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Slávnostný akt odovzdávania ma-
turitných vysvedčení úspešným 
absolventom Súkromnej strednej 
odbornej školy hutníckej (SSOŠH) 
a Súkromného gymnázia (SG) Že-
leziarní Podbrezová sa konal po-
sledný májový deň, ako tradične, 
v Dome kultúry ŽP v Podbrezovej. 
Pozvanie prijali viacerí významní 
hostia z oblasti školstva či verejné-
ho života, medzi nimi aj podpred-
seda vlády Slovenskej republiky 
pre investície a informatizáciu Ri-
chard Raši. 

Úspešných absolventov, ktorí boli 
zároveň prijatí do „rodiny železia-
rov“, bolo tento rok osemdesiat. Od 
zriaďovateľa školy, ktorým je akci-
ová spoločnosť Železiarne Podbre-
zová, majú po skončení štúdia ga-
rantované prijatie do zamestnania, 
čomu zodpovedajú aj podmienky, 
ktoré na školách od začiatku majú. 

Študenti odbornej školy matu-
rovali v odboroch hutník operá-
tor, mechanik strojov a zariadení, 
mechanik mechatronik a študenti 
gymnázia v odboroch šport, anglic-

ký jazyk a informatika. 
V úvode prítomných a samotných 

absolventov privítal predseda Pred-
stavenstva a generálny riaditeľ Že-
leziarní Podbrezová Vladimír Soták, 
ktorý okrem iného povedal: „Dnes 
je veľký deň. Na Slovensku nie je 
veľa škôl, ktoré sa môžu pochváliť 
podobnou akciou. Táto udalosť je 
veľmi významná nielen pre absol-
ventov a ich rodinných príslušníkov, 
ale aj pre nás, ako zamestnávateľa. 
Slovensku vo všeobecnosti chýbajú 
kvalifikovaní ľudia. Takí ľudia, ako 
naši absolventi, jednoducho na Slo-
vensku nie sú. Môžu sa len vycho-
vať, a to vtedy, keď majú dobrých 
učiteľov, inštruktorov odbornej 
praxe a hlavne, keď sa majú kde 
učiť a keď im niekto otvorí dvere 

a ukáže, ako to funguje v reálnom 
živote.“

Po ňom sa slova ujal podpredseda 
vlády Slovenskej republiky Richard 
Raši, ktorý zagratuloval študentom 
k úspešnému absolvovaniu maturit-
nej skúšky a vyzdvihol potrebu du-
álneho vzdelávania, ktoré do života 
pripravuje schopných a vyhľadáva-

Pasovanie žiakov a prijatie do "rodiny železiarov" patrí k tradíciám.                 Foto: A. Nociarová

Richard Raši odovzdáva generálnemu riaditeľovi, Vladimírovi Sotákovi, symbol štátnosti

Podpredseda vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu Richard Raši:

„Nezamestnanosť na Slovensku je veľmi nízka, 
chýbajú však špecialisti a odborne vzdelaní ľudia"

dokončenie na strane 4

FK Železiarne Podbrezová sa po 
piatich sezónach lúči s najvyššou 
domácou súťažou. Mužstvo pod 
vedením trénera Vladimíra Vese-
lého v nadstavbovej časti o udrža-
nie sa vo Fortuna lige nenazbiera-
lo toľko bodov, aby to stačilo na 
záchranu a sezónu uzavrelo s bi-
lanciou 7 víťazstiev, 8 remíz a 17 
prehier s celkovým skóre 28:48. 
Získaných 29 bodov žiaľ stačilo len 
na posledné 12. miesto v tabuľke, 
čo znamenalo priamy zostup. Na 
predposledný AS Trenčín, ktorý 
sa nakoniec v našej najvyššej lige 
zachránil, keď bol v baráži úspeš-
nejší ako FK Poprad, sme stratili 
dva body. 
Viac o príčinách zostupu a plá-
noch do budúcnosti hovorí Ing. 
Július Kriváň, prezident FK Žele-

ziarne Podbrezová:
 - O svoje miesto na futbalovom 
výslní sme bojovali dlho a počas 
piatich sezón sme si ho aj zastali. 
Bohužiaľ, z viacerých príčin sme 
nedokázali dotiah-
nuť túto sezónu do 
úspešného záchra-
nárskeho konca. Ur-
čite jednou z príčin 
je dlhá domáca séria 
bez výhry a celková 
jarná bilancia, ktorá 
bola v našom poní-
maní veľmi slabá. 
Výsledky sú však zr-
kadlom zdravotného 
stavu hráčov. Počas 
jari sme mali opäť 
extrémne množstvo 
zranených hráčov a vyskytovali sa 
aj viaceré sporné momenty, ktoré 
zrážali mladých hráčov, hlavne po 
psychickej stránke. Pre zranenia 

absentovali vo väčšine jarnej časti 
Štefánik, Mikuš, Breznanik, Urba-
nič, Pastorek, Wiezik či Mejri. Naše 
mužstvo malo predpoklady na 
udržanie sa v najvyššej súťaži, no 

nakoniec pre mladých 
hráčov, bez väčších 
ligových skúseností, 
bola jarná časť vysokou 
školou futbalu. Počas 
nadstavbovej časti o 
udržanie sa vo Fortuna 
lige bolo odpískaných 
šesť pokutových kopov 
proti Podbrezovej. Na-
opak, ani jedna penal-
ta v prospech našich 
futbalistov (napr. po 
faule na Breznanika v 

21. kole v Trenčíne ale-
bo v nadstavbovej časti o záchranu 
po rukách hráčov Zlatých Mora-
viec, Nitry a Trenčína). O všetkých 
týchto sporných situáciách máme 

aj obrazový materiál, ktorý vieme 
na požiadanie poskytnúť.

V tejto sezóne sme sa snažili 
dávať šancu mladým futbalistom. 
Veď len do širšej nominácie repre-
zentantov do 21 rokov boli nomi-
novaní šiesti naši hráči. Čiže razíme 
cestu mladým slovenským hráčom 
a tým pádom chceme pomôcť aj 
slovenskému futbalu. Myslím si, že 
to je jediná udržateľná cesta, ako 
robiť futbal v slovenskom klube, 
totožnom s podmienkami a rozpoč-
tom, ako je náš. Verím, že nám za 
pravdu dá aj toto letné prestupové 
obdobie. Sme stabilizovaný klub s 
jasnou filozofiou – dávať priestor 
mladým talentovaným hráčom. 
Od tohto s určitosťou neupustíme 
a cieľom v najbližších dvoch sezó-
nach bude návrat medzi slovenskú 
elitu, ktorý by mohol byť pekným 
darčekom k stému výročiu založe-
nia nášho futbalového klubu.

S Ing. Júliusom Kriváňom, prezidentom FK Železiarne Podbrezová

Cieľom v najbližších dvoch sezónach bude 
návrat medzi slovenskú elitu

T. Kubej
noviny@zelpo.sk

Bronzová medaila 
pre Železiarne Podbrezová

Dňa 2. júna usporiadal ha-
sičský zbor v Brusne súťaž 
v rámci územnej organizá-
cie dobrovoľnej požiarnej 
ochrany. Preteky hasičov sa 
konali pri príležitosti 125. 
výročia založenia hasičské-
ho zboru v Brusne. V súťaži, 
ktorá sa konala v prvý jú-
nový víkend, sa predstavilo 
dvadsaťpäť kolektívov z ok-
resu Banská Bystrica.

Certifikáty  podľa noriem 
ISO 9001:2015 

a IATF 16949:2016
Posledný májový týždeň, v 
dňoch 27. – 29. mája, sa v 
našej spoločnosti uskutočnil 
dozorový  audit podľa no-
riem  ISO 9001:2015 a IATF 
16949:2016,  ktorý bol vy-
konaný certifikačnou  spo-
ločnosťou SGS Slovakia spol. 
s.r.o. Auditom bol prevero-
vaný súlad  činností v zmysle 
uvedených noriem. Audi-
ty systémov manažérstva 
kvality zohrávajú význam-
nú úlohu pri ubezpečovaní 
všetkých zainteresovaných 
strán, že sa auditovaná or-
ganizácia snaží spĺňať všetky 
požiadavky.

Súťaž zmien – energetika

Vo vodných elektrárňach sú 
kritériá zamerané na dosa-
hovanie maximálnej  výroby 
elektrickej energie, to zna-
mená využitie maximálneho 
množstva prietočnej vody a 
minimalizovanie poklesu vý-
roby z dôvodu prestojov, kri-
tériá zohľadňujúce pracovnú 
úrazovosť a poriadok na pra-
covisku. 

Festival dychových hudieb 

V sobotu, 8. júna, sa na ná-
mestí vo Valaskej uskutočnil 
už 48. ročník Festivalu dy-
chových hudieb stredoslo-
venského regiónu, ktorý je 
organizovaný pod záštitou 
Stredoslovenského osveto-
vého strediska Banská Bystri-
ca, obce Valaská a je venova-
ný memoriálu Jožka Kučeru.

Úspešní 
podbrezovskí biatlonisti

Slávnostné vyhodnotenie 
Kráľa biatlonovej stopy za 
sezónu 2018/2019 sa kona-
lo dňa 31. mája v Banskej 
Bystrici. Medzi ocenených 
sa v mládežníckych kategó-
riách zaradili víťazi celkové-
ho hodnotenia Slovenského 
Viessmann pohára: Lukáš 
Ottinger (leto aj zima), Ema 
Kapustová (leto aj zima), Zu-
zana Remeňová (leto) a Ma-
tej Vránsky (zima).
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Ing. Bc. Martina Hrubovčáková, PhD.
prodekanka FMMR TUKE

Bohatá história územia dnešné-
ho Slovenska a jeho priemyselný 
vývoj i progres boli po mnohé 
stáročia späté hlavne s využí-
vaním nerastného bohatstva. 
Vďaka vysokej technickej a tech-
nologickej vyspelosti pri ťažbe 
a spracovávaní neželezných a 
železných rúd sme dlhé obdobie 
patrili medzi významných pro-
ducentov a spracovateľov týchto 
kovov v Európe. 

Hutníctvo a ďalšie spracová-
vanie kovov malo podstatný vý-

znam pre rozvoj regiónov Gemer, 
Spiš, Horehronie, pre stredoslo-
venské kráľovské banské mestá, 
ale aj Malohont a Zemplín – vplý-
valo to na ich kultúru, tradície, 
umenie a remeslá.

Slovenská železná cesta pred-
stavuje kultúrnu cestu, ktorá 
spája miesta, kde sa v minulosti 
ťažila železná ruda, prípadne sa 
vyrábalo, či spracovávalo železo, 
resp. iné kovy. Je súčasťou Stre-
doeurópskej železnej cesty, vo 
väčšine banských lokalít Gemera 
a Spiša sa prelína aj so Slovenskou 
banskou cestou. Cieľom Sloven-
skej železnej cesty je zmapovať a 

prezentovať technické pamiatky 
z oblasti hutníctva a banskej čin-
nosti so zameraním na ochranu 
pamiatok železiarstva, baníctva, 
kultúry a prírodných krás a ich 
spojením a využitím pre cestov-
ný ruch a všestranný rozvoj re-
giónov. Slovenská železná cesta 
spolupracuje s viacerými mesta-
mi a obcami. Ďalšími členmi sú aj 
múzeá, nadšenci a tiež aj Fakulta 
materiálov, metalurgie a recyklá-
cie (FMMR) Technickej univerzity 
v Košiciach, ktorá je zároveň síd-
lom Slovenskej železnej cesty. 

Fakulta materiálov, metalurgie 
a recyklácie dlhodobo spolupra-

S históriou na cesty: Slovenská železná cesta na Fakulte 
materiálov, metalurgie a recyklácie TUKE

Dňa 2. júna usporiadal hasičs-
ký zbor v Brusne súťaž v rámci 
územnej organizácie dobrovoľ-
nej požiarnej ochrany. Preteky 
hasičov sa konali pri príležitosti 
125. výročia založenia hasičské-
ho zboru v Brusne.

Prvé poznatky o hasičskom 
zbore sa objavili v kronike obce 
Brusno v roku 1894, ale je mož-
né, že v obci Svätý Ondrej nad 
Hronom, ktorá je v súčasnosti 
časť Brusna, existoval hasičský 
zbor i skôr. 

K základným povinnostiam 
zboru patrí preventívno-výchov-
ná činnosť a v prípade potreby 
aj ostrý zásah. Za posledných 
dvadsať rokov zasahoval zbor 
minimálne tridsaťkrát, napríklad 
pri lokalizácii prevažne lesných 
požiarov. Hasiči však nepomáha-
jú iba pri požiaroch, ale aj pri po-
vodniach alebo iných živelných 
pohromách. Aktivita požiarnikov 
predstavuje stovky brigádnic-

Bronzová medaila pre Železiarne Podbrezová za spoluprácu

T. Kubej
noviny@zelpo.sk

cuje so spoločnosťami doma a 
v zahraničí a vychováva absol-
ventov pre potreby praxe. Na 
FMMR sa študenti môžu zapojiť 
do výskumu a môžu absolvovať 
platené stáže v priemyselných 
podnikoch, čo im zároveň otvára 
perspektívu dobrého zamestna-
nia. Môžu využívať aj podnikové 
štipendiá, ale tiež absolvovať vý-
menné pobyty na zahraničných 
univerzitách napr. v Nemecku, 
Fínsku, Japonsku, Kanade, Nór-
sku i Veľkej Británii. Medzi naj-
žiadanejšie študijné odbory pat-
ria napr. progresívne materiály a 
technológie, konštrukčné mate-

riály v automobilovom priemysle, 
tepelná technika a plynárenstvo, 
alebo tiež integrované systémy 
riadenia či spracovanie a recyk-
lácia odpadov a environmentálna 
chémia. 

Viac informácií o možnostiach 
štúdia a podaní prihlášky sú na 
stránke www.fmmr.sk a na web 
stránke www.zeleznacesta.sk 
nájdete trasy a lokality pre spoz-
nanie pútavých pamiatok miest a 
obcí.

Zľava Imrich Kolpák, Peter Kovalčík, Ján Hudák a Miroslav Hraško.                  Foto: A. Nociarová

kých hodín pri úprave, údržbe 
a oprave požiarnickej techniky 
a výstroje, pomoc občanom pri 
prečistení upchatej kanalizá-
cie, skrášľovaní obce a hasičskej 
zbrojnice, asanácii starého by-
tového fondu či mnoho ďalších 
činností.

V súčasnosti má organizácia 

viac než sto členov a patrí k naj-
lepším organizáciám v okrese 
Banská Bystrica. 

V súťaži, ktorá sa konala v prvý 
júnový víkend, sa predstavilo 
dvadsaťpäť kolektívov z okresu 
Banská Bystrica. Územná súťaž 
je najvyššia súťaž v rámci územ-
nej organizácie dobrovoľnej po-

žiarnej ochrany Banská Bystrica, 
odkiaľ víťazi jednotlivých kategó-
rii postupujú na krajskú súťaž, z 
ktorej následne najlepší postu-
pujú na republikovú súťaž. 

Pri otvorení súťaže boli sláv-
nostne dekorovaní sponzori po-
dujatia. Bronzovú medailu za 
spoluprácu prevzal za Železiarne 
Podbrezová Peter Kovalčík, veli-
teľ závodného hasičského útva-
ru.

Viac o spolupráci a význame 
bronzovej medaily nám pove-
dal Imrich Kolpák, predseda 
územnej organizácie dobrovoľ-
nej požiarnej ochrany v Banskej 
Bystrici, podpredseda krajskej 
organizácie a člen najvyššieho 
orgánu – prezídia dobrovoľnej 
požiarnej ochrany:
 - Spolupráca so Železiarňami 
Podbrezová začala približne v 
roku 2007, kedy naše deti, ako 

víťazi okresnej súťaže, postúpili 
na medzinárodnú súťaž do su-
sedného Rakúska. Vtedy nám 
pomohli železiarne a dali nám 
sponzorský dar v podobe nového 
jednotného oblečenia. Odvtedy, 
takmer každoročne, prostredníc-
tvom našich hasičov, ktorí pracu-
jú alebo pracovali v ŽP a.s. nám 
pomáhajú či už vecnými cenami 
alebo darčekmi pre naše deti. 

Bronzová medaila za spoluprá-
cu sa dáva len nečlenom alebo 
firmám, nemôže ju dostať člen 
dobrovoľného hasičského zbo-
ru alebo dobrovoľnej požiarnej 
ochrany. Toto ocenenie je na 
úrovni územnej organizácie a je 
to tretí stupeň. Ocenenie je troj-
stupňové, krajská organizácia 
môže udeliť striebornú medailu, 
čiže druhý stupeň a potom prezí-
dium môže dať to najvyššie oce-
nenie, teda zlatú medailu, ktorá 
znamená prvý stupeň.

V súťaži sa predstavilo dvadsaťpäť kolektívov z okresu Banská Bystrica. Foto: A. Nociarová

Spoločnosť ŠK Železiarne Podbrezová a.s. 

oznamuje 
všetkým záujemcom o firemné akcie a spoločné posedenia kolek-

tívov a turnaje v kolkoch, že k 31. máju 2019 prestala prevádzkovať 
kolkárničku pri Hrone v Podbrezovej.

Spoločnosť  ponúka pre záujemcov o uvedené akcie priestory bufetu 
v Dome športu v Podbrezovej, aj s vonkajším posedením a tiež kolkár-
ske dráhy. Nájom za priestory bufetu je 20 eur a jedna dráha 10 eur/
hodina.

V prípade záujmu sa môžete hlásiť u správcu športových objektov p. 
Kučeru na tel. č. 1224, mobil 0910 219 699 alebo správcu kolkárne v 
Dome športu p. Kyselicu na tel. č. 1233, mobil 0903 553 470.

Pozývame vás
• Dňa 21. júna o 8.30 hod. na futbalový štadión do Brezna, kde sa 

uskutoční už 28. ročník celoslovenského športového podujatia – 
Beh olympijského dňa. 

• Dňa 22. júna do športového areálu v Hronci, kde si na svoje prídu 
hlavne milovníci guľášu. Od 14. hodiny začína súťaž vo varení gu-
ľášov – „O najchutnejší jánsky guľáš“.

• V ten istý deň, 22. júna, sa bude guľáš variť aj v Polomke, na sta-
rom futbalovom ihrisku, v rámci 4. ročníka Gastrofestivalu. Začia-
tok je naplánovaný na 11. hodinu.
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Už ôsmy rok prebieha v akciovej 
spoločnosti Železiarne Podbre-
zová súťaž medzi pracovnými 
zmenami vo výrobných a obsluž-
ných prevádzkarňach, do ktorej 
sú zapojené pracovné kolektívy 
kategórie „R“ z oceliarne, val-
covne bezšvíkových rúr, ťahárne 
rúr, centrálnej údržby, energe-
tiky, dopravy a odboru riadenia 
a zabezpečenia kvality. Kritéria 
súťaže sú zamerané na kvalitu, 
výsledky hospodárenia, dodržia-
vanie zásad bezpečnosti pri práci 

a reklamácie, a sú vyhodnocova-
né a zverejňované na vývesných 
tabuliach prevádzkar-
ní. Ako každý rok, aj 
teraz vám predsta-
vujeme víťazné ko-
lektívy jednotlivých 
prevádzkarní.

O priebehu súťaže v 
energetike nás infor-
moval Milan Med-
veď, vedúci stredis-
ka v starom závode, 
pracoviská – vodné 
elektrárne (hydro-
centrála  Jasenie, 

hydrocentrála  Dubová, hydro-
centrála Piesok, malá vodná elek-
tráreň  Predajná a prislúchajúce 
vtokové zariadenia – hate), vstup-
ná rozvodňa starý závod, rozvod-
ňa ZPO, EOP, údržba plynových 
kotolní, údržba energetických 
rozvodov technických plynov, čer-
pacia a filtračná stanica, čerpacia 
stanica oteplených vôd, rozvody 
pitnej a úžitkovej vody.
Ako pokračovala súťaž medzi 
zmenami v roku 2018?
  - Súťaž medzi zmenami pokra-
čovala aj v minulom roku v ne-
zmennej forme. Zapojení sú do 
nej zamestnanci elektrární Piesok, 
Jasenie, Dubová, malej vodnej 
elektrárne Predajná, vtokových 
zariadení – hatí a údržby rozvodu 
technických plynov.

Kritériá súťaže sú rovnaké ako 
každý rok alebo pri-

budli v minulom roku 
nové hodnotiace prv-
ky?
 - Tak, ako po minulé 
roky, aj v roku 2018 
ostali kritériá nezme-
nené. Vo vodných 
elektrárňach sú krité-
riá zamerané na do-
sahovanie maximál-
nej  výroby elektrickej 
energie, to znamená 
využitie maximálneho 
množstva prietočnej 

vody a minimalizovanie poklesu 
výroby z dôvodu prestojov, krité-
riá zohľadňujúce pracovnú úra-
zovosť a poriadok na pracovisku. 
Pre pracovisko údržby technických 
plynov sú kritériá zamerané na do-
držiavanie predpísaného denného 
maximálneho množstva zemného 
plynu a dodržiavanie tolerancie 
využitia acetylénových zväzkov, 
kritériá zohľadňujúce pracovnú 
úrazovosť a poriadok na pracovis-
ku.

Čo najviac ovplyvňovalo priebeh 
súťaže?
 - Medzi zamestnancami údržby 
technických plynov má na výsled-
né hodnotenie najväčší vplyv – 
kritérium dodržiavanie tolerancie 
využitia kapacity acetylénových 

Zľava manipulant Kamil Rádl, strojník Peter Sojak.             Foto: M. Medveď Zľava manipulant Ján Ligas, strojník František Komora, predák Milan Strečok, strojník 
Róbert Bučko.                                                                                                     Foto: M. Medveď

Strojník Norbert Babka.              Foto: M. Medveď

Sprava zmenový majster Ján Auxt, strojník  Martin Križian, Martin Chromek, Peter Pňaček

Súťaž medzi zmenami v prevádzkarni energetika

Víťazom sa stala zmena „D“

T. Kubej
noviny@zelpo.sk

Posledný májový týždeň, v dňoch 
27. – 29. mája, sa v našej spoloč-
nosti uskutočnil dozorový  audit 
podľa noriem  ISO 9001:2015 a 
IATF 16949:2016,  ktorý bol vyko-
naný certifikačnou  spoločnosťou 
SGS Slovakia spol. s.r.o. Auditom 
bol preverovaný súlad  činností v 
zmysle uvedených noriem.  

Audity systémov manažérstva 
kvality zohrávajú významnú úlo-
hu pri ubezpečovaní všetkých 
zainteresovaných strán, že sa au-
ditovaná organizácia snaží spĺňať 
všetky požiadavky, ktoré sú na ňu 
kladené. Základné princípy a po-
žiadavky na procesy auditov sle-
dujú jeden cieľ, a to potvrdiť, že 
preskúmaný systém manažérstva 
kvality zodpovedá požiadavkám 

Certifikáty  podľa noriem ISO 9001:2015 
a IATF 16949:2016 ostávajú naďalej 

vo vlastníctve Železiarní Podbrezová  
Ing. Iveta Dančová
odbor riadenia a zabezpečenia kvality

zákazníka, ako aj požiadavkám re-
levantných predpisov a zákonov.

Dozorový audit začal na pôde 
vedenia ŽP a.s., ktoré privítalo au-
dítorský tím. Na tomto stretnutí  
boli  podané dôležité  informácie 
z oblasti investícií, ľudských zdro-
jov, výroby, údržby a obchodných 
činností. Podľa  plánu auditu boli  
v našej spoločnosti preverené 
tieto organizačné útvary: odbor 
riadenia a zabezpečenia kvality, 
odbor personalistiky  a miezd, od-
bor predaja  a marketingu, odbor 
zásobovania, dispečerské oddele-
nie, prevádzkareň oceliareň, pre-
vádzkareň valcovňa bezšvíkových 
rúr, prevádzkareň ťaháreň rúr, 
prevádzkareň centrálna údržba a 
oddelenie vedecko-technických 
informácií. Pri návšteve jednot-
livých útvarov bolo vidieť okrem 
súdržnosti medzi zamestnancami 

aj to, že systém manažérstva kva-
lity im jasne stanovuje povinnosti 
a zodpovednosť pri realizácii ich 
činností.  

Počas auditu boli zistené men-
šie nezhody. Pre zlepšenie systé-
mu je vypracované Opatrenie č. 
03/2019 generálneho riaditeľa ŽP 
a.s., kde sú stanovené úlohy pre 
zabezpečenie zlepšenia a efektív-
neho fungovania nášho systému 
manažérstva kvality.

Pri ukončení dozorového  audi-
tu bolo certifikačnou organizáciou 
potvrdené, že certifikáty  pod-
ľa noriem ISO 9001:2015 a IATF 
16949:2016 ostávajú naďalej vo 
vlastníctve Železiarní Podbrezová. 

V závere chcem poďakovať ve-
deniu ŽP a.s. a všetkým zamest-
nancom z preverovaných oblastí 
za profesionálny prístup, ústreto-
vosť a ochotu počas auditu.

zväzkov. Medzi zamestnancami 
elektrární a vtokových zariade-
ní – hatí sú to kritériá zamerané 
na dosahovanie maximálnej vý-
roby elektrickej energie, ktorá je 
ovplyvňovaná výdatnosťou vod-
ných tokov a technickým stavom 
technologického zariadenia vod-
ných elektrární. 

Predstavíte nám víťazný kolektív 
za rok 2018?
 - Víťazom súťaže medzi zmenami 

za rok 2018 bola zmena „D“, ktorú 
vedie zmenový majster Ján Auxt. 
Poďakovanie za odvedenú prácu v 
roku 2018 patrí aj ostatným zme-
nám, nakoľko rozdiely medzi zme-
nami boli minimálne. 

Čo pripravujete a čím prekvapíte 
súťažiacich v tomto roku?
 - V roku 2019 nepripravujeme 
žiadne zmeny, nakoľko nastavené 
kritériá v súťaži medzi zmenami sa 
osvedčili.

Zo sveta ocele

Európu zaplavuje oceľ z iných regiónov po zavedení ciel vo výške 25 
percent na jej dovoz do USA. Európska únia (EÚ) musí preto konať, 
vyzvali v liste, ktorý Únii a jej inštitúciám adresovali šéfovia európ-
skych oceliarní.

Až štyridsaťpäť vedúcich pracovníkov z oceliarní, ktoré sa podieľajú 
približne 90 percentami na výrobe ocele v EÚ, v liste upozornilo, že 
vyhliadky európskeho oceliarskeho priemyslu náhle klesli a dlhodobé 
trendy nie sú priaznivé. „Nadmerná globálna kapacita v oceliarskom 
priemysle a využívanie trhu EÚ ako dumpingového priestoru pre nad-
bytočnú kapacitu zo sveta, sú koreňom problému," píše sa v liste.

Dovoz ocele do EÚ sa od roku 2013 viac ako zdvojnásobil, zatiaľ čo 
dopyt vzrástol len nepatrne a v tomto roku 2019 dokonca klesol.

Európska komisia v súčasnosti analyzuje možné „ochranné" opatre-
nia na obmedzenie prílevu ocele a zabránenie prudkému zvýšeniu jej 
dovozu do Únie v dôsledku 25-percentných ciel v USA, ktoré uzavre-
li americký trh. Podľa šéfov oceliarní by sa tieto ochranné opatrenia 
mali sprísniť.

V súčasnosti sú kvóty v EÚ stanovené na priemernej úrovni dovozu 
v rokoch 2015 – 2017 plus 5 percent, pričom ich zvýšenie o ďalších 5 
percent sa predpokladá od 1. júla, aj o rok neskôr. Nad rámec týchto 
kvót sa uplatňuje 25-percentná colná sadzba na import ocele.

Šéfovia z oceliarskeho priemyslu vyzvali krajiny EÚ, Európsky par-
lament a Európsku komisiu, aby zvolali mimoriadne stretnutie so zá-
stupcami tohto odvetvia s cieľom prediskutovať riešenia.

Zdroj: TASR

Oceliarne v EÚ žiadajú o ochranu 
pred záplavou ocele zo sveta
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ných zamestnancov: „Študenti zo 
súkromných škôl v Podbrezovej 
majú oproti iným niekoľko výhod. 
Tou prvou je možnosť získať prax 
už počas školy, kde sú školení pria-
mo budúcimi kolegami. To z nich 
robí plnohodnotných členov tímu 
od prvej chvíle, ako nastúpia na 
pracovisko. Nemenej podstatnou 
výhodou sú odbory, ktoré študujú. 
V súčasnosti sa slovenskej ekono-
mike darí a nezamestnanosť je na 
veľmi nízkej úrovni. Na nedostatok 
pracovných ponúk sa nemôžeme 
sťažovať, chýbajú nám však špe-
cialisti a odborne vzdelaní ľudia v 
rôznych oblastiach. Práve preto je 
duálne vzdelávanie, ktoré Podbre-
zová praktizuje už desiatky rokov, 
nevyhnutné. Najmä na Slovensku 
je mnoho absolventov stredných 
a aj vysokých škôl, po ktorých za-
mestnávatelia nechcú siahnuť, 
pretože pre nich nie sú „atraktív-
ni“ a dostatočne vzdelaní. Teší ma, 
že v Podbrezovej je to naopak a 
zameriavate sa na to, čo na pra-
covnom trhu chýba. Oceňujem, že 
Železiarne Podbrezová sa aktívne 
podieľajú na výchove a vzdelávaní 
ľudí viac ako osemdesiatdva rokov 
a že sú prosperujúcou a stabilnou 
firmou, ktorá dokáže zaručiť svo-
jim absolventom zamestnanie. To 
je jedným z najdôležitejších prv-
kov nielen v okrese, ale aj v celom 
kraji.“ 

Ďalej vyzdvihol 
potrebu rozvo-
ja hutníctva na 
Slovensku a pri-
pomenul, že hut-
nícke mestá sú 
na Slovensku už 
len dve. Pri tejto 
príležitosti odo-
vzdal predsedovi 
predstavenstva 
a generálnemu 
riaditeľovi Vla-
dimírovi Sotáko-
vi dar v podobe 
štátneho symbo-
lu: „Symbol štát-
nosti odovzdáva-
me tým, ktorí sú 
veľkým prínosom 
pre rozvoj nielen 
samotného kraja, 
ale aj celého Slo-
venska. Je to dar 
za to, čo všetko 
ako zamestnáva-
teľ pre kraj a ľudí 
v ňom robíte.“

Po úvodných 
príhovoroch vy-
zval moderátor 
absolventov na 
pódium, kde si 
prebrali pamätné 
listy a maturitné 
vysvedčenia. Ešte 
pred slávnostným 
„pasovaním“ že-
leziarov sa štu-
dentom priho-
vorili riaditeľky 
oboch súkrom-
ných škôl. Za od-
bornú školu Mi-
riam Pindiaková 
a za gymnázium 

Katarína Zingorová. Obe im do bu-
dúcnosti zaželali veľa šťastia, kri-
tického myslenia a chuti na sebe aj 
naďalej pracovať. Po slávnostnom 
akte odovzdávania vysvedčení od-
znela hutnícka i študentská hym-
na. 

Tradíciou tohto významného do-
poludnia býva oceňovanie najlep-
ších žiakov, učiteľov, inštruktorov 
odbornej praxe a základných škôl. 
Z radov absolventov Súkromnej 
strednej odbornej školy hutníckej 
bol vyhodnotený ako najlepší žiak 
Jakub Kolečár a zo súkromného 
gymnázia Mária Remeňová. Obaja 
mali výborné študijné výsledky a v 
dobrom mene reprezentovali svo-
ju školu. Štýlový náramok z čier-
neho achátu a žltého zlata so vsa-
denými diamantmi pre chlapca a 
bieleho achátu s ružovým zlatom a 
vsadenými diamantami pre dievča 
venoval ako každoročne Alojz Ry-

šavý, majiteľ a dizajnér značky ALO 
Diamonds. Cenu odovzdal pod-
predseda Predstavenstva a eko-
nomický riaditeľ ŽP Marian Kurčík 
spolu s riaditeľkami súkromných 
škôl, Miriam Pindiakovou a Katarí-
nou Zingorovou. 

Každý rok je päťsto eurovým 
šekom od generálneho riaditeľa 
odmenená aj najlepšia trieda na 
základe štatútu motivácie k bez-
pečnosti a ochrane majetku školy. 
V tomto roku to bola 4.B trieda. 
Cenu z rúk predsedu Dozornej 
rady Železiarní Podbrezová, Jána 
Banasa, prevzala triedna učiteľka 
Martina Završanová. 

Pozornosť neobišla ani učiteľov, 
ktorí počas štúdia pomáhali žia-
kom s pochopením učiva, ale aj s 
ostatnými problémami. Ocenenie 
najlepší pedagóg v školskom roku 

2018/2019 získali 
Katarína Tajbo-
šová, Jana Hu-
díková a Anna 
Turňová, ktoré 
okrem kvetino-
vých darov zís-
kali aj Komen-
ského plaketu a 
relaxačný pobyt 
v hoteli Stupka 
na Táľoch. Ceny 
im odovzdal 
člen Predsta-
venstva a ob-
chodný riaditeľ 
ŽP Vladimír So-
ták ml., spolu 
s riaditeľkou 
odbornej školy 
Miriam Pindia-
kovou. 

Počas sláv-
nostného aktu 
viackrát zazne-
la aj potreba 
p r a k t i c k é h o 
vyučovania, a 
preto boli oce-
není aj inštruk-
tori odbornej 
praxe, ktorí 
žiakom ukázali 
nielen ako vy-
zerá teória v 
praxi, ale tak-
tiež mali záslu-
hy na tom, aby 
sa absolventi v 
kruhu budúcich 
kolegov cítili čo 
najlepšie. Naj-
lepšími inštruk-
tormi sa stali 
Peter Medveď 
z prevádzkar-

ne ťaháreň rúr, Milan Spišiak z 

Mária Remeňová sa stala najlepšou žiačkou z gymnázia. Cenu jej odovzádal ekonomický 
riaditeľ Marian Kurčík a riaditeľka gymnázia Katarína Zingorová 

Najlepším žiakom strednej odbornej školy sa stal Jakub Kolečár. Certifikovaný šperk 
od spoločnosti ALO Diamonds mu odovzdal ekonomický riaditeľ Marian Kurčík spolu 

s riaditeľkou školy Miriam Pindiakovou

Výrobný riaditeľ Miloš Dekrét gratuluje ocenenému inštruktorovi Milanovi Spišiakovi Obchodný riaditeľ, Vladimír Soták ml., odovzdáva cenu Jane Hudíkovej. Foto: A. Nociarová

Richard Raši okrem iného v príhovore vyzdvihol potrebu duálneho vzdelávania. 
              Foto: A. Nociarová

Zľava: Mária Niklová, Eva Hanková, Beáta Prečuchová, Jolana Václavíková a Katarína Zingo-
rová.                Foto: A. Nociarová 

prevádzkarne centrálna údržba 
a Milan Majerík z prevádzkarne 
oceliareň. Taktiež získali relaxačný 
pobyt na Táľoch a pamätný list. Za-
blahoželal im člen Predstavenstva 
a výrobný riaditeľ Železiarní Pod-
brezová Miloš Dekrét a riaditeľka 
odbornej školy Miriam Pindiaková.

Na úspešnom chode súkrom-
ných stredných škôl participujú aj 
základné školy, a preto sú každo-
ročne ocenené tri z nich. Pre tento 
rok to bola Základná škola Jarosla-
va Simana Valaská, za ktorú ocene-
nie prebrala výchovná poradkyňa 
Ingrid Sedliaková, ďalej Základná 
škola  s materskou školou Pionier-
ska 2, Brezno, ocenenie preberala 
riaditeľka školy Beáta Prečucho-
vá a Základná škola s materskou 
školou Karola Rapoša Brezno, za 
ktorú ocenenie prebrala výchov-
ná poradkyňa Jolana Václavíková. 
Ďakovný list a poukaz na pobyt na 
Táľoch im odovzdala členka Pred-
stavenstva a personálna riaditeľka 
ŽP Mária Niklová a riaditeľka gym-
názia Katarína Zingorová.

Záverečné slová slávnostného 
aktu opäť patrili predsedovi Pred-
stavenstva a generálnemu riadite-
ľovi ŽP Vladimírovi Sotákovi, ktorý 
zablahoželal absolventom k úspeš-
nej maturitnej skúške a poprial im 
úspešný štart do života. 

Po oficiálnej časti slávnostného 
odovzdávania maturitných vysved-
čení nasledoval kultúrny program, 
ktorý si pre prítomných pripravili 
študenti súkromných škôl v spolu-
práci s pedagógmi.

„Nezamestnanosť na Slovensku je veľmi nízka, chýbajú 
však špecialisti a odborne vzdelaní ľudia“

Podpredseda vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu Richard Raši:

dokončenie zo strany 1



PODBREZOVAN
DVOJTÝŽDENNÍK ŽELEZIARNÍ PODBREZOVÁ a.s.

ZALOŽENÝ V ROKU 1930

STRANA    |  ČÍSLO  12/2019WWW.PODBREZOVAN.SK 5

Medailová žatva zo sveta kulturistiky a fitness

V jarnej časti kolotoča majstrov-
ských súťaží dosiahli členovia 
oddielu Fitšport Železiarne Pod-
brezová, registrovaného v najp-
restížnejšej federácii na Sloven-
sku SAFKST – IFBB, významné 
úspechy. 

Už v prvej tohtoročnej súťaži od-
dielu, na Veľkej cene Levoče 6. ap-
ríla v Starej Ľubovni, neodchádzal 
ani jeden zo zverencov Petra Bellu 

bez medailového umiestnenia. Si-
mona Babicová vybojovala zlato 
v kategórii bikinifitness žien nad 
166 cm, Ivana Belková získala zla-
to v kategórii wellness fitness žien 
a Sebastián Grísnik vybojoval 2. 
miesto v kategórii kulturistika juni-
orov do 75 kg a 3. miesto v kate-
górii klasická kulturistika juniorov. 

Tretí aprílový víkend sa v Nitre 
konali Majstrovstvá Slovenska. 
Simona Babicová tu obsadila 5. 
miesto v kategórií bikinifitness 

do 169 cm a Ivana 
Belková 3. miesto v 
kategórií wellness 
fitness žien. 

O týždeň nato sa 
konali Majstrovstvá 
Slovenska juniorov, 
kde Sebastian Grís-
nik vybojoval dve 
bronzové medaily 
v kategóriách kul-
turistika do 75 kg a 
klasická kulturistika 
do 175 cm. 

Po neuspoko-
jivom výsledku z 
Nitry si Simona Ba-
bicová predĺžila sú-
ťažnú prípravu, aby 
sa v dňoch 17. – 18. 
mája predstavila na 
Európskom pohári 
v Budapešti vo vý-
bornej forme, kde 
v silnej konkurencii 
obsadila 2. miesto, 
čím porazila aktu-
álnu majsterku Slo-
venska, ktorá v tej 
istej kategórii skon-
čila na 8. mieste.

Dosiahnuté medailové úspechy 
členov oddielu Fitšport Železiar-
ne Podbrezová chceme symbolic-
ky venovať aj Nadácií Železiarne 
Podbrezová, ako prejav vďaky za 
podporu, ktorú vložili do špor-
tovcov z nášho okresu. Chceme 
sa tiež poďakovať Fitšport Centru 
Železiarne Podbrezová za podpo-
ru a zázemie, vrátane priestorov 
posilňovne pre prípravu našich 
športovcov.

Výsledkový servis

Veľká cena Levoče, 6. apríl, 
Stará Ľubovňa

Simona Babicová – 1. miesto, ka-
tegória bikinifitness nad 166 cm.
Ivana Belková – 1. miesto, kategó-
ria wellness fitness open.
Sebastián Grísnik – 2. miesto, ka-
tegória kulturistika juniori do 75 
kg a 3. miesto, kategória klasická 
kulturistika juniori open.

Majstrovstvá SR, 
14. apríl, Nitra

Simona Babicová – 5. miesto, ka-
tegória bikinifitness do 169 cm.
Ivana Belková – 3. miesto, kategó-
ria wellness fitness open.

Majstrovstvá SR juniorov, 
20. apríl, Hnúšťa

Sebastian Grísnik – 3. miesto, ka-
tegória kulturistika do 75 kg a 3. 
miesto, kategória klasická kultu-
ristika do 175 cm.

Európsky pohár IFBB DIAMOND 
CUP, 17.–18. máj, Budapešť

Simona Babicová – 2. miesto, ka-
tegória bikinifitness do 169 cm.

Ing. Peter Bella PhD. 

Zverenci trénera Petra Bellu získali viacero medailových umiestnení

Starší dorast FK Železiarne Podbrezová

Festival dychových
 hudieb vo Valaskej

Eva Dekrétová
členka DH Železiarne Podbrezová

Dňa 8. júna na futbalovom ihris-
ku vo Valaskej sa predstavitelia 
FK Železiarne Podbrezová a.s. v 
rámci majstrovského futbalové-
ho stretnutia staršieho dorastu 
U19 s MFK Zemplín Michalovce 
poďakovali a rozlúčili s hráčmi 
mládeže, ktorých rok narodenia 
je 2000. Z dôvodu dovŕšenia ve-
kovej hranice končia totiž svo-
je pôsobenie v dorasteneckej 

kategórii a od novej sezóny 
2019/2020 prechádzajú do muž-
ského futbalu.

Sú to: Michal Caban, Aurel Dávi-
dík, Gabriel Holub, Matúš Ončák, 
Daniel Skiba, Lukáš Jagerčík,  Ja-
kub Cibula, Richard Ludha, Andrej 
Macuľa, Adam Matalík, Nicolas 
Mejri, Jakub Vodilka, Peter Voško, 
Šimon Cibula, Radoslav Čief, Do-
minik Molčan, Patrik Pustaj, Jakub 
Kochan a Samuel Floch.

Hráčom sa prišli poďakovať zá-

stupcovia klubu Ing. Ivan Trajteľ, 
riaditeľ FK Železiarne Podbrezová 
a PaedDr. Michal Budovec, špor-
tový manažér FK Železiarne Pod-
brezová.

Chlapcom ďakujeme za úspeš-
nú a vzornú reprezentáciu nášho 
klubu FK Železiarne Podbrezová 
a prajeme im nielen veľa športo-
vých úspechov v ich ďalších futba-
lových krokoch, ale aj veľa šťastia 
v súkromnom živote.

Rozlúčka s hráčmi dorastu
Mgr. Andrej Smékal

V sobotu, 8. júna, sa na námes-
tí vo Valaskej uskutočnil už 48. 
ročník Festivalu dychových hu-
dieb stredoslovenského regió-
nu, ktorý je organizovaný pod 
záštitou Stredoslovenského os-
vetového strediska Banská Bys-
trica, obce Valaská a je venova-
ný memoriálu Jožka Kučeru.

Milovníci dychových hudieb sa 
po roku opäť stretli na námestí 
vo Valaskej, ktoré o 14. hodine 
popoludní rozozvučali muzikan-
ti svojou fanfárou a odštartovali 
tak pestrý program. Na festivale 
vystúpili dychovky Mostárenka, 
Selčianka z Banskej Bystrice, Vo-
jenská hudba Banská Bystrica, 
Detský dychový orchester Zá-
kladnej umeleckej školy Brezno, 
Dychový orchester Brezno či Ta-
nečný orchester Valaská. Samoz-
rejmosťou festivalu bol aj tento 
rok Dychový orchester Železiar-
ne Podbrezová, tento rok bol 
vedený pod taktovkou dirigenta 
Jakuba Laca. Program dotvorili 
aj mažoretky Estrella z Rimavskej 
Soboty. 

Námestím sa niesli piesne rôz-
nych žánrov – od populárnych 

piesní, cez polky, pochody či ľu-
dové piesne. Festivalu doprialo 
aj počasie, a tak boli nadšení aj 
diváci, ktorí prišli podporiť všet-
kých vystupujúcich účastníkov a 
vychutnať si tóny dychových ná-
strojov. 

Okrem hudby si na svoje prišli 
aj nadšenci umenia – na celom 
námestí boli prezentované rôzne 
druhy ľudových remesiel. Nechý-
bala ani každoročná zábava, kto-

rá nasledovala po vystúpeniach. 
Tentokrát atmosféru spríjemnila 
Dychová hudba Maguranka z Ka-
nianky.

Simona Babicová bola úspešná v Európskom pohári

Vystúpenie mažoretiek na Festivale Dychových hudieb vo Valaskej
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Jedálny lístok
17. – 23. 6. 2019

Pondelok
Polievky: morčacia, brokolicová 
dánska, pečivo.
● Bravčový rezeň s pečeňou, ze-
miaky, uhorka ● Hovädzia pečien-
ka milánska, cestovina ● Klužská 
kapusta ● Grécky šalát, pečivo ● 
Top šalát s kuracím mäsom, peči-
vo ● Zemiakové knedličky čučo-
riedkové so strúhankou ● Bageta 
s pikantným mäsom ● Ovocný 
balíček.

Utorok
Polievky: šošovicová kyslá, zeleni-
nová so šunkou, pečivo.
● Hovädzí guláš maďarský, knedľa 
● Morčacie prsia prírodné, ryža, 
šalát ● Vyprážaný karfiol, zemiaky, 
tatárska omáčka ● Parížsky šalát, 
pečivo ● Ohnivé kuracie stehno 
orientálne, zeleninová obloha ● 
Zapekané palacinky s tvarohom ● 
Bageta syrová ● Mliečny balíček.

Streda
Polievky: kapustová s klobásou, 
roľnícka, pečivo.
● Kuracie prsia na paprike, cesto-
vina ● Husárska roláda, zemiaková 
kaša, šalát ● Pečená ryba, krúpy 
so zeleninou ● Syrové tajomstvo, 
pečivo ● Hovädzí guláš so zelenou 
fazuľkou ● Škoricové osie hniezda, 
kakao ● Bageta moravská ● Ovoc-
ný balíček.

Štvrtok
Polievky: držková, syrová s mrk-
vou, pečivo.
● Hovädzia roštenka portugalská, 
ryža, šalát ● Pečený bôčik s pln-
kou, kapusta, knedľa ● Furmanské 
halušky ● Hydinový šalát, pečivo 
● Kelový karbonátok, zemiaky, ša-
lát ● Dukátové buchtičky s vanil-
kovým krémom ● Bageta s kura-
cím mäsom ● Mliečny balíček.

Piatok
Polievky: terchovská, krupicová so 
zeleninou, pečivo.
● Vyprážané čevapčiči, zemiaky, 
šalát ● Kuracie stehno na smota-
ne s hlivami, cestovina ● Bravčové 
rebierko s brusnicami a hruškou, 
ryža ● Horehronský syrový šalát, 
pečivo ● Špenátové halušky s tva-
rohom, zakysanka ● Plnené rožky 
lekvárové, kakao ● Bageta Gur-
mán ● Ovocný balíček.

Sobota
Polievka: kelová so zemiakmi, pe-
čivo.
● Goralská pochúťka, knedľa ● 
Kuracie prsia na čínsky spôsob, 
ryža, šalát ● Bageta moravská.

Nedeľa
Polievka: slovenská šajtľava, pe-
čivo.
● Bravčový rezeň na rasci, tarho-
ňa, cvikla ● Hydinové ražniči, ze-
miaky, šalát ● Bageta Apetito.

,,

Jedálny lístok
24. – 30. 6. 2019

Pondelok
Polievky: oravská fazuľová, bryn-
dzová so strúhaným cestom, pe-
čivo.
● Hovädzie dusené, paradajková 
omáčka, knedľa ● Bravčový rezeň 
na zelenine, ryža, cvikla ● Roľníc-
ke zemiaky, uhorka ● Šalát švaj-
čiarsky s tofu, pečivo ● Kuracie 
rezančeky, zelená fazuľka s baby 
mrkvou ● Palacinky s nutelou ● 
Bageta syrová ● Mliečny balíček.

Utorok
Polievky: slovenská hubová, mrk-
vová s pórom, pečivo.
● Jarné kuracie stehno, zemiaky ● 
Hovädzie mäso na korení, tarho-
ňa, šalát ● Baraní guláš, halušky ● 
Šalát fazuľový so syrom a kukuri-
cou, pečivo ● Zapekané zemiaky s 
pórom ● Šúľance s makom ● Ba-
geta Gurmán ● Ovocný balíček.

Streda
Polievky: zeleninová, bulharská, 
pečivo.
● Kuracie prsia na lesných hrí-
boch, ryža, šalát ● Bravčový guláš 
segedínsky, knedľa ● Važecká po-
chúťka, zemiakové placky ● La-
hôdkový šalát, pečivo ● Cestoviny 
s brokolicou a smotanovou omáč-
kou ● Buchty na pare s lekvárom, 
kakaová posýpka, kakao ● Bageta 
Apetito ● Mliečny balíček.

Štvrtok
Polievky: šošovicová s kyslou ka-
pustou, francúzska, pečivo.
● Jelenie ragú s brusnicami, ces-
tovina ● Vyprážaný morčací rezeň 
ovčiarsky, zemiaková kaša, šalát ● 
Lasagne mäsové ● Bulharský ša-
lát s bravčovým mäsom, pečivo 
● Hubové rizoto, uhorkový šalát 
● Rezance s orechmi ● Bageta s 
kuracím mäsom ● Ovocný balíček.

Piatok
Polievky: slepačia, karfiolová, pe-
čivo.
● Hovädzia pečienka sviečková, 
knedľa ● Bravčové mäso Chilli con 
Carne, ryža, šalát ● Zemiakovo-
bryndzové pirohy so slaninou ● 
Windsorský šalát, pečivo ● Losos 
na masle, dusená zelenina ● Ha-
nácke koláče, kakao ● Bageta mo-
ravská ● Mliečny balíček.

Sobota
Polievka: hrachová so salámou, 
pečivo.
● Vyprážaný syr, zemiaky, tatárska 
omáčka ● Plnený bravčový závi-
tok, slovenská ryža, šalát ● Bageta 
Gurmán.

Nedeľa
Polievka: prešporská, pečivo.
● Hovädzí guláš debrecínsky, 
knedľa ● Kuracie prsia orientálne, 
ryža, cvikla ● Bageta s pikantným 
mäsom.

Keď rastliny chránia rastliny
Z podkladov časopisu Záhrada spracovala
P. Motyčková

Upravená záhrada a jej správne 
rozmiestnenie dá poriadne za-
brať. Každá rastlina, drevina aj 
krík vyžadujú rozdielny prístup 
a okrem vás sa na záhradu budú 
„chystať“ aj škodcovia. Chrániť 
zeleninu, ovocie i kvety možno aj 
prírodnou cestou. 

Rastliny si samé navzájom vedia 
dopriať ochranu pomocou postre-
kov a zálievok, ktoré z nich vieme 
pripraviť v pohodlí domova, bez 
zbytočnej chémie. Extrakty z bylín 
sú biologické pesticídy a sú rov-
nako účinné ako tie chemické. Ich 
výnimočnosť je v tom, že zložky 
pochádzajú z prírody a nemajú 
neželané vedľajšie účinky. Prav-
dou však ostáva, že ak je rastlina 
v pokročilom štádiu napadnutia, 
prírodná ochrana postačovať ne-
bude. Preto je vhodné postre-
kovať preventívne a hneď na za-
čiatku napadnutia. Prevencia z 
prírodných postrekov a odvarov 
rastlinám neublíži, práve naopak, 
posilní ich rast a spevnenie pletív 
cieľových druhov. Odmenou nám 
môže byť vyššia odolnosť proti 
chorobám a spomínaným škod-
com. 

Ďalšou veľkou výhodou prírod-
ných postrekov je, že nespôso-
bujú deštrukciu rôznorodých ži-
vých organizmov, ako tomu je pri 
chemických prípravkoch, ktoré sú 
obzvlášť v dnešnej dobe veľkým 
problémom pre včely a iný užitoč-
ný hmyz. 

Prinášame vám prehľad rast-
lín, z ktorých si prírodné postreky 
môžete vyrobiť.

Žihľava dvojdomá

Pozná ju každý a je veľmi ľahko 
dostupná takmer všade. Výluhy z 
vňate zlepšujú rast rastlín, stabili-
zujú a spevňujú pletivá a chránia 
pred roztočmi a voškami. Vo for-
me zálievky zlepšujú pôdnu akti-
vitu a postrek na listy predchádza 
chloróze a taktiež slúži ako hnoji-
vo. 

Na výluh potrebujeme: 1 kg 
čerstvej alebo 200 g sušenej žihľa-
vy.

Postup: žihľavu zalejeme pri-
bližne 10 litrami studenej až 
vlažnej vody, necháme desať až 
štrnásť dní kvasiť a následne pre-
filtrujeme. Zákvas riedime vodou 
v pomere 1:20 a používame ako 

zálievku záhonov pred i po výsad-
be. Taktiež môžeme máčať korene 
pred vysadením. Tento zákvas je 
vhodný aj ako postrek na dreviny.

Na zálievku potrebujeme: 1 kg 
čerstvej žihľavy. 

Postup: žihľavu zalejeme 10 
litrami vody a lúhujeme približne 
dvanásť hodín. Následne prefil-
trujeme a postrekujeme napad-
nuté rastliny.

Praslička roľná

Nájdeme ju na mierne vlhkej-
ších miestach alebo na poliach a 
lúkach, kde sa vyskytuje ako tr-
váca burina. Jej využitie je široké, 
účinkuje proti hubovým a bakte-
riálnym chorobám. Používame 
ju aj proti voškám a roztočom, 
napríklad proti roztočom na rajči-
nách a uhorkách. Pri zemiakoch je 
účinnejšia v zmesi s kostihojom a 
žihľavou.

Na odvar potrebujeme: 1 kg 
čerstvej alebo 150 g sušenej vňa-
te.

Postup: prasličku zalejeme 10 
litrami vody a lúhujeme dvad-
saťštyri hodín. Následne varíme 
tridsať minút a prefiltrujeme. 
Zriedime vodou v pomere 1:5 a 
používame ako zálievku či po-
strek. Pre silnejší účinok môže-
me pridať 30 gramov mazľavého 
mydla a zmiešame so žihľavovým 
výluhom v pomere 1:1.

Vratič obyčajný

Nájdeme ho bežne rásť na lú-
kach. Vňať i samotný kvet účinne 
pôsobí proti škodcom, ako naprík-
lad kvetopas jahodový, piadivka 
jesenná, roztoče, mravce, vošky, 
pandravy, vŕtavka mrkvová a oba-
ľovač jabloňový. Vhodný je aj na 
napadnuté zemiaky alebo rajčiny, 
ktorým „zhrdzavejú listy“. 

Na odvar potrebujeme: 300 g 
suchých kvetov. 

Postup: zalejeme 10 litrami 
vody, lúhujeme tri dni, prefiltruje-
me a dvakrát zriedime.

Odvar: kvety zalejeme 10 litra-
mi vlažnej vody a lúhujeme dvad-
saťštyri hodín. Následne varíme 
približne 30 minút a prefiltruje-
me. Používame neriedené. 

Listy brezy bielej 

Pôsobí preventívne proti chra-
stavitosti plodov a hubovým 
škvrnitostiam listov, ale aj proti 
rôznym škodcom, ako napríklad 

pásavka zemiaková – mandelínka. 
Na rozkvas potrebujeme: 1 kg 

zelených listov. 
Postup: listy zalejeme 10 litrami 

vlažnej vody a necháme desať dní 
kvasiť na slnku v nádobe (najlep-
šie sklenenej, môže byť akákoľvek 
okrem kovovej), následne rozrie-
dime vodou v pomere 1:5. Postre-
kovať môžeme aj preventívne.

Listy paprade samčej 

Papraď je účinná v boji proti ci-
cavým a žravým hmyzom a slimá-
kom.

Potrebujeme: 1 kg čerstvých 
listov alebo 100 g sušených listov.

Postup: listy zalejeme 10 litra-
mi vody, lúhujeme tri dni. Násled-
ne prefiltrujeme a v neriedenej 
forme využívame celoročne. V 
lete proti slimákom a v zime proti 
voškám, puklici alebo štítničke. V 
riedenej forme (1:10) používame 
v lete proti hmyzu. 

Listy rebarbory

Rebarbora je chutným pomoc-
níkom v kuchyni, ale využitie má 
aj ako ekologický postrek. Účinne 
pôsobí napríklad na vošku ma-
kovú, vošky na fazuli, čerešniam,  
višni, čiernej ríbezli, ale aj proti 
slimákom, larvám a húseniciam. 

Na odvar potrebujeme: 500 g 
listov.

Postup: listy varíme v troch lit-
roch vody, následne prefiltrujeme 
a neriedené môžeme použiť. Ak 
chceme odvar použiť na slimáky, 
potrebujeme silnejší zákvas: 1 kg 
listov zalejeme 10 litrami vody a 
necháme tri dni kvasiť. Následne 
prefiltrujeme a riedime v pomere 
1:5 až 1:10 a môžeme použiť. 

Keď pre nás príroda 
priamo „pracuje“

Chutné a aromatické bylinky 
svojou výraznou vôňou odpudzu-
jú  a v niektorých prípadoch aj 
ničia škodcov. Preto je vhodné by-
linky zasadiť k zeleninovým záho-
nom. Napríklad koriander ochráni 
uhorky, rôzne druhy kapustovej 
zeleniny či červenú repu. Mäta 
je účinným ochrancom zemiakov, 
paradajok a hlávkového šalátu. 
Pažítka a šalvia ochránia mrkvu aj 
jahody. Ak chcete prírodne ochrá-
niť špargľu alebo cibuľu, vhodný 
je kôpor. 

                                                         Foto: zahrada.sk
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Spomienky 
„Kto v srdci žije, neumiera.“
Dňa 16. júna si pripomenieme 
dvadsať rokov od okamihu rozlúč-
ky s naším drahým otcom, starým a 
prastarým otcom 

Arnoldom ZVARÍKOM 
z Podbrezovej. 

S láskou a úctou spomínajú 
dcéra a synovia s rodinami
...

„Nezabudli sme, len sme sa naučili 
žiť s tým, že už nie si medzi nami.“
Dňa 18. júna uplynie pätnásť rokov 
odvtedy, ako nás opustil manžel, 
otec a starý otec.

Viliam HRIANČIK z Lopeja.
Spomína manželka 

a dcéra s rodinou
...

Dňa 19. júna uplynie jedenásť ro-
kov odvtedy, ako nás navždy opus-
til milovaný

Vít VLČEK z Pohronskej Polhory.
S láskou a úctou spomíname

...
„Osud je občas veľmi krutý, nevráti 
čo raz vzal, zostanú iba spomienky 
a v srdci veľký žiaľ.“
Dňa 20. júna si pripomenieme de-
vätnásť rokov odvtedy, ako nás 
navždy opustil milovaný manžel, 
otec a starý otec

František PÔBIŠ
z Podbrezovej.

S láskou a úctou spomína-
jú manželka, dcéra a synovia s rodinami

„Inšpirácia existuje, .... (doplnenie citátu od Pabla Picassa v tajničke).

V máji odišli 
do predčasného 

starobného dôchodku

Miroslav KUPEC

do starobného dôchodku

Štefan KOCMEL
Pavel KYZEK

Mária ŠUHAJDOVÁ
Anna TRNIKOVÁ

V mene vedenia akciovej spo-
ločnosti Železiarne Podbrezo-
vá im ďakujeme za odvede-
nú prácu a do ďalších rokov 
života želáme veľa slnečných 

dní.

V júni blahoželáme
Pracovné jubileá

20 rokov
Michal MEDVEĎ

Aleš PANČÍK
Blažena REPKOVÁ
Roman RONČÁK

30 rokov
Mária DEKRÉTOVÁ

40 rokov
Peter ENGLER

Marta PANČÍKOVÁ

Životné jubileá

Eva BERAXOVÁ
Juraj BREČKA

Miloš DONOVAL
Pavol KUNŠTÁR
Marian SRNKA

Mária ŠLÚCHOVÁ
Jozef KUBEK

Daniela MÔCIKOVÁ
Igor ROHÁČ

Ing. Ivan SETVÁK
Ľubomír ŠÁRIK

Marta BERAXOVÁ
Lýdia CENCEROVÁ

Pavol HLÁSNIK
Dana JAGERČÍKOVÁ

Mgr. Jarmila KUPCOVÁ
Aneta POTOČÁROVÁ

Eva RAČÁKOVÁ
Blažena REPKOVÁ

Poďakovanie
Ďakujem všetkým, ktorí sa zúčast-
nili na poslednej rozlúčke s mojím 
milovaným manželom

Jozefom KLIMENTOM 
z Brezna,

ktorý nás navždy opustil dňa 31. 
mája vo veku nedožitých 77 rokov.

Ďakujem duchovnému otcovi a pohrebnej službe 
za dôstojnú rozlúčku. Úprimne ďakujem všetkým 
zúčastneným za prejavy sústrasti a kvetinové dary.

Manželka s rodinou

Autor:      
PK
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klamstvá, lži

Pomôcky: 
PICA, NKVD, 

KVARK

české mesto

druh nápoja

pracuje s kosou
osobné zámeno

otázka s 3. 
pádom
meno 

Komenského

patriaci Elovi

obydlie
potápaj, nor

umelý násyp

malá žrď na voz

existoval

obrnený 
transportér

vytri

Pascal (skr.)

mámenie, klam
na to miesto

Extraliga

EČV Starej 
Ľubovne

listnatý strom T4 základná 
číslovka

zoťal súbory máp kráľ zvierat

Lyžiarska škola 2019
Lenka Kysucká

Tak ako po minulé roky, aj v tomto roku sa úspešne uskutočnila v lyžiarskom stredisku 
akciovej spoločnosti Tále Lyžiarska škola 2019 organizovaná Športovým klubom Žele-
ziarne Podbrezová. 

O lyžiarsku školu bol opäť veľký záujem. Absolvovalo ju tridsať detí, ktorých rodičia sú 
zamestnanci podbrezovských železiarní, alebo žijúci v tomto regióne. Na výučbe sa po-
dieľalo päť inštruktorov, ktorým ďakujeme za ich prácu, trpezlivosť a snahu naučiť lyžiar-
skemu umeniu úplných začiatočníkov, ako aj zlepšovať techniku už mierne pokročilých 
lyžiarov. 

D e s a ť d ň o v ý 
kurz bol ukonče-
ný pretekmi a vy-
hlásením výsled-
kov. Za šikovnosť, 
snahu a vytrva-
losť boli odme-
nené všetky deti 
pamätnými me-
dailami, drobný-
mi darčekmi a 
tortou na záver. 
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Počas prvého júnového víkendu 
bol odohraný finálový turnaj Slo-
venského pohára mužov. 
Štyri najlepšie družstvá, 
z toho dve podbrezovské 
– „A“ a „B“, privítala žar-
novická kolkáreň. 

Systémom každý s kaž-
dým bojovali družstvá o 
posledné body v súťaži. 
Najskôr si naše „áčko“ poradilo 
s našim „béčkom“ a Rakovice so 
Sučanmi. V druhom kole naše 
„áčko“ zvíťazilo so Sučanmi a 
„béčko“ podľahlo Rakoviciam. 
Tým bolo jasné, že o víťazovi roz-
hodne súboj nášho „áčka“ a Ra-

kovíc a o tretie miesto zabojujú 
naše „béčko“ a Sučany. 

Záverečné zápasy boli víťaz-
né v náš prospech a tak možno 

skonštatovať, že koniec 
sezóny je ozdobený krás-
nou trofejou víťaza Slo-
venského pohára, ako 
aj tretím miestom v tej-
to súťaži. Gratulujeme 
všetkým hráčom, ktorí sa 
podieľali na tomto úspe-

chu.
Vo finálových bojoch nastúpili:

„A“ tím – Dziad, Balco, Pašiak, Ky-
selica, Tepša, Kuna. 
„B“ tím – Poliak, Móc, Kriváň, M. 
Dilský, Nemček, T. Dilský, Vado-
vič, Babčan.

Z kolkárskych dráh
Ing. Pavol Kühnel

Pokiaľ si hráči užívajú dovolen-
ky, v Zelpo Aréne v Podbrezovej 
panuje čulý ruch. Okrem údržby 
trávnika a útrob štadióna sa pra-
cuje aj na zostavení kádra pre 
novú, druholigovú sezónu. Po 
piatich rokoch medzi slovenskou 
futbalovou elitou sa Podbrezová 
vracia na druholigovú mapu, čo je 
škodou pre celý klub i fanúšikov. 
Napriek tomu cítiť odhodlanie o 
rýchly návrat medzi najlepších. 

O viacerých témach sme sa 
porozprávali s generálnym ma-
nažérom klubu Miroslavom Polia-
čekom, ktorý začal zhodnotením 
skončeného ročníka Fortuna ligy: 
„Sezóna sa nedá hodno-
tiť inak ako neúspešná. 
Z pohľadu A-tímu bola 
veľmi neúspešná, vy-
padli sme z Fortuna ligy 
a sme si vedomí chýb, 
ktoré sme urobili. Sme si 
vedomí aj okolností, kto-
ré hrali proti nám. Či už 
sú to zranenia kľúčových 
hráčov a téma rozhod-
cov, ku ktorej sa ďalej 
už vyjadrovať nebudem, 
bolo už povedané dosť. 
Boli zápasy, ktoré sme 
mali zvládnuť a dnes by 
sme sa nebavili o tom, 
že vypadávame.“ 

Sklamanie z vypad-
nutia áčka prevláda, ale 
úplná spokojnosť v klube nie je 
ani s účinkovaním mládežníckych 
družstiev, čo potvrdzuje Miroslav 
Poliaček: „Najväčšiu radosť nám 
urobila devätnástka, z ktorej sme 
priebežne počas celého roku po-
súvali tých najlepších hráčov do 
vyššej kategórie, či už do juniorky 
alebo áčka, s čím sa popasovali 
tréneri veľmi dobre. V každej ďal-
šej mládežníckej kategórií vidíme 
rezervy. Napriek tomu každý tré-
ner robil, čo sa dalo, rovnako sú 
tam rôzne príčiny neúspechov. Či 
už počet hráčov, zranenia a po-
dobne. Od leta chceme zaviesť 
aj v mládeži iné metódy, kde sme 
do klubu prijali nových ľudí, kto-
rí by nám mali pomôcť skvalitniť 
prácu v mládeži. Zároveň pracuje-
me aj na doplnení mládežníckych 
družstiev o najlepších hráčov na 
Slovensku, čo by výrazne zvýšilo 
kvalitu.“

Analýz a hľadania príčin neús-
pechov už bolo dosť, už o pár dní 
začína prípravu na novú sezónu, 
ktorá by mohla byť úspešnejšou 
na všetkých frontoch. „Príprava na 
novú sezónu začína 17. júna. Štr-

násteho a pätnásteho júna všetci 
hráči, ktorí sa zapoja do začiatku 
prípravy, absolvujú vstupné testo-
vanie. V novej sezóne družstvo ju-
niorky už nebude štartovať v žiad-
nej súťaži, z čoho bude vyplývať 
väčší počet hráčov zapojených do 
prípravy áčka. Šancu dostanú aj 
hráči končiaci v doraste, ako aj os-
tatní hráči a v priebehu dvoch týž-
dňov zredukujeme káder na počet 
22 hráčov a traja brankári. Sme v 
rokovaniach s nejakými klubmi o 
možnosti farmárskeho družstva, 
aby hráči, ktorí nedostanú príleži-
tosť v áčku, mali možnosť hrať sú-
ťažné zápasy. Cesta, ktorú sme za-
čali, nie je jednoduchá, aj my sme 
spravili niekoľko chýb, z ktorých sa 

musíme poučiť,“ hovorí generálny 
manažér „železiarov“. 

Druhá liga štartuje prvým kolom 
20. júla a mesačný prípravný blok 
prebehne výlučne v domácich 
podmienkach. A kto odštartuje 
prípravu v drese Podbrezovej? 
„Zmluva skončila Mikušovi, no ur-
čite mu dáme možnosť v prípade 
jeho záujmu po doliečení zrane-
nia, aby sa prišiel ukázať. Nebráni-
me sa tomu, aby u nás pokračoval. 
Zmluva skončila Hlohovskému, 
hosťovanie Vantrubovi. Dávid Leš-
ko prejavil záujem o zahraničný 
angažmán. Pre klub odviedol po-
čas niekoľkých rokov kus dobrej 
roboty, preto sme sa dohodli, že 
ak sa mu podarí nájsť klub, nebu-
deme mu brániť odísť. S niekto-
rými ďalšími hráčmi rokujeme na 
ukončení zmluvy. Klub má záujem 
o predĺženie spolupráce s Mirom 
Viazankom. Miro si zobral nejaký 
čas po skončení náročnej sezóny 
na rozmyslenie, či bude ďalej po-
kračovať. Ja stále verím, že to tak 
bude. Z nových hráčov sme do-
hodnutí s Jakubom Šulcom z Inte-
ru Bratislava. Sú tam nejaké mená 

tesne pred podpisom zmluvy, ale 
o tých hovoriť ešte nechceme. 
Rovnako aj v realizačnom tíme 
dôjde na pozíciách k niekoľkým 
zmenám, ale to sa dozviete na 
začiatku prípravy. Dôležitou sprá-
vou je, že ostáva hlavný tréner 
Vladimír Veselý,“ opisuje situáciu 
v kádri a realizačnom tíme gene-
rálny manažér Miroslav Poliaček. 
Zároveň však dodáva: „Určite si 
dáme záležať na tom, aby v kádri 
boli ešte vekom dorastenci, ktorí 
budú v tréningovom procese áčka 
a pokiaľ nebudú vyťažení, budú 
pomáhať staršiemu dorastu U-19, 
čo bude pre nás druhá najdôleži-
tejšia kategória. Patrične k tomu 
budeme venovať staršiemu doras-

tu pozornosť a bude v na-
šom záujme, aby táto ka-
tegória bola silná a bude 
tam ambícia držať sa celú 
sezónu na špici tabuľky.“

Po pôsobení na ligo-
vej úrovni očakáva každý 
fanúšik Podbrezovej boj 
hráčov o tie najvyššie 
priečky v tabuľke. Spo-
ločne veríme, že to tak aj 
bude. Ciele klubu v nad-
chádzajúcej sezóne zhrnul 
opäť Miroslav Poliaček: 
„Ambície klubu sú jedno-
značne držať sa na špici 
tabuľky. Hráči ako Štefánik 
či Breznanik, ktorí sú pre 
nás rozdielovými a kľú-
čovými, sú momentálne 

zranení, ale v zime sa vrátia. Boli 
by sme veľmi radi, aby sme pri ich 
návrate na trávniky boli čo najvyš-
šie v tabuľke. Končí veľa skúse-
ných hráčov, ale určite to nebude 
tak, že budeme hrať len s mladými 
hráčmi. Sme si vedomí, že mladí 
sa musia od niekoho učiť. Na jar 
to práve tak nebolo, pretože sa 
nám kľúčoví hráči zranili a mla-
dých bolo na ihrisku niekedy až 
priveľa. Niektorí sa s tým popaso-
vali veľmi statočne, o čom svedčí 
aj záujem iných klubov o nich. Vy-
zerá to tak, že im bude umožnené 
odísť, aby naplnili svoje ambície. 
Niektorí z nich sú reprezentanti 
svojich krajín a nie je ani v našom 
záujme držať ich tu v druhej lige. 
Obzeráme sa po posilách, určite 
prídu traja až štyria skúsení hráči, 
ktorí poznajú druhú ligu. V druhej 
lige je veľa mužstiev, ktoré majú 
len tie najvyššie ambície. Nejde-
me hovoriť, že chceme za každú 
cenu postúpiť, ale cieľ nemôže byť 
iný. Záležať nám však bude aj na 
hernom prejave, rozvoji hráčov a 
to nie len v A-tíme, ale aj celkovo 
v klube.“

Pred prípravou na novú sezónu
Ing. Patrik Müller

Slávnostné vyhodnotenie Krá-
ľa biatlonovej stopy za sezónu 
2018/2019 sa konalo dňa 31. 
mája v Banskej Bystrici. Medzi 
ocenených sa v mládežníckych 
kategóriách zaradili víťazi celko-
vého hodnotenia Slovenského 
Viessmann pohára: Lukáš Ottin-
ger (leto aj zima), Ema Kapustová 
(leto aj zima), Zuza-
na Remeňová (leto) 
a Matej Vránsky 
(zima).

Oddiel biatlonu a 
bežeckého lyžova-
nia ŠK Železiarne 
Podbrezová a.s. sa 
stal celkovo druhým 
najúspešnejším klu-
bom slovenského 
Viessman pohára 
v biatlone a prvým 
klubom v hodnotení  
letného biatlonu v mládežníckych 
kategóriách. Za najlepšiu bilanciu 
streľby boli vo svojich kategóriách 
ocenená E. Kapustová (leto aj 
zima), E. Smarkoňová (zima) a L. 
Ottinger (zima). Pred samotným 
vrcholom večera a dekorovaním 
A. Kuzminovej za kráľovnú biatlo-
novej stopy 2019 bola za najlepšiu 
mládežníčku slovenskej reprezen-
tácie ocenená Z. Remeňová. 

Z ohliadnutia sa za výsledkami 
zimnej sezóny je zrejmé, že pokra-
čoval progres vo výkonnosti špor-
tovcov. Na najvýznamnejších me-
dzinárodných podujatiach sa naši 
členovia stali výraznými oporami 
mládežníckych reprezentačných 

družstiev SR v individuálnych, ale 
aj štafetových súťažiach. 

Vrcholom sezóny boli domá-
ce Majstrovstvá sveta juniorov a 
mládeže v Osrblí, kde Z. Remeňo-
vá obsadila 10. miesto, L. Ottinger 
17. miesto, T. Sklenárik 19. miesto 
a E. Kapustová 21. miesto. Celko-
vo sa nám podarilo zabezpečiť pre 
SR až deväť bodových umiestení, 
dve štafetové 10. miesta a účasť 

všetkých piatich 
„železiarov“ v záve-
rečných stíhacích 
pretekoch, ktoré sú 
určené len pre naj-
lepších šesťdesiat 
štartujúcich. 

Na preteky Maj-
strovstvá SR v biat-
lone sme z dôvodu 
účasti na reprezen-
tačných podujatiach 
nenastupovali v pl-

nom zložení, ale aj 
napriek tomu získali majstrovské 
tituly L. Ottinger, M. Remeňová a 
E. Kapustová. V závere sezóny sme 
nezaostali ani v bežeckom lyžova-
ní. Junior L. Ottinger a juniorka M. 
Remeňová získali dva tituly vice-
majstra SR v pretekoch s hromad-
ným štartom voľnou technikou 
v hlavných kategóriách mužov a 
žien.  

Momentálne je už v plnom prú-
de letná príprava, v rámci ktorej 
s rozšíreným pätnásťčlenným 
družstvom centra talentovanej 
mládeže absolvujeme až sedem 
sústredení a päť súťaží v letnom 
biatlone v disciplínach bežeckého 
krosu a na kolieskových lyžiach. 

Podbrezovskí biatlonisti 
medzi najúspešnejšími

Mgr. Peter Kazár

Podbrezovskí biatlonisti sú momentálne vo fáze letnej prípravy, v rámci ktorej absolvu-
jú až sedem sústredení a päť súťaží v letnom biatlone.  Foto: Štefan Ottinger


