
štúdium na Fakulte materiálov, 
metalurgie a recyklácie (FMMR) 
Technickej univerzity v Košiciach. 

Dňa 26. apríla, v priestoroch 
našich škôl, predstavili pracovníci 

fakulty a jeden študent, náš minu-
loročný absolvent gymnázia, mož-
nosti štúdia na  FMMR. 

Žiakom končiacich ročníkov pri-
blížili študijné odbory, materálno-
technické podmienky, zahraničnú 
spoluprácu a stáže, možnosti uby-
tovania, ako aj študentský život, 
ktorý je zvlášť na FMMR budova-
ný na rodinných vzťahoch. 

Svoje pevné rozhodnutie študo-
vať techniku na FMMR v Košiciach 
niektorí žiaci strednej odbornej 
školy spečatili podaním prihlášky, 
priamo pracovníkom školy.  

FMMR sa opäť predstavila našim študentom

Mgr. J. Čief

Pracovať alebo pokračovať 
vo vysokoškolskom štúdiu

Seneca povedal: „Keď ľudia vy-
učujú, sami sa učia.“ Možnosť 
učiť sa rovesníckym vzdelávaním 
dostali naši študenti z profilácie 
STEAM, ktorí sa 30. apríla zúčast-
nili Envirodňa na Základnej škole 
Kláry Jarunkovej v Podbrezovej. 

Ich úlohou bolo sprístupniť žia-
kom IV.A triedy environmentálnu 
problematiku vody. Pripravenou 
prezentáciou sa snažili viesť žia-
kov k pochopeniu  vzájomných 
vzťahov medzi organizmami a 
vzťahom človeka k vode ako ži-
votnému prostrediu. Pre žiakov si 

pripravili aj experimenty zamera-
né na dôkaz znečisťujúcich látok 
vo vode. Mladším žiakom pomá-
hali získané vedomosti prejaviť 
pri tvorbe plagátov. Spoločne sa 
starší, aj mladší žiaci vybrali k pra-
meňu a k potôčiku v Podbrezovej, 
kde dievčatá a chlapci zo IV.A sami 
chemickými experimentmi zisťo-
vali mieru znečistenia vody, zis-
ťovali pH, dokazovali prítomnosť 
dusičnanov, dusitanov, fosforeč-
nanov aj amónnych katiónov. 

Efektívnosť takéhoto rovesníc-
keho vzdelávania sa ukázala na 
strane mladších žiakov, ktorí pri-
jímali poznatky s väčšou zanie-
tenosťou, otvorenosťou a všetky 
aktivity počas dňa sa im páčili 
a tiež na strane starších žiakov, 
žiackych lektorov, ktorí sa muse-
li pripraviť po odbornej stránke, 
natrénovať mnohé zručnosti a 
svoje aktivity realizovať pútavým 
spôsobom. 

Ďakujeme žiakom IV.A triedy, 
ktorí s nami ochotne a aktívne 
spolupracovali, učiteľom a vede-
niu základnej školy, ktorí našim 
žiakom: Lucii Bacúšanovej, Ma-
tejovi Hubertovi, Tomášovi Ková-
čikovi, Rastislavovi Medveďovi, 
Kristíne Oceľovej a Viktórii Po-
hančaníkovej umožnili vyskúšať 
si, aké je to učiť sa učením. 

Naši žiaci vyučovali v základnej škole

Študenti z profilácie "STEAM" vyučovali v ZŠ Kláry Jarunkovej v Podbrezovej

Žiaci si vyskúšali aj chemické experimenty

Mgr. M. Stieranková

V dňoch 8. až 12. apríla sa Ing. Ive-
ta Bruončová a Mgr. Jana Vojtko 
Syčová zo SGŽP zúčastnili nadná-
rodného stretnutia v Litve, v mes-
te Utena. 

V rámci projektu Erasmus+, Efek-
tívne učenie, lepšia budúcnosť, sa 
na stretnutí koordinátorov pripra-
vovala už tretia mobilita pre žiakov 
a žiačky našej školy, ktorá sa usku-
toční už v októbri tohto roka. Poľ-
ské mesto Gdaňsk privíta našich 
zástupcov s bohatým edukatívnym 
aj kultúrnym  programom, ktorý 
bol navrhnutý a detailne pripra-
vený práve v Litve. Žiaci a žiačky 
budú môcť nadviazať na predošlé 

stromy, okúsili sme atmosféru poľ-
skej rodiny, varenie receptov z les-
ných produktov v profesionálnom 
kuchárskom štúdiu, spoznali sme 
lesy okolitých krajín  a taktiež sme 
sa potúlali ulicami očarujúceho 
mesta Wroclaw. Zúčastnili sme sa 
aj workshopu o herbári či kuchár-
skej knihe, ktoré sa stanú hmata-
teľným dôkazom spolupráce me-
dzi spomínamými tromi krajinami 
a môžeme sa na ne tešiť už v roku 
2020.  Okrem poznávania krajiny 
či prehliadok pamätihodností, sme 
nadviazali aj vzácne priateľstvá a 
zdokonalili si svoje znalosti nielen 
čo sa týka anglického jazyka, ale aj 
nemčiny či dokonca poľštiny. 

Touto cestou chceme poďakovať 

aktivity, kde si pripravili svoje pod-
nikateľské plány a vízie produktov. 
Okrem tohto ich čaká množstvo 
kultúrnych a poznávacích zážitkov, 
ktoré im umožnia lepšie poznať 
daný región aj našich severných 
susedov. 

Partnerské gymnázium v Litve 
pripravilo pre účastníčky vynikajú-
cu pracovnú atmosféru, ktorá bola 
doplnená stretnutiami s miestnymi 
predstaviteľmi výboru školstva a 
mesta. Mali sme  možnosť pozrieť 
si kultúrne pamiatky mesta Utena, 
aj hlavného mesta Vilnius. 

Efektívne učenie, lepšia budúcnosť 

Pre žiakov sa v Litve pripravovala v poradí už tretia mobilita 

Mgr. J. Vojtko Syčová

vedeniu Súkromného gymnázia 
Železiarne Podbrezová za podporu 
a možnosť zapojiť sa do tohto pro-
jektu, a taktiež pedagógom Mgr. 
Kataríne Tajbošovej a PaedDr. Já-
novi Peterajovi za ochotu a odva-
hu ísť do takéhoto projektu a tiež 
za dôveru, ktorú do nás vložili. Veľ-
ká vďaka patrí aj celému poľskému 
tímu za perfektnú organizáciu a v 
neposlednom rade každému, kto 

svojou troškou prispel k tomu, aby 
sa tento týždeň zapísal do pamätí 
všetkých z nás. Myslíme si, že lat-
ka bola posadená vysoko a už te-
raz sa nedočkavo tešíme na ďalšie 
dobrodružstvá v Nemecku, v sep-
tembri 2019. Priebeh zahraničnej 
mobility môžete sledovať na na-
šom školskom facebooku, instra-
grame či webovej stránke školy.

Počas programu študenti aj vysádzali les
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Jedálny lístok
20. – 26. 5. 2019

Pondelok
Polievky: furmanská, špenátová 

so syrovými haluškami, pečivo.
● Bravčový rezeň belehradský, 
opekané zemiaky, uhorka ● Per-
kelt z morčacieho mäsa, cestovina 
● Zemiakové placky, zakysanka ● 
Pikantný syrový šalát, pečivo ● 
Kuracie rezančeky, zelená fazuľka 
s baby mrvkou ● Ryžový nákyp s 
ovocím ●  Bageta Gurmán ● Ovoc-
ný balíček.

Utorok
Polievky: borčš s mäsom, roľnícka, 
pečivo.
● Hovädzia pečienka sviečková, 
knedľa ● Kuracie prsia na lesných 
hríboch, ryža, šalát ● Vyprážaný 
karfiol, zemiaky, tatárska omáčka 
● Parížsky šalát, pečivo ● Bravčo-
vé mäso dusené s kelom ● Šišky s 
nutelou, kakao ● Bageta s pikant-
ným mäsom ● Mliečny balíček.

Streda
Polievky: slepačia, kapustová, pe-

čivo.
● Pečené kuracie stehno, tarhoňa, 
kompót ● Hovädzí rezeň obaľova-
ný, zemiaková kaša, uhorka ● Ba-
raní guláš, halušky ● Windsorský 
šalát, pečivo ● Losos na masle, 
dusená zelenina ● Rezancový ná-
kyp s tvarohom a jahodami ● Ba-
geta syrová ● Ovocný balíček.

Štvrtok
Polievky: prešporská, krúpková, 

pečivo.
● Hovädzí guláš mexický, ryža, ša-
lát ● Bravčová pečienka sedliacka, 
červená kapusta, knedľa ● Važec-
ká pochúťka, zemiakové placky ● 
Šalát mrkvový s marhuľami ● Ces-
toviny s brokolicou a smotanovou 
omáčkou ● Lievance s džemom ● 
Bageta s kuracím mäsom ● Mlieč-
ny balíček.

Piatok
Polievky: šošovicová, frankfurt-
ská, pečivo.
● Vyprážaný morčací rezeň ov-
čiarsky, zemiaky, šalát ● Bravčové 
stehno bratislavské, cestovina ● 
Klužská kapusta ● Šalát macedón-
sky s tofu, pečivo ● Hubové rizoto, 
uhorkový šalát ● Dukátové buch-
tičky s vanilkovým krémom ● Ba-
geta moravská ● Ovocný balíček.

Sobota
Polievka: terchovská, pečivo.
● Bravčový guláš segedínsky, 
knedľa ● Kuracie prsia s horčicou, 
ryža, šalát ● Bageta Apetito.

Nedeľa
Polievka: karfiolová, pečivo.
● Bravčový rezeň s pečeňou, ze-
miaky, uhorka ● Hovädzia rošten-
ka cigánska, slovenská ryža, šalát 
● Bageta s kuracím mäsom.

,,

Jedálny lístok
27. 5. – 2. 6. 2019

Pondelok
Polievky: hŕstková, zeleninová so 
šunkou, pečivo.
● Hovädzí guláš maďarský, kned-
ľa ● Kuracie prsia prírodné, ryža, 
cvikla ● Zemiakovo-bryndzové pi-
rohy so slanin0ou ● Grécky šalát, 
pečivo ● Morčacie prsia s mrkvou, 
šalát z čínskej kapusty s ananásom 
● Palacinky s džemom a čokoládou 
● Bageta syrová ● Mliečny balíček.

Utorok
Polievky: fazuľková kyslá s kôprom, 
pohronská, pečivo.
● Pečené kuracie stehno s kapus-
tou, zemiaky ● Bravčové mäso na 
rasci, tarhoňa, šalát ● Držky na 
diabolský spôsob, knedľa ● La-
hôdkový šalát, pečivo ● Rezance s 
tvarohom, zakysanka ● Buchty na 
pare s nutelou, maková posýpka, 
kakao ● Bageta Gurmán ● Ovocný 
balíček.

Streda
Polievky: mexická, krupicová so ze-
leninou, pečivo.
● Morčacie prsia na hrášku so 
šampiňónmi, ryža, šalát ● Brav-
čové stehno nitrianske, knedľa ● 
Špenátový prívarok, volské oko, 
zemiaky ● Šalát cestovinový s ká-
piou a salámou ● Kuracie prsia s 
plnkou, zeleninová obloha ● Peče-
né buchty so slivkovým lekvárom, 
kakao ● Bageta moravská ● Mlieč-
ny balíček.

Štvrtok
Polievky: morčacia, paradajková, 
pečivo.
● Jelenie ragú s brusnicami, cesto-
vina ● Vyprážaný bravčový rezeň, 
zemiakový šalát s majonézou ● 
Údené mäso, hrachová kaša, uhor-
ka, chlieb ● Horehronský syrový 
šalát, pečivo ● Zapekané zemiaky s 
pórom ● Kysnutý koláč marhuľový, 
kakao ● Bageta s kuracím mäsom 
● Ovocný balíček.

Piatok
Polievky: kapustová s klobásou, 
francúzska, pečivo.
● Hovädzie dusené, chrenová 
omáčka, knedľa ● Kuracie prsia 
na čínsky spôsob, ryža, šalát ● Vy-
prážaná treska plnená brokolicou 
a syrom, zemiaky, šalát ● Šalát zo 
surovej zeleniny s jogurtom, peči-
vo ● Ohnivé kuracie stehno orien-
tálne, zeleninová obloha ● Šúľance 
so strúhankou ● Bageta Apetito ● 
Mliečny balíček.

Sobota
Polievka: mrkvová s pórom, pečivo.
● Goralská pochúťka, cestovina ● 
Husárska roláda, zemiaková kaša, 
čalamáda ● Bageta moravská.

Nedeľa
Polievka: guľášová, pečivo.
● Pečené morčacie stehno, čer-
vená kapusta, knedľa ● Bravčový 
rezeň na zelenine, ryža, uhorka ● 
Bageta Gurmán.

Zdroj: TASR

V dňoch 9. – 12. mája sa v poľ-
skom meste Stalowa Wola konala 
Medzinárodná balónová fiesta, s 
podporou dcérskej spoločnosti 
ŽP – SLOVRUR Sp. z o.o. Akcie sa 
zúčastnilo devätnásť balónových 
posádok z rôznych krajín sve-

Klub 500 žiada vládu o zabezpečenie 
rastu príjmov všetkých zamestnancov, 

rieši aj otázku nájomných bytov

Klub 500 žiada, aby vláda Slo-
venskej republiky namiesto 
zvyšovania príjmov štátneho 
rozpočtu, pod rúškom zvyšo-
vania minimálnej mzdy zvýšila 
nezdaniteľnú časť základu dane 
na úroveň minimálnej mzdy a 
zabezpečila tak rast čistých príj-
mov všetkých zamestnancov. 
Najmä tých nízkopríjmových.

Viaceré sociálne opatrenia, ako 
rast minimálnej mzdy, či zvyšova-
nie príplatkov, nie sú podľa Klubu 
500 výsledkom komunikácie me-
dzi zamestnávateľmi, odbormi a 
vládou. 

Taktiež nie sú výsledkom pod-
robných analýz a nezohľadňujú 
ani možnosti, ktoré má ekonomi-
ka a zamestnávatelia.

Klub 500 poukazuje na vplyv 
zvyšovania minimálnej mzdy, keď 
tvrdí, že pri jej zvýšení na úroveň 
630 eur by zamestnanec získal 77 
eur v čistom, ale štát na daniach 
a odvodoch by zinkasoval bezmá-
la 72 eur.

"Zvyšovanie minimálnej mzdy 
je tak hlavne prostriedkom na 
zvyšovanie príjmov štátneho roz-
počtu. Minimálna mzda je naviac 
prepojená celkovo na 42 zákonov 
a vyhlášok a od jej výšky je od-
vodených množstvo ďalších prí-
platkov, poplatkov a príspevkov 
so značnými negatívnymi dopad-
mi na zamestnávateľov," uviedol 
výkonný riaditeľ Klubu 500 Tibor 
Gregor.

Zamestnávatelia preto navrhu-
jú, aby sa zvýšila nezdaniteľná 
časť základu dane na úroveň mi-
nimálnej mzdy. Poukazujú pritom 

na dlhodobo zhoršujúci sa trend 
zvyšovania daňovo-odvodového 
zaťaženia firiem a zamestnancov 
na Slovensku. 

Trend priemerného daňovo-
odvodového zaťaženia v EÚ je 
pritom klesajúci. Dôsledkom je 
podľa Klubu 500 znižujúca sa kon-
kurencieschopnosť Slovenska a s 
tým súvisiace rozhodnutia naj-
väčších zahraničných investorov 
o znižovaní počtu zamestnancov.

...

Zamestnancom chýba často mo-
tivácia ostať žiť a pracovať v re-
giónoch. Riešením by podľa Klu-
bu 500 boli štandardné nájomné 
byty, ktoré by zamestnávatelia 
mohli budovať a poskytovať za-
mestnancom a ich rodinám. 

Informoval o tom Tibor Gregor, 
výkonný riaditeľ. Podľa združe-
nia však Ministerstvo,  dopravy a 
výstavby (MDV) SR chce povoliť 
podnikom stavať len ubytovne in-
ternátneho typu. V novele zákona 
o Štátnom fonde rozvoja bývania 
(ŠFRB), ktorú 10. mája  Národná 
rada SR schválila v prvom čítaní, 
sú navrhnuté podmienky, ktoré 
zamestnávateľov skôr od výstavby 
odrádzajú.

Novela zákona o ŠFRB neuvádza 
štandardné nájomné byty, ale uby-
tovne s bunkami, v ktorých budú 
dve obytné miestnosti a priestor 
na osobnú hygienu, pripomína 
združenie. Podľa neho je ďalšie ob-
medzenie v tom, že o byty sa budú 
môcť uchádzať väčšou zamestnan-
ci, ktorých príjem do domácnosti 
nepresiahne 5-násobok životného 
minima. Tým však budú limitovaní 
najmä kvalifikovaní zamestnanci, 
ktorých si chcú zamestnávatelia 

ta, medzi ktorými sa nachádzal 
aj balón Železiarní Podbrezová, 
klub Hron.  

Napriek tomu, že prvý deň orga-
nizátorom neprialo počasie, plán 
pretekov to nenarušilo. V sobotu 
sa konal aj balónový gala večer, 

ktorý svojou veľkoleposťou patrí 
k vyvrcholeniu celého podujatia. 

Naša posádka v zložení Anna 
Nociarová, Zdenko Fedor, Igor 
Kopčan a Miroslav Prč sa umiest-
nila na 2. mieste. 

Medzinárodná balónová fiesta 

udržať.
Novela z dielne MDV SR okrem 

toho podľa Klubu 500 eliminuje 
aj zamestnávateľov žiadajúcich o 
úver zo ŠFRB a obmedzuje aj mies-
ta, kde bude možné domy stavať. 
Zároveň prevádzka, ktorá o takúto 
štátnu podporu žiada, musí mať 
minimálne 500 zamestnancov.

„Poľnohospodárske podniky čas-
to zamestnávajú spolu v rámci jed-
nej skupiny aj 500 a viac ľudí, ale v 
jednotlivých prevádzkach ich pra-
cuje menej. Aj pre týchto menej za-
mestnancov je potrebné zabezpe-
čiť adekvátne nájomné bývanie,“ 
objasňuje zakladateľ Slovenského 
farmárskeho družstva Daniel J. 
Krátky s tým, že toto ustanovenie 
považujú za diskriminačné.

Klub 500 ďalej uvádza, že zákon 
v súčasnosti neobsahuje možnosť, 
aby bol úver poskytnutý spoloč-
nosti zabezpečujúcej výstavbu ná-
jomného bývania, ktorá ho potom 
prenajme výlučne zamestnávate-
ľovi, pričom zamestnávateľ ubytu-
je svojich zamestnancov s využitím 
podnájomníckeho vzťahu. Toto 
je jedna zo zásadných vecí, ktorú 
žiadali zamestnávatelia zmeniť. 
„Veľká časť zamestnávateľov sa 
chce venovať svojmu hlavnému 
predmetu podnikania a na stavbu 
a prevádzku nájomných bytov chce 
využiť externé firmy. Navrhujeme 
tiež do zákona doplniť reguláciu 
trojstranného vzťahu žiadateľ (sta-
viteľ) – zamestnávateľ – zamest-
nanci,“ uzatvára výkonný riaditeľ 
Klubu 500. 

Rozsvietené balóny počas galavečera patria k vyvrcholeniu podujatia.                 Foto: A. Nociarová 



PODBREZOVAN
DVOJTÝŽDENNÍK ŽELEZIARNÍ PODBREZOVÁ a.s.

ZALOŽENÝ V ROKU 1930

STRANA    |  ČÍSLO  10/2019WWW.PODBREZOVAN.SK 7

Spomienky 

Dňa 2. mája uplynulo trid-
saťpäť rokov, čo nás navž-
dy opustil náš milovaný 
otec a starý otec

Michal GAJDOŠ
 z Valaskej.

Kto ste ho poznali, venujte 
mu tichú spomienku.
S láskou a úctou spomínajú 

dcéry s rodinami
...

„Bolesťou unavená tíš-

ko si zaspala, zanechajúc 
všetkých, čo si rada mala. 
Za všetky tvoje trápenia a 
bolesti, nech ti dá Pán Boh 
večnej milosti. V neznámy 
svet odišla si spať, zaplakal 
každý, kto ťa mal rád.“ 
Dňa 9. mája uplynulo už 

pätnásť rokov od chvíle, 
čo nás navždy opustila naša mama, stará 
mama, sestra a švagriná 

Božena VAŇOVÁ z Podbrezovej. 
Kto ste ju poznali, venujte jej spolu s nami 
tichú spomienku.

Spomíname s láskou a úctou
...

„Prázdno a ticho, bolesť a 
žiaľ, kdeže je tvoja usmiata 
tvár? Chceli by sme zastaviť 
tú chvíľu a späť vrátiť čas, 
pre nás si však nezomrel, 
vždy budeš žiť v nás.“
Dňa 10. mája uplynuli štyri 
roky odvtedy, čo nás navž-
dy opustil náš drahý a milo-
vaný syn, brat, otec, švagor, 

ujo a kamarát
Jaroslav VRBICKÝ z Jasenia.

S úctou a bolesťou v srdci spomína-

jú rodičia, sestry s rodinami a deti

Strieborné medaily pre našich 
mladých kolkárov

Hráči nášho kolkárskeho oddielu, re-
prezentanti Slovenska, vybojovali na 
Svetovom pohári jednotlivcov v čes-
kých Rokycanoch pre našu krajinu 
strieborné medaily. Naďa Poliaková 
(557) a Kristián Soják (536) obsadili 
v pároch druhé miesto o 8 kolov za 
víťaznými Maďarmi.

Obidvaja sa zároveň kvalifikovali 
do finále, ktoré sa hralo nasledujúci 
deň. Soják z 5. miesta a Poliaková z 2. 
miesta.

V súťaži tandem mix obsadil náš pár 
Poliaková – Soják konečné 8. miesto. 
Víťazmi sa stali hráči z Nemecka. 

V individuálnom finále si Naďa 
Poliaková vybojovala 5. miesto vý-
konom 550 kolkov. Víťazkou sa stala 
Rumunka Ihai (575). Kristián Soják 
obsadil 6. priečku (525) a víťazom 
medzi mladými kolkármi bol Slovinec 
Ponebsek (560).

V kombinácii sme brali ďalšiu me-
dailu. Naďa Poliaková (1107) získala 
striebro, keď bola v dorážke (399:367) 
lepšia ako tretia Chorvátka Pejak (1107). Víťazkou sa 

Mladí podbrezovskí kolkári úspešne reprezentovali nielen náš oddiel, ale aj našu krajinu

stala Nemka Thiem (1118).
Soják sa v kombinácii umiestnil na 

6. mieste (1061). Víťazom bol opäť 
Slovinec Ponebsek (1113).

Ing. Pavol Kühnel

Autor:      

PK

Prvá komunálna 

banka T1 veľké bytosti
práca na 

krosnách
argón (chem) žiara, svetlo žrď na voze

vošky (nár. 
čes.)

nikel (chem.)

Oddelenie 

exportného 
predaja

písaný list T2 úhor (nem.)

Podnik 

zahraničného 
obchodu

záhadne, 
tajuplno

základná 
číslovka

kozub T5
druh zeleniny

Olina (dom.)

hliník (chem.)

silný dážď
šesť (tal.)

talianska sopka

jedol (det.)

ženské meno

tône

udieral

101 v Ríme

T4

tlakový stroj

živo (hud.)
východ (nem.)

berýlium 
(chem.)

kód Litvy

tlač. agentúra 
Slov. rep.

časť nervovej 
súst.

psovitá šelma

základná 
číslovka

vo vlastnom 

dome

internet (skr.)

environmentálny 
(skr.)

plakal (bás.)
1499 v Ríme

Nová scéna

kuchynská 
nádoba

nalieval

odporovacia 

spojka

ruské mesto i 
prístav

univerzálny 
merací prístroj

lesné zviera

Pomôcky: ASA, 
AAL, VIVO

býv. značka 
bicyklov

hnedé farbivo

koruna česko-
slovenská
bôžik lásky

chorvátske 
mesto

naživo (angl.)

divoko

bránenie, 
ochrana

oddelenie ušno-
nosno-krčné
označenie 

citlivosti filmov

sýrsky prezident

ihličnatý strom

knokaut (skr.)

bezhrbá ťava

odborový zväz

kov. súčiastka
táliium (chem.)

vylučovacia 
spojka

ťažký preimysel

Elemír (dom.) T3
životopis 
(let.skr.)

jeden krát Aralaské jazero kód Španielska a ostatné

Život je ako stavebnica. Stačí odobrať jedinú kocku a všetko, čo sme stavali sa nám zrúti. A až neskôr pochopíme, že to (dokončenie v tajničke)  

„Marika by mala dnes už o dva 
roky dlhšie vlasy a plač mi skáče 
do slov vieš, keď na teba spomí-
nam si...“
Dňa 15.mája sme si pripomenu-
li druhé smutné výročie ako nás 
navždy opustila naša milovaná 
stará mama, mama, dcéra, ses-
tra, švagriná, manželka 
Mária ZÁZRIVCOVÁ z Brezna.

S láskou a úctou spomínajú manžel, deti Michal a 
Barbora, vnučky Adelka a Anetka a celá rodina

„V neznámy svet odišla si spať, za-

plakal každý, kto ťa mal rád. Odišla 
si od nás, my ostali sme v žiali, no 
vždy budeš v srdciach tých, ktorí ťa 
milovali.“
Dňa 15. mája sme si pripomenuli 
tretie smutné výročie odvtedy, ako 
nás navždy opustila naša drahá  

Anna DANIELIČOVÁ 
z Podbrezovej. 

S láskou a úctou spomína celá rodina

Pozývame vás
Dňa 21. mája o 19. hod. do 
Bombura klubu v Brezne, 
kde sa dozviete viac o tom, 
ako lacno a efektívne cesto-
vať po celom svete. Môžete 
získať návod na to, ako zo-
hnať letenku aj za 1 cent.

Ak máte radi netradičné 
umenie, vhodná bude pre 
vás avantgardná výstava 
výtvarného umenia žiakov 
ZUŠ Talentárium, ktorá je 
prístupná až do konca mája 
v priestoroch M-klubu v 
Brezne, počas otváracích 
hodín. 

V Horehronskom múzeu 
v Brezne môžete od 18. 
mája do 14. júna navštíviť 
výstavu tradičnej židovskej 
výtvarnej techniky autorky 
Esther Shilo z Izraela. 

Milovníci veteránov sa 25. 
mája môžu tešiť na prvý 
ročník jazdy týchto vozidiel 
po route 66. O 10.45 hod. 
budú v Predajnej, 12. hod. 
v Lopeji a o 13.15 hod. vo 
Valaskej.

Dňa 25. mája, o 13.30 hod., 
na splav netradičných pla-
vidiel po rieke Hron. Štart 
bude pod mostom pri že-
lezničnej stanici v Brezne. O 
zábavu bude postarané nie-
len počas, ale aj po splave 
vo Valaskej. 
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Z podkladov zpfutbal.sk spracoval T. Kubej

Dve prehry nám skomplikovali boj o záchranu

FK Železiarne Podbrezová 
– FC ViOn Zlaté Moravce-

Vráble 0:1 (0:0)

Gól: 80. Ďubek (11 m).

Po spornej penalte sme prehrali dôležitý domáci zápas                 Foto: A. Nociarová

V Trnave sme viedli, no nakoniec sme zápas do víťazného konca nedotiahli.                                                          Foto: Lukáš Grinaj

FC Spartak Trnava – FK 
Železiarne Podbrezová 

3:1 (1:1)

Góly: 14. Obročník (vlastný gól), 
65. Yilmaz, 75. Miesenböck – 11. 
Ďatko.

Tri kolá pred koncom ligy nás 
čakal dôležitý zápas v boji o zá-
chranu v Trnave. Prvú šancu si 
vypracovali naši futbalisti, keď po 
Leškovej prihrávke zakončoval ľa-
vačkou Hlohovský, no jeho pokus 
o obstrel skončil vedľa. V 11. mi-
núte nakopol dlhú loptu stopér 

Kolkári bojovali 
o majstrovské tituly

V siedmom kole nadstavbovej 
časti Fortuna ligy sme v domácej 
Zelpo aréne privítali FC ViOn Zlaté 
Moravce-Vráble. V našej zostave 
sa premiérovo predstavil na kraji 
zálohy vekom ešte dorastenec Sa-
muel Ďatko. Po úvodnej aktivite 
našich hráčov si vypracovali veľ-
kú šancu hostia, keď si na hranici 
šestnástky prebral loptu na hruď 
Válovčan a z voleja ju napálil tes-
ne vedľa vzdialenejšej tyče. O tri 
minúty neskôr sa po zlom odkope 
Kiwiora dostal k zakončeniu Duga, 
ale jeho prízemná strela išla vedľa. 
Železiari sa dostali k zakončeniu v 
16. minúte, keď sa k strele zo šest-
nástich metrov dostal Hlohovský, 
ale jeho pokus mieril tesne ved-
ľa žrde. V celom druhom polčase 
boli aktívnejší  naši futbalisti. Prvú 
príležitosť na skórovanie mal v 62. 
minúte po rohu Oravec, ale jeho 
tečovaná strela skončila na ďalšom 

rohu. V 78. minúte sa po priamom 
kope dostal k hlavičke Paraj, lopta 
ale išla mimo žrde. O minútu ne-
skôr na druhej strane podľa roz-
hodcu nedovolene zastavil v po-
kutovom území Kiwior Válovčana. 
Spornú penaltu premenil Ďubek 
a hostia išli do vedenia 0:1. V 87. 
minúte po centri Ďatka zakončoval 
Podstavek nad brvno a neskôr po 
ďalšom centri Ďatka tesne vedľa 
hlavou zakončoval Paraj. V závere 
ešte napálil z uhla tvrdo do bran-
kára Hlohovský, skóre zápasu však 
ostalo nezmenené.
 
Vladimír Veselý, tréner Podbrezo-
vej: „Mrzí ma, že sme znovu pre-
hrali. Súper bol maximálne efek-
tívny, mal jednu strelu na bránku 
a dal z nej gól. Bola to asi piata 
penalta proti nám v jarnej časti. 
Chceli sme hrať rýchlejšie, kolmej-
šie hore, vypracovali sme si dosť 
štandardných situácií, na môj vkus 
až veľa, ale, žiaľ, sme sa absolútne 
z nich nepresadili. Chýbal nám dô-
raz v pokutovom území. V závere 
za stavu 0:1 sme ešte mali dve dob-
ré možnosti, či už Paraj alebo Hlo-
hovský, ale nevyužili sme ich. Nie 
sme teraz v jednoduchej situácii, 

no stále veríme, že sa zachránime, 
hrá sa ešte o deväť bodov.“

FK Železiarne Podbrezová: Van-
truba – Obročník, Podstavek, Kiwi-
or, Oravec (83. Pavúk) – Viazanko, 
Paraj – Ďatko, Špyrka (61. Halgoš), 
Hlohovský – Leško (74. Więzik). 
 
FC ViOn Zlaté Moravce: Chovan 
– Brašeň, Kwin, Asanović, Chren – 
Kelez (64. Orávik), Grozdanovski, 
Duga (89. Karlík), Válovčan (90+3. 
Práznovský) – Ďubek  – Dočekal.

Podstavek, Leško sa vyhol ofsajdu 
a vypálil na bránu. Brankár Bolek 
jeho pokus vyrazil a Ďatko cez brá-
niaceho Turňu otvoril skóre na 0:1. 
O tri minúty už ale bolo vyrovnané, 
Miesenböck z pravej strany odcen-
troval a Obročník nešťastne napálil 
loptu do vlastnej brány. V 32. mi-
núte Obročník ušiel po pravej stra-
ne, loptu potiahol až ku koncovej 
čiare, odkiaľ našiel Špyrku, no jeho 
strelu zblízka zneškodnil brankár 
Bolek. Vzápätí na druhej strane 
pokazil rozohrávku Kiwior a strelu 
Miesenböcka vyrazil Vantruba na 
roh. V závere polčasu ešte zaujala 
šanca domácich, keď sa po cen-
tri od Turňu Miesenböck z vnútra 
šestnástky v čistej šanci nepresadil 
voči vynikajúcemu Vantrubovi. V 
úvode druhého polčasu mal dve 
obrovské príležitosti Yilmaz, keď sa 
presadil cez Podstaveka a v oboch 
pokusoch zakončil tesne vedľa brá-
ny „Železiarov“. V 65. minúte mu 
to už vyšlo, keď sa dostal k odra-
zenej lopte vo vnútri šestnástky a 
Vantrubovi nedal žiadnu šancu. 
V 74. minúte zvýšil na 3:1 aktívny 
Miesenböck, po prihrávke od Čon-
ku zakončil prudko pod brvno. Naši 
hráči sa dostali do šance až v 87. mi 

núte, kedy Hlohovský z ľavej strany 
vypálil a brankár Bolek zachytil lop-
tu pred dobiehajúcim Pavúkom.
 
Vladimír Veselý, tréner Podbre-
zovej: „Mrzí ma výsledok, pretože 
sme to mali slušne rozohrané, no 
rýchlo sme dostali gól na 1:1. Prvý 
polčas bol z našej strany celkom 
dobrý, mali sme nejaké príležitosti. 
Druhý polčas, keď sme chceli víťaz-
stvo strhnúť na svoju stranu, sme 
urobili dve až tri chyby, ktoré do-
máci nevyužili, ale potom sme pre-
hrali zápas vo vlastnej šestnástke, 
kde domáci zápas rozhodli. Chceli 
sme to ešte skorigovať, žiaľ, nejaké 
pološance sme mali, ale už sa nám 
to nepodarilo.“
 
FC Spartak Trnava: Bolek – Turňa, 
Abena, Košút, Lovat – Janečka, 
Rada (62. Pekár) – Hing-Glover (71. 
Tavares), Miesenböck, Čonka (78. 
Lovás) – Yilmaz.
 
FK Železiarne Podbrezová: Vantru-
ba – Obročník, Podstavek, Bartoš 
(68. Mejri), Kiwior (46. Pavúk) – 
Paraj, Oravec – Ďatko (77. Więzik), 
Špyrka, Hlohovský – Leško.

Muži

V Trenčíne sa začiatkom mája 
kvalifikovala do 16-členného finále 
z našich hráčov len trojica Kyselica 
(589 – 15.), Pašiak (592 – 13.) a 
Tomka (615 – 3.). Vadovič (573) bol 
21., Kozák (572) 22., Dziad (569) 
25. a Nemček (564) 28. Vo finále si 
majstrovský titul vybojoval Patrik 
Tumma z Interu Bratislava (622). Z 
našich sa najlepšie umiestnil Milan 
Tomka na piatom mieste (591). Pa-
šiak skončil siedmy (579) a Kyselica 
trinásty (568). V kombinácii bral 
zlato Tumma a poradie našich bolo 
nasledujúce: 5. Tomka, 9. Pašiak a 
12. Kyselica.
 

Ženy

Galanta privítala kategóriu žien. 
Z našich sa tu predstavili len Ska-
lošová (529) s Klubertovou (539). 
Obidve postúpi-
li do finále z 9. 
resp. 8. miesta. 
Majstrovský ti-
tul si vybojovala 
Lenka Gordíko-
vá z MKK Stará 
Turá (577). Klu-
bertová získala 
bronz (548) a 
Skalošová ob-
sadila 6. miesto 
(533). V kombi-
nácii potom naj-
viac nazbierala 
Pivková. Naša 
Danka Kluber-
tová aj tu obsa-
dila bronzovú 
priečku. Gratu-
lujeme ku dvom 
bronzom. Domi-
nika Skalošová v 
kombinácii bola 
deviata.
 

Juniori

Mladí hráči 

sa zišli v Modranke. Z kvalifikácie 
postúpili z našich 6. Babčan (593) 
a 12. Švantner (569). Za hranicou 
zostal 21. Balco (531).

Majstrom Slovenska sa v nede-
ľu stal Matúš Červenec zo Sučian 
(625). Michal Babčan obsadil štvr-
tú priečku (596) a Švantner bol 12. 
(527). Kombináciu ovládol domáci 
Ležovič. Babčan obsadil 6. a Švan-
tner 12. miesto.
 

Seniori

Vo Vrútkach sme mali len jedné-
ho zástupcu. Pavel Paulečko (582) 
obsadil siedmu priečku.
 

Seniorky U60

Fiľakovská kolkáreň priniesla zla-
to pre našu legendu Evku Bábelovú 
(610), keď rozdielom triedy zvíťa-
zila. Gratulujeme a veríme, že jej 
forma vydrží aj na Majstrovstvách 
Európy U60 koncom mesiaca v Ro-
kycanoch.

Eva Bábelová sa koncom mája predstaví na Majstrovstvách Európy


