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Súťaž zmien v energetike 

V energe  ke sa nedá hovoriť 
o víťaznej zmene, pretože 
obsadenie zmien sa mení 
každý mesiac, nakoľko na 
pracovisku nie sú pevne sta-
novení „striedači", ale každý 
mesiac ide za striedača za-
mestnanec z inej zmeny. Za-
mestnancov dáva do popre-
dia okrem uvedených kritérií 
hlavne prístup k pracovným 
povinnos  am, odborná úro-
veň a vedomos  , pracovná 
zručnosť a inicia  va.

Diamantové ocenenie
 pre NsP Brezno, n.o.

Dňa 13. júna bola Nemocni-
ca s poliklinikou Brezno vo 
svojich priestoroch slávnost-
ne vyznamenaná pres  žnym 
ocenením. Na Európskom 
kongrese v Miláne získala 
zásluhou neurologického od-
delenia na čele s primárom 
MUDr. Ivanom Droppom 
medzinárodné ocenenie ESO 
Angels Awards, ktoré je ude-
ľované za príkladnú starostli-
vosť o pacientov po cievnej 
mozgovej príhode. Týmto 
ocenením sa breznianska ne-
mocnica zaradila v liečbe 
cievnej mozgovej príhody 
medzi najlepšie na svete.

Relaxačné pobyty

Ešte stále máte možnosť 
využiť relaxačné pobyty pre 
zamestnancov ŽP, dcérskych 
spoločnos   a ich rodinných 
príslušníkov za zvýhodnené 
ceny

Mladí podbrezovskí 
cyklisti na víťaznej vlne

Od 31. mája do 2. júna sa 
v Jaslovských Bohuniciach 
konali cestné etapové pre-
teky pre juniorov. Timotej 
Piliarkin obsadil v celkovom 
poradí tre  e miesto. Žiac-
ke kategórie tu mali 1. júna 
jednorazové preteky a za vy-
nikajúcej  movej spolupráce 
zvíťazil Adam Haľak. Samuel 
Fedor bol ôsmy a Ma  hias 
Schwarzbacher deviaty.

Futbalisti odštartovali 
prípravu na novú sezónu 

Prípravu na štart v druhej 
lige začalo družstvo mužov 
FK Železiarne Podbrezová v 
pondelok, 17. júna, pod ve-
dením trénera Vladimíra Ve-
selého, ktorého doplnil nový 
realizačný  m. Asistentom 
trénera sa stal Erik Havrila, 
trénerom brankárov Tomáš 
Čechovič a realizačný  m 
dopĺňa dvojica kondičných 
trénerov – Richard Horňák a 
Daniel Hájovský. 

T, Kubej
noviny@zelpo.sk

S Ing. Vladimírom Sotákom ml., členom Predstavenstva a obchodným riaditeľom ŽP a.s.

Druhý kvartál bol úspešný, a to aj napriek 
nepriaznivej situácii vo svete

Po dvadsiatom siedmom riadnom valnom zhromaždení akcionárov ŽP a.s.

Pán riaditeľ, onedlho máme za se-
bou druhý štvrťrok, aký bol z pohľa-
du predaja našich výrobkov?

- Druhý štvrťrok bol z pohľadu 
Železiarní Podbrezová na dobrej 
úrovni. Priaznivá situ-
ácia z konca minulé-
ho roka pokračovala 
aj v prvom a z čas   aj 
v druhom kvartáli. V 
komodite valcovaných 
rúr bol však na trhu 
zaznamenaný pokles 
dopytu, čo malo za ná-
sledok aj pokles cien. 
Čo sa týka presných 
rúr a oblúkov, situáciu 
môžeme považovať za 
rela  vne stabilnú. 

Keď to zhrniem, tak 
druhý kvartál môžeme vyhodno  ť 
ako dobrý a úspešný. A to i napriek 
situácii, ktorá je vo svete, a ktorá 
súvisí so zavedeným dumpingom, 
dvadsaťpäť percentným clom, na 
dovoz do Spojených štátov americ-
kých pre všetky oceľové výrobky, 
takisto s ohľadom na obchodnú voj-
nu, ktorá je medzi Spojenými štátmi 
americkými a Čínou a zároveň aj 

medzi Spojenými štátmi americkými 
a Európskou úniou. 

Aký je predpoklad do nasledujúcich 
mesiacov?

- Predpoklad je silno ovplyvnený 
situáciou, ktorá sa vyvíja nega  vne 
od začiatku roka. Pri oceli môžeme 

konštatovať, že je na trhu 
veľký prebytok. Našimi 
najväčšími zákazníkmi 
sú spoločnos  , ktoré 
majú svoju materskú 
spoločnosť s vlastnou 
oceliarňou. Čo zname-
ná, že v takejto situácii 
je ich evidentnou sna-
hou naplniť si valcova-
cie kapacity vlastnou 
oceľou. Do ďalšieho 
kvartálu tak môžeme 
očakávať pokles objed-
návok pre oceliareň a 

podobne to bude aj pre valcované 
rúry, kde situácia stále pokračuje v 
miernej recesii. 

Okrem toho prichádzajú aj letné 
mesiace a s nimi každoročný preby-
tok valcovaných rúr na trhu, keďže 
sklady v mnohých krajinách budú 
zatvorené. Z toho vyplýva, že aj do-
pyt bude ďaleko nižší. Pre presné 
rúry je situácia trochu iná, ďaleko 

stabilnejšia a nepredpokladám veľ-
ký pokles, čo sa týka množstva záka-
ziek a takisto aj cien. 

Vo vedení sa tejto situácii denne 
venujeme a snažíme sa prijať také 
opatrenia, aby naše výrobky boli 
predajné v 
max imálnom 
objeme a stá-
le s pozi  vnou 
rentab i l i tou . 
Napriek tomu 
môžeme oča-
kávať zníženie 
objemov hlav-
ne v oceliarni 
a vo valcovni 
bezšvíkových 
rúr. Tejto situ-
ácii sa budeme 
musieť prispô-
sobiť. 

Otázne je, čo 
sa udeje v sep-
tembri, na konci tre  eho kvartálu, a 
ako bude pokračovať koniec roka. To 
je niečo, čo za  aľ nikto momentálne 
nevie zodpovedne predpovedať.

Podľa aktuálnych správ stanovené 
clá podporili čínsku oceľ a európski 
oceliari na to doplácajú. Ako vní-
mate túto situáciu?

 - V prvom rade, keď si pozrieme 
objemy, ktoré boli z celého sve-
ta predávané do Spojených štátov 
amerických a pokiaľ je na ne uvale-
né dvadsaťpäť percentné clo,  e vý-
robky z trhu len tak nezmiznú. To má 

za následok 
ďaleko väčší 
tlak na európ-
sky trh, kde sa 
jednotliví vý-
robcovia, či už 
z Číny alebo aj 
z iných krajín, 
snažia  eto 
výrobky pre-
dať. Je to po-
tom otázka na 
Európsku ko-
misiu a na jej 
reakčný čas, 
ktorý je ne-
porovnateľný 
so Spojenými 

štátmi americkými, a preto sme už 
v priebehu minulého roka zazname-
nali vysoký nárast importov do Eu-
rópskej únie, ktoré aj v tomto roku 
medziročne narastajú. Je to veľký 
vplyv, keďže trh je z nášho pohľadu 
jednoznačne globálny. Tí is   „hráči“, 
výrobcovia, sa pohybujú po celom 
svete.

“ 

Vo vedení sa 
snažíme prijať také 
opatrenia, aby naše 

výrobky boli predajné 
v maximálnom objeme 

a stále s pozitívnou 
rentabilitou.

Dvadsiate siedme riadne valné 
zhromaždenie akciovej spoloč-
nos   Železiarne Podbrezová sa 
konalo 24. júna v Dome kultúry 
ŽP v Podbrezovej, za účas   akci-
onárov zastupujúcich 90,313 per-
centa základného imania spoloč-
nos  .

Valné zhromaždenie otvoril a 
akcionárov privítal podpredseda 
Predstavenstva ŽP a. s. Ing. Ma-
rian Kurčík, ktorý na základe účas   
a hlasov akcionárov skonštatoval, 
že valné zhromaždenie je uznáša-
nia schopné. 

Po schválení orgánov valného 
zhromaždenia nasledovalo vy-
stúpenie predsedu predstaven-
stva Ing. Vladimíra Sotáka, ktorý 
predniesol ročnú správu predsta-
venstva o podnikateľskej činnos-
 , stave jej majetku a fi nančnom 

hospodárení spoločnos   za rok 
2018. Okrem iného povedal: „Vá-
žení akcionári, je pre mňa cťou 
predniesť správu za rok 2018, pre-
tože po rokoch krízy 2008 – 2009, 
to bol najlepší rok a dosiahli sme 
výborné hospodárske výsledky, 
ktoré boli ďaleko vyššie ako naše 
očakávania vyplývajúce z obchod-
ného a fi nančného plánu. 

V minulom roku sme vyrobili 
tristosedemdesiatdeväť  síc ton 
ocele. Je to rekordný výsledok, 
ktorý prevýšil plán o dvadsaťtri 
 síc. Pre porovnanie, keď bola bu-

dovaná oceliareň, jej plánovaná 
kapacita bola dvestodvadsať  síc 
ton. Tento výborný výsledok sme 
dosiahli vďaka tomu, že sme za  e 
roky realizovali mnoho inves  cii a 
bolo postavené aj nové kon  nuál-
ne odlievanie oceľových blokov. 

Vo valcovni bezšvíkových rúr 

sme vyrobili dvestoosem  síc 
ton. Jej plánovaná kapacita bola 
stoosemdesiat  síc ton v určitom 
sor  mente. Dnes vyrábame ďa-
leko náročnejší sor  ment a opäť 
je to vďaka inves  ciám minulých 
rokov. Všetky naše výrobky, vráta-
ne presných ťahaných rúr, ktorých 

sme vyrobili päťdesiatštyri  síc 
ton, boli vyrobené v excelentnej 
kvalite. Reklamácie za rok 2018 
predstavovali takmer zanedbateľ-
né náklady, čo svedčí o kvalite a 
precíznos   našich zamestnancov, 

Výsledky boli ďaleko vyššie ako očakávania 
vyplývajúce z obchodného a fi nančného plánu

 Z dvadsiateho siedmeho riadneho valného zhromaždenia objek  vom A. Nociarovej 

dokončenie na strane 3

ŠK ŽP čítajte na strane 8
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konkurencieschopnosť v regióne. Tak-
 ež im zostáva menej prostriedkov na 

nevyhnutné inovácie, čoho dôsledok sa 
nega  vne prejaví o niečo neskôr. „Špor-
tové poukazy so sebou prinesú aj ďalšiu 
administra  vnu záťaž. Posledné skúse-
nos   s rekreačnými poukazmi ukazujú, 
že to prináša podnikom veľa problé-
mov,“ upozorňuje Tibor Gregor.

Dobrovoľné alebo povinné?
Návrh putujúci do parlamentu ráta s 
dobrovoľnými príspevkami zamestná-
vateľov. Podobný scenár však bol uplat-
ňovaný aj pri rekreačných poukazoch, 
pri ktorých predkladatelia návrhu opa-
kovane zdôrazňovali dobrovoľnosť a až 
pozmeňovacím návrhom v parlamente 
(z prostredia vládnej koalície) sa stalo 
preplácanie rekreačných poukazov pre 
fi rmy povinné.

Vláda by mala znižovať celkovú záťaž 
fi riem, nie naopak. V roku 2019 začína-
jú priemyselné podniky pociťovať ne-
dostatok zákaziek. Zároveň dochádza k 
poklesu koncových cien pri produktoch, 
ktoré sú vyrábané na Slovensku. „V dô-
sledku toho budú podniky považovať za 
veľmi veľký úspech, ak budú naplnené 
obchodné a fi nančné plány, ktoré boli 
prijaté v podnikoch na rok 2019. Preto 
práve v tomto období by mala vláda 
vytvárať priestor na znižovanie celkovej 
záťaže, nakoľko daňovo-odvodové zaťa-
ženie fi riem je príliš veľké,“ dodáva Ti-
bor Gregor. Diskusie poli  kov o tom, že 
to nie je pravda, je diskusiou ľudí, ktorí 
nemajú prak  cké skúsenos   s riadením 
fi riem nielen na Slovensku, ale v rámci 
celej EÚ.  Ak chce vláda zabezpečiť pod-
mienky pre zotrvanie inves  cií a príchod 
ďalších, mala by vytvárať priestor pre 
dlhodobé posilnenie konkurencieschop-
nos   priemyslu a ďalších sektorov, ktoré 
sa podieľajú na napĺňaní štátneho roz-
počtu. 

Klub 500 nesúhlasí s tým, aby štát pre-
sunul ťarchu podpory športovania na 
podniky formou športových poukazov. 

Vládny návrh o zavedení športových 
poukazov pre de   a mládež do sedem-
násť rokov z dielne Slovenskej národnej 
strany (SNS) zásadne mení model fi nan-
covania športu a mládeže. Prenáša to  ž 
záťaž fi nancovania športovania mládeže 
zo štátu na fi rmy. A to v čase, keď štát vy-
bral na daniach o celých 1,6 miliardy viac 
ako očakával. Podpora športovania mlá-
deže by mala patriť medzi spoločenské 
priority. V čase, keď rodičia bojujú so zá-
vislosťou de   od smar  ónov, či nezdra-
vých stravovacích návykov, je práve ich 
pravidelná pohybová ak  vita veľmi dô-
ležitá. Z fyzicky zdatnejších de    ež pro-
fi tuje štát, napríklad formou znížených 
nákladov na zdravotnú starostlivosť.      

Firmy nemajú suplovať štát
Po vzore rekreačných poukazov sa 

vládna SNS teraz snaží presadiť i špor-
tové poukazy. Firmy by zamestnancom 
preplácali päťdesiatpäť percent z hod-
noty športových poukazov, čo by pri ma-
ximálnej výške poukazu 500 eur predsta-
vovalo až 275 eur. „Veľká časť podnikov 
už dnes prispieva svojim zamestnancom 
na športové ak  vity. Vedenie de   k špor-
tu by však malo zostať úlohou, ale i ná-
kladom štátu. V čase rekordného výberu 
daní je na to rozhodne priestor,“ podo-
týka Tibor Gregor, výkonný riaditeľ Klu-
bu 500, podľa ktorého nie je dôvod, aby 
fi rmy obligatórne fi nancovali akékoľvek 
mimopracovné ak  vity osôb, ktoré nie 
sú ich zamestnancami.

Namiesto inovácií ďalšia
 záťaž pre fi rmy

Podľa údajov Šta  s  ckého úradu SR 
je na Slovensku 777 173 de   vo veku od 
štyroch do sedemnásť rokov. Za predpo-
kladu, že rodičia zapíšu de   do športo-
vých klubov, náklady zamestnávateľov 
by sa mohli vyšplhať až na viac než 200 
miliónov eur. Pre fi rmy to predstavu-
je ďalšie zvýšené náklady a znižuje ich 

Štát sa zbavuje ďalšej zodpovednosti

Dňa 13. júna bola Nemocnica s 
poliklinikou Brezno vo svojich 
priestoroch slávnostne vyzname-
naná pres  žnym ocenením. Na 
Európskom kongrese v Miláne zís-
kala zásluhou neurologického od-
delenia na čele s primárom MUDr. 
Ivanom Droppom medzinárodné 
ocenenie ESO Angels Awards, 
ktoré je udeľované za príkladnú 
starostlivosť o pacientov po ciev-
nej mozgovej príhode. Týmto oce-
nením sa breznianska nemocnica 
zaradila v liečbe cievnej mozgovej 

Diamantové ocenenie pre NsP Brezno, n.o.

Mgr. Diana Urbáni odovzdáva ocenenie MUDr. Ivanovi Droppovi.        Foto: A. Nociarová

Diamantové ocenenie je najvyššie v rámci udeľovania ESO Angels Awards 

T. Kubej
noviny@zelpo.sk

príhody medzi najlepšie na svete.
V úvode privítal kolegov a hos   

MUDr. Ivan Droppa. Nasledova-
la prednáška Mgr. Diany Urbáni, 
konzultantky Angels Inicia  vy na 
Slovensku. Práve Angels Inicia  va 
udeľuje medzinárodné ocenenia 
ESO Angels Awards. Cenu môže 
získať nemocnica, ktorá kon  nu-
álne zaznamenáva svoje údaje do 
národných a medzinárodných re-
gistrov a spĺňa kritériá kvality ESO. 
Na základe týchto kritérií je udeľo-
vaný každý štvrťrok nemocniciam 
zlatý, pla  nový alebo diamantový 
status.

„Každých tridsať minút umiera 

vo svete na cievnu mozgovú prí-
hodu pacient, ktorého bolo mož-
né zachrániť alebo sa stáva trvalo 
pos  hnutým, pretože bol liečený v 
nesprávnej nemocnici. Angels Ini-
cia  va vznikla, aby pomohla túto 
situáciu zmeniť,“ uviedla počas 
svojej prezentácie Mgr. Diana Ur-
báni, ktorá v závere dodala: „Sme 
nesmierne hrdí, že Nemocnica s 
poliklinikou v Brezne, ktorá je sú-
časťou Angels Inicia  vy, získala 
najvyššie diamantové ocenenie 
v rámci udeľovania ESO Angels 
Awards.“

Angels Inicia  va je rozšírená po 
celom svete. V súčasnos   je do nej 

zapojených zhruba dve  sícpäťsto 
nemocníc v deväťdesiatšesť zú-
častnených krajinách. Najväčšie 
zastúpenie má v Európe, kde je 
momentálne zapojených približne 
osemsto nemocníc. Na Slovensku 
je to tridsaťštyri nemocníc, pričom 
ešte pred dvoma rokmi bol ich po-
čet len desať.

Po prezentácii nasledovalo ofi -
ciálne odovzdanie diamantového 
ocenenia z rúk Mgr. Diany Urbáni 
primárovi neurologického oddele-
nia MUDr. Ivanovi Droppovi, ktorý 
si pres  žne vyznamenanie prevzal 
už predtým v Miláne počas každo-
ročnej konferencie European Stro-
ke Organisa  on Conference.

„Nie je to zásluha jednotlivca, 

ale celého kolek  vu, kvôli tomu 
patrí vyznamenanie všetkým, kto-
rí sa podieľali na tomto úspechu,“ 
povedal po prevza   ocenenia 
MUDr. Droppa a poďakoval všet-
kým kolegom za doterajšiu spolu-
prácu.

Nasledovali gratulácie od hos  . 
Medzi gratulantmi bol aj primátor 
Brezna JUDr. Tomáš Ábel, PhD. a v 
mene Železiarní Podbrezová zag-
ratuloval a poďakoval za príkladnú 
starostlivosť o pacientov, medzi 
ktorými boli neraz aj zamestnanci 
Železiarní Podbrezová či ich ro-
dinní príslušníci, Ing. Milan Srnka, 
PhD., člen Predstavenstva a tech-
nický riaditeľ ŽP a.s.

Zdroj: Klub 500
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         Samozrejme, pred-

stavenstvo počíta s tým, že 

naši akcionári dostanú di-

videndy každý rok. Vplyv 

svetových a  európskych 

trhov bude, verím, pre našu 

spoločnosť pozitívny.

Ing.  Vladimír  Soták

“

Už ôsmy rok prebieha v akciovej 
spoločnos   Železiarne Podbre-
zová súťaž medzi pracovnými 
zmenami vo výrobných a obsluž-
ných prevádzkarňach, do ktorej 
sú zapojené pracovné kolek  vy 
kategórie „R“ z oceliarne, val-
covne bezšvíkových rúr, ťahár-
ne rúr, centrálnej údržby, ener-
ge  ky, dopravy a 
odboru riadenia a 
zabezpečenia kva-
lity. Kritéria súťa-
že sú zamerané na 
kvalitu, výsledky 
hospodárenia, do-
držiavanie zásad 
bezpečnos   pri prá-
ci a reklamácie, a sú 
vyhodnocované a 
zverejňované na vý-
vesných tabuliach 
prevádzkarní. Ako 
každý rok, aj teraz 
vám predstavujeme víťazné ko-
lek  vy jednotlivých prevádzkar-
ní.
O priebehu súťaže v energe  ke 
nás informoval Ing. Jozef Hiľov-
ský, vedúci strediska v novom 
závode – tepláreň, údržba ener-
ge  ckých rozvodov, rozvodov 
technických plynov, kyslikáreň, 
centrálna čerpacia stanica, kom-
presorová stanica, rozvody pit-
nej a úžitkovej vody a vstupná 
rozvodňa nový závod (NZ):
Ako pokračovala súťaž medzi 

zmenami v minulom roku?
- Súťaž medzi zmenami pokra-
čovala aj v minulom roku v stre-
disku energe  ka nový závod v 
nezmenenej forme. Do tejto 
medzizmenovej súťaže sú zapo-
jení zamestnanci teplárne (dva-
ja zamestnanci v každej zmene) 
a zamestnanci údržby rozvodu 
zemného plynu  (jeden zamest-
nanec na zmene). Tieto pracovné 
činnos   nie sú na seba viazané, 

takže víťazom v jed-
notlivých hodno  a-
cich obdobiach môžu 
byť zamestnanci z 
rôznych zmien.

Kritériá súťaže sú 
rovnaké ako každý 
rok, alebo pribudli v 
minulom roku nové 
hodno  ace prvky?
- Kritéria ostali rov-
naké, to znamená, že 
na stredisku tepláreň 
NZ sú kritéria zame-

rané na dosahovanie maximál-
nej výroby elektrickej energie a 
minimalizáciu poklesu výroby z 
dôvodu prestojov. Naďalej je zo-
hľadňované kritérium pracovnej 
úrazovos   a udržiavanie poriadku 
na pracovisku.

Pre strediská údržby rozvodu 
zemného plynu sú kritéria zame-
rané na dodržanie predpísaného 
denného maximálneho množstva 
odberu zemného plynu a dodrža-
nie tolerancie využi  a kapacity 
acetylénových zväzkov, kritériá 

zohľadňujúce pracovnú úrazo-
vosť a poriadok na pracovisku.

Čo najviac ovplyvňovalo priebeh 
súťaže?
- Medzi zamestnancami údržby 
rozvodu zemného plynu má na 
výsledné hodnotenie najväčší 
vplyv kritérium dodržanie tole-
rancie využi  a kapacity acetylé-
nových zväzkov. Medzi zamest-
nancami teplárne sú to kritériá 
udržiavania poriadku na praco-
visku a kritéria zamerané na do-
sahovanie maximálnej výroby 
elektrickej energie.

Predstavíte nám víťazný kolek  v 
za rok 2018?
- Za rok 2018 do víťazného ko-
lek  vu zaraďujem zamestnancov 
teplárne Annu Kuracinovú a ku-
riča operátora Mariána Dutku. 
Zo zmenovej údržby to je Marián 
Raba  n.

Čo postavilo jednotlivých víťa-
zov do popredia pred ostatných?
- V energe  ke sa nedá hovoriť o 
víťaznej zmene, pretože obsa-
denie zmien sa mení každý me-
siac, nakoľko na pracovisku nie 
sú pevne stanovení „striedači", 
ale každý mesiac ide za striedača 
zamestnanec z inej zmeny. Vyššie 
uvedených zamestnancov dáva 
do popredia okrem uvedených 
kritérií hlavne prístup k pracov-
ným povinnos  am, odborná úro-
veň a vedomos  , pracovná zruč-
nosť a inicia  va.

Súťaž medzi zmenami v prevádzkarni energetika

Víťazov postavil do popredia prístup k pracovným povinnostiam, 
odborná úroveň a vedomosti, pracovná zručnosť a iniciatíva

T. Kubej
noviny@zelpo.sk

Zľava: Marián Dutka a Anna Kuracinová.       Foto: I. Kardhordová

Marián Raba  n objek  vom I. Kardhordovej

ktorí počas celého minulého roka 
odviedli vynikajúcu prácu a výro-
ba mala v preds  hu zabezpečený 
dostatok vstupných surovín. 

Za  eto výsledky ďakujem ce-
lému pracovnému kolek  vu, ale 
aj našim dodávateľom a odbera-
teľom.

Ako každoročne, aj v roku 2018 
sme realizovali mnohé inves  cie. 
Jednou z najočakávanejších a 
najväčších inves  cií stavebného 
a technologického charakteru v 
minulom roku bola rekonštruk-
cia bývalej haly zvarovne rúr v 
starom závode, kde bol vybudo-
vaný automatizovaný expedičný 
sklad rúr – hala polotovarov AS3. 
Na základe zvyšujúcich sa požia-
daviek na organizáciu expedície 
rúr, ako aj na úložné kapacity ex-
pedičného skladu prevádzkarní 
valcovňa rúr a ťaháreň rúr, bolo 
nutné posilniť kapacitu súčas-
ných skladov rúr, aby sme doká-
zali rýchlejšie realizovať nakládku 
našich výrobkov. 

Ďalšou významnou investíciou 
bola automatizovaná úpraváren-
ská linka v prevádzkarni ťaháreň 
rúr, ktorá pomohla zefektívniť 
výrobu. Naši inžinieri sa neustále 
snažia vylepšovať technickú úro-
veň spoločnosti, k čomu využíva-
me aj výskumno-vývojový ústav, 
ŽP VVC s.r.o., ktorý preinvestoval 

viac ako milión eur.“ 
Predseda predstavenstva ďalej 

konštatoval, že environmentálna 
politika je jednou z priorít Žele-
ziarní Podbrezová, čo potvrdzuje 
aj fakt, že sú držiteľom všetkých 
certifikátov. Tejto oblasti je každý 
rok venovaná osobitná pozor-
nosť a v roku 2018 boli do nej 
investované takmer dva milióny 
eur. Nemenej dôležitou je ob-
lasť ľudských zdrojov. Železiarne 
Podbrezová majú jeden z najsil-
nejších sociálnych programov 
starostlivosti o zamestnancov. 
Práve v tejto oblasti má špecific-
ké postavenie dcérska spoločnosť 
ŽP Rehabilitácia, ktorá disponuje 
najmodernejšími zariadeniami a 
je primárne určená pre zamest-
nancov ŽP a.s. Zamestnanci sú 
podporovaní aj v ďalšom vzdelá-
vaní a zvyšovaní ich kvalifikácie, 
s čím je spojené aj následné zís-
kanie lepšieho uplatnenia v rám-
ci firmy. V októbri minulého roku 
mali zamestnanci opäť možnosť 
zapísať sa do prvého ročníka ba-
kalárskeho štúdia na Fakulte ma-
teriálov, metalurgie a recyklácie 
Technickej univerzity v Košiciach. 
Všetky náklady s tým spojené sú 
hradené zo zdrojov ŽP a.s. V mi-
nulom roku priemerný mesačný 
zárobok dosiahol 1 261 eur, čo v 
porovnaní s rokom 2017 predsta-
vuje nárast o trinásť percent. 

Sociálnu oblasť dotvára aj Na-
dácia ŽP, prostredníctvom ktorej 

je podporovaná kultúra a šport 
v regióne, ale aj modernizácia a 
renovácia Nsp Brezno, n.o. 

Špeciálna pozornosť bola ve-
novaná aj projektu „Šanca pre 
všetkých“, ktorý je zameraný na 
dlhodobo ne-
zamestnaných 
Rómov s níz-
kou kvalifiká-
ciou.  

A k c i o n á r i 
boli ďalej in-
formovaní o 
hospodárení v 
dcérskych spo-
l o č n o s t i a c h , 
kde bolo kon-
štatované, že 
výrobným aj 
o b c h o d n ý m 
spoločnostiam 
sa darilo veľmi 
dobre a všetky 
dosiahli klad-
ný hospodár-
sky výsledok. 

Ing. Vla-
dimír Soták 
ďalej pokra-
čoval oboznámením akcionárov 
o podnikateľskom zámere pre 
ďalšie obdobie: „Na najbližších 
päť rokov máme vypracovaný 
obchodný a finančný plán, ktorý 
počíta s tým, že do spoločnosti 
investujeme šesťdesiatpäť milió-
nov eur. Všetky peniaze pôjdu do 
modernizácie našej technológie. 

Výsledkom bude zvýšená efekti-
vita výroby a  zamestnancov. Sa-
mozrejme, predstavenstvo počíta 
s tým, že naši akcionári dostanú 
dividendy každý rok. Vplyv sve-
tových a európskych trhov bude, 

verím, pre 
našu spoloč-
nosť pozitív-
ny.“

N a s l e d o -
vala sprá-
va Dozornej 
rady ŽP, ktorú 
predniesol jej 
predseda Ing. 
Ján Banas a 
konštatoval v 
nej, že členo-
via dozornej 
rady boli po 
celý rok v úz-
kom kontak-
te s členmi 
predstaven-
stva, rovnako 
aj s vedúcimi 
pracovníkmi a 
mali zabezpe-
čený prístup 

k všetkých informáciám, ktoré 
súvisia s dohliadaním na usku-
točňovanie podnikateľskej čin-
nosti spoločnosti: „Dozorná rada 
môže na základe výsledkov svojej 
kontrolnej činnosti potvrdiť, že 
v roku 2018 bola podnikateľská 
činnosť spoločnosti uskutočňova-
ná v súlade s právnymi predpis-

mi, stanovami a pokynmi valného 
zhromaždenia. Členovia predsta-
venstva vykonávali svoju pôsob-
nosť s odbornou starostlivosťou, 
v súlade so záujmami spoločnosti 
a so záujmami všetkých jej akci-
onárov. 

Pri preskúmaní individuálnej 
účtovnej závierky aj konsolidova-
nej účtovnej závierky za obdobie 
od 1. januára do 31. decembra 
2018, overených audítorom De-
loitte Audit s.r.o. dozorná rada 
nezistila nezrovnalosti, a preto 
valnému zhromaždeniu odporú-
ča obe účtovné závierky schváliť.“

V ďalšom bode programu pod-
predseda predstavenstva Ing. 
Marian Kurčík predniesol návr-
hy na schválenie individuálnej a 
konsolidovanej účtovnej závierky 
a návrh na výplatu tantiém a di-
vidend z nerozdeleného zisku mi-
nulých rokov. Hodnota dividend 
bola schválená v sume 1,80 eura 
za akciu. Audítorom pre overenie 
účtovnej závierky na nasledujúci 
rok bola opäť navrhnutá firma 
Deloitte Audit s.r.o. Všetky návr-
hy boli akcionármi schválené. 

Cieľom dvadsiateho siedmeho 
riadneho valného zhromažde-
nia akcionárov ŽP bolo schvále-
nie riadnej individuálnej a kon-
solidovanej účtovnej závierky, 
ročnej správy predstavenstva o 
podnikateľskej činnosti a rozde-
lenia výsledku hospodárenia za 
rok 2018.

Výsledky boli ďaleko vyššie ako očakávania
vyplývajúce z obchodného a fi nančného plánu

Po dvadsiatom siedmom riadnom valnom zhromaždení akcionárov ŽP a.s.

dokončenie zo strany 1 
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Hotel Smaragd

Relaxačné pobyty pre zamestnancov Železiarní Podbrezová, dcérskych

Ešte stále môžete využiť širokú ponuku relaxačných pobytov. 

Kúpele DUDINCE 
ponúkajú do 13. decembra 2019 ubytovanie v dvojlôžkových izbách v 

hoteli Rubín, na tri a päť nocí v cene 50 eur/osoba/noc. 
V hoteli Minerál je cena za tri, aj za päť nocí 50 eur/osoba/noc. 
V hoteli Smaragd môžete služby využiť takisto na tri aj päť nocí v rovna-

kej cene 50 eur/osoba/noc. 
V cene pobytu je zahrnuté ubytovanie, polpenzia (raňajky formou bu-

fetových stolov, večera ako výber z menu), ubytovanie, lekárska konzul-
tácia, približne dve liečebné procedúry denne, denné využi  e vírivého 
relaxačného bazéna Wellnea a vonkajšieho bazéna Rubín (v sezóne) a 1 x 
hodinovú návštevu vitálneho sveta Wellnea. 

Wellness pobyt v hoteli STUPKA
minimálna dĺžka pobytu na dve noci, s platnosťou od 15. októbra do 15. 

decembra 2019. Cena za pobyt je 60 eur/osoba/noc a zahŕňa ubytovanie 
v dvojlôžkovej izbe, stravovanie (raňajky formou bufetových stolov, na ve-
čeru výber z dvoch menu), neobmedzený vstup do fi tness a wellness cen-
tra, 1 x pätnásťminútovú masáž, 1 x tepelný zábal, 1 x vstup na tenisový 
kurt, biliard, wifi  internet a bezplatné parkovanie.

Wellness pobyt v hoteli GOLF
minimálna dĺžka pobytu na dve noci, s platnosťou od 15. októbra do 15. 

decembra 2019. Cena za pobyt je 55 eur/osoba/noc a zahŕňa ubytovanie 
v dvojlôžkovej izbe, stravovanie (raňajky formou bufetových stolov, na ve-
čeru výber z dvoch menu), neobmedzený vstup do fi tness a wellness cen-
tra, 1 x pätnásťminútovú masáž, 1 x tepelná zábal, 1 x vstup na  tenisový 
kurt, biliard, wifi  internet a bezplatné parkovanie.

Hotel Golf

Kúpele SLIAČ 
ponúkajú ubytovanie v dvojposteľových izbách v hoteli Palace*** do 

15. decembra 2019, na tri a päť nocí v cene 39 eur/osoba/noc.
V cene pobytu je zahrnuté ubytovanie, plná penzia (raňajky formou bu-

fetových stolov, obedy a večere servírované, možnosť výberu zo štyroch 
menu, šalátový bar a nápoj), vstupná lekárska konzultácia, 1 liečebná pro-
cedúra denne, päťpercentná zľava na dokúpenie procedúr, voľný vstup 
do rehabilitačného bazéna alebo vstup na termálne kúpalisko (v letnej 
sezóne). V cene pobytu nie je zahrnuté parkovanie, ktoré predstavuje 
1,50 eur/deň. 

Kúpele SKLENÉ 
TEPLICE  

ponúkajú ubytovanie v dvojlôž-
kových izbách v kúpeľnom dome 
Alžbeta, Relax Thermal, Goethe a 
Mateja Bela.  

V KD Alžbeta a Relax Thermal sú 
pobyty na tri noci za 43 eur/osoba/
noc a pri pobyte na päť nocí za 40 
eur/osoba/noc. 

V KD Goethe a Mateja Bela je uby-
tovanie na tri noci za 46 eur/osoba/
noc a na päť nocí za 45 eur/osoba/
noc. 

V cene je zahrnuté ubytovanie, 
plná penzia (raňajky formou bufeto-
vých stolov, obedy a večere servíro-
vané, na výber z pia  ch druhov je-
dál a šalátový bar), vstupná lekárska 
prehliadka, približne dve liečebné procedúry denne, 1 x denne hodinový vstup do termálneho bazéna Banský 
kúpeľ, denné využi  e masážno-rekondičných strojov a bezplatné parkovanie.

Kúpeľný dom Goethe

Kúpele TURČIANSKE
 TEPLICE

ponúkajú ubytovanie v dvojlôžko-
vých izbách v kúpeľnom dome Veľká 
Fatra*** a AQUA**  v sezóne (od 1. 
júna do 31. októbra 2019) alebo mi-
mosezónu (od 1. novembra do 23. 
decembra 2019).  

V kúpeľnom dome Veľká Fatra*** 
– v mimosezóne je cena pobytu na 
tri noci 50 eur/osoba/noc a na päť 
nocí 48 eur osoba/noc. V sezóne je 
cena pobytu na tri noci 55 eur a na 
päť nocí 54 eur/osoba/noc. 

V kúpeľnom dome AQUA** v mi-
mosezóne je cena pobytu na tri noci 
42 eur/osoba/noc a na päť nocí 40 
eur/osoba/noc. V sezóne je cena 
pobytu na tri noci 46 a na päť nocí 
44 eur/osoba/noc. 

V cene je zahrnuté ubytovanie, plná penzia (raňajky, obed a večera formou švédskych stolov, možnosť diét-
neho stravovania), vstupná lekárska prehliadka, 2 liečebné procedúry denne, zadarmo vstup do plaveckého 25 
metrového bazéna Olympic a fi tness. Pri pia  ch prenocovaniach 2 x a pri troch 1 x  vstup do liečebného komple-
xu SPA&AQUAPARK na 3 hodiny a bezplatné parkovanie.

Hotel Palace

Kúpeľný dom Aqua

Kúpele RAJECKÉ 
TEPLICE 

ponúkajú ubytovanie v dvojlôžko-
vých izbách do 20. decembra 2019.

V Malej Fatre***, vo Villa Fló-
ra*** a  Villa Margareta*** je cena 
ubytovania 70,60 eura/osoba/noc. 
V cene pobytu je zahrnutá polpenzia 
–  raňajky formou bufetových stolov, 
večera výber z menu, plus možnosť 
diétneho stravovania a procedúry.

V Aphrodite**** je cena za pobyt 
99,90 eura/osoba/noc a v Aphro-
dite Palace****, 106,30 eura/oso-
ba/noc. V cene pobytu je zahrnutá 
polpenzia (raňajky a večere formou 
bufetových stolov, plus možnosť di-
étneho stravovania), ubytovanie a 
procedúry. 

Procedúry na osobu pri pobyte na päť nocí:  1x aromaterapeu  cký perličkový kúpeľ,  2 x klasická masáž, 1 x 
aromaterapeu  cká olejová masáž, 1x  podvodná masáž a 1x refl exná masáž chodidiel. 

Pri pobyte na tri noci – 1 x aromaterapeu  cký perličkový olejový kúpeľ, 1 x klasická masáž, 1 x aromaterape-
u  cká olejová masáž a 1 x refl exná masáž chodidiel. 

Pri pobyte vo Villa Flóra, Villa Margareta a Malá Fatra cena zahŕňa aj trojhodinový vstup do Vodného sveta, 
vrátane vonkajších rímskych kúpeľov (podľa počtu nocí), a voľný vstup do fi tnes. 

Pri pobyte v Aphrodite a Aphrodite Palace je vstup do vodného a saunového sveta,  aj do fi tnes neobmedzený. 

Aphrodite Palace

Sanatórium Tatranská Kotlina, n.o. 
sedemdňový pobyt za 220 eur/osoba, platný do 10. decembra 2019.
V cene je zahrnuté ubytovanie na šesť nocí v dvojlôžkovej izbe s WC a sprchou, TV a telefónom, plná penzia 

– raňajky formou bufetových stolov, obed a večera na výber z dvoch jedál, k dispozícií je aj možnosť diétneho 
stravovania.

Procedúry: 2 x masáž chrbta, 12 x výber z ponúkaných procedúr (klasická masáž, sauna, bazén, vírivý kúpeľ, 
morský kúpeľ, rašelinový zábal, para  nový zábal, nordic walking, klima  cká liečba v prírode, ďalej neobmedzený 
vstup do telocvične, mul  funkčného ihriska a zapožičanie športového náradia, zabezpečenie 24-hodinovej le-
kárskej služby, bezplatné parkovanie a v prípade potreby zabezpečený transfer z autobusovej a vlakovej stanice 
za extra príplatok. 



STRANA    |  ČÍSLO  13/2019WWW.PODBREZOVAN.SK 5

Model Zamestnanecká 
zľava

Picanto 9,0 %

Rio 9,5 %

Stonic 8,5 %

Venga 14,0 %

Ceed, Ceed SW, Proceed 11,0 %

Soul 11,0 %

Niro 10,0 %

Carens 10,0 %

Op  ma 15, 0 %

Op  ma plug in hybrid 11,0 %

Sportage MY 2020 12,0 %

Sorento 13,0 %

S  nger 7,5 % 

ZĽAVY PRE ZAMESTNANCOV ŽP a.s. 
a dcérskych spoločností

Podmienky:

• zľavy sú nekombinovateľné s inými akciami,
• zľavy nie sú kombinovateľné s dotovaným fi nancovaním,
• zľavy pla  a na nové vozidlá značky Kia do 31. decembra 2019,
• podmienka preukázať sa zamestnaneckým preukazom alebo po-
tvrdením o zamestnaní v spoločnos  ach patriacim fi rme Železiarne 
Podbrezová.

Bližšie info: Motor-Car Banská Bystrica, tel. č.: 048/4711 311

spoločností a rodinných príslušníkov pre rok 2019 za zvýhodnené ceny

Sanatórium Tatranská 
Kotlina, n.o. 

päťdňový pobyt za 150 eur/oso-
ba, platný do 10. decembra 2019.

V cene je zahrnuté ubytovanie na 
štyri noci v dvojlôžkovej izbe s WC 
a sprchou, TV a telefónom, plná 
penzia – raňajky formou bufetových 
stolov, obed a večera na výber z 
dvoch jedál, k dispozícií je aj mož-
nosť diétneho stravovania.

Procedúry: 1 x masáž chrbta, 8 x 
výber z ponúkaných procedúr (kla-
sická masáž, sauna, bazén, vírivý kú-
peľ, morský kúpeľ, rašelinový zábal, 
para  nový zábal, nordic walking, 
klima  cká liečba v prírode, ďalej 
neobmedzený vstup do telocvične, 
mul  funkčného ihriska a zapožiča-
nie športového náradia, zabezpe-
čenie 24-hodinovej lekárskej služ-
by, bezplatné parkovanie a v prípade potreby zabezpečený transfer z autobusovej a vlakovej stanice za extra 
príplatok. 

Trojdňový pobyt za 76 eur/osoba, platný do 10. decembra 2019.
V cene je zahrnuté ubytovanie na 2 nocí v dvojlôžkovej izbe s WC a sprchou, TV a telefónom, plná penzia – 

raňajky formou bufetových stolov, obed a večera na výber z dvoch jedál, k dispozícií je aj možnosť diétneho 
stravovania.

Procedúry: 1 x masáž chrbta, 4 x výber z ponúkaných procedúr (klasická masáž, sauna, bazén, vírivý kúpeľ, 
morský kúpeľ, rašelinový zábal, para  nový zábal, nordic walking, klima  cká liečba v prírode, ďalej neobme-
dzený vstup do telocvične, mul  funkčného ihriska a zapožičanie športového náradia, zabezpečenie 24-ho-
dinovej lekárskej služby, bezplatné parkovanie a v prípade potreby zabezpečený transfer z autobusovej a 
vlakovej stanice za extra príplatok. 

Sanatórium Tatranská kotlina

Kúpele PIEŠŤANY
pri pobytoch od dvoch do siedmich nocí, v termíne do 11. januára 2020,  

je cena v DHSR Esplanade krídlo Palace**** v jednolôžkovej izbe 76 eur/
osoba/noc, v dvojlôžkovej izbe 64 eur/osoba/noc. 

V Spa Hotel Splendid Krídlo Splendid*** a Grand je cena za dvojlôžkovú 
izbu 49 eur/osoba/noc a jednolôžkovú izbu 60 eur/osoba/noc. 

V hoteli Jalta** je cena za dvojlôžkovú izbu 38 eur/osoba/noc a jedno-
lôžkovú izbu 45 eur/osoba/noc. 

Ubytovanie je s polpenziou, raňajky formou bufetových stolov a večera. 
Cena, okrem stravy a ubytovania, zahŕňa konzultáciu s lekárom, 1 – 2 pro-
cedúry za deň, podľa dĺžky pobytu.

BONUS: 
V DHSR Esplanade Krídlo Palace je voľný vstup do vodného a saunové-

ho sveta a do Danubius Premier Fitness s bazénom, saunami a vodnými 
bicyklami. 

V Spa Hotel Splendid Krídlo Splendid*** je bezplatný vstup do Premier 
Fitness. 

V hoteli Jalta je voľný vstup do fi tness centra v Napoleon Health Spa. Vo 
všetkých hoteloch sa nachádza aj wifi  pripojenie. 

Spa Hotel Splendid 

V piatok, 7. júna, sa desaťčlen-
ná skupina žiakov Súkromného 
gymnázia Železiarní Podbrezová 
vybrala na jednu z posledných 
akcií turis  ckého krúžku. Cieľom 
bola legendárna Kalamárka nad 
Detvou. O dva týždne neskôr žiaci 
ukončili činnosť krúžku (v tomto 
školskom roku) výletom na bicyk-

loch.
Cestu sme začali hneď po vyučo-

vaní na autobusovej zastávke v Lo-
peji, odkiaľ nás autobus odviezol 
do Banskej Bystrice a následne do 
Detvy. Dopravná špička vo Zvolene 
však spôsobila, že sme nes  hli náš 
spoj, ktorý nás mal odviesť až pod 
Kalamárku (Stavanisko pod Kala-
márkou). Tak sme pekne zo starej 
Detvy šlapali pešo až hore. Kedže 
niektorí členovia krúžku nechceli 
nechať nič na náhodu, museli túto 
stras  plnú tortúru absolvovať s 
minimálne pätnásť až dvadsať kilo-
gramovými batohmi. Po príchode 
na miesto sme začali budovať náš 
„base camp“. Ešte za vidna sme si 
nazbierali po lese dostatok suché-

ho dreva na oheň a vrhli sme sa do 
prípravy večere. Tu nemožno ne-
spomenúť M. Macka z I.H triedy, 
ktorý pre všetkých pripravil nesku-
točný kulinársky zážitok v podobe 
pečených kuracích pŕs a zemiakov. 

Pri ohni sme posedeli do nesko-
rého večera. V noci sa nám na-
skytol pohľad na nádhernú nočnú 
oblohu a výhľad na Detvu. Niektorí 
sme mali pred spaním rôzne po-
city, lebo príbehy o Poľane plnej 
vlkov, medveďov, drakov, sirén a 
iných netvorov počul každý iste 
mnoho, avšak okrem mravcov a 
pavúkov nás iné zviera nenavš  -
vilo. 

Na druhý deň, po raňajkách, 
sme sa vrhli rovno na lezenie. 
Povedali sme si informácie o bez-
pečnos   pri lezení, naučili sme 
sa is  ť spolulezca a používať le-
zeckú výstroj. Liezť sme začali na 
takzvaných Horných skalách a po 
obedňajšej prestávke sme sa pre-
miestnili na Dolné skaly, kde nás 
potrápila legendárna lezecká ces-
ta s názvom Múrik. Poobede sme 
zbalili a upratali náš base camp a 
pobrali sme sa smerom do Detvy. 

Turistický krúžok ukončil 
školský rok na bicykloch 

Našťas  e nám bol dopriaty auto-
bus už rovno zo Stavaniska, ktorý 
chodí len v sobotu, čím nám ušet-
rili minimálne pol hodinu šľapania. 
Po prestupoch sme sa odviezli až 
do Zvolena, kde sme opätovne ne-
mali šťas  e na odchody autobusov 
a tak sme využili vlakovú alterna  -
vu. Do Brezna sme dorazili až o ôs-
mej večer, síce unavení a špinaví, 
ale plní zážitkov.

V piatok, 21. júna, sme pre tento 
školský rok ukončili činnosť nášho 
turis  ckého krúžku. V menšom, 
ale o to zábavnejšom počte sme sa 
vybrali na malú „bajkovačku“ do 
blízkeho okolia Brezna. V priebehu 
školského roka sme toho z krúž-
ku zažili dosť – prespali v turis  c-
kej útulni Andrejcová, pozorovali 
hviezdy na Brezniankej skalke, vy-
stúpili v zime na Ďumbier či liezli 
na spomínanej Kalamárke. 

Ďakujeme všetkým, ktorí sa zú-
častnili jednotlivých akcií a dúfa-
me, že budeme vo vyhľadávaní 
zážitkov znovu pokračovať od sep-
tembra. Viac fo  ek z našich akcií si 
môžete pozrieť na FB stránke Sú-
kromného gymnázia ŽP.

Činnosť turis  ckého krúžku v tomto školskom roku uzavrel cyklovýlet v okolí Brezna

Ján Peteraj

Lezenie na Kalamárke bol zážitok
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Jedálny lístok
1. – 7. 7. 2019

Pondelok
Polievky: terchovská, roľnícka, pe-
čivo.
● Hydinové ražniči, zemiaky, uhor-
ka ● Bravčový perkelt, cestovina ● 
Restovaná kačacia pečeň, hráško-
vá ryža, cvikla ● Šalát pekinský so 
šunkou, pečivo ● Zapekaná ryba 
so šampiňónmi, šalát z červenej 
kapusty s kukuricou ● Lievance 
s džemom ● Bageta Gurmán ● 
Ovocný balíček.

Utorok
Polievky: stupavská zabíjačková, 
tekvicová, pečivo.
● Hovädzie dusené, chrenová 
omáčka, knedľa ● Kuracie prsia  
prírodné, zeleninová ryža, šalát 
● Zemiakové placky, zakysanka ● 
Ružový cestovinový šalát s tunia-
kom ● Bravčové mäso dusené s 
kelom ● Žemľovka s tvarohom ● 
Bageta moravská ● Mliečny balí-
ček.

Streda
Polievky: morčacia, kapustová let-
ná, pečivo.
● Pečené kuracie stehno, tarho-
ňa, kompót ● Vyprážaný bravčový 
rezeň, zemiakový šalát s majoné-
zou ● Držky na diabolský spôsob, 
knedľa ● Študentský šalát, pečivo 
● Zapekaná brokolica s tofu ● Pe-
čené buchty so slivkovým lekvá-
rom, kakao ● Bageta s kuracím 
mäsom ● Ovocný balíček.

Štvrtok
Polievky: fazuľová kyslá, krupico-
vá so zeleninou, pečivo.
● Morčacie prsia plnené špená-
tom a syrom, ryža, šalát ● Hovädzí 
guláš maďarský, knedľa ● Ryba na 
vidiecky spôsob, zemiaky, šalát ● 
Syrové tajomstvo, pečivo ● Oh-
nivé kuracie stehno orientálne, 
zeleninová obloha ● Zemiakové 
knedličky s nutelou, maková po-
sýpka ● Bageta Ape  to ● Mliečny 
balíček.

Piatok
Polievka: gulášová, pečivo.
● Hovädzia roštenka na slanine, 
zemiaky, cvikla ● Bravčové steh-
no záhradnícke, slovenská ryža, 
uhorka.

Sobota
Polievka: brokolicová dánska, pe-
čivo.
● Pečené morčacie stehno, čer-
vená kapusta, knedľa ● Bravčové 
mäso na rasci, ryža, čalamáda.

Nedeľa
Polievka: hŕstková, pečivo.
● Bravčový rezeň s pečeňou, ze-
miaky, uhorka ● Kuracie prsia na 
smotane, cestovina.

Jedálny lístok
8. – 14. 7. 2019

Pondelok
Polievky: mexická, rascová s vajcom, 
pečivo.
● Bravčový rezeň prírodný, ryža, 
cvikla ● Hovädzia pečienka sviečko-
vá, knedľa ● Kuracie stehno so zele-
ninou, špenátové rezance ● Lahôd-
kový šalát, pečivo ● Pečené zemiaky 
s paradajkovou omáčkou ● Škorico-
vé osie hniezda, kakao ● Bageta sy-
rová ● Mliečny balíček.

Utorok
Polievky: držková, mrkvová s pórom, 
pečivo.
● Kuracie stehno s kuriatkovou 
omáčkou, cestovina ● Vyprážaný syr, 
zemiaky, tatárska omáčka ● Údené 
mäso, hrachová kaša, uhorka, chlieb 
● Grécky šalát, pečivo ● Plnené ho-
vädzie mäso, zeleninová obloha ● 
Kysnutý koláč slivkový, kakao ● Ba-
geta Ape  to ● Ovocný balíček.

Streda
Polievky: hovädzia s cestovinou, 
kláštorná, pečivo.
● Bravčová pečená krkovička, kapus-
ta, knedľa ● Hovädzí guláš mexický, 
ryža, šalát ● Pizza diabolská ● Šalát 
zeleninový s jablkami, pečivo ● Ke-
lový karbonátok, zemiaky, šalát ● 
Palacinky s džemom a čokoládou ● 
Bageta moravská ● Mliečny balíček.

Štvrtok
Polievky: šošovicová kyslá, francúz-
ska, pečivo.
● Hovädzí rezeň obaľovaný, zemia-
ková kaša, šalát ● Kuracie prsia na 
paprike, cestovina ● Džuveč z brav-
čového mäsa, uhorka ● Rančerský 
šalát, pečivo ● Zapekané zemiaky s 
pórom ● Šúľance s makom ● Bageta 
Gurmán ● Ovocný balíček.

Piatok
Polievky: prešporská, zeleninová, pe-
čivo.
● Morčacie prsia plnené nivou, ryža, 
šalát ● Bravčové stehno bra  slavské, 
knedľa ● Vyprážaná treska, zemiaky, 
šalát ● Parížsky šalát, pečivo ● Ho-
vädzí guláš so zelenou fazuľkou ● 
Rezancový nákyp s tvarohom a jaho-
dami ● Bageta s kuracím mäsom ● 
Mliečny balíček.

Sobota
Polievka: roľnícka, pečivo.
● Bravčový rezeň belehradský, ope-
kané zemiaky, uhorka ● Jelenie ragú 
s brusnicami, cestovina ● Bageta 
moravská.

Nedeľa
Polievka: kapustová s klobásou, pe-
čivo.
● Hovädzie dusené, paradajková 
omáčka, knedľa ● Kuracie prsia na 
hubách, ryža, šalát ● Bageta s pi-
kantným mäsom.

Komáre sú v súčasnosti 
najobťažujúcejší hmyz

M. Tolnayová
RÚVZ B. Bystrica

                                        Foto: dreams  me.com

Komáre, ako vysoko obťažujúci 
hmyz, nám znepríjemňujú život 
každý rok, hlavne však v tep-
le a vlhku, aké v týchto dňoch 
zažívame. Slabá zima umožnila 
prežiť omnoho väčšej populácii 
tohto obťažujúceho a nepríjem-
ného hmyzu. Horúčavy, ktoré 
naraz prišli, opätovne nahráva-
jú množeniu tohto hmyzu, takže 
jeho nepríjemný piskľavý zvuk v 
týchto dňoch už počujeme čas-
tejšie, ako by sme chceli. 

„Krv nám pijú iba samičky, ale 
skôr, ako urobia prvý štípanec, 
dochádza k spáreniu so samče-
kom. Krv pre ne predstavuje bo-
hatý zdroj bielkovín, ktoré potre-
bujú na dozretie vajíčka. Jedna 
samička je schopná vyproduko-
vať za život až dvetisíc ďalších 
komárov. Niektoré druhy kladú 
vajíčka v zhlukoch na hladinu, 
ďalšie na hladinu jednotlivo, iné 
ich zas lepia na spodné strany 
plávajúcej vegetácie a podobne. 
Spoločnou črtou všetkých komá-
rov je, že vajíčka kladú do vody 
a najlepšia je stojatá,“ popisuje 
genézu vývoja tohto obťažujú-
ceho hmyzu vedúca odboru epi-
demiológie banskobystrického 
Regionálneho úradu verejného 
zdravotníctva (RÚVZ) MUDr. Má-
ria Avdičová.

V týchto dňoch so stúpajúci-
mi teplotami a vlhkom z búrko-
vých dažďov sa vytvárajú ideálne 
podmienky na rozmnožovanie 
a plodenie ďalších generácií ko-
márov. Keď sa 
voda zohreje 
na požadovanú 
teplotu, z vají-
čok sa vyliah-
nu larvy, ktoré 
hneď smerujú 
k hladine, aby 
sa prvýkrát 
nadýchli. Rých-
losť vývoja 
larvy závisí od 
teploty vody. 

K rýchlemu 
premnoženiu 
komárov do-
chádza práve 
vtedy, keď daž-
ďové počasie 
vystrieda náh-
le a výrazné 

oteplenie. Larva sa následne za-
kuklí a po dvoch až troch dňoch, 
keď kukla praskne, sa na hladinu 
vynorí dospelý jedinec. Do hodi-
ny sa vydáva za potravou, ktorou 
je na začiatku jeho života nektár 
rastlín. Keď sa prvýkrát nasý-
ti, samička dostane chuť na iný 
druh obživy – na krv. 

Tento cyklus od vajíčka po do-
spelého komára trvá v našich 
podmienkach spravidla dva až tri 
týždne, pričom teplé letné poča-
sie ho môže ešte urýchliť. Liah-
niskami sú okrem stojatých vôd, 
mokradí, jazier, či lužných lesov 
a území v okolí pomaly tečúcich 
potokov, aj dutiny stromov s daž-
ďovou vodou, mláky po daždi, 
vyjazdené koľaje po ťažkých me-
chanizmoch aj znečistené okolie 
ľudských sídiel – vyhodené pne-
umatiky, vyhodené prázdne oba-
ly od konzerv a podobne. 

Ľudia by mali preto viac hľa-
dieť na ochranu životného pro-
stredia. Môžeme pomôcť veľmi 
jednoducho – nebudeme vyha-
dzovať tento odpad v prírode, 
ale umiestime ho do nádob, 
určených na tento účel. Môže-
me tiež zarovnávať vyhĺbeniny v 
pôde, mláky a všetky miesta, kde 
by samička potenciálne mohla 
naklásť vajíčka. 

Ľudia, ktorí majú v anamnéze 
alergiu, by sa mali vystríhať po-
bytu na miestach s výskytom ko-
márov. Ak je pobyt nevyhnutný, 
mali by používať vhodné obleče-
nie. Ďalšou možnosťou je použí-
vať repelenty a postreky tela či 
odevu niekoľkokrát denne opa-

kovať. O účinnom repelentnom 
prostriedku je vhodné sa poradiť 
v lekárni. 

„Okrem poštípania, nepríjem-
ného svrbenia, pálenia, vyrážok, 
môžu komáre prenášať aj niekto-
ré prenosné ochorenia. Našťastie 
v našich oblastiach sa choroby, 
ktoré prenáša komár nevyskytu-
jú. Je pravda, že jeden druh ko-
mára, vyskytujúci sa na území 
Slovenska (druh Anopheles), sa 
podieľa na šírení malárie, tá sa 
však u nás už mnoho rokov ne-
vyskytuje. Ničenie tohto hmyzu v 
našich oblastiach sa teda nedeje 
preto, že by sme chceli zabrániť 
prenosu chorôb, ale hlavne pre-
to, že ich uštipnutie je riziko m 
pre alergikov a že je to mimo-
riadne obťažujúci hmyz. Svetová 
zdravotnícka organizácia je však 
opatrná a vydala aktuálne letáky 
upozorňujúce na nebezpečenstvo 
uštipnutia komármi, ale aj pies-
kovými muchami a kliešťami. 
Najzávažnejší je fakt, že ročne na 
choroby šírené týmto hmyzom a 
ďalšími vektormi umrie vo svete 
milión ľudí a viac ako polovica 
ľudstva je nimi ohrozená, a to je 
dôležité vedieť pre cestovateľov,“ 
konštatuje MUDr. Avdičová. 

Proti niektorým nákazám pre-
nášaným komármi existuje totiž 
účinné očkovanie (napr. proti  
žltej zimnici či japonskej ence-
falitíde) alebo vhodný preven-
tívny liek (napr. proti malárii). O 
ich užívaní je vhodné poradiť sa 
na oddeleniach a centrách ces-
tovateľskej medicíny alebo na 
oddeleniach epidemiológie pri 
jednotlivých regionálnych úra-

doch verejeného 
zdravotníctva na 
Slovensku.

Na záver ešte 
rada, ktorá vám 
pomôže zmier-
niť svrbenie pri 
poštípaní komá-
rom. Veľmi účin-
ným prostried-
kom je gél z aloe 
vera, ale postačí 
aj bazalka. Sta-
čí chvíľu jej listy 
trieť medzi prs-
tami a následne 
ich priložiť na 
miesto poštípa-
né komárom.

            Foto: stockfreeimages.com
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Z podkladov z internetu spracoval T. Kubej

Spomienky 
„Človek odchádza, ale všetko 
krásne, čo nám dal, ostáva v nás.“ 
Dňa 12. júna uplynulo desať ro-
kov odvtedy, čo nás navždy opus-
til náš drahý manžel, otec, brat, 
starý a prastarý otec  

Jozef CSORDÁŠ z Valaskej.
Tí, ktorí ste ho poznali a mali radi, 

venujte mu spolu s nami tichú spomienku. 
Smútiaca rodina

...

„Keď zomrie mama, slniečko záj-
de, v srdci nám ostane smútok a 
chlad. V tom šírom svete sotva 
sa nájde, kto by jak mamka vedel 
mať rád.“  
Dňa 24. júna sme si pripomenu-
li tretie smutné výročie, čo nás 
navždy opustila milovaná manžel-

ka, maminka, starká a sestra
Mária TRNAVSKÁ z Valaskej.

S láskou a úctou spomínajú manžel, 
dcéry s rodinami, súrodenci a známi

...
„Sú chvíle, ktoré ťažko prežívame a 
sú okamihy, na ktoré tisíckrát spo-
míname.“
Dňa 25. júna sme si pripomenu-
li piate výročie odvtedy, ako nás 
navždy opustil náš drahý manžel, 
otec a starý otec 
Jozef VILIM z Heľpy.

Kto ho poznal, nech si spomenie spolu s nami
S láskou a úctou spomíname

...
„Tak, ako tíško žila, tak tíško nás 
opustila. Skromná vo svojom živo-
te, ale veľká v láske a dobrote. Od-
išla si bez slov a na rozlúčku nebol 
čas, spomienky na teba zostanú 
navždy v nás.“
Dňa 27. júna sme si pripomenu-

li štvrtý rok, ako nás navždy opustila naša drahá 
mamka, stará mamka a prastará mamka 

Mária REISOVÁ z Brezna.
S láskou a úctou spomínajú dcéry s rodinami

...
Dňa 28. júna sme si pripomenuli 
piate výročie odvtedy, ako nás náh-
le opustil manžel, otec a starý otec
Rudolf PREDAJŇA z Podbrezovej.

Tí, ktorí ste ho poznali venujte mu 
spolu s nami tichú spomienku.

S láskou a úctou spomíname
...

Dňa 1. júla uplynie prvý smutný rok 
odvtedy, ako nás navždy opustila 
naša milovaná mama a stará mama

Mária KOŠÍKOVÁ z Brezna.
S láskou a úctou spomínajú 
synovia a dcéra s rodinami

...

„Zavrel si oči, srdce ti prestalo biť, 
nestihol si sa ani rozlúčiť. Hoci si 
odišiel a niet ťa medzi nami, v na-
šich srdciach zostávaš a budeš stále 
s nami.“
Dňa 1. júla si pripomenieme piate 
výročie odvtedy, ako nás navždy 

opustil náš drahý manžel, otec, starý a prastarý 
otec

Vojtech KOVÁČ z Podbrezovej.
S láskou a úctou spomína manžel-

ka, dcéry a syn s rodinami
...

Dňa 5. júla uplynú dva roky odvte-
dy, ako nás navždy opustil milova-
ný

Ondrej POZNÁŇ z Brezna.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu 
spolu s nami tichú spomienku.

S láskou a úctou spomíname
...

„Nezabudli sme, len sme sa naučili 
žiť s tým, že už nie si medzi nami.“

Dňa 6. júla uplynie desať rokov 
odvtedy, ako nás opustil manžel, 

otec, starý otec a prastarý otec
Ján KORDULIČ z Ľubietovej.

S láskou a úctou spomína-
jú manželka, dcéra a syn s rodinami „Vďačnosť dáva zmysel našej minulosti, prináša mier do ... (dokončenie v tajničke).

Poďakovanie
Ďakujem Nadácii Železiarne Podbre-
zová a predsedovi OZ KOVO za fi nan-
čnú pomoc na zakúpenie zariadenia k 
načúvaciemu aparátu pre syna.

Peter Kenderessy, Vvr
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Sviatok svätého Cyrila a Metoda

Sviatok svätého Cyrila a Metoda je štát-
nym sviatkom Slovenskej republiky, 
ktorý oslavujeme každoročne 5. júla. V 
tento deň si pripomíname symbolické 
výročie príchodu slovanských vieroz-
vestcov Cyrila a Metoda na Veľkú Mora-
vu v roku 863.

Slávni slovanskí vierozvestcovia, svä   
Cyril a Metod, tvoria v dejinách Slovanov 
a zvlášť Slovákov jednu z najdôležitejších 
kapitol. Pochádzali zo Solúna, odkiaľ prišli 
na naše územie, vtedajšiu Veľkú Moravu, 
kde šírili kresťanstvo, zostavili slovanské 
písmo – hlaholiku a preložili do staroslo-
vienčiny liturgické a biblické texty. 

Ich otec, menom Lev, mal vysoké posta-
venie v štátnej správe, o matke sa žiad-
ne údaje nezachovali. Metod bol zrejme 
najstarší zo súrodencov, narodil sa okolo 
roku 815. Metod bolo jeho rehoľné meno, 
krstným menom sa volal pravdepodobne 
Michal. Cyril bol najmladší z de  , narodil 
sa okolo roku 827 a krstným menom sa 
volal Konštan  n. 

Keďže v ich okolí žilo mnoho Slovanov 
predpokladá sa, že obaja dobre poznali 
slovanský jazyk. Metod, starší z bratov, 
sa stal dôležitým civilným úradníkom. Po 
čase ho svetské záležitos   unavili, a pre-
to sa u  ahol do kláštora. Konštan  n sa 
stal učencom a profesorom, známym ako 
„Filozof“, v Konštan  nopole. Neskôr  ež 
odišiel za svojím bratom Metodom do 
rovnakého kláštora. 

Písal sa rok 863, keď Konštan  n a Me-
tod spolu s niekoľkými spoločníkmi (Kli-
ment, Sava, Angelár, Naum, Vavrinec a 
ďalší) opus  li svoju rodnú zem, aby prišli 
na Veľkú Moravu a šírili tu kresťanstvo 
a kultúru. Konštan  n ešte predtým, ako 
odišiel na svoju misiu, zostavil pre Slo-
vanov písmo, ktoré je dnes známe ako 
hlaholika. Tá sa považuje za predchod-
kyňu cyriliky, písma, ktoré dostalo meno 
práve po svätom Cyrilovi. Solúnski bra  a 
do jazyka starých Slovanov preložili celú 

liturgiu (texty bohoslužieb) a takisto aj 
časť Biblie. Bola to v tom čase veľká re-
volúcia, keďže pri bohoslužbách sa pou-
žívali len tri jazyky: gréč  na, hebrejčina 
a la  nčina. V roku 867 sa vydali na cestu 

do Ríma, aby získali povolenie slúžiť la-
 nskú liturgiu v reči ľudu. Pápež Hadrián 

II. ich roku 868 s radosťou prijal a vyho-
vel všetkým požiadavkám. 

Konštan  n sa už nikdy na územie Veľ-
kej Moravy nevrá  l. V Ríme ochorel, 
vstúpil do kláštora, prijal meno Cyril a 
zakrátko tam 14. februára roku 869 zo-

mrel. Pápež Hadrián II. dal Metodovi list 
pre slovienskych vladárov, ktorý obsaho-
val vyhovenie všetkým trom požiadav-
kám: ustanovenie školy na čele s Meto-
dom, vysvätenie slovienskych učeníkov 
na rozličné stupne kňazstva a potvrdenie 
slovanskej bohoslužobnej reči. Tento do-
kument patrí k najdôležitejším v histórii 
Slovenska. Metod sa však na Veľkú Mo-
ravu nedostal. Medzi Ras  slavom a Ne-
mcami sa to  ž rozpútala vojna. 

Až neskôr, v roku 873, Metod po rôz-
nych problémoch, keď bol aj väznený, 
konečne prišiel na Veľkú Moravu. Na 
Morave vtedy už vládol Svätopluk. V 
roku 882 sa vybral do svojej vlas   na po-
zvanie byzantského cisára Bazila I. Ten ho 
prijal s veľkou radosťou a poctou. Metod 
však cí  l, že mu ubúdajú sily. Chcel ešte 
dokončiť preklad Svätého písma do sta-
roslovienčiny. Vybral si k tomu dvoch zo 
svojich žiakov a v priebehu ôsmich me-
siacov toto veľké dielo dokončil. Zomrel 
vo veku sedemdesiat rokov 6. apríla 885. 
Tesne pred smrťou určil za svojho ná-
stupcu Gorazda, jedného zo svojich uče-
níkov slovanského pôvodu. 

V nedeľu, 16. júna, sa v Brezne konal 4. ročník cestných cyklis  ckých pretekov jednotlivcov. Na štart dlhej 
trate 107 km sa postavilo 95 pretekárov, na štart krátkej trate 59 km sa postavilo 76 pretekárov. V pelo-
tóne nechýbala ani zamestnankyňa ŽP Informa  ka, Jana Vonkomerová, ktorá zo žien obsadila 1. miesto.

Ilustračné foto: czechfreepress.cz

Úspechy našich zamestnancov
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Peter Medveď + foto

Futbalisti odštartovali 
prípravu na novú sezónu

Ing. Patrik Müller

Úvodné kolo 
v letnom biatlone

T. Kubej
noviny@zelpo.sk

Lukáš O   nger v úvodnom kole Viessmann pohára v letnom biatlone nenašiel premožiteľa

Prípravu na štart v druhej lige za-
čalo družstvo mužov FK Železiar-
ne Podbrezová v pondelok, 17. 
júna, pod vedením trénera Vla-
dimíra Veselého, ktorého doplnil 
nový realizačný  m. 
Asistentom trénera 
sa stal Erik Havrila, 
trénerom brankárov 
Tomáš Čechovič a re-
alizačný  m dopĺňa 
dvojica kondičných 
trénerov – Richard 
Horňák a Daniel Há-
jovský. O zdravotný 
stav našich hráčov sa 
bude starať dvojica 
fyzioterapeutov Dalibor Bendík, 
Mar  n Straka a masér Dariusz 
Kolodziej.

Hráči v úvodných tréningoch ab-
solvovali testy fyzickej zdatnos   a 
postupne sa naplno zahryznú do 
tréningových dávok, ktoré na nich 
čakajú. Celý prípravný blok pre-

behne v domácich podmienkach a 
s viacerými zmenami v hráčskom 
kádri. 
Do prípravy sa zapojili hráči: Ri-
chard Ludha, Ivan Rehák, Miroslav 
Viazanko, Matej Oravec, Jakub 
Kiwior, Jaroslav Kostelný, Viktor 

Mojžiš, Jozef Špyrka, 
René Paraj, Jozef Pas-
torek, Roland Galčík, 
Dávid Leško, Nicolas 
Mejri, Samuel Ďatko, 
Peter Voško, Daniel Pa-
vúk a Victor Olatunji. Z 
dorastu U-19: Samuel 
Jenat, Aurel Dávidík, 
Gabriel Holub, Daniel 
Skiba a Michal Caban

Noví hráči: Jakub 
Šulc (prestup – Inter Bra  slava), 
Peter Lipták (prestup – Par  zán 
Bardejov), Juraj Chvátal (v štádiu 
riešenia – Sigma Olomouc), Domi-
nik Straňák (v štádiu riešenia – FC 
Veľký Kýr), Patrik Košuda (v štádiu 
riešenia – FK Pohronie), Miroslav 
Keresteš (v štádiu riešenia – 1. FC 

Tatran Prešov) a Danilo Marmat 
(skúška – Bosna a Hercegovina).

V novom ročníku druhej ligy 
už nebudú v kádri Podbrezovej 
fi gurovať: Filip Hlohovský, Mar  n 
Vantruba, Filip Halgoš, Alexander 
Mojžiš, Michal Obročník, Matej 
Podstavek, Marek Kris  án Bartoš, 
David Fadairo a Jakub Grzegorz 
Wiezik.

Program prípravy:
17. jún: začiatok prípravy.
21. jún: prípravný zápas, FK Žele-
ziarne Podbrezová – FK Pohronie 
Žiar n/H.  2:5 (2:1).
Góly za FK ŽP: Galčík, Olatunji.
29. jún: prípravný zápas, MFK Tat-
ran Liptovský Mikuláš – FK Žele-
ziarne Podbrezová.
2. júl: prípravný zápas, FK Poprad 
– FK Železiarne Podbrezová.
6. júl: prípravný zápas, Diósgyőri 
VTK – FK Železiarne Podbrezová.
13. júl: prípravný zápas, Dunaka-
nyar-Vác FC – FK Železiarne Pod-
brezová.

Druhý júnový víkend, v dňoch 8. 
– 9. júna, sa uskutočnilo v Osrblí 
prvé kolo Viessmann pohára v let-
nom biatlone a nechýbali na ňom 
ani pretekári Biatlonového oddie-
lu ŠK Železiarne Podbrezová. Na 
programe boli najskôr v sobotu 
rýchlostné preteky s päťsekundo-
vým intervalom štartu, nasledo-
val vyraďovací šprint (doplnková 
súťaž – nepočítala sa do hodnote-
nia Viessmann pohára) a v nedeľu 
boli pripravené preteky s hromad-
ným štartom. 

Podbrezovským biatlonistom 
sa tradične darilo, keď zazname-
nali viacero víťazs  ev či popred-
ných pozícií zaručujúcich miesto 
na stupňoch víťazov. Z jedenás-
 ch štartujúcich „železiarov“ si 

až osem dokázalo pripísať aspoň 
jedno umiestnenie v prvej trojke. 
Najviac sa darilo Lukášovi O   nge-
rovi, ktorý si pripísal tri víťazstva v 
troch štartoch. Mária Remeňová a 
Ema Kapustová zaznamenali bilan-
ciu dve prvé a jedno druhé mies-
to. Dve prvé miesta si z Osrblia 
odniesla aj Kris  na Makovínyová. 
Víťazstvo a jedno druhé miesto za-
znamenala Zuzana Remeňová. Na 
stupne víťazov z našich preteká-
rov vystúpili ešte Adam Koš  al (3. 
miesto), Matej Vránsky (2. miesto) 
a Anežka Smarkoňová (3. miesto).
Hodnotenie trénera Petra Kazára: 
„Počas druhého júnového víkendu 

sme sa po zimnej sezóne opäť stret-
li s konkurenciu a absolvovali prvý 
kontrolný test výkonnos   v discip-
líne bežeckého krosu. Pre „železia-
rov“ dopadli preteky chválitebne. 
Minimálne po jednom víťazstve vo 
svojich kategóriách získali až pia   
športovci: K. Makovínyiová, Z. Re-
meňová, M. Remeňová, E. Kapus-
tová a L. O   nger. Potešujúce boli 
aj výborne strelecké výkony E. Ka-
pustovej, Z. Remeňovej a M. Reme-
ňovej, ktoré si hneď v úvode sezóny 
pripísali po osemnásť respek  ve 
devätnásť zásahov z dvadsia  ch 
možných. V družstve podbrezov-
ských biatlonistov sa po prvýkrát 
predstavili naše nové členky K. Ma-
kovínyová a S. Pacerová, ktorým 
budeme pomáhať a verím, že budú 
dosahovať rovnako skvelé výkony 
ako ich starší kolegovia.“ 
Výsledkový servis 1. kola Viess-
mann pohára v letnom biatlone: 
Dorastenky 16 r.: Kris  na Makoví-
nyová 1., 7. a 1. miesto. 
Dorastenci 17-19 r.: Adam Koš  al 
5., 3. a 8. miesto, Matej Vránsky 
10., vyradený a 2. miesto, Radovan 
Floch 12., vyradený a 9. miesto. 
Dorastenky 17-19 r.: Ema Kapusto-
vá 2., 1. a 1. miesto, Anežka Smar-
koňová 3., 4. a 6. miesto, Sára Pa-
cerová 13. miesto a neštartovala, 
Eliška Smarkoňová 14., vyradená a 
14. miesto.
Juniori 20-22 r.: Lukáš O   nger 1., 
1. a 1. miesto. 
Juniorky 20-22 r.: Zuzana Remeňo-
vá 1., vyradená a 2. miesto, Mária 
Remeňová 2., 1. a 1. miesto.

Mladí podbrezovskí cyklisti na víťaznej vlne
Cestná, horská aj dráhová cyklis-
 cká sezóna je plnom prúde a na-

šim cyklistom sa darí vo všetkých 
oblas  ach. Od 31. mája do 2. júna 
sa v Jaslovských Bohuniciach ko-
nali cestné etapové preteky pre 
juniorov. Timotej Piliarkin obsadil 
v celkovom poradí tre  e miesto. 

Žiacke kategórie tu mali 1. júna 
jednorazové preteky a za vynika-
júcej  movej spolupráce zvíťazil 
Adam Haľak. Samuel Fedor bol 
ôsmy a Ma  hias Schwarzbacher 
deviaty.

V sobotu, 8. júna, mali mládež-
nícke kategórie preteky Slovenské-
ho pohára v MTB v Košiciach – Ja-
hodnej. V kategórii starších žiakov 

si s náročným teré-
nom a horúcim po-
časím z našich cyklis-
tov najlepšie poradil  
Ma  hias Schwarz-
bacher, ktorý prišiel 
do cieľa na druhom 
mieste. Samuel Fe-
dor bol piaty, Adam 
Haľak jedenásty a 
Jerguš Medveď dva-
násty. 

V tom istom čase 
junior Timotej Pi-
liarkin bojoval o  -

tuly v Prešove na majstrovstvách 
SR v dráhovej cyklis  ke. V sobotu 
v olympijskom omniu obsadil piate 
miesto a v bodovacích pretekoch 
bol druhý. V nedeľu v s  hacích pre-
tekoch nenašiel premožiteľa a vy-
bojoval si  tul majstra Slovenska, 
zároveň sa nominoval na Majstrov-
stvá Európy. V tej istej disciplíne 
sa darilo aj našim odchovancom – 
Tereze Medveďovej a Lukášovi Ku-
bišovi, ktorí súťažia v kategóriách 
Elite a obidvaja sa stali majstrami 
Slovenska. 

Tre   júnový víkend patril cest-
ným etapovým pretekom „Regió-
nom Nitrianskeho kraja“. V sobotu 
dopoludnia tu boli na programe 
preteky s hromadným štartom a 
popoludní časovka jednotlivcov. 
Dopoludnia sa najlepšie darilo zo 
starších žiakov Ma  hiasovi Sch-
warzbacherovi, ktorý bol druhý. 
Adam Haľak bol ôsmy a mladší žiak 
Ondrej Hrico pätnásty. V časovke Ma  hias Schwarzbacher v žltom drese

zvíťazil Ma  hias Schwarzbacher 
a zároveň získal žltý dres za prvé 
miesto v celkovom poradí. Adam 
Haľak bol druhý a Ondrej Hrico 
obsadil takisto druhé miesto. V 

nedeľu sa pretekalo v kritériu, kde 
celý  m pracoval na udržaní žltého 
dresu pre nášho pretekára. Ma  -
hias Schwarzbacher obsadil druhé 
miesto a obhájil celkové prvenstvo.

Adam Haľak zvíťazil v Jaslovských Bohuniciach

Počas prípravy odohrajú hráči FK Železiarne Podbrezová spolu päť prípravných zápasov.                                         Foto: R. Kupec


